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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till änd
ring av stadgandena om ändringssökande, självrättelse, undan
röjande av beslut och rättelse av fel i de fönnånslagar som folk
pensionsanstalten verkställer 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att självrättel
seförfarandet utvidgas till att gälla alla för
måner som folkpensionsanstalten sköter så 
att den som ansöker om en förmån eller för
månstagaren snabbare än för närvarande får 
ett riktigt beslut i sin sak. Folkpensionsan
staltens ansvar vid behandlingen av förmån
särenden utökas. Samtidigt minskar antalet 
ärenden som skall behandlas i besvärsinstan
serna. 

Ett besvärsärende skall enligt förslaget 
alltid först prövas som ett självrättelseären
de. Om de yrkanden som ändringssökanden 
framställer godkänns till alla delar, blir be
svären inte anhängiga i besvärsinstansen. 
För självrättelse fastställs vissa tidsfrister. 
Också de stadganden som gäller undanröjan
de av ett lagakraftvunnet beslut och rättelse 
av fel samt principerna för återkrav fören
hetligas. 

370035 

De förslag som gäller ändringssökande och 
självrättelse hänför sig till de lagändringar 
som gäller arbetspensioner, pensioner och 
vissa andra förmåner av pensionsnatur som 
utbetalas av folkpensionsanstalten samt 
ändringssökande och självrättelse i fråga om 
olycksfallsförsäkring och som trädde i kraft 
den l januari 1995. Den regeringsproposi
tion som nu avlåts innehåller motsvarande 
förslag som gäller förfarandet vid sökande 
av ändring och självrättelse i fråga om andra 
förmåner som folkpensionsanstalten eller ar
betslöshetskassorna sköter. I propositionen 
föreslås att sammanlagt 15 lagar ändras. 

I propositionen föreslås dessutom att vissa 
stadganden, som varit i kraft en viss tid och 
som inte längre tillämpas, upphävs. 

Lagarna avses träda i kraft den l maj 
1997. La~en om ändring av lagen om stöd 
för hemvard och privat vård av barn avses 
dock träda i kraft den l augusti 1997. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Allmänt 

I enlighet med den s.k. principen om en 
lucka för alla ärenden överfördes vid in
gången av 1993 barnbidrag och stöd för 
hemvård av barn, vid ingången av 1994 bo
stadsbidrag, militärunderstöd och moder
skapsunderstöd och den l maj 1994 studie
stöd till folkpensionsanstalten för att verk
ställas av den. Samtidi~t med de nya uppgif
terna har antalet förmanslagar som folkpen
sionsanstalten verkställer ökat. För närvaran
de sköter folkpensionsanstalten största delen 
av de olika, för medborgama centrala for
merna av grundskyddet Med tanke på kund
betjäningen och det övriga verkställandet av 
systemen skulle det vara ändamålsenligt med 
så enhetliga och smidiga procedurstadganden 
som möjligt. 

1.2. Ändringssökande och självrättelse 

I beslut som gäller pensioner enligt de 
pensionslagar som folkpensionsanstalten 
verkställer samt delar av och tillägg till dem, 
rehabilitering och rehabiliteringspenning, 
vårdbidrag för barn, handikappbidrag och 
allmänt bostadsbidrag får ändring sökas hos 
prövningsnämnden och, med vissa begräns
ningar, efter det ytterligare hos försäk
ringsdomstolen. 

När det gäller olika förmåner som hör till 
sjukförsäkringen samt barnbidrag, stöd för 
hemvård av barn, moderskapsunderstöd och 
militärunderstöd är socialförsäkringsnämn
den och prövningsnämnden besvärsinstanser. 

I ärenden som gäller arbetslöshetsdagpen
ning, arbetsmarknadsstöd samt arbetskrafts
politiska utbildningsförmåner söks ändring 
hos arbetslöshetsnämnden och vidare hos 
försäkringsdomstolen. 

Beslut som gäller studiestöd överklagas 
hos besvärsnämnden för studiestöd och dess 
beslut hos försäkringsdomstolen. 

De stadganden som gäller inlämnande av 
besvärsskriften, besvärstiden och delfående 
avviker från varandra när det gäller detaljer
na. Huvudregeln är att besvärsskriften skall 
lämnas till folkpensionsanstaltens lokalbyrå. 
Besvärstiden är 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

Ändringssökanden anses ha fått del av be
slutet den sjunde dagen från den då beslutet 
postades. 

Med stöd av stadgandena om 
ändringssökande i lagen om arbetsmark
nadsstöd (1542/93), lagen om moderskaps
understöd ( 4 77/93 ), militärunderstödslagen 
(781/93), lagen om bostadsbidrag (408175) 
och lagen om studiestöd (65/94) kan folk
pensionsanstalten direkt rätta ett beslut i vil
ket ändring sökts, om den anser att de yr
kanden som ändringssökanden framställer är 
motiverade till alla delar. En motsvarande 
möjlighet till självrättelse gäller folkpensio
ner och vissa förmåner av pensionsnatur 
med stöd av revideringen av fullföljdsstad
gandena i folkpensionslagstiftningen, som 
genomfördes vid ingången av 1995 
(886-892/94). I de övriga förmånslagar 
som folkpensionsanstalten verkställer ingår 
inte några stadganden som möjliggör själv
rättelse av ett beslut. I dessa fall blir besvä
ren anhängiga vid besvärsinstansen, fastän 
folkpensionsanstalten efter att ha fått en ny 
utredning i samband med besvärsskriften 
eller på andra grunder direkt kunde rätta 
beslutet i enlighet med ändringssökandens 
yrkanden. 

1.3. Undanröjande av beslut och rättelse av 
fel 

Ett sakfel kan alltid rättas till förmånstaga
rens fördel utan hinder av ett lagakraftvun
net beslut. Om ett beslut grundar sig på en 
klart oriktig eller bristfällig utredning eller 
på uppenbart oriktig tillämpning av lag krä
ver däremot en rättelse av det felaktiga be
slutet till förmånstagarens nackdel samtycke 
av denna. Om samtycke inte erhålls, måste 
det först ansökas om undanröjande av det 
felaktiga beslutet. Undanröjande söks i regel 
hos den högsta besvärsinstansen. Ett skriv
eller räknefel kan rättas utan samtycke av 
den som saken gäller, om detta inte leder till 
ett oskäligt resultat för personen i fråga. 
Också då skall förmånstagaren höras. 

I de olika lagar som folkpensionsanstalten 
verkställer stadgas på ett oenhetligt sätt om 
undanröjande av beslut och rättelse av fel. 
Inom folkpensionslagstiftningen reviderades 
förfarandet med undanröjande av beslut och 
rättelse av fel vid ingången av 1995. Med 
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stöd av hänvisningsstadganden skall detta 
förfarande också tillämpas på bostadsbidrag 
för pensionstagare, familje- och frontmanna
pension, handikappbidrag, vårdbidrag för 
barn och betalning av fronttillägg utomlands. 
Vid ingången av 1994 reviderades förfaran
det med undanröjande av beslut också i la
gen om bostadsbidrag, militärunderstödsla
gen och lagen om moderskapsunderstöd 
samt den l maj 1994 i lagen om studiestöd. 
Ordalydelsen i stadgandena i dessa lagar 
motsvarar dock inte till alla delar de prin
ciper som genomförts i folkpensionslagstift
ningen. Förfarandet med undanröjande av 
beslut gäller också utkomstskydd för arbets
lösa och arbetsmarknadsstöd. 

Lagen om förvaltningsförfarande (598/82) 
gäller bl.a. folkpensionsanstalten, varvid sak
fel också kan rättas med stöd av 26 § lagen 
om förvaltningsförfarande. Enligt de lagar 
som gäller de förmåner som senast har över
förts på folkpensionsanstalten, dvs. lagen om 
bostadsbidrag, militärunderstödslagen, lagen 
om moderskapsunderstöd och lagen om stu
diestöd, kan ett beslut rättas både till fördel 
och nackdel för den som saken gäller. Den 
sistnämnda åtgärden förutsätter att den som 
saken gäller bereds möjlighet att bli hörd i 
saken. Om hörande stadgas antingen i ifrå
gavarande speciallag eller i lagen om för
valtningsförfarande. 

1.4. Återkrav 

Utgångspunkten för alla de socialskyddsla
gar som folkpensionsanstalten verkställer, 
liksom i allmänhet också för de övriga so
cialskyddslagarna, är att förmåner som har 
betalts utan grund skall återkrävas. Det be
lopp som skall återkrävas kan dock nedsättas 
av billighetsskäl eller också kan återkravet 
frångås helt. En förutsättning är att betal
ningen utan grund inte har berott på svikligt 
förfarande. När det gäller rehabiliteringsför
måner beaktas även tryggaodet av att rehabi
literingsprocessen framskrider. Detta leder 
till att någon annan överbetald förmån i 
praktiken inte kan kvittas mot rehabilite
ringspenning så länge rehabiliteringsproces
sen fortgår. 

En annan administrativ grund för att kra
vet skall frångås utöver skälighetsprövning 
är att det belopp som har betalts utan grund 
är litet. Administrativt sett är det inte ända
målsenligt att återkräva en summa som un
derstiger kostnaderna för indrivningen. 

skälighetsprincipen har skrivits in i endast 
en del av förmånslagarna. Vid tillämpningen 
av skälighetshänsyn iakttas trots det en rela
tivt hävdvunnen praxis oberoende av vissa 
skillnader i ordalydelsen. Skillnaderna i 
stadgandena om återkrav leder dock till att 
tillämpningspraxis varierar något inom de 
olika förmånsslagen, utan att det finns några 
klara grunder för det. 

Ett överbetalt belopp kan i allmänhet åter
krävas som en engångsbetalning men också 
genom kvittning mot kommande förmåns
poster. K vittning mot arbetslöshetsdagpen
ning och arbetsmarknadsstöd är möjlig en
dast inom gränserna för de föreskrifter som 
gäller utmätning av lön. När det gäller andra 
förmåner finns det inte några särskilda be
stämmelser om någon sådan begränsning, 
men strävan är att principen dock skall iakt
tas i praktiken. 

1.5. Utsökning 

De stadganden som gäller förbud mot 
pantsättning av en förmån är delvis oenhet
liga inom de olika förmånerna. Enligt den 
äldre lagstiftningen är det förbjudet att över
föra och pantsätta en förmån. I den nyare 
lagstiftningen är det förbjudet att överföra en 
rättighet som gäller en förmån. 

1.6. stadganden som inte längre tillämpas 

I folkpensionslagen ingår vissa föråldrade 
stadganden som bl.a. gäller folkpensionens 
tilläggsdel och som har varit i kraft endast 
en viss tid. 

2. De viktigaste förslagen 

2.1. Ändringssökande och självrättelse 

Syftet med propositionen är att förenhet
liga stadgandena om ändringssökande och 
självrättelse när det gäller de olika förmåner 
som folkpensionsanstalten sköter. Därför 
överensstämmer lagförslagen i så stor ut
sträckning som möjligt vad innehållet beträf
far med varandra och också med de stadgan
den som gäller pensionsförsäkring. I lagför
slagen berörs inte besvärsvägarna eller för
hållandet mellan besvärsinstanserna, utan 
propositionen gäller enbart besvärsprocessen 
och procedurerna. 

Det föreslås att förfarandet med självrättel
se skall genomföras i samband med 
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ändringssökandet i fråga om alla de förmå
ner som folkpensionsanstalten verkställer. 
Folkpensionsanstalten skall behandla besvär 
som gäller dess beslut som ett rättelseärende 
och rätta ett överklagat beslut, om den till 
alla delar godkänner de yrkanden som fram
ställs i besvären. Skriftliga besvär som gäller 
folkpensionsanstaltens beslut skall alltid 
lämnas till folkpensionsanstaltens lokalbyrå 
och inte till besvärsinstansen, så att folkpen
sionsanstalten kan pröva besvären som ett 
självrättelseärende. Till dessa delar motsva
rar förslagen de principer som kommitten 
för ändringssökande i pensionsskyddsären
den (kommittebetänkande 1989:14) har före
slagit och som redan tidigare, den l januari 
1995, har genomförts i folkpensions-, arbets
pensions- och olycksfallsförsäkringslagstift
ningen. Enligt propositionen skall en tid om 
30 dagar fastställas för självrättelse. Om 
folkpensionsanstalten inte godkänner besvä
ren, skall den sända besvären och sitt utlå
tande om dem till besvärsinstansen inom 
nämnda tid. 

Det föreslagna förfarandet minskar antalet 
ärenden som skall behandlas i besvärsinstan
serna samt gör behandlingen av besvärsären
den snabbare och smidigare. Den föreslagna 
ändringen försvagar inte medborgamas rätts
skydd. Folkpensionsanstaltens rättelsebeslut 
får överklagas. 

Om folkpensionsanstalten endast delvis 
godkänner de yrkanden som framställs, 
överförs ärendet som ett besvärsärende till 
besvärsinstansen. Folkpensionsanstalten kan 
dock ge ett interimistiskt beslut över de de
lar av yrkandena som den godkänner. Bes
värsinstansen skall omedelbart underrättas 
om ett sådant beslut. I ett sådant beslut får 
ändring inte sökas särskilt. 

När det gäller socialskyddsärenden bör 
besvär som inkommit för sent inte få leda 
till att sökandens rätt går förlorad, om det 
finns vägande skäl till förseningen. Det före
slås därför att besvärsinstansen skall kunna 
ta upp besvär som inkommer efter utsatt tid 
till prövning, om det finns vägande skäl till 
förseningen. Motsvarande förfarande iakttas 
när det gäller besvär över pensioner som 
folkpensionsanstalten betalar ut. 

I enlighet med målet att uppnå enhetlighet 
föreslås att till innehållet likadana stadgan
den om förfarandet vid ändringssökande tas 
in i alla de lagar som ingår i denna propos i
tion. När det gäller militärunderstöd, moder
skapsunderstöd, bostadsbidrag, studiestöd 

och arbetsmarknadsstöd är det endast fråga 
om mindre ändringar av ordalydelsen, efter
som de principer som framhäver självrättel
sens primära ställning redan har tagits in i 
dessa lagar. 

2.2. Undanröjande av beslut och rättelse av 
fel 

Det föreslås att de stadganden i de olika 
förmånslagar som folkpensionsanstalten 
verkställer och vilka gäller undanröjande av 
ett lagakraftvunnet beslut och rättelse av fel 
förenklas och förenhetligas. 

Det föreslås att 56 § sjukförsäkringslagen 
(364/63), som gäller undanröjande av ett la
gakraftvunnet beslut, ändras så att förfaran
det sker på en enda nivå på samma sätt som 
enligt de andra lagar som folkpensionsan
stalten tillämpar. Undanröjande av ett beslut 
skall sökas hos prövningsnämnden. Den som 
saken gäller eller folkpensionsanstalten är 
initiativtagare. I lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (602/84) förenklas 43 § så att den 
överensstämmer med de andra motsvarande 
stadganden som folkpensionsanstalten tilläm
par. Vederbörande ministerium skall fortfa
rande kunna ansöka om att en arbetslös
hetskassas lagakraftvunna beslut skall un
danröjas. 

Det föreslås att till lagen om rehabilitering 
som ordnas av folkpensionsanstalten 
( 610/91 ), lagen om rehabiliteringspenning 
(611/91), barnbidragslagen (796/92), lagen 
om stöd för hemvård av barn (797/92) och 
lagen om stöd för hemvård och privat vård 
av barn (1128/96), som träder i kraft den l 
augusti 1997, fogas ett självständigt stadgan
de om undanröjande av ett lagakraftvunnet 
beslut. 

Det föreslås att de stadganden i lagen om 
moderskapsunderstöd, militärunderstödsla
gen, lagen om bostadsbidrag och lagen om 
studiestöd som gäller rättande av ett felaktigt 
beslut ändras så att folkpensionsanstalten 
kan rätta ett lagakraftvunnet beslut endast 
till förmånstagarens fördel. Också besvärs
instanserna skall kunna rätta ett beslut till 
sökandens fördel. 

Då lagen om förvaltningsförfarande gäller 
verkstäBandet av det socialskydd som folk
pensionsanstalten sköter, kan ett sakfel med 
samtycke av den som saken gäller rättas 
med stöd av 26 § lagen om förvaltningsför
farande. Också 27 och 28 § lagen om för
valtningsförfarande, som gäller rättande av 
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skrivfel samt rättelsförfarandet vid rättande 
av sak- eller skrivfel, gäller folkpensionsans
talten. Då rättandet av ett sakfel även kan 
innebära att förmånsbeloppet ändras, föreslås 
att om rättande av sakfel utöver i denna all
männa lag dessutom skall stadgas självstän
digt också i respektive förmånslag. Samti
digt skall i lagarna tas in stadganden om 
rättelse av skrivfel samt om det förfarande 
som skall tillämpas vid rättelse av fel. Detta 
har redan gjorts när det gäller folkpensioner, 
arbetspensioner och olycksfallsförsäkring i 
de stadganden om rättelse av fel som gäller 
dessa förmåner och som trädde i kraft den l 
januari 1995 samt i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa. 

2.3. Återkrav och utsökning 

Det föreslås att de stadganden som gäller 
återkrav av förmåner som folkpensionsans
talten betalar förenhetligas. Detta gör att 
mottagarna av olika förmåner behandlas me
ra jämlikt, eftersom förenhetligandet säker
ställer att ett ärende behandlas på samma 
sätt oberoende av vilken lag och vilken dag
penning, pension eller förmån det är fråga 
om. Det föreslås att också till lagen om re
habilitering som ordnas av folkpensionsan
stalten fogas ett stadgande om återkrav i 
stället för det gällande hänvisningsstadgan
det 

Det föreslås att innehållet i stadgandena 
om återkrav kvarstår oförändrat i huvuddrag. 
Utgångspunkten skall fortfarande vara att ett 
belopp som betalts utan grund skall återkrä
vas. Med avvikelse från dagens läge skall i 
stadgandena ingå ett omnämnande av att 
återkravet kan frångås eller beloppet nedsät
tas enligt skälighetsprövning. På så sätt 
skrivs den centrala princip som motsvarar 
hävdvunnen praxis och de anvisningar som 
givits i saken in i lagtexten. 

Vid skälighetsprövningen skall fortfarande 
beaktas bl.a. förmånstagarens sociala om
ständigheter, det totala läget och hans åter
betalningsförmåga. Likaså skall karakteristi
ka som hänför sig till de olika förmånssla
gen och de situationer då ett för stort belopp 
har utbetalts i praktiken, såsom vikten av att 
påbörjad yrkesinriktad rehabilitering slutförs, 
kunna beaktas. I vissa fall kan utbetalningen 
av ett för stort belopp bero på ett fel som 
skett vid folkpensionsanstalten eller någon 
annanstans och som inte är beroende av för
månstagaren. Vid skälighetsprövningen be-

aktas då felets art och förmånstagarens möj
ligheter att konstatera felet. När förmånsta
garens medverkan till felets uppkomst eller 
till att utbetalning av ett för stort belopp har 
fortgått bedöms, beaktas hans personliga 
egenskaper och omständigheter såsom ålder, 
utbildning och andra motsvarande faktorer. 

Ett villkor för att skälighetsprövning skall 
tillgripas skall vara att förmanstagaren har 
handlat i god tro. Enligt lagen om utkomst
skydd för arbetslösa och lagen om arbets
marknadsstöd skall också grovt vållande från 
förmånstagarens sida fortfarande utgöra ett 
hinder för skälighetsprövning. 

Vid återkrav skall de allmänna principer 
som gäller preskription av fordran iakttas, 
dvs. preskriptionstiden skall vara l O år. 
Praxis vid tillämpningen av stadgandena om 
hävning har varit att den allmänna principen 
i rättegångsbalken har följts. Enligt den 
krävs det synnerligen vägande skäl för att ett 
beslut som är äldre än fem år skall hävas. I 
vissa lagar och lagändringar som trädde i 
kraft 1993 och 1994 togs därför den prin
cipen in att ett överbetalt belopp inte kan 
återkrävas till den del förmånen har betalts 
tidigare än fem år före det orsaken till utbe
talningen utan grund kom fram (14 § barn
bidragslagen, 18 § lagen om stöd för hem
vård av barn, 19 § lagen om bostadsbidrag, 
l O § lagen om moderskapsunderstöd, 18 § 
militärunderstödslagen, 27 § lagen om stu
diestöd och 35 § lagen om arbetsmark
nadsstöd). Motsvarande princip togs också 
in i 21 § lagen om stöd för hemvård och 
privat vård av barn. Om begränsningen 
iakttas ovillkorligt, leder detta emellertid till 
ojämlika lösningar i situationer då uppsåtligt 
lämnande av felaktig uppgift eller mycket 
långvarigt och fram~ångsrikt undanhållande 
av rätta uppgifter maste behandlas lindrigare 
när det gäller återkrav än ett fall som är 
yngre än fem år. Att begränsningen ingår 
endast i vissa av de förmånslagar som folk
pensionsanstalten verkställer innebär också 
att praxis vid återkrav kan bli inkonsekvent 
när det gäller mottagare av olika förmåns
slag. Det föreslås därför att ett ärende som 
är över fem men under tio år gammalt skall 
kunna behandlas som återkrav också när det 
gäller förmåner enligt ovan nämnda lagar. 
Då återkravsförfarandet omfattar en tämligen 
vidsträckt möjlighet till skälighetsprövning 
om utbetalningen av ett för stort belopp inte 
har berott på svikligt förfarande, kan också 
återkravets tidsmässiga räckvidd beaktas 
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som en faktor vid prövningen. 
Förutom till följd av skälighetsprövning 

skall återkravet på samma sätt som för när
varande frångås utgående från adminstrativ 
ändamålsenlighet, om det belopp som har 
betalts utan grund är litet. 

Utgångspunkten vid återkrav är i allmän
het att det överbetalda beloppet återkrävs 
som en engångsbetalning. I praktiken kan 
detta förfarande tillgripas endast om perso
nen i fråga har derositioner eller lätt reali
serbar egendom. Da sådana medel saknas - i 
praktiken i de flesta fall då det överbetalda 
beloppet är betydande - återkrävs förmånen 
småningom. Annars skulle det t.ex. bli nöd
vändigt att kräva att förmånstagaren skall 
sälja sin egen bostad. Enligt gällande lag
stiftning kan det överbetalda beloppet åter
krävas genom kvittning mot kommande för
månsposter. Detta är ändamålsenligt admini
strativt sett och dessutom också ofta skäligt 
med tanke på förmånstagaren. På detta sätt 
undviks dessutom särskilda återindrivnings
kostnader. För närvarande är det dock i nå
gon mån oklart mot vilka andra förmåner än 
den som betalts till ett för stort belopp kvitt
ning kan ske. Hävdvunnen praxis har varit 
att den förmån mot vilken kvittningen sker 
bör vara av samma slag eller åtminstone ha 
baserat sig på en liknande grund som den 
överbetalda förmånen. T.ex. olika slag av 
pensioner har kvittats mot varandra, grund
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa, som betalts till ett för stort 
belopp, kan kvittas mot arbetslöshetspension 
och bostadsbidrag mot andra bostadsbidrags
förmåner. Enligt förslaget skall denna prin
cip fastställas genom lag. 

En minimiutkomst skall alltid tryggas för 
förmånstagaren, så att hans utkomst inte 
äventyras till följd av återkrav. I lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa och lagen om 
arbetsmarknadsstöd kvarstår det gällande 
skyddade beloppet enligt utsökningslagen då 
en förmån kvittas mot kommande förmåns
poster. Ett lagakraftvunnet beslut om åter
krav skall kunna verkställas såsom en dom 
som har vunnit laga kraft. 

De förmånsstadganden som gäller utmät
ning preciseras genom att överföring av en 
förmansrättighet regleras på ett enhetligt sätt 
och i de olika förmånsstadgandena stryks 
omnämnandet av pantsättning av en förmån 
såsom föråldrat. I lagen om rehabilitering 
som ordnas av folkpensionsanstalten föreslås 
att utmätningsförbundet inte skall omfatta de 

ersättningar för rehabiliteringstjänster som 
betalas till serviceproducenter. 

2.4. Vissa stadganden som föreslås bli 
upphävda 

Enligt förslaget skall vissa föråldrade stad
ganden i folkpensionslagen upphävas. Dessa 
har gällt folkpensionens tilläggsdel åren 
1983 och 1984 och har varit i kraft endast 
en viss tid. Dessutom skall det stadgande 
om fastställande av folkpensionspremie som 
tillämpades i samband med kommunalbe
skattningarna för åren 1978-1981 upphävas 
såsom föråldrat. 

Det föreslås att i sjukförsäkringslagen upp
hävs det stadgande enligt vilket sjukdagpen
ning kan förvägras eller dess belopp minskas 
på grund av uppsåtligt eller genom grov 
vårdslöshet förorsakad sjukdom eller på 
grund av att den försäkrade vägrar underkas
ta sig undersökning eller behandling. stad
gandet har inte haft någon större betydelse 
inom sjukförsäkringssystemet. 

3. Propositionens verkningar 

Förslagen har inte några direkta verkningar 
på utgifterna för förmånerna eller förmåner
nas belopp. Behandlingen av ärendena blir 
dock snabbare. Lagstiftningen blir lättare att 
förstå och mera konsekvent. Onödigt admi
nistrativt arbete gallras bort, vilket i någon 
mån ger upphov till inbesparingar i omkost
naderna. Till följd av att självrättelseförfa
randet utvidgas minskar antalet ärenden som 
skall behandlas i socialförsäkrings
nämnderna, prövningsnämnden, arbetslös
hetsnämnden, besvärsnämnden för studiestöd 
och försäkringsdomstolen med uppskatt
ningsvis ca 10 %. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid social- och hälsovårdsministeriet i 
samarbete med folkpensionsanstalten. När 
det gäller lagen om studiestöd har undervis
ningsministeriet, när det gäller lagen om 
bostadsbidrag har miljöministeriet och när 
det gäller ärenden som gäller utkomstskyd
det för arbetslösa har arbetslöshetskassasys
temet hörts om förslagen. Då propositionen 
bl.a. innehåller lagförslag som gäller 
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ändringssökandet har också besvärsinstanser
na samt justitieministeriet hörts under bered
ningen. En del av förslagen baserar sig på 
de förslag som kommitten för 
ändringssökande i pensionsskyddsärenden 
lagt fram och de motsvarar de ändringar i 
folkpensions-, arbetspensions- och olycks
fallsförsäkringslagstiftningen som har ge
nomförts redan tidigare, den l januari 1995. 

5. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

Den 25 oktober 1996 avlät regeringen en 
proposition med förslag till en reform av 
lagstiftningen om stöd för vård av små barn 
(RP 208/1996 rd). De föreslagna lagarna trä
der i kraft den l augusti 1997. Vid samma 
tidpunkt upphävs lagen om stöd för hem
vård av barn. Därför är de ändringar som 
föreslås i lagen om stöd för hemvård av 
barn i kraft endast fram till den l augusti 
1997. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Folkpensionslagen 

7 §. Det stadgande som gäller fastställande 
av försäkringspremie för en försäkrad som 
arbetar i något annat nordiskt land eller på 
något annat nordiskt fartyg har tillämpats 
temporärt vid fastställandet av folkpensions
premien i samband med kommunalbeskatt
ningarna för åren 1978 - 1981. Det föreslås 
att paragrafen upphävs såsom onödig. 

25 c och 26 a §. stadgandena om faststäl
lande av folkpensionens tilläggsdel åren 
1983 och 1984 blir inte längre tillämpliga. 
Det föreslås därför att de upphävs såsom 
onödiga. 

27 a och 28 a §. Det föreslås att paragra
ferna upphävs, eftersom 27 a §, som gäller 
fastställande av tilläggsdel år 1983, och 28 a 
§, som gäller förvägran av tilläggsdel åren 
1983 och 1984, inte längre blir tillämpliga. 

30 b §. Det föreslås att till paragrafen fo
gas ett nytt 3 mom., i vilket på nytt tas in 
ett stadgande om beloppet av det minsta 
vårdbidrag som betalas ut, vilket har ute
lämnats på grund av ett lagtekniskt fel. Be
lo{lpet av det vårdbidrag som betalas per 
manad skall fortfarande vara minst 30 mk. 

42 b §. Det föreslås att till paragrafen fo
gas ett nytt 2 mom., i vilket på nytt tas in 
ett stadgande om betalning av folkpension 
till en pensionstagare som får anstaltsvård 
och erhaller bostadbidrag för pensionstagare, 
vilket har utelämnats på grund av ett lag
tekniskt fel. Enligt 7 § lagen om bostads
bidrag för pensionstagare betalas till en pen-

370035 

sionstagare som får anstaltsvård bostadsbi
drag för en tid av nio månader från det an
staltsvården inleddes. Folkpensionen skall 
betalas enligt oförminskat belopp för mots
varande tid. 

79 §. Det föreslås att förbudet mot över
låtelse och pantsättning av pension enligt 
paragrafens 4 mom. ändras till ett förbud 
mot överföring av en rättighet. Förbudet an
ses omfatta eventuella pantsättningar, vilka 
inte har förekommit i praktiken. 

83 a §. stadgandet om bankers skyldighet 
att lämna uppgifter åren 1983 och 1984 blir 
inte längre tillämpligt. Det föreslås därför att 
det upphävs såsom onödigt. 

88 a §. Det föreslås att stadgandet om 
återkrav preciseras tekniskt. Utgångspunkten 
enligt l mom. är att en förmån som betalts 
utan grund skall återkrävas. 

I paragrafens 2 mom. stadgas om förutsätt
ningarna för att återkrav skall frångås. De 
skall tillämpas också då frå~an om att åter
krav endast delvis skall frangås övervägs. 
En förutsättning för skälighetsprövningen är 
att det att förmånen betalts till ett för stort 
belopp inte beror på svikligt förfarande från 
förmånstagarens eller hans företrädares sida. 
Som svek betraktas t.ex. att oriktiga uppgif
ter har lämnats eller att skyldigheten att läm
na uppgifter åsidosatts, om det sistnämnda 
inte klart beror på okunnighet eller ursäktlig 
ouppmärksamhet. Bedömningen av om för
farandet är svikligt blir på samma sätt som 
för närvarande beroende av prövning på ba
sis av allmän livserfarenhet. 

Vid skälighetsprövningen skall alltjämt 
beaktas förmånstagarens sociala situation 



lO RP 7/1997 rd 

och ekonomiska ställning, dvs. betal
ningsförmåga. Om förmånstagaren på grund 
av att förmånen betalts till ett för stort be
lopp har förlorat någon annan förmån, kan 
detta motivera att återkravet frångås eller att 
beloppet jämkas. Utgångspunkten är att för
månstagarens totala situation utreds. Härvid 
beaktas också eventuell försörjningsplikt. 

En annan självständig grund för att åter
kravet frångås är, på samma sätt som för 
närvarande, att det belopp som skall återkrä
vas är litet. Administrativt sett är det inte 
ändamålsenligt att t.ex. indriva ett belopp 
som understiger kostnaderna för indrivning
en. På denna grund är det i och för sig möj
ligt att frångå återkrav, även om det är fråga 
om svikligt förfarande från förmånstagarens 
sida. 

Enligt paragrafens 3 mom. kan belopp 
som skall återkrävas kvittas mot förmåner 
som folkpensionsanstalten senare betalar. 
Om förmanstagaren samtycker till det kan 
överbetald folkpension i allmänhet utan be
gränsning indrivas genom kvittning mot 
andra förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar, i praktiken dock främst perio
diska betalningar. Den försäkrades hälsotill
stånd och rättshandlingsförmåga skall natur
ligtvis beaktas. 

Utan att förmånstagarens samtycke begärs 
kan folkpension som betalts till ett för stort 
belopp kvittas mot pensionsförmåner enligt 
folkpensionslagen som folkpensionsanstalten 
senare betalar samt också mot andra pensio
ner som folkpensionsanstalten betalar ut och 
mot delar av och tillägg till dem, såsom t.ex. 
familjepension. 

Då återkrav verkställs skall det ses till att 
en sådan del av inkomsten som nödvändigt
vis behövs för utkomsten kvarstår till för
månstagarens förfogande. När detta bedöms 
skall utsökningslagens allmänna principer 
om skyddat belopp av lönen iakttas. De 
schablonmässiga gränserna i mark som gäl
ler det skyddade beloppet är dock inte i alla 
situationer tillämpliga som sådana på åter
krav av olika sociala förmåner. Den bestäm
da procentandel av den förmån som betalas 
vilken tillämpas på arbetspensioner (t.ex. 
17 b § 3 mom. lagen om pension för arbets
tagare, 395/61) är inte heller lämplig när det 
gäller folkpension på grund av folkpensio
nens natur som en förmån som skall trygga 
minimiutkomsten. 

Vid prövningen skall uppmärksamhet fäs
tas vid förmånstagarens personliga situation 

och dessutom också vid situationen i fråga 
om de familjemedlemmar och andra perso
ner för vilka han är försörjningspliktig. Då 
det skyddade beloppet fastställs gäller också 
annars samma skäli~hetsprinciper som då 
frågan om huruvida aterkravet skall frångås 
eller beloppet jämkas övervägs. Avsikten är 
också till denna del att gällande hävdvunna 
praxis skall iakttas i så stor utsträckning som 
möjligt. Vid bedömningen av beloppet av 
det utkomstskydd som behövs kan utkomst
stödets belopp utgöra en utgångspunkt. 

När det gäller pensionsförsäkringen skall 
beloppet av full folkpension betraktas som 
gräns för utkomsten. Gränsen kan dock inte 
betraktas som ovillkorlig, utan avvikelser 
från den skall kunna göras i vissa situatio
ner. Den folkpension som betalas under ti
den för anstaltsvård sänks till följd av be
stämmelserna i 42 a och 42 b § folkpen
sionslagen. Då understiger pensionsbeloppet 
beloppet av full folkpension, och därför kan 
återkrav i allmänhet inte verkställas över 
huvud taget, om huvudregeln tillämpas. Pen
sionstagarens utkomst äventyras dock inte på 
grund av återkravet, eftersom samhället an
nars tryggar utkomsten under den tid 
anstaltsvarden varar. Också ett krav på real
isering av egendom, om egendomen endast 
omfattar den bostad som förmånstagaren 
själv använder, kunde bli oskäligt. För för
månstagaren är återkrav genom också små 
delbetalningar i allmänhet som helhet tagen 
en skäligare lösning än om beloppet åter
krävs som en engångsbetalning. 

Enligt 4 mom. får ett lagakraftvunnet be
slut om återkrav verkställas såsom en dom 
som har vunnit laga kraft. Beslutet är såle
des utsökningsgillt utan särskild dom. Jäm
fört med situationen i dag är ändringen tek
nisk och gäller endast ordalydelsen. 

1.2. Sjukförsäkringslagen 

26 §. Det föreslås att stadgandet i l mom. 
upphävs. Enligt det kan dagpenning förväg
ras om den försäkrade svikligen eller av 
grovt vållande oriktigt har uppgivit eller för
tigit någon omständighet eller om sjukdo
men förorsakats uppsåtligen eller genom 
grov vårdslöshet. I praktiken har stadgandet 
tillämpats främst då rattfyllerister har orsakat 
sig själva eller resenärerna skador. Dylika 
begränsningar passar inte in bland grunderna 
för bestämmande av grundskyddet och ett 
motsvarande stadgande upphävdes t.ex. i 
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folkpensionslagen 1983. 
Det föreslås att också 2 mom., enligt vil

ket dagpenning kan förvägras eller dess be
lopp minskas på grund av att den försäkrade 
vägrar underkasta sig undersökning eller 
behandling, upphävs, eftersom stadgandet 
inte har haft nagon praktisk betydelse. 

28 §. Den föråldrade termen "sjukförsäk
ringsbyrå" i 3 mom. har ändrats till "folk
pensionsanstalten". 

52 §. Det föreslås att de stadganden som 
gäller ändringssökande flyttas till 53 §. Para
grafens l mom. skall saledes gälla endast 
socialförsäkringsnämndens sammansättning. 

53 §. Till denna paragraf överförs sjukför
säkringslagens stadganden om 
ändringssökande från 52, 54 och 54 a § och 
samtidigt ändras procedurstadgandena. 

Enligt l mom. får ändring i folkpensions
anstaltens beslut sökas hos socialförsäkrings
nämnden och i socialförsäkringsnämndens 
beslut hos prövningsnämnden. 

I 2 mom. stadgas om sökande av ändring i 
ärenden som gäller företagshälsovård enligt 
29 § sjukförsäkringslagen. I övriga fall sker 
ändringssökandet enligt l mom. 

Till följd av möjligheten till självrättelse 
skall besvärsskriften alltid lämnas in till 
folkpensionsanstaltens lokalbyrå och inte 
längre alternativt till besvärsinstansen. 

När det gäller motiveringen till revide
ringen av ändringssökandet och det självrät
telseförfarandet som föreslås bli fogat till det 
hänvisas dessutom till de ändringar som re
dan har gjorts i folkpensionsla~stiftningen. 

53 a §. I paragrafen föreslas bli stadgat 
om folkpensionsanstaltens självrättelseförfa
rande med anledning av att ändring sökts. 
Enligt l mom. skall folkpensionsanstalten ge 
ett rättelsebeslut, om den till alla delar god
känner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den. 

Enligt 2 mom. skall folkpensionsanstalten 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande 
till besvärsinstansen inom 30 dagar från 
besvärstidens utgång, om ändringssökandens 
yrkanden över huvud taget inte godkänns 
eller om de godkänns endast delvis. Folk
pensionsanstalten kan härvid interimistiskt 
rätta sitt tidigare beslut till den del den god
känner ändringssökandens yrkanden. Om 
besvären redan har sänts till besvärsinstan
sen, skall denna omedelbart underrättas om 
rättelsen. Beslutet är i kraft tills besvärsin
stansen har avgjort ärendet. Beslutet får inte 
överklagas. 

Avvikelser från den tid som nämns i 2 
mom. kan göras för att tilläggsutredningar 
skall kunna inhämtas. Besvärsskriften och 
utlåtandet skall dock alltid lämnas till be
svärsinstansen inom 60 dagar från besvärsti
dens utgång. 

54 §. Det föreslås att paragrafens l mom. 
upphävs. Möjligheten att söka ändring i so
cialförsäkringsnämndens beslut flyttas till 53 
§ l mom. Enligt det lagrum som upphävs 
har det varit möjligt att söka ändring i ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden som har 
gällt rätten till en förmån enligt sjukförsäk
ringslagen eller beloppet av dagpenning, 
moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapen
ning eller specialvårdspenning. Denna be
gränsning upphör samtidigt, och ändring kan 
således sökas också t.ex. i ett beslut som 
gäller beloppet av sjukvårdsersättning. 

54 a §. Det föreslås att paragrafen ändras. 
Möjligheten att söka ändring i ett beslut av 
folkpensionsanstalten som gäller företagshäl
sovard flyttas till 53 § 2 mom. 

Det nya innehållet i paragrafen gäller upp
tagandet av besvär till prövning vid besvär
sinstansen, när besvären har inkommit efter 
utsatt tid. stadgandet gäller endast besvärs
instanserna. stadgandet tillämpas inte inom 
självrättelseförfarandet Som sadana vägande 
skäl som avses i stadgandet kan i allmänhet 
anses t.ex. att ändringssökanden lider av en 
sjukdom som hindrar honom att lämna in 
besvären inom utsatt tid. Också någon annan 
sådan orsak till förseningen som inte kan 
anses bero på ändringssökanden kan, bero
ende på situationen, utgöra sådana vägande 
skäl som avses i lagrummet. Innehållet i den 
föreslagna paragrafen överensstämmer med 
motsvarande stadganden om pensionsförsäk
ring. 

55 §. I paragrafen, som gäller delfående av 
beslut, föreslås författningstekniska änd
ringar. 

56 §. Enligt det gällande stadgandet kan 
socialförsäkringsnämnden eller prövnings
nämnden undanröja ett lagakraftvunnet be
slut. Förfarandet avviker från den övriga 
lagstiftning som folkpensionsanstalten till
lämpar, där förfarandet omfattar endast ett 
steg. Det föreslås att förfarandet enligt de 
andra lagar som folkpensionsanstalten verk
ställer tas i bruk också när det gäller sjuk
försäkringsärenden. Folkpensionsanstaltens 
lagakraftvunna beslut kan undanröjas av 
prövningsnämnden på framställning av den 
som saken gäller eller folkpensionsanstalten. 
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Innehållet i paragrafens nya 2 mom. mot
svarar det tidigare 5 mom. Möjligheten att 
rätta ett lagakraftvunnet beslut till den för
säkrades fördel skall också gälla besvärsin
stanserna. Paragrafens 2-4 mom. slopas så
som onödiga. 

56 a §. I lagen föreslås ett nytt stadgande, 
i vilket stadgas om förfarandet vid rättelse 
av ett beslut som grundar sig på en oriktig 
eller bristfällig utredning eller på uppenbart 
oriktig tillämpning av lag. Likaså stadgas 
om rättelse av skriv- och räknefel. Innehållet 
i stadgandet överensstämmer till alla delar 
med motsvarande principer i lagen om för
valtningsförfarande. stadgandet tas in i för
månslagarna främst för att undanröja oklar
heter och tolkningssvårigheter. Ett motsva
rande stadgande fogades till folkpensionsla
gen redan den l januari 1995 (74 b § folk
pensionslagen). 

57 §. I det stadgande som gäller återkrav 
görs de ändringar som behövs för att inne
hållet skall överensstämma med de stad~an
den som gäller återkrav av andra förmaner 
som folkpensionsanstalten sköter. stadgandet 
motsvarar de ändringar som föreslås i 88 a § 
folkpensionslagen. K vittning utan förmånsta
garens samtycke enligt 3 mom. mot andra 
förmåner än förmåner enligt sjukförsäkrings
lagen kunde åtminstone ske mot t.ex. invali
ditetspension och individuell förtidspension 
enligt folkpensionslagen, vårdbidrag för pen
sionstagare och handikapJ?bidrag. 

69 §. I l mom. föreslas sådana tekniska 
ändringar som beror på att vissa stadganden 
i sjukförsäkringslagen upphävs. 

Det föreslås att förbudet mot överföring 
och förpantning enligt paragrafens 2 mom. 
ändras till ett överföringsförbud. Förbudet 
anses omfatta eventuella pantsättningar, vil
ka inte har förekommit i praktiken. 

1.3. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

31 §. Å terkrav. stadgandet om återkrav 
ses över så att det i så hög grad som möjligt 
överensstämmer med de stadganden som 
gäller återkrav av andra förmåner som folk
pensionsanstalten sköter. Enligt 2 mom. kan 
dock utöver svikligt förfarande från förmån
stagarens eller hans företrädares sida även 
grovt vållande fortfarande utgöra ett hinder 
för att återkravet frångås. Det är fråga om 
grovt vållande t.ex. om förmånstagaren har 
vidarebefordrat ett felaktigt löneintyg som 
han fått av arbetsgivaren, fastän han borde 

ha märkt att intyget var felaktigt. 
I 3 mom. stadgas om kvittning av belopp 

som skall återkrävas. I momentet bibehålls 
den bestämmelse som ingår i den gällande 
paragrafens 4 mom., enligt vilken det skyd
dade belopp av lönen som nämns i utsök
ningslagen skall beaktas vid kvittning. Kvitt
ning utan förmånstagarens samtycke mot 
andra förmåner än förmåner enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa kunde åtminsto
ne ske mot t.ex. arbetsmarknadsstöd enligt 
lagen om arbetsmarknadsstöd, grundstöd 
enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut
bildning och arbetslöshetspension enligt 
folkpensi9.nslagen. 

40 §. Andringssökande. Det föreslås att 
alla stadganden om sökande av ändring när 
det gäller utkomstskydd för arbetslösa tas in 
i 40 §. Rubriken ändras samtidigt. Sålunda 
flyttas också stadgandet om det andra steget 
vid sökande av ändring från 42 § l mom. 
till l mom. i denna paragraf. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall besvärs
skriften lämnas in till folkpensionsanstaltens 
lokalbyrå eller, om ett beslut av en arbets
löshetskassa överklagas, till arbetslöshetskas
san. 

Till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. en
ligt vilket folkpensionsanstaltens och arbets
löshetskassans beslut skall följas trots 
ändringssökande. Ett motsvarande stadgande 
ingår för närvarande i 43 §. 

40 a. Självrättelse. I paragrafen föreslås 
stadgat om ett självrättelseförfarande med 
anledning av att ändring sökts. Enligt l 
mom. skall folkpensionsanstalten och arbets
löshetskassan alltid ge ett rättelsebeslut, om 
de till alla delar godkänner de yrkanden som 
framställts i de besvär som inlämnats till 
dem. Rättelsebeslutet är överklagbart. 

Enligt 2 mom. skall besvärsskriften och 
beslutsfattarens utlåtande sändas till besvär
sinstansen inom 30 dagar från besvärstidens 
utgång, om ändringssökandens yrkanden 
över huvud taget inte gocH<änns eller om de 
godkänns endast delvis. Arendet kan emel
lertid avgöras genast genom ett interimistiskt 
beslut till den del ändringssökandens yrkan
den godkänns. Besvärsinstansen skall under
rättas om avgörandet, om besvärshandlingar
na redan har sänts till besvärsinstansen för 
behandling. Det interimistiska beslutet får 
inte överklagas. 

Avvikelser från den tid som nämns i 2 
mom. kan göras för att tilläggsutredningar 
skall kunna inhämtas. Besvärsskriften och 
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utlåtandet skall dock alltid lämnas till be
svärsinstansen inom 60 dagar från besvärsti
dens utgång. 

40 b §. Besvär som inkommit för sent. I 
paragrafen stadgas på samma sätt som i de 
andra förmånslagar som folkpensionsanstal
ten verkställer om möjligheten att uppta be
svär som inkommer efter utsatt tid till pröv
ning. 

41 §. Dagen för delfående av beslut. I pa
ragrafen, som gäller delfående av beslut, 
föreslås språkliga ändringar. 

42 §. Försäkringsdomstolen. Paragrafens l 
och 5 mom., som gäller ändringssökande, 
upphävs. Om ändringssökande stadgas i 
40 §. 

43 §. Undanröjande av beslut. Det stad
gande som gäller undanröjande och rättelse 
av ett lagakraftvunnet beslut förenklas med 
iakttagande av samma principer som i den 
övriga lagstiftningen om social trygghet. Social-
och hälsovårdsministeriet skall såsom ve

derbörande ministerium alltjämt ha rätt att 
föreslå att ett felaktigt beslut av en arbets
löshetskassa eller av arbetslöshetsnämnden 
skall undanröjas. 

43 a §. Rättelse av fel. Det stadgande som 
gäller rättelse av fel har ändrats så att det 
överensstämmer med motsvarande stadgan
den i de andra förmånslagar som ingår i 
denna proposition. 

43 b §. Rättelseföifarande. Det föreslås att 
paragrafen upphävs, eftersom de stadganden 
som gäller rättelseförfarandet har flyttats till 
43 a§. 

45 §. Indrivning av arbetslöshetsdagpen
ning i vissafall samt utmätning av dagpen
ning. Det föreslås att det förbud mot över
låtelse och förpantning av arbetslöshetsdag
penning som nämns i paragrafens 5 mom. 
ändras till ett förbud mot överföring av en 
rättighet enlig~ lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Overfäringsförbudet omfattar 
även förbud mot pantsättning. Några sådana 
fall har inte förekommit i praktiken. 

1.4. Lagen om arbetsmarlrnadsstöd 

30 § .. Folkpensionsanstaltens beslut samt 
sökande av ändring. I para&rafens l och 3 
m om. stryks ordet "lokalhyra". 

31 §. Självrättelse. De stadganden som 
gäller självrättelse ändras så att innehållet i 
dem överensstämmer med motsvarande stad
ganden i de andra förmånslagar som ingår i 
denna proposition. 

31 a §. Besvär som inkommit för sent. Till 
lagen fogas ett stadgande om möjligheten att 
behandla besvär som inkommer efter utsatt 
tid. Innehållet överensstämmer med motsva
rande stadganden i de andra lagarna. 

33 §. Undanröjande av beslut. stadgandet 
om undanröjande av ett lagakraftvunnet be
slut ändras så att innehållet i det överens
stämmer med de andra förmånslagar som 
folkpensionsanstalten verkställer. 

33 a §. Rättelse av fel. Innehållet i det nya 
stadgande som gäller rättelse av fel överens
stämmer med motsvarande stadganden i la
gen om förvaltningsförfarande samt i de 
andra förmånslagar som ingår i denna pro
position. 

35 §. Återkrav. stadgandet om återkrav 
ändras så att det överensstämmer med det 
stadgande om återkrav som föreslås i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. På de grun
der som nämns ovan i punkt 2.3. stryks 
stadgandet om en ovillkorlig preskriptionstid 
om fem år i paragrafens l mom. På återkrav 
skall den allmänna preskriptionstiden om l O 
år tillämpas. 

39 §. Tillämpning av lagen om utkomst
skydd för arbetslösa. Hänvisningsstadgande
na ändras så att de överensstämmer med de 
föreslagna ändringarna i lagen om utkomst
skydd för arbetslösa. 

1.5. Lagen om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning 

22 §.Beslut. I 2 mom. har uttrycket "folk
pensionsanstaltens lokalbyrå" ersatts med 
"folkpensionsanstalten" för att stadgandena 
skall bli ~!Jhetliga. 

23 §. Andringssökande. Det föreslås att 
paragrafen, som gäller ändringssökande, 
ändras så att de stadganden som gäller möj
ligheten att söka ändring ingår i paragrafens 
l mom. och procedurstadgandena i 2 mom. 

Enligt 2 mom. skall besvärsskriften alltid 
lämnas in till folkpensionsanstalten eller, om 
ett beslut av en arbetslöshetskassa överkla
gas, till arbetslöshetskassan. 

I 3 och 4 mom. föreslås författningsteknis
ka ändringar så att de stadganden som gäller 
delfående av beslut samt iakttagande av 
folkpensionsanstaltens och arbetslöshetskas
sans beslut överensstämmer med motsvaran
de stadganden i den övriga lagstiftning som 
folkpensionsanstalten verkställer. 

25 §. Indragning av förmåner. 
26 §. Indrivning av utbildningsstöd i vissa 



14 RP 7/1997 rd 

fall. sakinnehållet i paragraferna motsvarar 
de gällande stadgandena, dock så att stad
gandena har ändrats så att de gäller folkpen
sionsanstalten och inte folkpensionsanstal
tens lokalbyrå. Avsikten med ändringen är 
att förenhetliga den terminologi i lagstift
ningen som gäller folkpensionsanstalten. 

32 §. Tillämpning av lagen om utkomst
skydd för arbetslösa Det föreslås att till pa
ragrafen fogas en hänvisning till den nya 40 
a och 40 b § lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Hänvisningsstadgandena ändras 
också annars så att de överensstämmer med 
de föreslagna ändringarna i lagen om ut
komstskydd för arbetslösa. 

1.6. Lagen om rehabilitering som ordnas 
av folkpensionsanstalten 

8 §. Ändringssökande. Det föreslås att pa
ragrafen, som gäller ändringssökande, ändras 
så att de stadganden som gäller undanröjan
de och rättelse av beslut flyttas till en ny 
8 c §. Också i procedurstadgandena görs 
författningstekniska ändringar. 

8 a §. Självrättelse. I paragrafen föreslås 
stadgat om folkpensionsanstaltens självrättel
seförfarande med anledning av att ändring 
sökts. Enligt l mom. skall folkpensionsan
stalten ge ett rättelsebeslut, om den till alla 
delar godkänner de yrkanden som framställts 
i de besvär som gäller ett beslut av folkpen
sionsanstalten. Rättelsebeslutet är överklag
bart. 

Enligt 2 mom. skall folkpensionsanstalten 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande till 
besvärsinstansen inom 30 dagar från besvär
stidens utgång, om ändringssökandens yr
kanden över huvud taget inte godkänns eller 
om de godkänns endast delvis. Pensionsan
stalten kan dock avgöra ärendet genast ge
nom ett interimistiskt beslut till den del 
ändringssökandens yrkanden godkänns. Be
svärsinstansen skall underrättas om avgöran
det, om besvärshandlingarna redan har sänts 
till den för behandling. Det interimistiska 
beslutet får inte överklagas. 

Avvikelser från den tid som nämns i 2 
mom. kan göras för att tilläggsutredningar 
skall kunna inhämtas. Besvärsskriften och 
utlåtandet skall dock alltid lämnas till be
svärsinstansen inom 60 dagar från besvärsti
dens utgång. 

8 b §. Besvär som inkommit för sent. 
stadgandet överensstämmer med de motsva
rande paragrafer i de andra förmånslagarna 

som gäller möjligheten att uppta besvär som 
inkommit efter utsatt tid till behandling. 

8 c §. Undanröjande av beslut. De stad
ganden som gäller undanröjande av ett be
slut och rättande av ett lagakraftvunnet be
slut till fördel för den som saken gäller flyt
tas från 8 § 4 och 5 mom. till en ny 8 c § 
och i dem görs författningstekniska ändring
ar. 

8 d §. Rättelse av fel. För tydlighetens 
skull intas i lagen ett självständigt stadgande 
som gäller rättelse av ett felaktigt beslut. Det 
överensstämmer med de stadganden som 
föreslås i folkpensionsanstaltens övriga för
månslagar och samtidigt med motsvarande 
stadganden i lagen om förvaltningsförfaran
de. 

8 e §. Återkrav. Det föreslås att till lagen 
fogas ett självständigt stadgande om återkrav 
i stället för den nuvarande hänvisningen till 
folkpensionslagen. stadgandet motsvarar 
ordagrant de ändringar som föreslås i 88 a § 
folkpensionslagen. 

11 §. Utmätnings- och öveiföringsförbud. 
Det föreslås att l mom. ändras så att förbu
det mot utmätning av ersättningen för reha
biliteringskostnader inte skall gälla sådan 
ersättning för rehabiliteringstjänster som be
talts till serviceproducenten. För servicepro
ducenten är det fråga om en ersättning för 
utfört arbete som kan jämföras med arvode. 
En sådan ersättning skall kunna utmätas. 
Däremot skall ersättningen till rehabilite
ringsklienten för kostnaderna för rehabilite
ringen fortfarande inte kunna utmätas. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett 
nytt 2 mom., enligt vilket ett avtal om över
föring av en rättighet enligt lagen på någon 
annan är ogiltigt. 

14 §. Organisering av verksamheten. Hän
visningen till den upphävda 87 § folkpen
sionslagen stryks. Likaså stryks hänvisning
en till 88 a § folkpensionslagen på grund av 
den nya 8 e§. 

1.7. Lagen om rehabiliteringspenning 

28 §. Ändringssökande. Det föreslås att 
paragrafen, som gäller ändringssökande, 
ändras så att de stadganden som gäller un
danröjande och rättelse av ett beslut flyttas 
till en ny 28 c §. I procedurstadgandena görs 
också författningstekniska ändringar. 

28 a §. Självrättelse. I paragrafen föreslås 
stadgat om folkpensionsanstaltens självrättel
seförfarande med anledning av att ändring 
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sökts. Enligt l mom. skall folkpensionsan
stalten ge ett rättelsebeslut, om den till alla 
delar godkänner de yrkanden som framställts 
i de besvär som inlämnats till den. 

Enligt 2 mom. skall folkpensionsanstalten 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande till 
besvärsinstansen inom 30 dagar från besvär
stidens utgång, om ändringssökandens yr
kanden över huvud taget inte godkänns eller 
om de godkänns endast delvis. Pensionsan
stalten kan dock avgöra ärendet genast ge
nom ett interimistiskt beslut till den del 
ändringssökandens yrkanden godkänns. Be
svärsinstansen skall underrättas om avgöran
det, om besvärshandlingarna redan har sänts 
till den för behandling. Det interimistiska 
beslutet får inte överklagas. 

Avvikelser från den tid som nämns i 2 
mom. kan göras för att tilläggsutredningar 
skall kunna inhämtas. Besvärsskriften och 
utlåtandet skall dock alltid lämnas till be
svärsinstansen inom 60 dagar från besvärsti
dens utgång. 

28 b §. Besvär som inkommit för sent. 
stadgandet gäller fall då besvären inkommer 
efter utsatt tid. 

28 c §. Undanröjande av beslut. De stad
ganden som gäller undanröjande av ett be
slut och rättelse av ett lagakraftvunnet beslut 
till fördel för den som saken gäller flyttas 
från 28 § 4 och 5 mom. till en ny 28 c § 
och i dem görs författningstekniska änd
ringar. 

28 d §. Rättelse av fel. För tydlighetens 
skull intas i lagen ett självständigt stadgande 
som gäller rättelse av ett felaktigt beslut. Det 
överensstämmer med de stadganden som 
föreslås i folkpensionsanstaltens övriga för
månslagar och samtidigt med motsvarande 
stadganden i lagen om förvaltningsförfaran
de. 

30 §. Återkrav. I det stadgande som gäller 
återkrav görs de ändringar som behövs för 
att stadgandet skall överensstämma med de 
stadganden som gäller återkrav av andra för
måner som folkpensionsanstalten sköter. 
stadgandet motsvarar ordagrant de ändringar 
som föreslås i 88 a § folkpensionslagen. 
K vittning utan förmånstagarens samtycke 
enligt 3 mom. mot andra förmåner än för
måner enligt lagen om rehabiliteringspen
ning kunde åtminstone ske mot t.ex. sjuk
dagpenning, invaliditetspension, individuell 
förtidspension och handikappbidrag. 

Det föreslås att de stadganden i den gäl
lande paragrafens 3 och 4 mom. som gäller 

utmätningsförbud och lämnande av uppgifter 
till utsökningsmyndigheten flyttas till en ny 
30 a§. 

30 a §. Utmätnings- och öveiföringsför
bud. Det föreslås att stadgandena om utmät
ningsförbud och lämnande av uppgifter för 
utsökning, då utsökningsmyndigheten behö
ver uppgifter om beloppet av rehabiliterings
penning och rehabiliteringsunderstöd enligt 
prövning för utsökning av någon annan för
mån, flyttas från 30 § till en ny 30 a §. 

Enligt 3 mom. är ett avtal om överföring 
av rätt till rehabiliteringspenning på någon 
annan ogiltigt. 

1.8. Barnbidragslagen 

14 §.Återkrav. I det stadgande som gäller 
återkrav görs de ändringar som behövs för 
att stadgandet skall överensstämma med de 
stadganden som gäller återkrav av andra för
måner som folkpensionsanstalten sköter. 
stadgandet motsvarar ordagrant de ändringar 
som föreslås i 88 a § folkpensionslagen. På 
de grunder som nämns ovan i punkt 2.3. 
stryks stadgandet om en ovillkorlig preskrip
tionstid om fem år i paragrafens l mom. På 
återkrav tillämpas den allmänna preskrip
tionstiden om l O år. K vittning utan förmåns
tagarens samtycke enligt 3 mom. mot andra 
förmåner än förmåner enligt barnbidragsla
gen kunde åtminstone ske mot t.ex. barnför
höjning~r på olika sociala förmåner. 

15 §. Andringssökande. Till l mom. fogas, 
på samma sätt som i de andra ovan behand
lade lagarna, för tydlighetens skull ett om
nämnande av att prövningsnämndens beslut 
inte längre kan överklagas. Innehållsmässigt 
ändras ingenting. I 2 mom. stryks möjlighe
ten att alternativt lämna in besvären till be
svärsinstansen, eftersom ett besvärsärende i 
första hand skall behandlas som ett rättelseä
rende enligt den nya 15 a §. 

15 a §. Självrättelse. I paragrafen föreslås 
stadgat om folkpensionsanstaltens självrättel
seförfarande med anledning av att ändring 
sökts. Enligt 1 mom. skall folkpensionsan
stalten ge ett rättelsebeslut, om den till alla 
delar godkänner de yrkanden som framställts 
i de besvär som inlämnats till den. 

Enligt 2 mom. skall folkpensionsanstalten 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande till 
besvärsinstansen inom 30 dagar från besvär
stidens utgång, om ändringssökandens yr
kanden över huvud taget inte godkänns eller 
om de godkänns endast delvis. Pensionsan-
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stalten kan dock avgöra ärendet genast ge
nom ett interimistiskt beslut till den del 
ändringssökandens yrkanden godkänns. Be
svärsinstansen skall underrättas om avgöran
det, om besvärshandlingarna redan har sänts 
till den för behandling. Det interimistiska 
beslutet får inte överklagas. 

Avvikelser från den tid som nämns i 2 
mom. kan göras för att tilläggsutredningar 
skall kunna inhämtas. Besvärsskriften och 
utlåtandet skall dock alltid lämnas till be
svärsinstansen inom 60 dagar från besvärsti
dens utgång. 

15 b §. Besvär som inkommit för sent. 
stadgandet om besvär som inkommer efter 
utsatt tid motsvarar ovan nämnda motsvaran
de lagrum. 

15 c §. Undanröjande av beslut. Det före
slås att om undanröjande av beslut och rät
telse av ett lagakraftvunnet beslut till fördel 
för den som saken gäller stadgas på samma 
sätt som t.ex. i 56 § sjukförsäkringslagen. 
Prövningsnämnden skall pröva de ansök
ningar och framställningar som gäller undan
röjande av beslut. 

15 d §. Rättelse av fel. För tydlighetens 
skull intas i lagen ett självständigt stadgande 
som gäller rättelse av ett felaktigt beslut. Det 
överensstämmer med de stadganden som 
föreslås i folkpensionsanstaltens övriga för
månslagar och samtidigt med motsvarande 
stadganden i lagen om förvaltningsförfaran
de. 

1.9. Lagen om stöd för hemvård av barn 

18 §. Återkrav. Det föreslås att stadgandet 
om återkrav ändras så att det överensstäm
mer med de ovan nämnda andra lagarna. 
Till övriga delar hänvisas till vad som sagts 
ovan i s~mband med 14 § barnbidragslagen. 

19 §. Andringssökande. Till l mom. fogas, 
på samma sätt som i de andra ovan behand
lade lagarna, för tydlighetens skull ett om
nämnande av att prövningsnämndens beslut 
inte längre kan överklagas. Innehållsmässigt 
ändras ingenting. I 2 mom. stryks möjlighe
ten att alternativt lämna in besvären till be
svärsinstansen, eftersom ett besvärsärende i 
första hand skall behandlas som ett rättelseä
rende enligt den nya 19 a §. 

19 a §. Själv rättelse. I paragrafen föreslås 
stadgat om folkpensionsanstaltens självrättel
seförfarande med anledning av att ändring 
sökts. Enligt l mom. skall folkpensionsan-

stalten ge ett rättelsebeslut, om den till alla 
delar godkänner de yrkanden som framställts 
i de besvär som inlämnats till den. 

Enligt 2 mom. skall folkpensionsanstalten 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande till 
besvärsinstansen inom 30 dagar från besvär
stidens utgång, om ändringssökandens yr
kanden över huvud taget inte godkänns eller 
om de godkänns endast delvis. Pensionsan
stalten kan dock avgöra ärendet genast ge
nom ett interimistiskt beslut till den del 
ändringssökandens yrkanden godkänns. Be
svärsinstansen skall underrättas om avgöran
det, om besvärshandlingarna redan har sänts 
till den för behandling. Det interimistiska 
beslutet får inte överklagas. 

Avvikelser från den tid som nämns i 2 
mom. kan göras för att tilläggsutredningar 
skall kunna inhämtas. Besvärsskriften och 
utlåtandet skall dock alltid lämnas till be
svärsinstansen inom 60 dagar från besvärsti
dens utgång. 

19 b §.Besvär som inkommit för sent. Pa
ragrafen gäller sådana fall då besvären in
kommer efter utsatt tid. 

19 c §. Undanröjande av beslut. Det före
slås att till lagen fogas ett nytt stadgande om 
undanröjande och rättelse av ett lagakraft
vunnet beslut. stadgandet överensstämmer 
med förfarandet enligt 56 § sjukförsäkrings
lagen. Ansökningar och framställningar som 
gäller undanröjande av ett beslut skall prö
vas av prövningsnämnden. 

19 d §. Rättelse av fel. För tydlighetens 
skull intas i lagen ett självständigt stadgande 
som gäller rättelse av ett felaktigt beslut. Det 
överensstämmer med de stadganden som 
föreslås i folkpensionsanstaltens övriga för
månslagar och med motsvarande stadganden 
i lagen om förvaltningsförfarande. 

1.10 Lagen om stöd för hemvård och privat 
vård av barn 

21 §. Återkrav. Det föreslås att stadgandet 
om återkrav ändras så att det överensstäm
tper med de ovan nämnda andra lagarna. 
Aterkravsåtgärder skall inte kunna riktas mot 
vårdproducenten. Till övriga delar hänvisas 
till vad som sagts ovan i samband med 14 § 
barnbidr.~gslagen. 

22 §. Andringssökande. Till l mom. fogas, 
på samma sätt som i de andra ovan behand
lade lagarna, för tydlighetens skull ett om
nämnande av att prövningsnämndens beslut 
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inte längre kan överklagas. Innehållsmässigt 
ändras ingenting. I 2 mom. stryks möjlighe
ten att alternativt lämna in besvären till be
svärsinstansen, eftersom ett besvärsärende i 
första hand skall behandlas som ett rättelse
ärende enligt den nya 22 a §. 

22 a §. Självrättelse. I paragrafen föreslås 
stadgat om folkpensionsanstaltens självrättel
seförfarande med anledning av att ändring 
sökts. Enligt l mom. skall folkpensionsan
stalten ge ett rättelsebeslut, om den till alla 
delar godkänner de yrkanden som framställts 
i de besvär som inlämnats till den. 

Enligt 2 mom. skall folkpensionsanstalten 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande till 
besvärsinstansen inom 30 dagar från be
svärstidens utgång, om ändringssökandens 
yrkanden över huvud taget inte godkänns 
eller om de godkänns endast delvis. Pen
sionsanstalten kan dock avgöra ärendet ge
nast genom ett interimistiskt beslut till den 
del ändringssökandens yrkanden godkänns. 
Besvärsinstansen skall underrättas om avgör
andet, om besvärshandlingarna redan har 
sänts till den för behandling. Det interimis
tiska beslutet får inte överklagas. 

Avvikelser från den tid som nämns i 2 
mom. kan göras för att tilläggsutredningar 
skall kunna inhämtas. Besvärsskriften och 
utlåtandet skall dock alltid lämnas till be
svärsinstansen inom 60 dagar från besvärsti
dens utgång. 

22 b §. Besvär som inkommit för sent. Pa
ragrafen gäller sådana fall då besvären in
kommer efter utsatt tid. 

22 c §. Undanröjande av beslut. Det före
slås att till lagen fogas ett nytt stadgande om 
undanröjande och rättelse av ett lagakraft
vunnet beslut. stadgandet överensstämmer 
med förfarandet enligt 56 § sjukförsäkrings
lagen. Ansökningar och framställningar som 
gäller undanröjande av ett beslut skall prö
vas av prövningsnämnden. 

22 d §. Rättelse av fel. För tydlighetens 
skull intas i lagen ett självständigt stadgande 
som gäller rättelse av ett felaktigt beslut. Det 
överensstämmer med de stadganden som 
föreslås i folkpensionsanstaltens övriga för
månslagar och med motsvarande stadganden 
i lagen om förvaltningsförfarande. 

1.11. Lagen om moderskapsunderstöd 

10 §. Återkrav. I l mom. i paragrafen, 
som gäller återkrav, föreslås en liten författ-

370035 

ningsteknisk ändring, varefter stadgandet i 
så hög grad som möjligt motsvarar de andra 
återkravsstadganden som folkpensionsanstal
ten tillämpar. De olikheter som kvarstår i 
stadgandet beror på att moderskapsunderstö
det kan vara antingen en förpackning eller 
ett understöd i pengar som betalas på en 
gång. Också i det stadgande som gäller åter
krav av moderskapsunderstöd stryks för en
hetlighetens skull på de grunder som nämns 
ovan i samband med 14 § barnbidragslagen 
det schablonmässiga stadgandet om fem års 
preskriptionstid. När det gäller moderskaps
understödet har ändringen ingen praktisk 
betydels~. 

11 §.A ndringssökande. Till l mom. fogas, 
på samma sätt som i de andra ovan behand
lade lagarna, för tydlighetens skull ett om
nämnande av att prövningsnämndens beslut 
inte längre kan överklagas. Innehållsmässigt 
ändras ingenting. Uttrycket "folkpensionsan
staltens lokalbyrå" ersätts i överensstämmel
se med motsvarande stadganden i de andra 
lagarna med uttrycket "folkpensionsanstal
ten". 

12 §. Självrättelse. Det föreslås att ordaly
delsen i paragrafen ändras så att den över
ensstämmer med de föreslagna ändringarna i 
de andra förmånslagar som folkpensionsan
stalten verkställer. 

12 a §. Besvär som inkommit för sent. 
stadgandet om besvär som inkommer efter 
utsatt tid överensstämmer med ovan nämnda 
motsvarande lagrum. 

13 §. Undanröjande av beslut. Det föreslås 
att stadgandet om undanröjande av beslut 
ändras så att det överensstämmer med mot
svarande stadganden i de andra lagar som 
ingår i denna proposition. På basis av en ny 
utredning skall folkpensionsanstalten på 
samma sätt som för närvarande kunna rätta 
ett beslut till fördel för den som saken gäl
ler. Med avvikelse från situationen i dag 
skall ett beslut inte kunna rättas till nackdel 
för mottagaren av moderskapsunderstöd utan 
mottagarens samtycke, utan en förutsättning 
för att t.ex. återkravsåtgärder skall kunna 
vidtas skall vara att beslutet undanröjs av 
prövningsnämnden. 

13 a §. Rättelse av fel. För tydlighetens 
skull intas i lagen ett självständigt stadgande 
som gäller rättelse av ett felaktigt beslut. Det 
överensstämmer med de stadganden som 
föreslås i folkpensionsanstaltens övriga för
månslagar och med motsvarande stadganden 
i lagen om förvaltningsförfarande. 
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1.12. Militärunderstödslagen 

18 §. Å terkrav. Det föreslås att stadgandet 
om återkrav ändras så att det överensstäm
mer med de ovan nämnda andra lagarna. 
Till övriga delar hänvisas till vad som sagts 
ovan i s~mband med 14 § barnbidragslagen. 

19 §. Andringssökande. Till l mom. fogas, 
på samma sätt som i de andra ovan behand
lade lagarna, för tydlighetens skull ett om
nämnande av att prövningsnämndens beslut 
inte längre kan överklagas. Innehållsmässigt 
ändras ingenting. 

20 §. Självrättelse. Det föreslås att ordaly
delsen i paragrafen ändras så att den över
ensstämmer med de föreslagna stadgandena i 
de andra förmånslagar som folkpensionsans
talten verkställer. 

20 a §. Besvär som inkommit för sent. 
stadgandet om besvär som inkommer efter 
utsatt tid motsvarar ovan nämnda motsvaran
de lagrum. 

21 §. Undanröjande av beslut. Det föreslås 
att stadgandet om undanröjande av beslut 
ändras så att det överensstämmer med mot
svarande stadganden i de andra lagar som 
ingår i denna proposition. På basis av en ny 
utredning skall folkpensionsanstalten på 
samma sätt som för närvarande kunna rätta 
ett beslut till fördel för den som saken gäl
ler. Med avvikelse från situationen i dag 
skall ett beslut inte kunna rättas till militär
understödstagarens nackdel utan hans sam
tycke, utan en förutsättning för att t.ex. åter
kravsåtgärder skall kunna vidtas skall vara 
att beslutet undanröjs av prövningsnämnden. 

21 a §. Rättelse av fel. För tydlighetens 
skull intas i lagen ett självständigt stadgande 
som gäller rättelse av ett felaktigt beslut. Det 
överensstämmer med de stadganden som 
föreslås i folkpensionsanstaltens övriga för
månslagar och med motsvarande stadganden 
i lagen om förvaltningsförfarande. 

1.13. Lagen om bostadsbidrag 

19 §. Det föreslås att stadgandet om åter
krav ändras så att det överensstämmer med 
de ovan nämnda andra lagarna. Till övriga 
delar hänvisas till vad som sagts oy_an i sam
band med 14 § barnbidragslagen. Overbetalt 
bostadsbidrag skall med stöd av 3 mom. 
kunna kvittas främst mot andra bostadsbi
dragsförmåner. 

20 §. Ordalydelsen i paragrafen, som gäl
ler ändringssökande, ändras så att den över
ensstämmer med motsvarande stadganden i 
de andra lagarna. 

21 §. Paragrafen gäller självrättelse. Det 
föreslås att ordalydelsen i paragrafens stad
ganden om folkpensionsanstaltens självrättel
seförfarande med anledning av att ändring 
sökts ändras så att den överensstämmer med 
motsvarande stadganden i folkpensionsan
staltens andra förmånslagar. 

21 a §. stadgandet om besvär som inkom
mer efter utsatt tid motsvarar ovan nämnda 
motsvarande lagrum. 

22 §. Det föreslås att stadgandet om un
danröjande av beslut ändras så att det över
ensstämmer med motsvarande stadganden i 
de andra lagar som ingår i denna proposi
tion. På basis av en ny utredning skall folk
pensionsanstalten på samma sätt som för 
närvarande kunna rätta ett beslut till fördel 
för den som saken gäller. Med avvikelse 
från situationen i dag skall ett beslut inte 
kunna rättas till bostadsbidragstagarens 
nackdel utan hans samtycke, utan en förut
sättning för att t.ex. återkravsåtgärder skall 
kunna vidtas skall vara att beslutet undanröjs 
av försäkringsdomstolen. 

22 a §. För tydlighetens skull intas i lagen 
ett självständigt stadgande som gäller rättel
se av ett felaktigt beslut. Det överensstäm
mer med de stadganden som föreslås i folk
pensionsanstaltens övriga förmånslagar och 
med motsvarande stadganden i lagen om 
förvaltningsförfarande. 

1.14. Lagen om studiestöd 

27 §. Å terkrav. Det föreslås att stadgandet 
om återkrav ändras så att det överensstäm
mer med de ovan nämnda andra lagarna. 
Till övriga delar hänvisas till vad som sagts 
qyan i samband med 14 § barnbidragslagen. 
Overbetalt studiestöd skall med stöd av 3 
mom. kunna kvittas främst mot bostadsbid-
rag. .. 

29 §. A ndringssökande. stadgandet om 
den tidsfrist som gäller inlämnande av be
svärsskriften flyttas från l mom. till 2 mom. 
Besvärsskriften skall lämnas in till folkpen
sionsanstalten eller, om besvären gäller ett 
beslut av en studiestödsnämnd, till studie
stödsnämnden. 

30 §. Självrättelse. Det föreslås att ordaly-
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delsen i paragrafens stadganden om folkpen
sionsanstaltens självrättelseförfarande med 
anledning av att ändring sökts ändras så att 
den överensstämmer med motsvarande stad
ganden i folkpensionsanstaltens andra för
månslagar. Rättelsebeslutet ges av folkpen
sionsanstalten eller studiestödsnämnden. 

30 a §. Besvär som inkommit för sent. 
stadgandet om besvär som inkommer efter 
utsatt tid motsvarar ovan nämnda motsvaran
de lagrum. 

31 §. Undanröjande av beslut. Det föreslås 
att stadgandet om undanröjande av beslut 
ändras så att det överensstämmer med mot
svarande stadganden i de andra lagar som 
ingår i denna proposition. På basis av en ny 
utredning skall folkpensionsanstalten på 
samma sätt som för närvarande kunna rätta 
ett beslut till fördel för den som saken gäl
ler. Med avvikelse från situationen i dag 
skall ett beslut inte kunna rättas till studies
tödstagarens nackdel utan hans samtycke, 
utan en förutsättning för att t.ex. återkravsåt
gärder skall kunna vidtas skall vara att be
slutet undanröjs av försäkringsdomstolen. 

31 a §. Rättelse av fel. För tydlighetens 
skull intas i lagen ett självständigt stadgande 
som gäller rättelse av ett felaktigt beslut. Det 
överensstämmer med de stadganden som 
föreslås i folkpensionsanstaltens övriga för
månslagar och med motsvarande stadganden 
i lagen om förvaltningsförfarande. 

1.15. Lagen om tillämpning av 
lagstiftningen om 
bosättningsbaserad social trygghet 

13 §. Ä ndringssökande. Enligt det gällande 
stadgandet skall antingen stadgandena i folk
pensionslagen eller i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa tillämpas då ändring söks. 
Detta förfarande utvidgas till att gälla också 
det självrättelseförfarande som föreslås i 
samband med ändringssökande. 

14 §. Undanröjande av beslut och rättelse 
av fel. Det föreslås att stadgandet utvidgas 
så att det utöver förfarandet med undan
röjande av beslut även gäller rättelse av ett 
felaktigt beslut och rättelse av ett beslut på 
basis av en ny utredning till fördel för den 
som ansökt om förmånen eller förmånstaga
ren. 

2. Nännare stadganden och 
bestämmelser 

stadgandena i folkpensionsförordningen 
( 594/56), sjukförsäkringsförordningen 
(473/63) och vissa andra förordningar bör 
ändras så att de motsvarar reformen. Den 
lagtekniskt omfattande reformen förutsätter 
också annars att författningarna på lägre ni
vå ses över så att de överensstämmer med 
de ändringar som gjorts. Samtidigt är det 
ändamålsenligt att göra också andra författ
ningstekniska rättelser i de delvis redan för
åldrade förordningstextema. 

3. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l maj 
1997. De ändringar som föreslås i lagen om 
stöd för hemvård och privat vård av barn 
träder dock i kraft den l augusti 1997 då 
nämnda lag träder i kraft. 

Det föreslås att stadgandena i folkpen
sionslagen om beloppet av det minsta vård
bidrag som betalas ut samt om betalnin av 
folkpension till en pensionstagare som får 
anstaltsvård och erhåller bostadsbidrag för 
pensionstagare skall tilllämpas redan från 
och med den l januari 1997. Indexnivån för 
vårdbidraget motsvarar den tidigare index
nivån för det markebelopp som angetts i 
folkpensionslagen och motsvarar således det 
poängtal för folkpensionsindexet som var i 
kraft i mars 1981. 

För tydlighetens skull stadgas särskilt att 
de stadganden som gäller ändringssökande 
skall tillämpas på beslut som meddelas efter 
lagamas ikraftträdande. Däremot skall de 
stadganden som gäller extraordinärt 
ändringssökande, undanröjande av beslut 
tillämpas på ärenden somo anhängiggörs efter 
lagamas ikraftträdande. Atgärder som verk
stäHigheten av lagarna förutsätter får vidtas 
innan de träder i kraft. 

4. Lagstiftningsordning 

Propositionen innehåller inga sådana för
slag i fråga om vilka frågan om avvikelse 
från den normala lagstiftningsordningen 
skulle bli aktuell. Genom propositionen än
dras inte grunderna för erhållande av olika 
förmåner eller deras belopp. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 7, 25 c, 26 a, 27 a, 28 a och 

83 a§, 
dessa lagrum sådana de lyder, 7 § i lag av den 2 november 1979 (793179) och 25 c, 26 a, 

27 a, 28 a och 83 a § i lag av den 5 februari 1982 (103/82), 
ändras 79 § 4 mom. och 88 a §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 79 § 4 mom. i lag av den 22 december 1989 (1250/89) och 

88 a§ i lag av den 28 juli 1978 (588178), samt 
fogas till 30 b §, sådan den lyder i lag av den 5 december 1996 (979/96), ett nytt 3 mom. 

och till 42 b §, sådan den lyder i nämnda lag av den 5 december 1996, ett nytt 2 mom. som 
följer: 

30 b§ 

Vårdbidrag betalas inte, om dess belopp 
per månad skulle vara mindre än 30 mark. 

42 b§ 

Om till en pensionstagare som får sådan 
vård som nämns i 42 a § betalas bostads
bidrag enligt lagen om bostadsbidrag för 
pensionstagare (591178), tillämpas l mom. 
inte. 

79 § 

Ett avtal om överföring av en rättighet 
enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 

88 a§ 
Har en förmån enligt denna lag betalts 

utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 

betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från förmånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som pensionsanstalten senare 
betalar. Utan samtycke kan kvittningen dock 
endast ske mot en förmån enligt denna lag 
eller en därmed jämställbar annan förmån. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
stadgandena i 30 b och 42 b § tillämpas 
dock från och med den l januari 1997. 

Det markebelopp om vilket stadgas i den
na lag motsvarar det poängtal för folkpen
sionsindexet enligt vilket storleken av de 
folkpensioner som skulle betalas i mars 
1981 har beräknats. 
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2. 

Lag 
om ändring av sjuluörsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 26 § och 54 § l mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 26 § delvis ändrad genom lag av den 4 juli 1969 (464/69) 

och 54 § l mom. i lag av den 22 december 1989 (1255/89), 
ändras 28 § 3 mom., 52 § l mom. samt 53, 54 a, 55, 56, 57 och 69 §, 
av dessa lagrum 28 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 4 januari 1968 (10/68), 52 § l 

mom. samt 53 och 56 § sådana de lyder i lag av den 8 november 1996 (832/96), 54 a § så
dan den lyder i lag av den 29 september 1978 (745178), 57 § sådan den lyder delvis ändrad 
genom lag av den 30 december 1992 (1653/92) och nämnda lag av den 8 november 1996 
och 69 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 december 1989 (1254/89), 
samt 

fogas till lagen en ny 53 a och 56 a § som följer: 

28 § 

Folkpensionsanstalten skall vid anfordran 
lämna den försäkrade en redovisning över 
belopp som enligt l eller 2 mom. betalats 
till arbetsgivaren. 

52§ 
Socialförsäkringsnämnden tillsätts av stats

rådet för fyra år i sänder. Den består av en 
ordförande och en vice ordförande samt en 
läkarledamot och två ledamöter som är för
trogna med de försäkrades förhållanden. I 
fråga om ordföranden och vice ordföranden 
skall folkpensionsanstalten beredas tillfälle 
att avge utlåtande. I fråga om läkarledamo
ten skall rättsskyddscentralen för hälsovår
den ges tillfälle att avge utlåtande. Varje 
ledamot har en personlig suppleant. Nämn
dens ordförande skall ha den behörighet som 
fordras för domartjänst 

53 § 
Den som är missnöjd med folkpension

sanstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. 

Den som är missnöjd med ett beslut av 
folkpensionsanstaltens centralförvaltning i ett 

ärende som avses i 29 § 1-3 mom. får sö
ka ändring i beslutet hos prövningsnämnden. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots 
ändringssökande följas till dess ärendet har 
avgjorts genom ett beslut som vunnit laga 
kraft. 

53 a§ 
Om folkpensionsanstalten till alla delar 

godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 53 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtaodet av en til
läggsutredning som behö~.s med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
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skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

54 a§ 
Har besvär som anförs hos socialförsä

kringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 53 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

.. 55 § 
Andringssökanden anses ha fått del av 

beslutet den sjunde dagen efter den då be
slutet postades under den adress han uppgi
vit, om inte något annat visas. 

56§ 
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 

en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan pröv
ningsnämnden på framställning av folkpen
sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
partema tillfälle att bli hörda, undanröja 
beslutet och bestämma att ärendet skall be
handlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan folkpensionsanstal
ten, tills ärendet har avgjorts på nytt, tempo
rärt inställa utbetalningen av förmånen eller 
betala den till de belopp framställningen av
ser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 53 §. 

56 a§ 
Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 

på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta sitt beslut. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäli~t resultat för den som saken gäller. 

Angaende rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

57 § 
Har en förmån enligt denna lag betalts 

utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från förmånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar. Utan samtycke kan kvittnin
gen dock endast ske mot en förmån enligt 
denna lag eller en därmed jämställbar annan 
förmån. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 

Vad som stadgas i denna paragraf tilläm
pas på motsvarande sätt i de fall som avses i 
29 och 30 a §, om en kommun, en arbetsgi
vare, en företagare eller någon annan som 
utför eget arbete eller en försäkrad har er
hållit en obehörig vinst. 

69 § 
Ersättning för kostnader för sjukvård, ha

vandeskap och barnsbörd får inte utmätas. 
Folkpensionsanstalten skall på begäran av en 
behörig myndighet lämna de upplysningar 
som behövs för utsökning av nagon annan 
förmån som avses i denna lag. 

Ett avtal om överföring av en rättighet 
enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 
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Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 

3. 

sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av lagen om utkomstskydd för rubetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 42 § l och 

5 mom. samt 43 b §, 
av dessa lagrum 43 b § sådan den lyder ändrad genom lag av den 9 februari 1990 och lag 

av den 8 november 1996 (98/90 och 833/96), 
ändras 31, 40, 41, 43 och 43 a§ samt 45 § 5 mom., 
av dessa lagrum 31 och 40 § sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 8 

november 1996, 41, 43 och 43 a § sådana de lyder i sistnämnda lag och 45 § 5 mo m. sådant 
det lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87), samt 

fogas till lagen en ny 40 a och 40 b § som följer: 

31 § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande eller grovt vållande från förmåns
tagarens eller hans företrädares sida eller om 
det belopp som betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
eller arbetslöshetskassan senare betalar, lik
väl med beaktande av vad som i utsöknings
lagen stadgas om den minimiutkomstdel 
som skall undantas vid utmätning av lön. 
Utan samtycke kan kvittningen dock endast 
ske mot en förmån enligt denna lag eller en 
därmed jämställbar annan förmån. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 

40 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens eller arbetslöshetskassans beslut 
får söka ändring i beslutet hos arbetslöshets
nämnden och den som är missnöjd med ar
betslöshetsnämndens beslut får söka ändring 
hos försäkringsdomstolen. I försäkrings
domstolens beslut får ändring inte sökas ge
nom besvär. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten eller arbetslöshetskassan 
inom 30 dagar från det ändringssökanden 
fick del av beslutet. 

Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshets
kassans beslut skall trots ändringssökande 
följas till dess ärendet har avgjorts genom 
ett beslut som vunnit Jaga kraft. 

40 a§ 

Själv rättelse 

Om folkpensionsanstalten eller arbets-
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löshetskassan till alla delar godkänner de 
yrkanden som framställts i de besvär som 
inlämnats till den, skall den ge ett rättelse
beslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får än
dring sökas enligt 40 §. 

Kan folkpensionsanstalten eller arbets
löshetskassan inte rätta det beslut som bes
vären avser så som nämns i l mom., skall 
den inom 30 dagar från besvärstidens utgång 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande till 
besvärsinstansen för behandling. Folkpen
sionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan 
härvid genom ett interimistiskt beslut rätta 
sitt tidigare beslut till den del den godkänner 
yrkandet i besvären. Om besvären redan har 
sänts till besvärsinstansen, skall denna ome
delbart underrättas om det interimistiska bes
lutet. I det interimistiska beslutet får ändring 
inte sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en til
läggsutredning som behöy~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

40 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos arbetslöshets
nämnden eller försäkringsdomstolen kommit 
in efter utgången av den tid som nämns i 40 
§, kan besvärsinstansen trots förseningen ta 
upp besvären till prövning, om det finns vä
gande skäl till förseningen. 

41 § 

Dagen för delfående av beslut 

Ändringssökanden anses ha fått del av 
beslutet den sjunde dagen efter den då bes
lutet postades under den adress han uppgivit, 
om inte något annat visas. 

43 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up-

penbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på framställning av folkpension
sanstalten eller arbetslöshetskassan eller på 
ansökan av den som saken gäller, efter att 
ha berett de övriga partema tillfälle att bli 
hörda, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en ovan nämnd framställning kan folk
pensionsanstalten eller arbetslöshetskassan, 
tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt 
inställa utbetalningen av förmanen eller be
tala den till de belopp framställningen avser. 

Likaså kan vederbörande ministerium för 
försäkringsdomstolen föreslå att ett på ovan 
nämnt sätt felaktigt beslut av en arbets
löshetskassa eller av arbetslöshetsnämnden 
skall undanröjas. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan ministeriet tempo
rärt inställa utbetalningen av förmånen eller 
förordna att den skall betalas till de belopp 
framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten eller arbets
löshetskassan pröva ,ärendet på nytt. Folk
pensionsanstalten eller arbetslöshetskassan 
kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvun
net beslut bevilja en förvägrad förmån eller 
utöka en redan beviljad förmån. Arbets
löshetsnämnden och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande förfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssökan
de. I beslutet får ändring sökas enligt 40 §. 

43 a§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig ett beslut av folkpensionsans
talten eller en arbetslöshetskassa på en klart 
oriktig eller bristfällig utredning eller på up
penbart oriktig tillämpning av lag, kan 
folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskas
san med samtycke av den som saken gäller 
undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra 
ärendet P.å nytt. 

Innehaller ett beslut ett uppenbart skriv
eller räknefel, skall folkpensionsanstalten 
eller arbetslöshetskassan rätta det. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

Angående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens eller arbets
löshetskassans liggarexemplar. Den som sa
ken gäller skall tillställas ett rättat eller nytt 
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beslut. Om ändringssökande är anhängigt i 
fråga om beslutet, skall folkpensionsanstal
ten eller arbetslöshetskassan meddela 
besvärssinstansen att rättelseärendet uppta
gits till behandling samt tillställa även bes
värsinstansen sitt beslut i detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten eller arbetslöshetskassan inte har god
känt ett yrkande på rättelse av fel får än
dring inte sökas genom besvär. 

När folkpensionsanstalten eller arbets
löshetskassan behandlar ett ärende som gäl
ler rättelse av sak- eller skrivfel kan den 
temporärt inställa utbetalningen av förmånen 
helt eller delvis. 

4. 

45 § 

Indrivning av arbetslöshetsdagpenning i 
vissa fall samt utmätning av dagpenning 

Ett avtal om överföring av en rättighet 
enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om 
extraordinärt ändringssökande tillämpas dock 
på sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 

om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/93) 30 § 1 och 3 

mom., 31 § l och 2 mom. samt 33, 35 och 39 §, av dessa lagrum 39 § sådan den lyder i lag 
av den 22 december 1994 (1320/94), samt 

fogas till lagen en ny 31 a och 33 a § som följer: 

6 kap. 

Sökande av ändring 

30 § 

Folkpensionsanstaltens beslut samt sökande 
av ändring 

Folkpensionsanstalten skall i ärenden som 
gäller beviljande, förvägrande och återkrav 
av arbetsmarknadsstöd ge sökanden ett 
skriftligt beslut. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

370035 

31 § 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 30 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i 1 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
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besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

31 a§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos arbetslöshets
nämnden eller försäkringsdomstolen kommit 
in efter utgången av den tid som nämns i 30 
§, kan besvärsinstansen trots förseningen ta 
upp besvären till prövning, om det finns vä
gande skäl till förseningen. 

33 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på framställning av folkpension
sanstalten eller på ansökan av den som sa
ken gäller, efter att ha berett de övriga par
terna tillfälle att bli hörda, undanröja beslu
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av förmånen eller betala 
den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Arbetslöshetsnämnden och 
försäkringsdomstolen kan tillämpa motsva
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 30 §. 

33 a§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 

kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

Angående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

35 § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande eller grovt vållande från förmåns
tagarens eller hans företrädares sida eller om 
det belopp som betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar, likväl med beaktande av vad 
som i utsökningslagen stadgas om den mini
miutkomstdel som skall undantas vid utmät
ning av lön. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en förmån enligt denna 
la~ eller en därmed jämställbar annan för
man. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 

39 § 

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa 

Om inte något annat följer av denna lag 
skall på arbetsmarknadsstöd tillämpas vad 
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6 §, 28 § 4 och 6 mom., 29, 32, 36, 36 a 
och 39 §, 42 § 2-4 mom., 43 c § och 44 § 
3 mom. lagen om utkomstskydd för arbets
lösa stadgar om arbetslöshetsdagpenning och 
ärenden som gäller utkomstskydd för arbets
lösa. 

5. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt än
dringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 22 § 2 mom., 23 §, 25 § l mom. samt 26 och 32 § lagen den 3 augusti 1990 om 

arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90), 
av dessa lagrum 22 § 2 mom. samt 26 och 32 § sådana de lyder i lag av den 23 december 

1992 (1479/92), som följer: 

22 § 

Beslut 

I ärenden som gäller ersättning för uppe
hälle och ersättning för inkvartering skall 
dock ett skriftligt beslut meddelas endast om 
sökanden kräver det. Kravet skall framföras 
hos folkpensionsanstalten eller arbetslöshets
kassan inom sju dagar från det den som sa
ken gäller fått del av avgörandet. I annat fall 
står avgörandet fast. 

23 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
gäller en förmån enligt denna lag får söka 
ändring i beslutet hos arbetslöshetsnämnden 
och den som är missnöjd med arbetslöshets
nämndens beslut får söka ändring hos för
säkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens 
beslut får ändring inte sökas genom besvär. 

Om arbetslöshetsnämnden stadgas i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten eller arbetslöshetskassan 
inom 30 dagar från det ändringssökanden 
fick del av beslutet. 

Ändringssökanden anses ha fått del av 
beslutet den sjunde dagen efter den då bes
lutet postades under den adress han uppgivit, 
om inte något annat visas. 

Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshets
kassans beslut skall trots ändringssökande 
följas till dess ärendet har avgjorts genom 
ett beslut som vunnit laga kraft. 

25 § 

Indragning av fönnåner 

Betalningen av förmånerna upphör den 
dag då studeranden har avbrutit utbildningen 
eller då det bestämts att utbildningen skall 
avbrytas. Arbetskraftsbyrån skall utan dröjs
mål underrätta folkpensionsanstalten eller 
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arbetslöshetskassan om att utbildningen har 32 § 
avbrutits. 
- - - - - - - - - - - - - - Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa 
26 § 

Indrivning av utbildningsstöd i vissafall 

Om en studerande har fått utbildningsstöd 
för den tid för vilken han retroaktivt har 
beviljats dagpenning enligt sjukförsäkrings
lagen, dagpenning eller olycksfallspension 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/48) eller pension som avses i 45 § l 
mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
får folkpensionsanstalten eller arbetslöshets
kassan från den pension eller dagpenning 
som betalas retroaktivt innehålla det belopp 
som för denna tid har betalts utan grund. 
Om återkrav av utbildningsstöd gäller dessu
tom 45 § 2, 3 och 5 mom. lagen om ut
komstskydd för arbetslösa. 

6. 

Om inte något annat stadgas i denna lag, 
skall på utbildningsstöd, ersättning för uppe
hälle och ersättning för inkvartering dessu
tom tillämpas vad 28 § 6 mom., 29 § 
l mom., 32, 36, 36 a, 39, 40 a och 40 b §, 
42 § 2-4 mom., 43, 43 a och 46 § lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om 
arbetslöshetsdagpenning och ärenden som 
gäller utkomstskydd för arbetslösa. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 
(610/91) 8, 11 och 14 § samt 

fogas till lagen nya 8 a-8 e § som följer: 

8 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
folkpensionsanstalten har meddelat med stöd 
av 2 eller 3 § får söka ändring i beslutet hos 
prövningsnämnden och den som är missnöjd 
med prövningsnämndens beslut får söka än
dring hos försäkringsdomstolen, om beslutet 
gäller folkpensionsanstaltens skyldighet att 
ordna rehabilitering med stöd av 2 eller 3 § 

eller den försäkrades rätt till förmåner enligt 
någon av dem. I försäkringsdomstolens bes
lut får ändring inte sökas genom besvär. Om 
prövningsnämnden stadgas i sjukförsäkrings
lagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots 
ändringssökande följas till dess ärendet har 
avgjorts genom ett beslut som vunnit laga 
kraft. 
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8 a§ 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 8 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behöy.s med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas 
till besvärsinstansen inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

8 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos prövnings
nämnden eller försäkringsdomstolen kommit 
in efter utgången av den tid som nämns i 8 
§, kan besvärsinstansen trots förseningen ta 
upp besvären till prövning, om det finns vä
gande skäl till förseningen. 

8 c § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
ett ärende enligt 8 § grundar sig på en orik
tig eller bristfällig utredning eller uppenbart 
står i strid med lag, kan försäkringsdomsto
len på framställning av folkpensionsanstalten 
eller på ansökan av den som saken gäller, 
efter att ha berett de övriga partema tillfälle 
att bli hörda, undanröja beslutet och bestäm
ma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter 

att ha gjort en ovan nämnd framställning 
kan folkpensionsanstalten, tills ärendet har 
avgjorts på nytt, temporärt inställa utbetal
ningen av förmånen eller betala den till de 
belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Prövningsnämnden och för
säkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får änd
ring sökas enligt 8 §. 

8 d§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

Angående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

8 e § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
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om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från förmånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar. Utan samtycke kan kvittnin
gen dock endast ske mot en förmån enligt 
denna lag eller en därmed jämställbar annan 
förmån. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 

11 § 

Utmätnings- och överföringsförbud 

Sådan ersättning för rehabiliteringskostna
der enligt denna lag och sådant understöd 

7. 

enligt 2 § 3 mom. som betalas till en rehabi
literingsklient får inte utmätas. 

Ett avtal om överföring av en rättighet 
enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 

14 § 

Organisering av verksamheten 

Om inte något annat stadgas i denna lag, 
skall i tillämpliga delar dessutom iakttas 
35-37, 40, 44-46, 59, 63, 81-86, 88, 89 
och 92 § folkpensionslagen. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 

om ändring av lagen om rehabiliteringspenning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den27mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/91) 28 och 30 § samt 
fogas till lagen nya 28 a-28 d § samt en ny 30 a § som följer: 

28 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
prövningsnämnden och den som är missnöjd 
med prövningsnämndens beslut får söka 
ändring hos försäkringsdomstolen. I försäk
ringsdomstolens beslut får ändring inte sökas 
genom besvär. Om prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots 
ändringssökande följas till dess ärendet 
har avgjorts genom ett beslut som vunnit 

laga kraft. 

28 a§ 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 28 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
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beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en til
läggsutredning som behö':'.s med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas 
till besvärsinstansen inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

28 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos prövnings
nämnden eller försäkringsdomstolen kommit 
in efter utgången av den tid som nämns i 
28 §, kan besvärsinstansen trots förseningen 
ta upp besvären till prövning, om det finns 
vägande skäl till förseningen. 

28 c§ 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på framställning av folkpension
sanstalten eller på ansökan av den som sa
ken gäller, efter att ha berett de övriga par
terna tillfälle att bli hörda, undanröja beslu
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av förmånen eller betala 
den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Prövningsnämnden och för
säkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får änd-

ring sökas enligt 28 §. 

28 d§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäli~t resultat för den som saken gäller. 

Angaende rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

30 § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
dep överbetalda förmånen återkrävas. 

Aterkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från förmånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar. Utan samtycke kan kvittnin
gen dock endast ske mot en förmån enligt 
denna lag eller en därmed jämställbar annan 
förmån. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 
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30 a§ 

Utmätnings- och öveiföringsförbud 

En förmån som grundar sig på denna lag 
får inte utmätas. 

Folkpensionsanstalten skall på begäran av 
en behörig myndighet lämna de uppgifter 
om en förmån enligt denna lag som behövs 
för utsökning av en förmån enligt någon 
annan lag. 

8. 

Ett avtal om överföring av en rättighet 
enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av barnbidragslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) 14 § samt 15 § l och 2 mom. 

samt 
fogas tilllagen nya 15 a-15 d § som följer: 

14 § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande av den som har rätt att lyfta barn
bidraget eller hans företrädare eller om det 
belopp som betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar. Utan samtycke kan kvittnin
gen dock endast ske mot en förmån enligt 
denna lag eller en därmed jämställbar annan 
förmån. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 

15 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpension
sanstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om socialförsäk
ringsnämnden och prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 
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15 a§ 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 15 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behö~? med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas 
till besvärsinstansen inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

15 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos socialförsäk
ringsnämnden eller prövningsnämnden kom
mit in efter utgången av den tid som nämns 
i 15 §, kan besvärsinstansen trots försenin
gen ta upp besvären till prövning, om det 
finns vägande skäl till förseningen. 

15 c § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan pröv
ningsnämnden på framställning av folkpen
sionsanstalten eller på ansökan av den som 

370035 

saken gäller, efter att ha berett de övriga 
partema tillfälle att bli hörda, undanröja bes
lutet och bestämma att ärendet skall behand
las på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av barnbidrag eller betala 
det till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 15 §. 

15 d § 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäli&t resultat för den som saken gäller. 

Angaende rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
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sådana ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

9. 

Lag 
om ändring av lagen om stöd för hemvård av barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 augusti 1992 om stöd för hemvård av barn (797/92) 18 § 1-3 

mom. och 19 § l och 2 mom. samt 
fogas till lagen nya 19 a-19 d § som följer: 

18 § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från förmånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar. Utan samtycke kan kvittnin
gen dock endast ske mot en förmån enligt 
denna lag eller en därmed jämställbar annan 
förmån. 

19 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om socialförsäk
ringsnämnden och prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk-

pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

19 a§ 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 19 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en til
läggsutredning som behöys med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 
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19 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos socialförsä
kringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 19 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

19 c § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan pröv
ningsnämnden på framställning av folkpen
sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
partema tillfälle att bli hörda, undanröja bes
lutet och bestämma att ärendet skall behand
las på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av förmånen eller betala 
den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 19 §. 

19 d§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäli&t resultat för den som saken gäller. 

Angaende rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 
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10. 

Lag 
om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn 

(1128/96) 21 § 1-3 mom. och 22 § l och 2 mom. samt 
fogas till lagen nya 22 a-22 d § som följer: 

21 § 

Aterkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas av den 
förälder eller den vårdnadshavare som har 
rätt till stödet. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från förmånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar. Utan samtycke kan kvittnin
gen dock endast ske mot en förmån enligt 
denna lag eller en därmed jämställbar annan 
förmån. 

22 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om socialförsäk
ringsnämnden och prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk-

pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

22 a§ 

Själv rättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 22 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i 1 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behö':".s med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 



RP 7/1997 rd 37 

22 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos socialförsäk
ringsnämnden eller prövningsnämnden kom
mit in efter utgången av den tid som nämns 
i 22 §, kan besvärsinstansen trots försenin
gen ta upp besvären till prövning, om det 
finns vägande skäl till förseningen. 

22 c§ 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan prövnings
nämnden på framställning av folkpensions
anstalten eller på ansökan av den som saken 
gäller, efter att ha berett de övriga partema 
tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt 
inställa utbetalningen av förmånen eller be
tala den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 

11. 

beviljad förmån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 22 §. 

22 d§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäli~t resultat för den som saken gäller. 

Angaende rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder kraft den l augusti 
1997. 

Lag 
om ändring av lagen om moderskapsunderstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/93) 10 § l mom., 11 § l 

och 2 mom. samt 12 och 13 § samt 
fogas tilllagen en ny 12 a och 13 a § som följer: 
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10 § 

Återkrav 

Om moderskapsunderstöd har utgivits utan 
grund skall det återkrävas. Ett understöd 
som utgivits i form av en moderskapsför
packning återkrävs till samma belopp som 
det understöd i pengar som betalades vid 
den tidpunkt då understödet söktes. 

11 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om socialförsäk
ringsnämnden och prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

12 § 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 11 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till-

läggsutredning som behö~~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

12 a§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos socialförsäk
ringsnämnden eller prövningsnämnden kom
mit in efter utgången av den tid som nämns 
i 11 §, kan besvärsinstansen trots försenin
gen ta upp besvären till prövning, om det 
finns vägande skäl till förseningen. 

13 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan pröv
ningsnämnden på framställning av folkpen
sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
parterna tillfälle att bli hörda, undanröja bes
lutet och bestämma att ärendet skall behand
las på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av förmånen eller betala 
den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 11 §. 

13 a§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
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eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

Angående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 

12. 

rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt än
dringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av militärunderstödslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/93) 18 §, 19 § l och 2 mom., 

samt 20 och 21 § samt 
fogas tilllagen en ny 20 a och 21 a § som följer: 

18 § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från förmånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar. Utan samtycke kan kvitt-

ningen dock endast ske mot en förmån en
ligt denna lag eller en därmed jämställbar 
annan förmån. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 

19 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut får söka ändring i beslutet 
hos socialförsäkringsnämnden och den som 
är missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
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inte sökas genom besvär. Om socialförsä
kringsnämnden och prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

20 § 

Själv rättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 19 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behö~~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

20 a§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos socialförsä
kringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 19 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

21 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan pröv
ningsnämnden på framställning av folkpen
sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
partema tillfälle att bli hörda, undanröja bes
lutet och bestämma att ärendet skall behan
dlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan folkpensionsanstal
ten, tills ärendet har avgjorts på nytt, tempo
rärt inställa utbetalningen av förmånen eller 
betala den till de belopp framställningen av
ser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 19 §. 

21 a§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäli~t resultat för den som saken gäller. 

Angaende rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 
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I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 

13. 

Lagens stadganden om ändringssökande 
tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408175) 19 § l och 3 mom., 20 § l och 

2 mom. samt 21 och 22 §, sådana de lyder i lag av den 9 augusti 1993 (755/93), samt 
fogas till lagen en ny 21 a och 22 a § som följer: 

19 § 
Har en förmån enligt denna lag betalts 

utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar. Utan samtycke kan kvittnin
gen dock endast ske mot en förmån enligt 
denna lag eller en därmed jämställbar annan 
förmån. 

8 kap. 

Ändringssökande och rättelse av beslut 

20 § 
Den som är missnöjd med folkpensions

anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
prövningsnämnden och den som är missnöjd 
med prövningsnämndens beslut får söka 
ändring hos försäkringsdomstolen. I försäk
ringsdomstolens beslut får ändring inte sökas 
genom besvär. Om prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen (364/63). 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

370035 

21 § 
Om folkpensionsanstalten till alla delar 

godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 20 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtaodet av en till
läggsutredning som behöy.s med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas 
till besvärsinstansen inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 
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21 a§ 
Har besvär som anförs hos prövnings

nämnden eller försäkringsdomstolen kommit 
in efter utgången av den tid som nämns i 
20 §, kan besvärsinstansen trots förseningen 
ta upp besvären till prövning, om det finns 
vägande skäl till förseningen. 

22 § 
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 

en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på framställning av folkpension
sanstalten eller på ansökan av den som sa
ken gäller, efter att ha berett de övriga par
tema tillfälle att bli hörda, undanröja beslu
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av förmånen eller betala 
den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Prövningsnämnden och för
säkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet kan änd
ring sökas enligt 20 §. 

14. 

22 a§ 
Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 

på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäli&t resultat för den som saken gäller. 

Angaende rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94) 27 § l - 3 mom., 29 § l och 2 

mom. samt 30 och 31 §, av dessa lagrum 29 § l mom. sådant det lyder i lag av den 24 no
vember 1995 (1318/95), samt 

fogas till lagen en ny 30 a och 31 a § som följer: 
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27 § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från förmånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten 
senare betalar. Utan samtycke kan kvittnin
gen dock endast ske mot en förmån enligt 
denna lag eller en därmed jämställbar annan 
förmån. 

29 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
gäller studiestödsförmån får söka ändring i 
beslutet hos besvärsnämnden för studiestöd 
och den som är missnöjd med besvärsnämn
dens beslut får söka ändring hos försäkrings
domstolen. I försäkringsdomstolens beslut 
får ändring inte sökas genom besvär. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. En 
besvärsskrift som gäller ett beslut av en stu
diestödsnämnd kan även lämnas in till stu
diestödsnämnden i fråga. 

30 § 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten eller stu
diestödsnämnden till alla delar godkänner de 
yrkanden som framställts i de besvär som 
inlämnats till den, skall den ge ett rättelse
beslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får än
dring sökas enligt 29 §. 

Kan folkpensionsanstalten eller studies
tödsnämnden inte rätta det beslut som besvä
ren avser så som nämns i l mom., skall den 
inom 30 dagar från besvärstidens utgång 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande till 
besvärsinstansen för behandling. Folkpen-

sionsanstalten eller studiestödsnämnden kan 
härvid genom ett interimistiskt beslut rätta 
sitt tidigare beslut till den del den godkänner 
yrkandet i besvären. Om besvären redan har 
sänts till besvärsinstansen, skall denna ome
delbart underrättas om det interimistiska bes
lutet. I det interimistiska beslutet får ändring 
inte sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behö~!' med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas 
till besvärsinstansen inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

30 a§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn
den för studiestöd eller försäkringsdomstolen 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 29 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

31 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på framställning av folkpensions
anstalten eller studiestödsnämnden eller på 
ansökan av den som saken gäller, efter att 
ha berett de övriga partema tillfälle att bli 
hörda, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en ovan nämnd framställning kan folk
pensionsanstalten eller studiestödsnämnden, 
tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt 
inställa utbetalningen av förmanen eller be
tala den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten eller studiestöds
nämnden pröva ärendet på nytt. Folkpen-
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sionsanstalten eller studiestödsnämnden kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller utö
ka en redan beviljad förmån. Besvärsnämn
den för studiestöd och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande förfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssökan
de. I beslutet får ändring sökas enligt 29 §. 

31 a§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens eller 
studiestödsnämndens beslut på en klart orik
tig eller bristfällig utredning eller på uppen
bart oriktig tillämpning av lag, kan folkpen
sionsanstalten eller studiestödsnämnden med 
samtycke av den som saken gäller undanröja 
sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på 
nytt. 

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv
eller räknefel, skall folkpensionsanstalten 
eller studiestödsnämnden rätta det. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 

15. 

oskäligt resultat för den som saken gäller. 
Angående rättelse skall en anteckning gö

ras i folkpensionsanstaltens eller studiestöds
nämndens liggarexemplar. Den som saken 
gäller skall tillställas ett rättat eller nytt 
beslut. Om ändringssökande är anhängigt i 
fråga om beslutet, skall folkpensionsanstal
ten eller studiestödsnämnden meddela 
besvärsinstansen att rättelseärendet upptagits 
till behandling samt tillställa även besvär
sinstansen sitt beslut i detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten eller studiestödsnämnden inte har god
känt ett yrkande på rättelse av fel får 
ändring inte sökas genom besvär. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 

om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 13 och 14 § lagen den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bo

sättningsbaserad social trygghet (1573/93) som följer: 

13§ 

Ändringssökande 

I ett beslut som folkpensionsanstalten har 
fattat med stöd av denna lag får ändring sö
kas hos prövningsnämnden eller försäkrings-

domstolen med iakttagande i tillämpliga de
lar av folkpensionslagens stadganden om 
sökande av ändring och självrättelse i sam
band därmed. 

Om frågan huruvida en person är bosatt i 
Finland har avgjorts i samband med ett ären
de som gäller arbetslöshetsdagpenning enligt 
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lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skall 
vad nämnda lag stadgar om ändringssökande 
och självrättelse i samband därmed tillämpas 
till den del som ändring söks i fraga 
om arbetslöshetsdagpenningen. Innan ett 
besvärsärende avgörs skall folkpensionsans
talten ge sitt utlåtande i ärendet. 

14 § 

Undanröjande av beslut och rättelse av fel 

Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende 
som avses i 12 § grundar sig på oriktig eller 
bristfällig utredning, om beslutet är uppen
bart lagstridigt eller om beslutet annars är 

Helsingfors den 14 februari 1997 

klart felaktigt, skall stadgandena antingen i 
folkpensionslagen eller i lagen om utkomst
skydd för arbetslösa, i enlighet med den in
delning som framgår av 13 §, tillämpas på 
undanröjande och rättelse av ett sådant 
beslut. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikraftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister 
S inikka Mönkäre 
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l. 
Lag 

om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 

Bilaga 

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 7, 25 c, 26 a, 27 a, 28 a och 
83 a§, 

dessa lagrum sådana de lyder, 7 § i lag av den 2 november 1979 (793/79) och 25 c, 26 a, 
27 a, 28 a och 83 a § i lag av den 5 februari 1982 (103/82), 

ändras 79 § 4 mom. och 88 a §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 79 § 4 mom. i lag av den 22 december 1989 (1250/89) och 

88 a § i lag av den 28 juli 1978 (588/78), samt 
fogas till 30 b §, sådan den lyder i lag av den 5 december 1996 (979/96), ett nytt 3 mom. 

och till 42 b §, sådan den lyder i nämnda lag av den 5 december 1996, ett nytt 2 mom. som 
följer: 

Gällande lydelse 

7 § 
Försäkrad, som under inkomståret varit 

anställd hos arbetsgivare utomlands och ar
betat i Danmark, Island, Norge eller Sverige 
eller på danskt, isländskt, norskt eller 
svenskt fmty g, pliföres icke försäkringspre
mie på basen av det antal skattören, som 
motsvarar den löneinkomst han erhållit för 
ifrågavarande arbete. 

25 c§ 
Med avikkelse från vad i 25 § 2 mom. är 

stadgat utgör full tilläggsdel från den l ja
nuari 1983 till årets utgång i första kom
mungroppen 12 000 mark och i andra kom
mungroppen l I 352mark om året. 

Uppbär båda makarna folkpension, 
fastställs för dem en gemensam tilläggsdel 
vars fulla belopp är 60 procent större än 
ovan nämnda markbelopp. A v den gemen
samma tilläggsdelen erhåller vardera maken 
hälften. Beträffande sådan hälft av tilläggs
del gäller härvid vad som är stadgat om til
läggsdel. Tilläggsdelen för folkpensionsta
gare vars make uppbär frontmannapension 
fastställs på samma sätt som om maken 
skulle uppbära folkpension. 

26 a§ 
Utöver vad i 26 § I mom. är stadgat beak

tas vid fastställande av tilläggsdel under ti-

Föreslagen lydelse 

7 § 
(upphävs) 

25 c§ 
(upphävs) 

26 a§ 
(upphävs) 
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Gällande lydelse 

den från den l januari 1983 till utgången av 
år 1984, på det sätt som avses i sagda mo
ment, den verkliga årsinkomst som försäkrad 
enligt skälig uppskattning kan förutsättas 
fortgående årligen åtnjuta Årsinkomsten 
ökas med tio procent av det belopp varmed 
värdet av den försälq_ades egendom översti
ger 149 250 mark. Ar den försäkrade gift, 
beaktas till utgången av år 1983 vid fasts
tällande av tilläggsdel även hans makes ovan 
avsedda årsinkomst och därtill tio procent av 
det belopp varmed värdet av makarnas sam
manräknade egendom överstiger 220 890 
mark. Har inte annat visats, anses egendom 
och på dess avkastning beräknad inkomst 
fördela sig jämnt mellan makarna V id be
räkning av ovan nämnda egendomsvärden 
hänförs bostad i eget bruk inte till egendo
men. 

Som årsinkomst räknas likväl inte: 
l) arbetsinkomst; 
2) folkpension jämte eventuella tillägg; 
3) enligt lagen om frontmannapension ut

gående frontmannapension jämte eventuella 
tillägg, ej heller fronttillägg; 

4) enligt lagen om skada, ådragen i mili
tärtjänst utgående tilläggsränta och tilläggs
försöljningpension, ej heller extra krigspen
sion eller frontmannapension; 

5) andra enligt de olika lagarna om obliga
torisk olycksfallsförsäkring utbetalda för
måner än olycksfallspension, familjepension, 
livränta och försöljningspension; 

6) tilläggsdel till generationsväxlingspensi
on-

l) enligt lagen om avträdelsepension 
( 16174) utbetald avträdelsepension; 

8) barnbidrag; 
9) enligt lagen om invalidpenning utbetald 

invalidpenning; 
l O) enligt lagen om ersättning för 

brottskador av statsmedel (935173) utbetald 
ersättning; 

11) på frivillig försäkring baserad pension 
som helt bekostats av den försäkrade själv; 

12) av statliga eller kommunala medel be
tald bostadsbidrag; 

13) socialhjälp; 
14) underhåll på grund av underhållsskyl

dighet till följd av äktenskap och i lagen om 
underhåll för barn (704175) stadgat under
hållsbidrag, ej heller frivilligt underhåll eller 
understöd på grund av släkt- eller svågers-
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kapsförhållande eller annat med sådant jäm
förligt förhållande; 

15) förmån av bostad som används för 
eget behov; ej heller 

16) förmån som för återställande eller för
bättrande av arbets- och föltjänstförmågan 
eller med stöd av lagen om sysselsättnings
främjande utbildning (31176) betalas för ut
bildningstid. 

Såsom arbetsinkomst vilken avses i 2 
mom. l punkten betraktas löneinkomst samt 
den del av inkomst av qffärs- och yrkesverk
samhet eller gårdsbruk eller annan förvärvs
verksamhet som är att anse såsom skälig 
ersättning för arbete i ovan avsedd förvärvs
verksamhet. Såsom arbetsinkomst anses dag
penning som betalas på grund av arbets
löshet eller härmed jämförbar ersättning för 
förlorad inkomst samt arbetslöshetsersättning 
enligt lagen om sysselsättning och dagun
derstöd enligt lagen om riksomfattande ar
betslöshetskassor. 

Ä r den försäkrade gift, utgör det i 26 § l 
mom. nämnda beloppet från den l januari 
1983 årets utgång 2 330 mark. 

27 a§ 
Utan hinder av vad i 27 § är stadgat utgör 

det i paragrqfens l mom. avsedda markbe
loppet från den l januari 1983 till årets ut
gang 15 130 mark. Såvida denförsäkrade är 
gift och hans make inte uppbär folkpension 
eller frontmannapension, utgör beloppet 
16 000 mark. Härvid räknas även till maken 
utbetald i 27 § l och 4 mom. avsedd pensi
on eller pensionsdel såsom inkomst, och an
nan på tilläggsdelen inverkande inkomst som 
maken åtnjuter såsom i paragrqfens 3 mom. 
avsett avdrag. Uppbär båda makarna folk
pension eller uppbär den ena maken folk
pension och den andra frontmannapension, 
utgör det i 27 § 2 mom. nämnda beloppet 
24 200 mark, och dessutom iakttages vad i 
tf.enna paragrcif är sagt om makes inkomst. 
A r den försäkrade gift, är det belopp som 
nämns i 27 § 3 mom. 9 000 mark. 

28 a§ 
Pensions tilläggsdel kan från den l ja

nuari 1983 till utgången av år 1984 förväg
ras eller dess belopp minskas, om den för-
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(upphävs) 

(upphävs) 

27 a§ 

28 a§ 
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säkrade skänkt bort egendom eller på annat 
sätt försvagat sin ekonomiska ställning till 
den grad att det inverkat på hans rätt till 
pensionens tilläggsdel eller väsentligt påver
kat tilläggsdelens storlek. Såföifars endast i 
det fall att den försäkrade vetat eller hade 
bort veta att åtgärden inverka på tilläggsde
len. Detsamma gäller försäkrad som i ansö
kan eller anmälan, vilken har gjorts för 
fastställande av tilläggsdel, uppsåtligen läm
nat oriktiga uppgifter om inkomst eller för
mögenhet vilka inverkar på tilläggsdelen och 
som av denna orsak uppburit tilläggsdel utan 
grund eller till ett för stort belopp. 

Föreslagen lydelse 

30 b§ 

Vårdbidrag betalas inte, om dess belopp 
per månad skulle vara mindre än 30 mark. 

42 b§ 

Om till en pensionstagare som får sådan 
vård som nämns i 42 a § betalas bostadsbi
drag enligt lagen om bostadsbidrag för pen
sionstagare (59II78), tillämpas I mom. inte. 

79 § 

Avtal, som avser att till annan överlåta 
eller pantsätta enligt denna lag utgående 
pension, vare ogiltigt. 

83 a§ 
I 83 § I mom. stadgad skyldighet att läm

na uppgifter har även bank och annan pen
ningsinrättning i fall där det är fråga om 
bestämmande av pension under åren I 983 
och I984. 

88 a§ 
Har mottagare av pension eller annan för

mån eller hans företrädare försummat honom 
åliggande anmälningsskyldighet eller lämnat 
oriktiga uppgifter och härigenom uppburit 
förmån enligt denna lag utan grund eller till 
för stort belopp, eller har förmån enligt den
na lag eljest utgått utan grund eller till för 

370035 

Ett avtal om öveiföring av en rättighet 
enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 

83 a§ 
(upphävs) 

88 a§ 
Har en förmån enligt denna lag betalts 

utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda fönnånen återkrävas. 

Å terkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att fönnånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
följärande från fönnånstagarens eller hans 
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stort belopp, skall det överbetalda beloppet 
återindrivas. Om beloppet är ringa och även 
eljest om dess beviljande eller utbetalning 
icke bör anses ha föranletts av svikligt följa
rande eller grovt vällande från den försäkra
des eller hans företrädares sida, kan dock 
avstås från återindrivningsåtgärder. 

Belop som skall återindrivas får kvittas 
mot försäkrad senare tillkommande pen
sionsbelopp. 

Pensionsanstaltens eller prövningsnämn
dens laga kraft vunna beslut angående åter
indrivning och försäkringsdomstolens i så
dant ärende givna utslag får verkställas så
som laga kraft vunnen dom. 

2. 

Föreslagen lydelse 

företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot fönnåner som pensionsanstalten senare 
betalar. Utan samtycke kan kvittningen dock 
endast ske mot en fönnån enligt denna lag 
eller en dänned jämställbar annan fönnån. 

Ett lagakrciftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 

Denna lag träder i krcift den l maj 1997. 
stadgandena i 30 b och 42 b § tillämpas 
dock från och med den l januari 1997. 

Det markebelopp om vilket stadgas i den
na lag motsvarar det poängtal för folkpensi
onsindexet enligt vilket storleken av de folk
pensioner som skulle betalas i mars 1981 
har beräknats. 

Lag 
om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 26 § och 54 § l mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 26 § delvis ändrad genom lag av den 4 juli 1969 ( 464/69) 

och 54 § l mom. i lag av den 22 december 1989 (1255/89), 
ändras 28 § 3 mom., 52 § l mom. samt 53, 54 a, 55, 56, 57 och 69 §, 
av dessa lagrum 28 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 4 januari 1968 (10/68), 52§ l 

mom. samt 53 och 56 § sådana de lyder i lag av den 8 november 1996 (832/96), 54 a § så
dan den lyder i lag av den 29 september 1978 (745178), 57 § sådan den lyder delvis ändrad 
genom lag av den 30 december 1992 (1653/92) och nämnda lag av den 8 november 1996 
och 69 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 december 1989 (1254/89), 
samt 

fogas till lagen en ny 53 a och 56 a § som följer: 
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~§ ~§ 
Har försäkrad svikligen eller av grovt vål- (upphävs) 

!ande oriktigt uppgivit eller förtigit omstän-
dighet, som är av betydelse för erhållande 
av dagpenning eller påverkar dess storlek, 
eller har han själv eller med annans hjälp 
uppsåtligen förorsakat sjukdomen eller har 
han genom grov vårdslöshet väsentligt med-
verkat till dess uppkomst, må enligt denna 
lag utgående dagpenning fön:ägras honom 
eller dess belopp minskas. 

V ad i l m om. är stadgat, skall äga 
motsvarande tillämpning, försåvitt försäkrad 
avsiktligen förhindrat sitt tillfriskande eller 
utan godtagbart skäl vägrat underkasta sig 
av läkare föreskriven undersökning eller be
handling, med undantag för undersökning 
eller behandling, som bör anses livsfarlig, 
eller att mottaga besök av läkare eller 
sjuksköterska, som är känd av [sjukförsäk
rings]byrån, eller annan av byrån bemyndi
gad person. 

28 § 

sjukförsäkringsbyrå skall vid anfordran 
lämna den försäkrade redovisning över be
lopp som enligt l eller 2 mom. erlagts till 
arbetsgivaren. 

52§ 
Socialförsäkringskommissionens beslut får 

överklagas genom besvär hos socialförsäk
ringsnämnden i respektive krets. Nämnden 
tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. 
Den består av en ordförande och en vice 
ordförande samt en läkarledamot och två 
ledamöter som är förtrogna med de försäkra
des förhållanden. I fråga om ordföranden 
och vice ordföranden skall folkpensionsans
talten beredas tillfälle att avge utlåtande. I 
fråga om läkarledamoten skall rättsskydds
centralen för sjukvården ges tillfälle att avge 
utlåtande. Varje medlem har en personlig 
suppleant. Nämndens ordförande skall ha 
den behörighet som fordras för domartjänst 

Folkpensionsanstalten skall vid anfordran 
lämna den försäkrade en redovisning över 
belopp som enligt l eller 2 mom. betalats 
till arbetsgivaren. 

52§ 
Socialförsäkringsnämnden tillsätts av stats

rådet för fyra år i sänder. Den består av en 
ordförande och en vice ordförande samt en 
läkarledamot och två ledamöter som är för
trogna med de försäkrades förhållanden. I 
fråga om ordföranden och vice ordföranden 
skall folkpensionsanstalten beredas tillfälle 
att avge utlåtande. I fråga om läkarledamo
ten skall rättsskyddscentralen för hälsovår
den ges tillfälle att avge utlåtande. Varje 
ledamot har en personlig suppleant. Nämn
dens ordförande skall ha den behörighet som 
fordras för domartjänst 
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53 § 
Ändring i folkpensionsanstaltens beslut 

skall sökas genom skriftliga besvär inom 30 
dagar från delfåendet av beslutet. 

(54 a §) 

Besvärsskriften skall inlämnas till folkpen
sionsanstaltens lokalbyrå som utan dröjsmål 
skall översända skriften och de handlingar 
som uppkommit vid behandlingen av ären
det till socialförsäkringsnämnden. 

Föreslagen lydelse 

53 § 
Den som är missnöjd med folkpension

sanstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. 

Den som är missnöjd med ett beslut av 
folkpensionsanstaltens centralfö11laltnin$ i ett 
ärende som avses i 29 § 1-3 mom. far sö
ka ändring i beslutet hos prövningsnämnden. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots 
ändringssökande följas till dess ärendet har 
avgjorts genom ett beslut som vunnit laga 
krqft. 

53 a§ 
Om folkpensionsanstalten till alla delar 

godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 53 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behan
dling. Folkpensionsanstalten kan hä11lid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en til
läggsutredning som behöv_~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall hälVid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 
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54§ 
Den som är missnöjd med socialförsäk

ringsnämndens beslut som gäller rätten till 
en fönnån enligt denna lag eller beloppet av 
dagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller 
föräldrapenning eller specialvårdspenning, 
får söka ändring i beslutet hos prövnings
nämnden inom den tid och på det sätt som 
stadgas i 53 § l mom. 

54 a§ 
Ä r arbetsgivare, företagare eller annan som 

utför eget arbete eller kommun missnöjd 
med folkpensionsanstaltens eller socialförsä
kringskommissions beslut i ärende som av
ses i 29 § 1-3 mom. i denna lag, får veder
börande söka ändring däri hos provnings
nämnden genom skriftliga besvär senast före 
klockan 12 den trettionde dagen räknat från 
den dag, då klaganden fick del av folkpen
sionsanstaltens eller socialförsäkringskom
missionens beslut. 

55§ 
Såframt ej klaganden annat styrker, anses 

han hava fått del av beslut den sjunde dagen 
efter det beslutet postats under av honom 
uppgiven adress. 

56§ 
Har folkpensionsanstaltens laga kraft vun

na beslut om ersättning enligt denna lag 
grundat sig på en oriktig eller bristfällig ut
redning eller är beslutet uppenbart lagstri
digt, kan socialförsäkringsnämnden på ansö
kan av den som saken gäller eller på fram
ställning av folkpensionsanstalten och efter 
att har hört personen i fråga undanröja bes
lutet och förordna att ärendet skall behandlas 
på nytt. 

V ad l mo m. stadgar gäller i tillämpliga 
delar prövningsnämnden, som har rätt att på 
ansökan av den som saken gäller undanröja 
sitt tidigare beslut och förordna att ärendet 
skall behandlas på nytt. Samma rätt har 
prövningsnämnden också i fråga om social
försäkringsnämndens beslut i ett ersättning
särende. 

Föreslagen lydelse 

54§ 
(upphävs) 

54 a§ 
Har besvär som anförs hos socialförsä

kringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 53 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

55§ 
Ändringssökanden anses ha fått del av be

slutet den sjunde dagen efter den då beslutet 
postades under den adress han uppgivit, om 
inte något annat v isas. 

56§ 
Om ett lagakrqftvunnet beslut som gäller 

en fönnån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan prövnings
nämnden på framställning av folkpension
sanstalten eller på ansökan av den som sa
ken gäller, efter att ha berett de övriga par
tema tillfälle att bli hörda, undanröja beslu
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av fönnånen eller betala 
den till de belopp framställningen avser. 
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Anser folkpensionsanstalten att dess beslut 
eller socialförsäkringsnämndens beslut är 
felaktigt på det sätt som nämns l mom., har 
den rätt att hänskjuta ärendet till prövnings
nämnden för avgörande. Prövningsnämnden 
har rätt att efter att har hört den som saken 
gäller rätta det tidigare beslutet eller undan
röja det och förordna att ärendet skall be
handlas på nytt. 

Efter att ha gjort en i l mom. nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten tem
porärt inställa utbetalningen av ersättning 
eller betala ersättning till de belopp frams
tällningen avser, till dess socialförsäkrings
nämnden har avgjort ärendet. I de fall som 
nämns i 3 mom. kan folkpensionsanstalten 
likaså temporärt förordna att utbetalningen 
av ersättning skall inställas eller att ersätt
ning skall betalas till de belopp framställ
ningen avser, till dess prövningsnämnden 
har avgjort ärendet. 

Då det är fråga om beviljande av förväg
rad förmån eller ökande av beviljad förmån, 
kan folkpensionsanstalten utan hinder av 
tidigare beslut behandla ärendet på nytt. 

Föreslagen lydelse 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakrciftvunnet beslut bevilja 
en fölVägrad fönnån eller utöka en redan 
bev il} ad fönnån. S odalförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande fölfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 53 §. 

56 a§ 
Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 

på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta sitt beslut. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

A n gående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
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57§ 
Har försäkrad i ersättning enligt denna lag 

uppburit mera än honom tillkommit, skall 
det överbetalda beloppet återindrivas. Utan 
~rund erlagd ersättning kan dock lämnas 
aterindriven, om dess beviljande icke bör 
anses hava berott på svikligt förfarande eller 
grovt vållande från sökandens sida, samt om 
det belopp, som skall återindrivas, är ringa. 

sjukförsäkringsbestyrelses eller sjukförsäk
ringsnämnds laga kraft vunna beslut angåen
de återindrivning av ersättning och pröv
ningsnämndens utslag i sådant ärende må gå 
i verkställighet såsom laga kraft vunnen 
dom. 

Belopp, som skall återindrivas, må kvittas 
mot försäkrad senare tillkommande ersätt
ningsbelopp. 

Vad som stadgas i denna paragraf tilläm
pas på motsvarande sätt i de ovan i 29 och 
30 a §§ avsedda fall, då kommun, arbetsgi
vare, företagare eller annan som utför eget 
arbete eller försäkrad erhållit obehörig för
mån. 

69 § 
Ersättning som enligt denna lag betalas för 

kostnader för sjukvård och rehabilitering 
eller havandeskap och barnsbörd eller stöd 
som betalas enligt 76 b § får inte mätas ut. 
Folkpensionsanstalten är skyldig att på begä
ran av behörig myndighet lämna de upJ?lys
ningar som behövs för utmätning av nagon 
annan förmån som avses i denna lag. 

Avtal, som avser överföring av på denna 
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rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

57§ 
Har en fönnån enligt denna lag betalts 

utan grund eller till ett för stoft belopp, skall 
den överbetalda fönnånen återkrävas. 

Å terkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att fönnånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från fönnånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot fönnåner som folkpensionsanstalten se
nare betalar. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en fönnån enligt denna 
lag eller en dänned jämställbar annan för
mån. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 

Vad som stadgas i denna paragraf tilläm
pas på motsvarande sätt i de fall som avses i 
29 och 30 a §, om en kommun, en arbetsgi
vare, en företagare eller någon annan som 
utför eget arbete eller en försäkrad har er
hållit en obehörig vinst. 

69 § 
Ersättning för kostnader för sjukvård, ha

vandeskap och barnsbörd får inte utmätas. 
Folkpensionsanstalten skall på begäran av en 
behörig myndighet lämna de upplysningar 
som behövs för utsökning av nagon annan 
förmån som avses i denna lag. 

Ett avtal om överföring av en rättighet 
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lag grundad rätt på annan eller förpantning enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 
av sådan rätt, är ogiltigt. 

3. 

Denna lag träder i krqft den l maj1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikrqftträdandet. Lagens stadganden om ext
raordinärt ändringssökande tillämpas dock 
på sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs 
efter ikrqftträdandet. 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 42 § l och 

5 mom. samt 43 b §, 
av dessa lagrum 43 b § sådan den lyder ändrad genom lag av den 9 februari 1990 och lag 

av den 8 november 1996 (98/90 och 833/96), 
ändras 31, 40, 41, 43 och 43 a§ samt 45 § 5 mom., 
av dessa lagrum 31 och 40 § sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 8 

november 1996, 41, 43 och 43 a§ sådana de lyder i sistnämnda lag och 45 § 5 mom. sådant 
det lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87), samt 

fogas till lagen en ny 40 a och 40 b § som följer: 

Gällande lydelse 

31 § 

Å terindrivning 

Har någon erhållit arbetslöshetsdagpenning 
till ett större belopp än han haft rätt till, 
skall dagpenning som utbetalts utan grund 
återindri vas. 

Indrivningen av dagpenning kan helt eller 
delvis lämnas därhän, om det befinns skäligt 
och utbetalningen av dagpenningen inte bör 
anses ha berott I,?å svikligt förfarande eller 
grovt vållande fran sökandens sida eller om 
det belopp som skall återindrivas är ringa. 

Socialförsäkringskommissions, arbets-
löshetskassas eller arbetslöshetsnämnds laga 
kraft vunna beslut om återindrivning och 
försäkringsdomstolens utslag i dylikt ärende 

Föreslagen lydelse 

31 § 

Återkrav 

Har enj;örmån enligt denna lag betalts 
utan grun eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Å terkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande eller grovt vållande från förmåns
tagarens eller hans företrädares sida eller om 
det belopp som betalts utan grund är litet. 
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Gällande lydelse 

får verkställas såsom laga kraft vunnen dom. 
Beloppet av enligt förtjänsten avvägd dag

penning som skall återindrivas kan kvittas 
mot senare rater av arbetslöshetsdagpenning 
som skall betalas till vederbörande, likväl 
med beaktande av vad som i utsökningsla
gen stadgats om den minimiutkomstdel som 
skall undantas vid utmätning av lön. 

40 § 

Besvärstid och insändande av besvärsskrift 

Den som inte är nöjd med arbetslöshets
kassas eller socialförsäkringskommissions 
beslut får söka ändring däri hos arbets
löshetsnämnden genom skriftliga besvär se
nast den trettionde dagen efter det att han 
fick del av socialförsäkringskommissionens 
eller arbetslöshetskassans skriftliga beslut. 

Besvär som avser grundskyddet skall 
tillställas folkpensionsanstaltens lokalbyrå 
och besvär som avser utkomstskyddet veder
börande arbetslöshetskassa. Dessa skall utan 
dröjsmål sända besvärsskriften och de han
dlingar som uppkommit vid handläggningen 
av ärendet jämte utlåtanden till arbets
löshetsnämnden. 

(43 § 6) 

370035 

Föreslagen lydelse 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot fönnåner som folkpensionsanstalten el
ler arbetslöshetskassan senare betalar, likväl 
med beaktande av vad som i utsökningsla
gen stadgas om den minimiutkomstdel som 
skall undantas vid utmätning av lön. Utan 
samtycke kan kvittningen dock endast ske 
mot en fönnån enligt denna lag eller en där
med jämställbar annan fönnån. 

Ett lagakrciftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga krcift. 

40 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpension
sanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut 
får söka ändring i beslutet hos arbetslöshets
nämnden och den som är missnöjd med ar
betslöshetsnämndens beslut får söka ändring 
hos försäkringsdomstolen. I försäkrings
domstolens beslut får ändring inte sökas ge
nom besvär. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten eller arbetslöshetskassan 
inom 30 dagar från det ändringssökanden 
fick del av beslutet. 

Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshets
kassans beslut skall trots ändringssökande 
följas till dess ärendet har avgjorts genom 
ett beslut som vunnit laga krcift. 

40 a§ 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten eller arbets
löshetskassan till alla delar godkänner de 
yrkanden som framställts i de besvär som 
inlämnats till den, skall den ge ett rättelse
beslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får änd
ring sökas enligt 40 §. 

Kan folkpensionsanstalten eller arbets
löshetskassan inte rätta det beslut som bes
vären avser så som nämns i l mom., skall 
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Gällande lydelse 

41 § 

Dagen för delfående av beslut 

Om inte ändringssökanden visar annat, 
anses han ha fått del av arbetslöshetskassans 
eller socialförsäkringskommissionens beslut 
den sjunde dagen efter det att beslutet posta
des under den adress han uppgivit. 

42 § 

Försäkringsdomstolen 

Den som är missnöjd med arbetslöshets
nämndens beslut får söka ändring hos försä
kringsdomstolen på det sätt om stadgats i 
40 § lmom. och inom den där stadgade ti
den sedan han fick del av arbetslöshets
nämndens beslut. 

Föreslagen lydelse 

den inom 30 dagar från besvärstidens utgång 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande till 
besvärsinstansen för behandling. Folkpen
sionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan 
hälVid genom ett interimistiskt beslut rätta 
sitt tidigare beslut till den del den godkänner 
yrkandet i besvären. Om besvären redan har 
sänts till besvärsinstansen, skall denna ome
delbart underrättas om det interimistiska bes
lutet. I det interimistiska beslutet får ändring 
inte sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en til
läggsutredning som behöv_~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall hälVid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

40 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos arbetslöshets
nämnden eller försäkringsdomstolen kommit 
in efter utgången av den tid som nämns i 40 
§, kan besvärsinstansen trots förseningen ta 
upp besvären till prövning, om det finns vä
gande skäl till förseningen. 

41 § 

Dagen för delfående av beslut 

Ändringssökanden anses ha fått del av 
beslutet den sjunde dagen efter den då bes
lutet postades under den adress han uppgivit, 
om inte något annat visas. 

42 § 

Försäkringsdomstolen 

(l m om. upphävs) 
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Gällande lydelse 

I försäkringsdomstolens utslag får ändring 
inte sökas genom besvär. 

43 § 

Undandröjande av beslut 

Grundar sig socialförsäkringskommissions 
eller arbetslöshetskassas laga kraft vunna 
beslut rörande förmån enligt denna lag på 
oriktig eller bristfällig utredning eller är bes
lutet uppenbart lagstridigt, kan försäkrings
domstolen på ansökan av vederbörande eller 
på framställning av socialförsäkkringskom
missionen eller arbetslöshetskassan och efter 
att ha hört vederbörande undaröja socialför
säkringskommissionens eller arbetslöshets
kassans beslut och förordna om ny hand
läggning av ärendet. Samma rätt har försä
kringsdomstolen också i fråga om beslut 
som arbetslöshetsnämnden givit i ärenden 
som gäller förmånen. 

Försäkringsdomstolen har också rätt att på 
ansökan av vederbörande undanröja sitt tidi
gare utslag samt ta upp ärendet till ny han
dläggning. 

Anser social- och hälsovårdsministeriet att 
en arbetslöshetskassas eller arbetslöshets
nämndens, eller folkpensionsanstalten att en 
socialförsäkringskommissions eller arbts
löshetsnämndens beslut som vunnit laga 
kraft är felaktigt på det sätt som avses i l 
mom., har ministeriet respektive folkpen
sionsanstalten rätt att föra ärendet till försä
kringsdomstolen. Denna kan efter att ha hört 
den som saken gäller rätta det tidigare beslu
tet eller udanröja det och bestämma att ären
det skall behandlas på nytt. 

Efter att ha gjort l mom. nämnd framställ
ning kan socialförsäkringskommissionen el
ler arbetslöshetskassan temporärt inställa 
utbetalningen av förmån eller verkställa ut
betalning till det belopp kommissionens eller 
kassans framställning avser, till dess att för
säkringsdomstolen avgjort ärendet. Likaså 
kan social- och hälsovårdsministeriet eller 
folkpensionsanstalten i det fall som avses i 3 
mom. temporärt förordna att utbetalningen 
av förmån skall inställas eller att den skall 
verkställas till de belopp som ministeriets 
eller anstaltens framställning avser, till dess 
att försäkringsdomstolen avgjort ärendet. 

Föreslagen lydelse 

(5 mom. upphävs) 

43 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakrqftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på framställning av folkpension
sanstalten eller arbetslöshetskassan eller på 
ansökan av den som saken gäller, efter att 
ha berett de övriga parterna tillfälle att bli 
hörda, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en ovan nämnd framställning kan folk
pensionsanstalten eller arbetslöshetskassan, 
tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt 
inställa utbetalningen av fönnånen eller be
tala den till de belopp framställningen avser. 

Likaså kan social- och hälsovårdsministe
riet för försäkringsdomstolen föreslå att ett 
på ovan nämnt sätt felaktigt beslut av en 
arbetslöshetskassa eller av arbetslöshets
nämnden skall undanröjas. Efter att ha gjort 
en ovan nämnd framställning kan social- och 
hälsovårdsministeriet temporärt inställa utbe
talningen av fönnånen eller förordna att den 
skall betalas till de belopp framställningen 
avser. 
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Gällande lydelse 

Då det är fråga om beviljande av en för
vägrad förmån eller ökande av en beviljad 
förmån, kan socialförsäkringskommissionen, 
arbetslöshetskassan eller arbetslöshetsnärn
den utan hinder av tidigare beslut handlägga 
ärendet på nytt. 

Socialförsäkringskommissionens och ar
betslöshetskassans beslut skall oavsett än
dringssökande iakttas till dess att frågan 
avgjmts genom laga krqft vunnet beslut eller 
utslag, om inte vederbörande rättsmedelsins
tans förordnar annat. 

43 a§ 

Rättande av fel 

Grundar sig ett beslut av en socialförsä
kringskommission eller en arbetslöshetskassa 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag 
(sakfel), får kommissionen eller kassan un
danröja det felaktiga beslutet och avgöra 
ärendet på nytt. Ett sakfel får dock inte rät
tas utan sakägarens samtycke. 

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv
eller räknefel (skrivfel), skall socialförsä
kringskommissionen eller arbetslöshetskas
san rätta felet. Ett fel får dock inte rättas, 
om rättelsen leder till ett för sakägaren oskä
ligt resultat. 

(43 b l och 43 § 3) 

(43 b § 4) 

Föreslagen lydelse 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten eller arbets
löshetskassan pröva ärendet på nytt. Folk
pensionsanstalten eller arbetslöshetskassan 
kan utan hinder av ett tidigare lagakrqftvun
net beslut bevilja en förvägrad förmån eller 
utöka en redan beviljad förmån. A rbets
löshetsnämnden och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande fölfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändrings sökan
de. I beslutet får ändring sökas enligt 40 §. 

43 a§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig ett beslut av folkpensionsans
talten eller en arbetslöshetskassa på en klart 
oriktig eller bristfällig utredning eller på up
penbart oriktig tillämpning av lag, kan 
folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskas
san med samtycke av den som saken gäller 
undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra 
ärendet J?å nytt. 

Innehaller ett beslut ett uppenbart skriv
eller räknefel, skall folkpensionsanstalten 
eller arbetslöshetskassan rätta det. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

Angående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens eller arbets
löshetskassans liggarexemplar. Den som sa
ken gäller skall tillställas ett rättat eller nytt 
beslut. Om ändringssökande är anhängigt i 
fråga om beslutet, skall folkpensionsanstal
ten eller arbetslöshetskassan meddela bes
värsinstansen att rättelseärendet upptagits till 
behandling samt tillställa även besvär

sinstansen sitt beslut i detta ärende. 
I ett beslut genom vilket folkpensionsans

talten eller arbetslöshetskassan inte har god
känt ett yrkande på rättelse av fel får 



RP 7/1997 rd 61 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

ändring inte sökas genom besvär. 
( 43 b § 2) När folkpensionsanstalten eller arbets-

löshetskassan behandlar ett ärende som gäl
ler rättelse av sak- eller skrivfel kan den 
temporärt inställa utbetalningen av förmånen 
helt eller delvis. 

43 b § 43 b § 

Rättelseföljärande Rättelseförfarande 

Har ändring sökts i ett beslut som avses i (upphävs) 
43 a §, skall besvärsinstansen underrättas 
om att rättelseärendet har upptagits till be-
handling och tillställas det beslut som har 
fattats i saken. 

När socialförsäkringskommissionen eller 
arbetslöshetskassan handlägger ett ärende 
som gäller rättelse av sak- eller skrivfel kan 
den temporärl avbryta utbetalningen av för
månen helt eller delvis. 

A n gående rättelse skall en anteckning gö
ras i beslutets liggarexemplar. Ett rättat eller 
nyt,t beslut skall utges till sakägaren. 

Andring i ett beslut genom vilket ett yr
kande på rättelse av fel inte har godkänts 
får inte sökas genom besvär. 

45 § 

Indrivning av arbetslöshetsdagpenning i vissafall samt utmätning av dagpenning 

Sådant avtal är ogiltigt som avser överlå
telse eller förpantning av arbetslöshetsdag
penning som baserar sig på denna lag. 

Ett avtal om överföring av en rättighet 
enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 

Denna lag träder i krcift den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter ik
niftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärl ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinän än
dringssökande och som anhängiggörs efter 
i k rqftträdande t. 
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4. 

Lag 

om ändring av lagen om arbetsmarlmadsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/93) 30 § l och 3 

mom., 31 § l och 2 mom., 33, 35 och 39 §, av dessa lagrum 39 § sådan den lyder i lag av 
den 22 december 1994 (1320/94), samt 

fogas till lagen en ny 31 a och 33 a § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 

Sökande av ändring 

30 § 

Folkpensionsanstaltens beslut samt sökande 
av ändring 

Folkpensionsanstaltens lokalbyrå skall i 
ärenden som gäller beviljande, förvägrande 
och återkrav av arbetsmarknadsstöd ge sö
kanden ett skriftligt beslut. 

Besvärsskriften skall tillställas folkpen
sionsanstaltens lokalbyrå inom 30 dagar ef
ter att ändringssökanden fick del av beslutet. 

31 § 

Själv rättelse 

Folkpensionsanstalten skall behandla sö
kandenas besvär som gäller fönnåner så som 
rättelseärenden. Om de i besvären framförda 
yrkandena bifalls till alla delar skall ett rät
telsebeslut ges i ärendet. I detta beslut får 
ändring sökas så som stadgas i 30 §. 

Om det överklagade beslutet inte rättas så 
som nämns i l mom., skall folkpensionsans
talten inom 30 dagar efter besvärstidens ut
gång hänskjuta besvären jämte sitt utlåtande 
till behörig rättsmedelsinstans. Om de i bes
vären framförda yrkandena bifalls delvis, 

30 § 

Folkpensionsanstaltens beslut samt sökande 
av ändring 

Folkpensionsanstalten skall i ärenden som 
gäller beviljande, förvägrande och återkrav 
av arbetsmarknadsstöd ge sökanden ett 
skriftligt beslut. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

31 § 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 30 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge-
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kan folkpensionsanstalten dock genom ett 
temporärt beslut rätta sitt tidigare beslut till 
den del den bifaller ett i besvären framfört 
yrkande. Om ett besvärsärende redan be
handlas i en rättsmedelsinstans skall rättsme
delsinstansen omedelbart underrättas om sa
ken. 

33 § 

Undandröja av laga krcift vunnet beslut 

Grundar sig ett laga kraft vunnet beslut 
om arbetsmarknadsstöd på oriktig eller bris
fällig utredning eller är beslutet uppenbart 
lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på an
sökan av den som saken gäller eller på 
framställning av folkpensionsanstalten och 
efter att ha hört honom undanröja beslutet 
samt uppta ärendet eller förordna om dess 
upptagande till ny behandling. 

Folkpensionsanstalten kan temporärt av
bryta utbetalningen av en förmån eller betala 
ut den enligt sin framställning, till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

Framkommer ny utredning i ett ärende 
som gäller beviljande av en förvägrad för
mån eller ökande av en beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare laga kraft vunnet beslut bevil
ja en förvägrad förmån eller bevilja en för
mån till ökat belopp. Också arbetslöshets
nämnden kan förfara på motsvaral)de sätt 
när den behandlar besvärsärenden. Andring 
får sökas i beslutet så som stadgas i 30 §. 

Föreslagen lydelse 

nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

31 a§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos arbetslöshets
nämnden eller försäkringsdomstolen kommit 
in efter utgången av den tid som nämns i 30 
§, kan besvärsinstansen trots förseningen ta 
upp besvären till prövning, om det finns vä
gande skäl till förseningen. 

33 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakrciftvunnet beslut som gäller 
en fönnån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på framställning av folkpension
sanstalten eller på ansökan av den som sa
ken gäller, efter att ha berett de övriga par
terna tillfälle att bli hörda, undanröja beslu
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av fönnånen eller betala 
den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakrciftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad fönnån. Arbetslöshetsnämnden och 
försäkringsdomstolen kan tillämpa motsva
rande fölfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 30 §. 
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Gällande lydelse 

35 § 

Återkrav 

Har arbetsmarknadsstöd betalts utan grund 
eller till ett alltför stort belopp, skall det 
grundlöst utbetalda stödet återkrävas. Stödet 
kan emellertid inte återkrävas om det har 
betalts ut tidigare än fem år innan folkpen
sionsanstalten fick vetskap om orsaken till 
del} grundlösa utbetalningen. 

Aterkrav av arbetsmarknadsstöd kan helt 
eller delvis lämnas därhän, om det anses 
vara skäligt att förfara så och utbetalningen 
av stödet inte kan anses ha berott på svikligt 
förfarande eller grov oaktsamhet från sökan
des sida eller om det belopp som kunde 
återkrävas är ringa. 

Om återkräv av arbetsmarknadsstöd gäller 
dessutom i tillämpliga delar vad 31 § lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om 
återindrivning. 

Föreslagen lydelse 

33 a§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och av göra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

A n gående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

l ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

35 § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Å terkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande eller grovt vållande från förmåns
tagarens eller hans företrädares sida eller om 
det belopp som betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten se
nare betalar, likväl med beaktande av vad 
som i utsökningslagen stadgas om den mini-
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Gällande lydelse 

39 § 

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa 

Om inte något annat följer av denna lag 
skall på arbetsmarknadsstöd tillämpas vad 
6 §, 28 § 4 och 6 mom., 29, 32, 36, 36 a 
och 39 §§, 42 § 2-5 mom., 43 a, 43 b och 
43 c §§ och 44 § 3 mom. lagen om ut
komstskydd för arbetslösa stadgar om ar
betslöshetsdagpenning och ärenden som gäl
ler utkomstskydd för arbetslösa. 

370035 

Föreslagen lydelse 

miutkomstdel som skall undantas vid utmät
ning av lön. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en förmån enligt denna 
lag eller en därmed jämställbar annan för
mån. 

Ett lagakrqftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga krqft. 

39 § 

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa 

Om inte något annat följer av denna lag 
skall på arbetsmarknadsstöd tillämpas vad 
6 §, 28 § 4 och 6 mom., 29, 32, 36, 36 a 
och 39 §, 42 § 2-4 mom., 43 c § och 44 § 
3 mom. lagen om utkomstskydd för arbets
lösa stadgar om arbetslöshetsdagpenning och 
ärenden som gäller utkomstskydd för arbets
lösa. 

Denna lag träder i krqft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikrqftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt än
dringssökande och som anhängiggörs efter 
ikrqftträdandet. 
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5. 

Lag 
om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 22 § 2 mom., 23 §, 25 § l mom. samt 26 och 32 § lagen den 3 augusti 1990 om 

arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90), 
av dessa lagrum 22 § 2 mom. samt 26 och 32 § sådana de lyder i lag av den 23 december 

1992 (1479/92), som följer: 

Föreslagen lydelse 
Gällande lydelse 

22 § 

Beslut 

I ärenden som gäller ersättning för uppe
hälle och ersättning för inkvartering skall 
dock ett skriftligt beslut meddelas endast om 
sökanden kräver det. Kravet skall framföras 
muntligen eller skriftligen hos folkpensions
anstaltens lokalbyrå eller arbetslöshetskassan 
inom sju dagar efter den som saken gäller 
tagit del av avgörandet vid äventyr att avgö
randet blir bestående. 

23 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
gäller en förmån enligt denna lag får söka 
ändring i det genom att hos arbetslöshets
nämnden anföra skriftliga besvär inom 30 
dagar efter att han fick del av beslutet. 

Den som är missnöjd med ett beslut av 
arbetslöshetsnämnden får söka ändring i det 
hos försäkringsdomstolen på det sätt och 
inom den tid efter delfåendet som stadgas i 
l mom. 

Om ändringssökanden inte visar annat, 
anses han ha fått del av ett beslut som avses 
i l eller 2 mom. den sjunde dagen efter att 
beslutet postades under den adress som han 
har uppgivit. 

I ärenden som gäller ersättning för uppe
hälle och ersättning för inkvartering skall 
dock ett skriftligt beslut meddelas endast om 
sökanden kräver det. Kravet skall framföras 
hos folkpensionsanstalten eller arbetslöshets
kassan inom sju dagar från det den som sa
ken gäller fått del av avgörandet. I annat fall 
står avgörandet fast. 

23 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
gäller en förmån enligt denna lag får söka 
ändring i beslutet hos arbetslöshetsnämnden 
och den som är missnöjd med arbetslöshets
nämndens beslut får söka ändring hos för
säkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens 
beslut får ändring inte sökas genom besvär. 
Om arbetslöshetsnämnden stadgas i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten eller arbetslöshetskassan 
inom 30 dagar från det ändringssökanden 
fick del av beslutet. 

Ändringssökanden anses ha fått del av 
beslutet den sjunde dagen efter den då bes
lutet postades under den adress han uppgivit, 
om inte något annat visas. 
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Gällande lydelse 

Besvär över ett beslut av folkpensionsans
taltens lokalbyrå skall tillställas lokalbyrån, 
och besvär över en arbetslöshetskassas bes
lut arbetslöshetskassan. Lokalbyrå och ar
betslöshetskassan skall utan dröjsmål till 
besvärsinstansen sända besvärsskriften och 
handlingama i ärendet jämte utlåtanden. 

Beslut av folkpensionsanstaltens lokaby
råer, arbetslöshetskassorna och arbetslöshets
nämnden skall oberoende av om ändring 
söks i dem iakttas till dess ärendet har avg
jorts genom ett beslut som vunnit laga kraft. 

25 § 

Indragning av fönnåner 

Betalningen av förmånerna upphör den 
dag då studeranden har avbrutit utbildningen 
eller då det bestämts att utbildningen skall 
avbrytas. Arbetskraftsbyrån skall utan dröjs
mån underrätta folkpensionsanstaltens lokal
byrå eller arbetslöhetskassan om att utbild
ningen har avbrutits. 

26 § 

Indrivning av utbildningsstöd i vissafall 

Om en studerande har fått utbildningsstöd 
för den tid som han retroaktivt beviljas dag
penning enligt sjukförsäkringslagen, dagpen
ning eller olycksfallspension enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/48) eller pension 
som avses i 45 § l mom. lagen om ut
komstskydd för arbetslösa, får folkpensions
anstaltens lokalbyrå och arbetslöshetskassan 
från den pension eller dagpenning som beta
las retroaktivt innehålla det belopp som för 
denna tid har betalts utan grund. Om indriv
ningen av utbildningsstöd gäller dessutom 
vad som stadgas i 45 § 2, 3 och 5 mom. 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

32 § 

Tillämpningen av lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa 

Om inte något annat följer av denna lag, 
skall på utbildningsstöd, ersättning för uppe
hälle och ersättning för inkvartering dessu-

Föreslagen lydelse 

Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshets
kassans beslut skall trots ändringssökande 
följas till dess ärendet har avgjorts genom 
ett beslut som vunnit laga kraft. 

25 § 

Indragning av fönnåner 

Betalningen av förmånerna upphör den 
dag då studeranden har avbrutit utbildningen 
eller då det bestämts att utbildningen skall 
avbrytas. Arbetskraftsbyrån skall utan dröjs
mål underrätta folkpensionsanstalten eller 
arbetslöshetskassan om att utbildningen har 
avbrutits. 

26 § 

Indrivning av utbildningsstöd i vissafall 

Om en studerande har fått utbildningsstöd 
för den tid för vilken han retroaktivt har be
viljats dagpenning enligt sjukförsäkringsla
gen, dagpenning eller olycksfallspension 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/48) eller pension som avses i 45 § l 
mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
får folkpensionsanstalten eller arbetslöshets
kassan från den pension eller dagpenning 
som betalas retroaktivt innehålla det belopp 
som för denna tid har betalts utan grund. 
Om återkrav av utbildningsstöd gäller dessu
tom 45 § 2, 3 och 5 mom. lagen om ut
komstskydd för arbetslösa. 

32 § 

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa 

Om inte något annat stadgas i denna lag, 
skall på utbildningsstöd, ersättning för uppe
hälle och ersättning för inkvartering dessu-
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Gällande lydelse 

tom tillämpas vad 28 § 6 mom., 29 § l 
mom., 32, 36, 36 a och 39 §§, 42 § 2-5 
mom., 43, 43 a, 43 b och 46 §§ lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa stadgar om ar
betslöshetsdagpenning och ärenden som gäl
ler utkomstskydd för arbetslösa. V ad 43 § 
stadgar om social- och hälsovårdsministeriet 
gäller också arbetsministeriet. 

6. 

Föreslagen lydelse 

tom tillämpas vad 28 § 6 mom., 29 § 
l mom., 32, 36, 36 a, 39, 40 a och 40 b §, 
42 § 2--4 mom., 43, 43 a och 46 § lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om 
arbetslöshetsdagpenning och ärenden som 
gäller utkomstskydd för arbetslösa. 

Denna lag träder i krcift den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikrciftträdandet. Lagens stadganden om ext
raordinärl ändringssökande tillämpas dock 
på sådana ärenden som gäller extraordinärl 
ändringssökande och som anhängiggörs 
efter ikrciftträdandet. 

Lag 
om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 
(610/91) 8, 11 och 14 § samt 

fogas till lagen nya 8 a-8 e § som följer: 

Gällande lydelse 

8 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
folkspensionsanstalten har meddelat med 
stöd av 2 eller 3 § får överklaga beslutet hos 
prövningsnämnden genom skriftliga besvär. 
Besvären skall tillställas folkpensionsanstal
tens lokalbyrå eller prövningsnämnden se
nast den trettionde dagen efter att den försä
krade fick del av pensionsanstaltens beslut. 

Föreslagen lydelse 

8 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
folkpensionsanstalten har meddelat med stöd 
av 2 eller 3 § får söka ändring i beslutet hos 
prövningsnämnden och den som är missnöjd 
med prövningsnämndens beslut får söka 
ändring hos försäkringsdomstolen, om beslu
tet gäller folkpensionsanstaltens skyldighet 
att ordna rehabilitering med stöd av 2 eller 
3 § eller den försäkrades rätt till förmåner 
enligt någon av dem. I försäkringsdomsto-
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Gällande lydelse 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut får söka ändring i det hos försä
kringsdomstolen till den del beslutet gäller 
folkpensionsanstaltens skyldighet att ordna 
rehabilitering med stöd av 2 eller 3 § eller 
den försäkrady,s rätt till förmåner enligt nå
gon av dem. Andring söks hos försäkrings
domstolen enligt l mom. och inom den där 
stadgade tiden. 

Ett beslut av folkpensionsanstalten eller 
prövningsnämnden skall oberoende av om 
ändring söks iakttas till dess ärendet har 
avgjorts genom ett beslut som vunnit laga 
kraft. 

Har ett enligt 2 eller 3 § meddelat beslut 
som vunnit laga krqft grundat sig på oriktig 
eller bristande utredning eller är det uppen
bart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på 
ansökan av denförsäkrade eller på framställ
ning av folkpensionsanstalten och efter att 
ha hört den försäkrade undanröja beslutet 
och bestämma att saken skall behandlas på 
nytt. Efter en sådan framställning kan folk
pensionsanstalten, till dess ärendet har av g
jorts på nytt, temporärt avbryta utbetalnin
gen av en fönnån som avses i denna lag 
eller betala den till det belopp som anges i 
frCJ!!lställningen. 

A r det fråga om att bevilja en tidigare för
vägrad fönnån eller om att öka en beviljad 
fönnån, kan folkpensionsanstalten utan hin
der av sitt tidigare beslut behandla ärendet 
på nytt. 

Om prövningsnämnden gäller vad som 
stadgas i sjukförsäkringslagen. 

Föreslagen lydelse 

lens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. Om prövningsnämnden stadgas i 
sjukförsäkrings lagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots 
ändringssökande följas till dess ärendet har 
avgjorts genom ett beslut som vunnit laga 
kraft. 

8 a§ 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 8 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
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(8 § 4) 

(8 § 5) 
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Föreslagen lydelse 

utlåtande till besvärsinstansen för behan
dling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behöv_~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

8 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos prövnings
nämnden eller försäkringsdomstolen kommit 
in efter utgången av den tid som nämns i 
8 §, kan besvärsinstansen trots förseningen 
ta upp besvären till prövning, om det finns 
vägande skäl till förseningen. 

8 c § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakrciftvunnet beslut som gäller 
ett ärende enligt 8 § grundar sig på en orik
tig eller bristfällig utredning eller uppenbart 
står i strid med lag, kan försäkringsdomsto
len på framställning av folkpensionsanstalten 
eller på ansökan av den som saken gäller, 
efter att ha berett de övriga parterna tillfälle 
att bli hörda, undanröja beslutet och bestäm
ma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter 
att ha gjort en ovan nämnd framställning 
kan folkpensionsanstalten, tills ärendet har 
avgjorts på nytt, temporärt inställa utbetal
ningen av fönnånen eller betala den till de 
belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad fönnån 
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Föreslagen lydelse 

eller utökande av redan beviljad fönnån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakrqftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad fönnån eller utöka en redan 
beviljad fönnan. Prövningsnämnden och för
säkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får än
dring sökas enligt 8 §. 

8 d§ 

Rättelse av fel 

Grnndar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

Angående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

8 e § 

Återkrav 

Har enj;önnån enligt denna lag betalts 
utan grnn eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda fönnånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att fönnånen 
betalades utan grnnd inte berodde på svikligt 
förfarande från fönnånstagarens eller hans 
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Gällande lydelse 

11 § 

Ersättning enligt denna lag för rehabilite
ring eller understöd enligt 2 § 3 mom. får 
inte mätas ut. 

14 § 

Organisering av verksamheten 

Om inte något annat följer av denna lag, 
skall i tillämpliga delar dessutom iakttas 
35-37, 40, 44-46, 59, 63, 81-83, 
84-89 och 92 §§ folkpensionslagen. 

Föreslagen lydelse 

företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot fönnåner som folkpensionsanstalten se
nare betalar. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en fönnån enligt denna 
lag eller en dänned jämställbar annan för
mån. 

Ett lagakrciftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga krcift. 

11 § 

Utmätnings- och överföringsförbud 

Sådan ersättning för rehabiliteringskostna
der enligt denna lag och sådant understöd 
enligt 2 § 3 mom. som betalas till en rehabi
literingsklient får inte utmätas. 

Ett avtal om överföring av en rättighet 
enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 

14 § 

Organisering av verksamheten 

Om inte något annat stadgas i denna lag, 
skall i tillämpliga delar dessutom iakttas 
35-37, 40, 44-46, 59, 63, 81-86, 88, 89 
och 92 § folkpensionslagen. 

Denna lag träder i krcift den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter ik
rciftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt än
dringssökande och som anhängiggörs efter 
ikrciftträdandet. 
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7. 
Lag 

om ändring av lagen om rehabiliteringspenning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611191) 28 och 30 § samt 
fogas till lagen nya 28 a-28 d § samt en ny 30 a § som följer: 

Gällande lydelse 

28 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
folkpensionsanstalten har meddelat med stöd 
av denna lag får söka ändring hos pröv
ningsnämnden genom skriftliga besvär. Bes
vären skall tillställas folkpensionsanstaltens 
lokalbyrå eller prövningsnämnden senast den 
trettionde dagen efter den då ändringssökan
den fick del av beslutet. 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut får söka ändring hos försäkrings
domstolen så som l mom. stadgar och inom 
där nämnd tid efter delfåendet. 

Ett beslut av folkpensionsanstalten eller 
prövningsnämnden skall oberoende av bes
vär iakttas tills ärendet har avgjorts genom 
ett beslut som har vunnit laga kraft. 

Har ett beslut enligt denna lag som vunnit 
laga krqft grundat sig på oriktig eller bris
tande utredning eller är det uppenbart lagst
ridigt, kan försäkringsdomstolen på ansökan 
av klienten eller på framställning av folk
pensionsanstalten och efter att ha hörl klien
ten undanröja beslutet och bestämma att sa
ken skall behandlas på nytt. Efter en sådan 
framställning kan folkpensionsanstalten, till 
dess ärendet har avgjorls på nytt, temporärl 
avbryta utbetalningen av en förmån som av
ses i denna lag eller betala den till det be
lopp som anges i framställningen. 

A r det fråga om beviljande av en förmån 
som har förvägrats eller om ökning av en 
beviljad förmån, får folkpensionsanstalten 
utan hinder av sitt tidigare beslut behandla 
ärendet på nytt. 

Om prövningsnämnden gäller vad som 
stadgas i sjukförsäkringslagen. 

370035 

Föreslagen lydelse 

28 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpension
sanstaltens beslut får söka ändring i det hos 
prövningsnämnden och den som är missnöjd 
med prövningsnämndens beslut får söka än
dring hos försäkringsdomstolen. I försä
kringsdomstolens beslut får ändring inte sö
kas genom besvär. Om prövningsnämnden 
stadgas i sjukförsäkrings/agen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots 
ändringssökande följas till dess ärendet har 
avgjorts genom ett beslut som vunnit laga 
kraft. 
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28 a§ 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 28 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behan
dling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbmt 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en til
läggsutredning som behöv_~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

28 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos prövnings
nämnden eller försäkringsdomstolen kommit 
in efter utgången av den tid som nämns i 
28 §, kan besvärsinstansen trots förseningen 
ta upp besvären till prövning, om det finns 
vägande skäl till förseningen. 

28 c§ 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en fönnån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på framställning av folkpension-
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sanstalten eller på ansökan av den som sa
ken gäller, efter att ha berett de övriga par
terna tillfälle att bli hörda, undanröja beslu
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt 
inställa utbetalningen av fönnånen eller be
tala den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av fölVägrad fönnån 
eller utökande av redan beviljad fönnån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakrciftvunnet beslut bevilja 
en fölVägrad fönnån eller utöka en redan 
beviljad fönnån. Prövningsnämnden och för
säkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får än
dring sökas enligt 28 §. 

28 d§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

A n gående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 
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30 § 

A terkrav och utsökning 

Om en rehabiliteringsklient har fått större 
förmåner enligt denna lag än han har varit 
berättigad till, får det utan grund utbetalda 
beloppet återkrävas helt eller delvis, om det
ta inte är oskäligt. 

Det belopp som återkrävs kan kvittas mot 
förmåner som senare skall betalas ut enligt 
denna lag. 

En förmån som grundar sig på denna lag 
får inte mätas ut. 

Folkpensionsanstalten skall på begäran av 
en behörig myndighet ge sådana uppgifter 
om en förmån enligt denna lag som behövs 
för utsökning av en förmån enligt någon 
annan lag. 

(30 § 3) 

(30 § 4) 

Föreslagen lydelse 

30 § 

Aterkrav 

Har enJ;örmån enligt denna lag betalts 
utan grun eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

A terkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
fölfarande från fönnånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten se
nare betalar. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en förmån enligt denna 
lag eller en dänned jämställbar annan för
mån. 

Ett lagakrqftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga krqft. 

30 a§ 

Utmätnings- och öveiföringsförbud 

En förmån som grundar sig på denna lag 
får inte utmätas. 

Folkpensionsanstalten skall på begäran av 
en behörig myndighet lämna de uppgifter 
om en förmån enligt denna lag som behövs 
för utsökning av en förmån enligt någon 
annan lag. 

Ett avtal om öveiföring av en rättighet 
enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. 

Denna lag träder i krqft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikrqftträdandet. Lagens stadganden om ext
raordinärt ändringssökande tillämpas dock 
på sådana ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande och som anhängiggörs ef
ter ikrqftträdandet. 
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Lag 
om ändring av barnbidragslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) 14 § samt 15 § l och 2 mom. 

samt 
fogas tilllagen nya 15 a-15 d § som följer: 

Gällande lydelse 

14 § 

Återkrav 

Om barnbidrag har betalts utan grund eller 
till ett för stort belopp, skall det som har 
betalts utan grund återkrävas. Ett barnbidrag 
kan dock inte återkrävas, om det betalades 
tidigare än fem år före det orsaken till utbe
talningen utan grund kom fram. 

Återkrav kan frångås helt eller delvis, om 
det att stödet betalades utan grund inte be
rodde på svikligt förfarande av den som har 
rätt att lyfta barnbidraget eller hans företrä
dare eller om det utan grund betalda belop
pet är litet. 

Beloppet som skall återkrävas kan kvittas 
mot barnbidragsposter som senare skall beta
las till mottagaren. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom med laga kraft. 

15 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med nämndens beslut hos pröv
ningsnämnden. Om socialförsäkringsnämn
den och prövningsnämnden stadgas i sjuk
försäkringslagen. 

Föreslagen lydelse 

14 § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetaldaförmånen återkrävas. 

Å terkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande av den som har rätt att lyfta barn
bidraget eller hans företrädare eller om det 
belopp som betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten se
nare betalar. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en förmån enligt denna 
lag eller en därmed jämställbar annan för
mån. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft. 

15 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpension
sanstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om socialförsäk
ringsnämnden och prövningsnämnden stad-
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Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstaltens lokalbyrå eller besvärs
myndigheten inom 30 dagar från det besvä
randen har fått del av beslutet. 

Föreslagen lydelse 

gas i sjukförsäkringslagen. 
Besvärsskriften skall lämnas in till folk

pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

15 a§ 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. l ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 15 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behan
dling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. l 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en til
läggsutredning som behÖV..J med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härv id utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

15 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos socialförsä
kringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 15 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 
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15 c § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en fönnån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan prövnings
nämnden på framställning av folkpension
sanstalten eller på ansökan av den som sa
ken gäller, efter att ha berett de övriga par
terna tillfälle att bli hörda, undanröja beslu
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av barnbidrag eller betala 
det till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad fönnån 
eller utökande av redan beviljad fönnån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad fönnån eller utöka en redan 
beviljad fönnån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 15 §. 

15 d§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

A n gående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
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9. 

Föreslagen lydelse 

rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter ik
raftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt än
dringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av lagen om stöd för hemvård av barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 augusti 1992 om stöd för hemvård av barn (797/92) 18 § 1-3 

mom. och 19 § l och 2 mom. samt 
fogas tilllagen nya 19 a-19 d § som följer: 

Gällande lydelse 

18 § 

Återkrav 

Om stöd för hemvård har betalts utan 
grund eller till ett för stort belopp, skall det 
utan grund betalda stödet återkrävas. Ett 
stöd kan dock inte återkrävas, om det har 
betalts tidigare än fem år före det orsaken 
till att stödet betalades utan grund kom 
fram. 

Återkrav kan frångås helt eller delvis, om 
det att stödet betalades utan grund inte be
rodde på svikligt förfarande av förmånstaga
ren eller hans företrädare eller om det utan 

Föreslagen lydelse 

18 § 

Återkrav 

Har en fönnån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetaldafönnånen återkrävas. 

Återkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att fönnånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från förmånstagarens eller hans 
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grund betalda beloppt är litet. 

Beloppet som skall återkrävas kan kvittas 
mot stödposter som senare skall betalas till 
mottagaren. 

19 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpension
sanstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med nämndens beslut hos pröv
ningsnämnden. Om socialförsäkringsnämn
den och prövningsnämnden stadgas i sjuk
försäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstaltens lokalbyrå eller besvärs
myndigheten inom 30 dagar från det besvä
randen har fått del av beslutet. 

370035 

Föreslagen lydelse 

företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten se
nare betalar. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en förmån enligt denna 
lag eller en därmed jämställbar annan för
mån. 

19 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpension
sanstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om socialförsä
kringsnämnden och prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

19 a§ 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 19 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behan
dling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
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avvikelse göras, om inhämtandet av en til
läggsutredning som behöv_~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall hälvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

19 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos socialförsä
kringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 19 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

19 c § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakrciftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan prövnings
nämnden på framställning av folkpension
sanstalten eller på ansökan av den som sa
ken gäller, efter att ha berett de övriga par
tema tillfälle att bli hörda, undanröja beslu
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har av gjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av förmånen eller betala 
den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakrciftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande fätfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 19 §. 
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19 d§ 

Rättelse av fel 

Grnndar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klan oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

Angående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i krqft den I maj I 997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikrqftträdandet. Lagens stadganden om ext
raordinärl ändringssökande tillämpas dock 
på sådana ärenden som gäller extraordinärl 
ändringssökande och som anhängiggörs 
efter ikrqftträdandet. 



84 RP 7/1997 rd 

10. 

Lag 
om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn 

(1128/96) 21 § 1-3 mom. och 22 § l och 2 mom. samt 
fogas tilllagen nya 22 a-22 d § som följer: 

Gällande lydelse 

21 § 

Återkrav 

Om stöd har betalts utan grund eller till ett 
för stort belopp, skall det utan grund betalda 
stödet återkrävas av den förälder eller den 
vårdnadshavare som har rätt till stödet. Ett 
stöd kan dock inte återkrävas, om det har 
betalts tidigare än fem år före det orsaken 
till att stödet betalades utan grund kom 
frqn. 

Aterkrav kan frångås helt eller delvis, om 
det att stödet betalades utan grund inte be
rodde på svikligt förfarande av den som ha
de rätt till stödet eller har företrädare eller 
om det utan grund betalda beloppet är litet. 

Belop som skall återkrävas kan kvittas mot 
stödposter som senare skall betalas till den 
som har rätt till stödet. 

22 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 

Föreslagen lydelse 

21 § 

Återkrav 

Har en fönnån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda fönnånen återkrävas av den 
förälder eller den vårdnadshavare som har 
rätt till stödet. 

Å terkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att fönnånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
förfarande från fönnånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot fönnåner som folkpensionsanstalten se
nare betalar. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en fönnån enligt denna 
lag eller en dänned jämställbar annan för
mån. 

22 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
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missnöjd med nämndens beslut hos pröv
ningsnämnden. Om socialförsäkringsnämn
den och prövningsnämnden stadgas i sjuk
försäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstaltens lokalbyrå eller besvärs
myndigheten inom 30 dagar från det besvä
randen har fått del av beslutet. 

Föreslagen lydelse 

missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om socialförsäk
ringsnämnden och prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

22 a§ 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 22 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behan
dling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behöv_~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

22 b§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos socialförsäk
ringsnämnden eller prövningsnämnden kom
mit in efter utgången av den tid som nämns 



86 

Gällande lydelse 

RP 7/1997 rd 

Föreslagen lydelse 

i 22 §, kan besvärsinstansen trots försenin
gen ta upp besvären till prövning, om det 
finns vägande skäl till förseningen. 

22 c§ 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakrqftvunnet beslut som gäller 
en fönnån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbarl står i strid med lag, kan prövnings
nämnden på framställning av folkpensions
anstalten eller på ansökan av den som saken 
gäller, efter att ha berett de övriga parlema 
tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Efter att ha gjorl en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorls på nytt, temporärl ins
tälla utbetalningen av fönnånen eller betala 
den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad fönnån 
eller utökande av redan beviljad fönnån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakrqftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad fönnån eller utöka en redan 
beviljad fönnån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande fölfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 22 §. 

22 d§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klan oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbarl oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbarl skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

A n gående rättelse skall en anteckning g ö-
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ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i krcift den l augusti 
1997. 

Lag 
om ändring av lagen om moderskapsunderstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/93) 10 § l mom., 11 § l 

och 2 mom. samt 12 och 13 § samt 
fogas tilllagen en ny 12 a och 13 a § som följer: 

Gällande lydelse 

10 § 

Återkrav 

Om moderskapsunderstöd har utgivits utan 
grund skall det återkrävas. Ett understöd 
som utgivits i form av en moderskapsför
packning återkrävs till samma belopp som 
det understöd i pengar som betalades vid 
den tidpunkt då understödet söktes. Ett mo
derskapsunderstöd kan dock inte återkrävas, 
om det utgivits tidigare än fem år före det 
orsaken till utgivandet utan grund kom fram. 

Föreslagen lydelse 

10 § 

Återkrav 

Om moderskapsunderstöd har utgivits utan 
grund skall det återkrävas. Ett understöd 
som utgivits i form av en moderskapsför
packning återkrävs till samma belopp som 
det understöd i pengar som betalades vid 
den tidpunkt då understödet söktes. 
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11 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkspensions
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut hos prövningsnämnden. Om socialför
säkringsnämnden och prövningsnämnden 
stadgas i sjukförsäkringslagen. I prövnings
nämndens beslut får ändring inte sökas ge
nom besvär. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstaltens lokalbyrå senast den 30 
dagen efter den dag då den som söker änd
ring har fått del av beslutet. 

12 § 

Självrättelse 

Folkpensionsanstalten skall behandla bes
vären som rättelseärenden. Om folkpension
sanstalten till alla delar godkänner kraven i 
de besvär som ha anförts hos anstalten, skall 
den ge ett rättelsebeslut i ärendet. Ändring i 
detta beslut får sökas på det sätt som stadgas 
i 11 §. 

Om folkpensionsanstalten inte kan rätta ett 
överklagat beslut på det sätt som anges i l 
mom. skall den inom 30 dagar från besvärs
tiden utgång för behandling tillställa den 
behöriga besvärsinstansen besvärsskriften 
och sitt utlåtande. 

Avvikelser från den tid som anges i 2 
mom. kan göras, om inhämtandet av till
läggsutredning som behövs på grund av bes
vären det kräver. Den som söker ändring 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om 
inhämtandet av tilläggsutredningen. Bes
värsskriften skall dock alltid lämnas in till 
den behöri~a besvärsinstansen senast inom 
60 dagar fran besvärstidens utgång. 

Föreslagen lydelse 

11§ 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om socialförsä
kringsnämnden och prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

12 § 

Självrättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt Il §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan hälVid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behö~~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 
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13§ 

Rättelse och undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som folk
pensionsanstalten meddelat med stöd av den
na lag baserar sig på en oriktig eller brisfäl
lig utredning eller är uppenbart lagstridigt 
skall folkpensionsanstalten, efter att ha berett 
sökanden tillfälle att bli hörd, rätta beslutet. 

Om ett lagakraftvunnet beslut som social
försäkringsnämnden eller prövningsnämnden 
har meddelat med stöd av denna lag är 
felaktigt på det sätt som avses i l mom. 
skall socialförsäkringsnämnden eller pröv
ningsnämnden efter att ha berett sökanden 
tillfälle att bli hörd, på motsvarande sätt un
danröja det lagkraftvunna beslutet och ta 
upp ärendet till ny behandling eller förordna 
att det skall tas upp till ny behandling. 

370035 

Föreslagen lydelse 

12 a§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos socialförsä
kringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 11 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

13§ 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan pröv
ningsnämnden på framställning av folkpen
sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
parterna tillfälle att bli hörda, undanröja bes
lutet och bestämma att ärendet skall behan
dlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan folkpensionsanstal
ten, tills ärendet har av gjorts på nytt, tempo
rärt inställa utbetalningen av förmånen eller 
betala den till de belopp framställningen av
ser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av fölVägradförmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakrqftvunnet beslut bevilja 
en fölVägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande fölfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 11 §. 

13 a§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 



90 RP 7/1997 rd 

Gällande lydelse 

12. 

Föreslagen lydelse 

beslut och avgöra ärendet på nytt. 
Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 

uppenban skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

Angående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i kraft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter ik
raftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinäJt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinäJt än
dringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 

Lag 
om ändring av militärunderstödslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/93) 18 §, 19 § l och 2 mom., 

samt 20 och 21 § samt 
fogas tilllagen en ny 20 a och 21 a § som följer: 

Gällande lydelse 

18 § 

Återkrav 

Om militärunderstöd har betalts utan grund 
eller till ett för stort belopp, skall det un
derstöd som har betalts utan grund återkrä
vas. Ett understöd kan dock inte återkrävas, 
om det betalts tidigare än fem år före det 
orsaken till betalningen utan grund kom 

Föreslagen lydelse 

18 § 

Återkrav 

Har en fönnån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda fönnånen återkrävas. 

Å terkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att fönnånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
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fram. 

Belop som skall återkrävas kan kvittas mot 
understödsposter som senare skall betalas till 
mottagaren. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en lagakraftvunnen dom. 

19 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpension
sanstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut hos prövningsnämnden. Om socialför
säkringsnämnden och prövningsnämnden 
stadgas i sjukförsäkringslagen. I prövnings
nämndens beslut får ändring inte sökas ge
nom besvär. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstaltens lokalbyrå senast den 30 
dagen efter den dag då den som söker än
dring har fått del av beslutet. 

20 § 

Självrättelse 

Folkpensionsanstalten skall behandla bes
vären som rättelseärenden. Om folkpen
sionsanstalten till alla delar godkänner kra
ven i de besvär som har anförts hos anstal
ten, skalt den meddela ett rättelsebeslut i 
ärendet. Andring i detta beslut får sökas så 
som stadgas i 19 §. 

Om folkpensionsanstalten inte kan rätta ett 
överklagat beslut så som anges i l mom., 
skall den inom 30 dagar från besvärstidens 
utgång för behandling tillställa den behöriga 
besvärsinstansen besvärsskriften och sitt ut
låtande. 

Föreslagen lydelse 

fölfarande från förmånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten se
nare betalar. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en förmån enligt denna 
lag eller en därmed jämställbar annan för
mån. 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får 
verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga krcift. 

19 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut får söka ändring i beslutet 
hos socialförsäkringsnämnden och den som 
är missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om socialförsä
kringsnämnden och prövningsnämnden stad
gas i sjukförsäkringslagen. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

20 § 

Själv rättelse 

Om folkpensionsanstalten till alla delar 
godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 19 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
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Avvikelser från den tid som nämns i 2 
mom. kan göras, om inhämtandet av till
läggsutredning som behövs på grund av bes
vären kräver det. Den som söker ändring 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om 
inhämtandet av tilläggsutredningen. Bes
värsskriften skall dock alltid lämnas in till 
den behöri~a besvärsinstansen senast inom 
60 dagar fran besvärstidens utgång. 

21 § 

Rättelse och undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut, som folk
pensionsanstalten meddelat med stöd av den
na lag baserar sig på en oriktig eller bristfäl
lig utredning eller är uppenbart lagstridigt, 
skall folkpensionsanstalten, efter att ha berett 
sökanden tillfälle att bli hörd, rätta beslutet. 

Om ett lagakraftvunnet beslut som social
försäkringsnämnden eller prövningsnämnden 
har meddelat med stöd av denna lag är fel
aktigt så som avses i l mom., skall social
försäkringsnämnden eller prövningsnämn-

Föreslagen lydelse 

beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. J 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behö~~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

20 a§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos socialförsäk
ringsnämnden eller prövningsnämnden kom
mit in efter utgången av den tid som nämns 
i 19 §, kan besvärsinstansen trots försenin
gen ta upp besvären till prövning, om det 
finns vägande skäl till förseningen. 

21 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en fönnån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan pröv
ningsnämnden på framställning av folkpen
sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
parterna tillfälle att bli hörda, undanröja bes
lutet och bestämma att ärendet skall behan
dlas på nytt. Efter att ha gjorl en ovan 
nämnd framställning kan folkpensionsanstal
ten, tills ärendet har avgjorts på nytt, tempo
rärt inställa utbetalningen av fönnånen eller 
betala den till de belopp framställningen av
ser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad fönnån 
eller utökande av redan beviljad fönnån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
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Gällande lydelse 

den, efter att ha berett sökanden tillfälle att 
bli hörd, på motsvarande sätt undanröja det 
lagakraftvunna beslutet och ta upp ärendet 
till ny behandling eller förordna att det skall 
tas upp till ny behandling. 

Föreslagen lydelse 

av ett tidigare lagakrciftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad fönnån eller utöka en redan 
beviljad fönnån. Socialförsäkringsnämnden 
och prövningsnämnden kan tillämpa motsva
rande föifarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt I 9 §. 

21 a§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 
på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

A n gående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i krcift den I maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter ik
rciftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt än
dringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 
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13. 
Lag 

om ändring av lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408175) 19 § l och 3 mom., 20 § l och 

2 mom. samt 21 och 22 §, sådana de lyder i lag av den 9 augusti 1993 (755/93), samt 
fogas tilllagen en ny 21 a och 22 a § som följer: 

Gällande lydelse 

19 § 
Om bostadsbidrag ha betalts utan grund 

eller till ett för stort belopp, skall det som 
har betalts utan grund återkrävas. Ett 
bostadsbidrag kan dock inte återkrävas, om 
det betalades tidigare än fem år innan orsa
ken till utbetalningen utan grund kom fram. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot bostadsbidragsposter som senare skall 
betalas till mottagaren. 

Föreslagen lydelse 

19 § 
Har en fönnån enligt denna lag betalts 

utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda fönnånen återkrävas. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot fönnåner som folkpensionsanstalten se
nare betalar. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en fönnån enligt denna 
lag eller en dänned jämställbar annan för
mån. 

8 kap. 

Ändringssökande och rättelse av beslut 

20 § 
Den som är missnöjd med folkpensions

anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
prövningsnämnd som avses i sjukförsäk
ringslagen (364/63) och den som är miss
nöjd med prövningsnämndens beslut får sö
ka ändring i det hos försäkrin~sdomstolen. I 
försäkringsdomstolens beslut far ändring inte 
sökas genom besvär. 

En skrivelse med besvär över ett beslut av 
folkpensionsanstalten skall lämnas in till 
folkpensionsanstaltens lokalbyrå och en skri
velse med besvär över ett beslut av pröv
ningsnämnden till försäkringsdomstolen eller 
folkpensionsanstaltens lokalbyrå senast den 
30 dagen efter den dag den som söker änd-

20 § 
Den som är missnöjd med folkpensions

anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
prövningsnämnden och den som är missnöjd 
med prövningsnämndens beslut får söka än
dring hos försäkringsdomstolen. I försä
kringsdomstolens beslut får ändring inte sö
kas genom besvär. Om prövningsnämnden 
stadgas i sjukförsäkringslagen ( 364/63 ). 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det än
dringssökanden fick del av beslutet. 
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Gällande lydelse 

ring fått del av beslutet. 

21 § 
Folkpensionsanstalten skall behandla 

besvär över ett beslut som den har fattat 
som ett rättelseärende. Om folkpensionsans
talten härvid godkänner de yrkanden som 
framställts i besvär som lämnats in till den, 
skall den meddela ett rättelsebeslut i saken. I 
beslutet får ändring sökas så som stadgas i 
20 §. 

Om folkpensionsanstalten inte kan rätta 
det beslut som besvären gäller så som anges 
i l mom., skall den inom 30 dagar från bes
värstidens utgång översända besvärsskriften 
och sitt utlåtande till besvärsinstansen för 
behandling. 

Det är möjligt att avvika från den tid som 
anges i 2 mom., om detta krävs för inhäm
tande av ytterligare uppgifter som behövs på 
grund av besvären. Då ytterligare uppgif
terskaffas skall den som söker ändring utan 
dröjsmål underrättas om detta. Besvärsskrif
ten skall dock alltid översändas till besvär
sinstansen inom 60 dagar från besvärstidens 
utgång. 

22 § 
Om ett lagakraftvunnet beslut som folk

pensionsanstalten meddelat med stöd av den
na lag grundar sig på oriktiga eller bristfälli
ga uppgifter eller är uppenbart lagstridigt, 
skall folkpensionsanstalten rätta det. 

Föreslagen lydelse 

21 § 
Om folkpensionsanstalten till alla delar 

godkänner de yrkanden som framställts i de 
besvär som inlämnats till den, skall den ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut 
får ändring sökas enligt 20 §. 

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det 
beslut som besvären avser så som nämns i l 
mom., skall den inom 30 dagar från besvärs
tidens utgång sända besvärsskriften och sitt 
utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Folkpensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall denna omedelbart 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behö~~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

21 a§ 
Har besvär som anförs hos prövnings

nämnden eller försäkringsdomstolen kommit 
in efter utgången av den tid som nämns i 
20 §, kan besvärsinstansen trots förseningen 
ta upp besvären till prövning, om det finns 
vägande skäl till förseningen. 

22 § 
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 

en fönnån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på framställning av folkpension
sanstalten eller på ansökan av den som sa-
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Gällande lydelse 

Om ett lagakraftvunnet beslut som pröv
ningsnämnden eller försäkringsdomstolen 
meddelat med stöd av denna lag är felaktigt 
på ett sätt som avses i l mom., kan försäk
ringsdomstolen på ansökan av parten eller 
på framställning av folkpensionsanstalten 
och efter att ha hört parten undanröja det 
lagakraftvunna beslutet och ta upp saken till 
ny behandling eller bestämma att den skall 
behandlas på nytt. 

Föreslagen lydelse 

ken gäller, efter att ha berett de övriga par
terna tillfälle att bli hörda, undanröja beslu
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt ins
tälla utbetalningen av förmånen eller betala 
den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakrciftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan 
beviljad förmån. Prövningsnämnden och för
säkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
fölfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. l beslutet får änd
ring sökas enligt 20 §. 

22 a§ 
Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 

på en klart oriktig eller bristfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan folkpensionsanstalten med samtycke av 
den som saken gäller undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall folk
pensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

Angående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. 
Den som saken gäller skall tillställas ett rät
tat eller nytt beslut. Om ändringssökande är 
anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpen
sionsanstalten meddela besvärsinstansen att 
rättelseärendet upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

l ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel
se av fel får ändring inte sökas genom bes
vär. 

Denna lag träder i krcift den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter ik
rciftträdandet. Lagens stadganden om extra-
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Gällande lydelse 

14. 

Föreslagen lydelse 

ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt än
dringssökande och som anhängiggörs efter 
ikrqftträdandet. 

Lag 
om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94) 27 § l - 3 mom., 29 § l och 2 

mom. samt 30 och 31 §,av dessa lagrum 29 § l mom. sådant det lyder i lag av den 24 no
vember 1995 (1318/95), samt 

fogas till lagen en ny 30 a och 31 a § som följer:. 

Gällande lydelse 

27 § 

Återkrav 

Om studiepenning, vuxenstudiepenning 
eller bostadstillägg har betalts utan grund 
eller till ett för stort belopp, skall den för
mån som betalts utan grund återkrävas. En 
förmån kan dock inte återkrävas, om den 
betalts tidigare än fem år innan orsaken till 
att utbetalningen skedde utan grund kom till 
folkpensionsanstaltens kännedom. 

Återkrav kan frångås helt eller delvis, om 
detta anses skäligt och det att stödet betala
des utan grund inte berodde på förmånstaga
rens eller hans företrädares svikliga förfaran
de eller om det grundlöst betalda beloppet är 
litet. 

Belop som skall återkrävas kan kvittas mot 
studiestödsposter som senare skall betalas 
till mottagaren. 

370035 

Föreslagen lydelse 

27 § 

Återkrav 

Har en förmån enligt denna lag betalts 
utan grund eller till ett för stort belopp, skall 
den överbetalda förmånen återkrävas. 

Å terkravet kan frångås helt eller delvis, 
om detta anses skäligt och det att förmånen 
betalades utan grund inte berodde på svikligt 
fölfarande från förmånstagarens eller hans 
företrädares sida eller om det belopp som 
betalts utan grund är litet. 

Belopp som skall återkrävas kan kvittas 
mot förmåner som folkpensionsanstalten se
nare betalar. Utan samtycke kan kvittningen 
dock endast ske mot en fönnån enligt denna 
lag eller en dänned jämställbar annan för
mån. 
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Gällande lydelse 

29 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med folkpensions
anstaltens beslut om studiestöd kan söka 
ändring i det hos besvärsnämnden för stu
diestöd och den som är missnöjd med bes
värsnämndens beslut hos försäkringsdomsto
len inom 30 dag<;~;r från det sökanden har fått 
de av beslutet. Andring i ett beslut av för
säkringsdomstolen får inte sökas genom bes
vär. 

Om inlämnandet av besvärsskriften stadgas 
genom förordning. 

30 § 

Självrättelse 

Folkpensionsanstalten skall behandla bes
vär som gäller beslut som den fattat som 
rättelseärenden. Om folkpensionsanstalten 
till alla delar godkänner de yrkanden som 
framställs i de besvär som inlämnats till den, 
skall den meddela ett rättelsebeslut Ändring 
i beslutet får sökas så som stadgas i 29 §. 

Om folkpensionsanstalten inte kan rätta 
det beslut som besvären gäller så som 
nämns i l mom., skall den inom 30 dagar 
efter besvärstidens ut~ång sända bes
värsskriften och sitt utlatande till besvärs
nämnden för studiestöd för behandling. Om 
folkpensionsanstalten till en del godkänner 
de krav som anförts i besvären, kan den 
dock till dessa delar genast bevilja den för
mån som yrkas. Om besvärsärendet redan är 
under behandling i en besvärsinstans, skall 
denna omedelbart underrättas om rättel
seärendet 

Avvikelse kan göras från den tid som av
ses i 2 mom., om inhämtandet av den till
läggsutredning som behövs med anledning 
av besvären kräver det. Den sökande skall 
då omedelbart informeras om att tilläggsut
redning inhämtas. Besvärsskriften skall dock 

Föreslagen lydelse 

29 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
gäller studiestödsfönnån får söka ändring i 
beslutet hos besvärsnämnden för studiestöd 
och den som är missnöjd med besvärsnämn
dens beslut får söka ändring hos försäkrings
domstolen. I försäkringsdomstolens beslut 
får ändring inte sökas genom besvär. 

Besvärsskriften skall lämnas in till folk
pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. En 
besvärsskrift som gäller ett beslut av en stu
diestödsnämnd kan även lämnas in till stu
diestödsnämnden i fråga. 

30 § 

Själv rättelse 

Om folkpensionsanstalten eller studiestöds
nämnden till alla delar godkänner de yrkan
den som framställts i de besvär som inläm
nats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i 
ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas 
enligt 29 §. 

Kan folkpensionsanstalten eller stu-
diestödsnämnden inte rätta det beslut som 
besvären avser så som nämns i l mom., 
skall den inom 30 dagar från besvärstidens 
utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtan
de till besvärsinstansen för behandling. Folk
pensionsanstalten eller studiestödsnämnden 
kan hälVid genom ett interimistiskt beslut 
rätta sitt tidigare beslut till den del den god
känner yrkandet i besvären. Om besvären 
redan har sänts till besvärsinstansen, skall 
denna omedelbart underrättas om det interi
mistiska beslutet. I det interimistiska beslutet 
får ändring inte sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om inhämtandet av en till
läggsutredning som behö'{~ med anledning 
av besvären kräver det. Andringssökanden 
skall hälVid utan dröjsmål underrättas om att 
tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften 
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alltid lämnas in till behörig besvärsinstans 
senast inom 60 dagar efter besvärstidens ut
gång. 

31 § 

Rättelse av ett beslut som vunnit laga krcift 

Om ett lagakraftvunnet beslut som folk
pensionsanstalten har meddelat med stöd av 
denna lag grundar sig på en felaktig eller 
brisfällig utredning eller om beslutet är up
penbart lagstridigt, skall folkpensionsanstal
ten rätta beslutet. 

Om ett lagakraftvunnet beslut som bes
värsnämnden för studiestöd eller försäkrings
domstolen har fattat med stöd av denna lag 
är felaktigt så som avses i l mom., kan för
säkringsdomstolen på ansökan av parten el
ler på framställning av folkpensionsanstalten 
och sedan parten blivit hörd undanröja det 
lagakraftvunna beslutet och ta ärendet till ny 
behandling eller bestämma att ärendet skall 
behandlas på nytt. 

Föreslagen lydelse 

och utlåtandet skall dock alltid lämnas till 
besvärsinstansen inom 60 dagar från bes
värstidens utgång. 

30 a§ 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn
den för studiestöd eller försäkringsdomstolen 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 29 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

31 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller up
penbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på framställning av folkpension
sanstalten eller studiestödsnämnden eller på 
ansökan av den som saken gäller, efter att 
ha berett de övriga parterna tillfälle att bli 
hörda, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en ovan nämnd framställning kan folk
pensionsanstalten eller studiestödsnämnden, 
tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt 
inställa utbetalningen av förmånen eller be
tala den till de belopp framställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten eller studiestöds
nämnden pröva ärendet på nytt. Folkpen
sionsanstalten eller studiestödsnämnden kan 
utan hinder av ett tidigare lagakrciftvunnet 
beslut bevilja en förvägradförmån eller utö
ka en redan beviljad förmån. Besvärsnämn
den för studiestöd och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande föifarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssökan
de. I beslutet får ändring sökas enligt 29 §. 
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Föreslagen lydelse 

31 a§ 

Rättelse av fel 

Grundar sig folkpensionsanstaltens eller 
studiestödsnämndens beslut på en klart orik
tig eller bristfällig utredning eller på uppen
bart oriktig tillämpning av lag, kan folkpen
sionsanstalten eller studiestödsnämnden med 
samtycke av den som saken gäller undanröja 
sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på 
nytt. 

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv
eller räknefel, skall folkpensionsanstalten 
eller studiestödsnämnden rätta det. Ett fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett 
oskäligt resultat för den som saken gäller. 

A n gående rättelse skall en anteckning gö
ras i folkpensionsanstaltens eller studiestöds
nämndens liggarexemplar. Den som saken 
gäller skall tillställas ett rättat eller nytt 
beslut. Om ändringssökande är anhängigt i 
fråga om beslutet, skall folkpensionsanstal
ten eller studiestödsnämnden meddela bes
värsinstansen att rättelseärendet upptagits till 
behandling samt tillställa även besvärsinstan
sen sitt beslut i detta ärende. 

I ett beslut genom vilket folkpensionsans
talten eller studiestödsnämnden inte har god
känt ett yrkande på rättelse av fel får än
dring inte sökas genom besvär. 

Denna lag träder i kraft den J maj J 997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter ik
raftträdandet. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
sådana ärenden som gäller extraordinärt än
dringssökande och som anhängiggörs efter 
ikraftträdandet. 
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15. 

Lag 
om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social 

trygghet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 13 och 14 § lagen den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bo

sättningsbaserad social trygghet (1573/93) som följer: 

Gällande lydelse 

13§ 

Ändringssökande 

I beslut som folkpensionsanstalten fattat 
med stöd av denna lag får ändring sökas hos 
prövningsnämnden eller försäkringsdomsto
len med iakttagande i tillämpliga delar av 
folkpensionslagens stadganden om sökande 
av ändring. 

Om frågan om huruvida en person är bo
satt i Finland har avgjorts i samband med ett 
ärende som gäller dagpenning enligt lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa, skall stad
gandena om ändringssökande i sistnämnda 
la~ tillämpas till den del som ändring söks i 
fraga om dagpenningen. Innan ett besvärsä
rende avgörs skall folkpensionsanstalten ge 
sitt utlåtande i ärendet. 

14 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende 
som avses i 12 § grundar sig på oriktig eller 
brisfällig utredning eller om beslutet är up
penbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen 
på ansökan av part eller framställning av 
folkpensionsanstalten eller ifrågavarande 
arbetslöshetskassa och efter att ha hört den 
som saken gäller undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall handläggas på 
nytt. 

Folkpensionsanstalten eller en arbets-

Föreslagen lydelse 

13§ 

Ändringssökande 

I ett beslut som folkpensionsanstalten har 
fattat med stöd av denna lag får ändring sö
kas hos prövningsnämnden eller försä
kringsdomstolen med iakttagande i tillämpli
ga delar av folkpensionslagens stadganden 
om sökande av ändring och självrättelse i 
samband dänned. 

Om frågan huruvida en person är bosatt i 
Finland har avgjorts i samband med ett ären
de som gäller arbetslöshetsdagpenning enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skall 
vad nämnda lag stadgar om ändringssökande 
och självrättelse i samband dänned tillämpas 
till den del som ändring söks i fråga om ar
betslöshetsdagpenningen. Innan ett besvär
särende avgörs skall folkpensionsanstalten 
ge sitt utlåtande i ärendet. 

14 § 

Undanröjande av beslut och rättelse av fel 

Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende 
som avses i 12 § grundar sig på oriktig eller 
bristfällig utredning, om beslutet är uppen
bart lagstridigt eller om beslutet annars är 
klart felaktigt, skall stadgandena antingen i 
folkpensionslagen eller i lagen om utkomsts
kydd för arbetslösa, i enlighet med den in
delning som framgår av 13 §, tillämpas på 
undanröjande och rättelse av ett sådant 
beslut. 
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Gällande lydelse 

löshetskassa kan utan hinder av tidigare bes
lut rätta ett ärende till fördel för den som 
saken gäller. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i krqft den l maj 1997. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas efter 
ikrqftträdandet. Lagens stadganden om ext
raordinärl ändringssökande tillämpas dock 
på sådana ärenden som gäller extraordinän 
ändringssökande och som anhängiggörs 

efter ikrqftträdandet. 


