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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av bestämmelserna om erhållande och utlämnan-
de av uppgifter i anslutning till de förmåner som Folkpen-
sionsanstalten verkställer 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 
 

I denna proposition föreslås att lagstift-
ningen om de förmåner som Folkpensionsan-
stalten sköter ändras till de delar som avser 
erhållande och utlämnande av uppgifter. 

Propositionen syftar till att förtydliga och 
förenhetliga de olika förmånslagarnas be-
stämmelser om erhållande och utlämnande 
av uppgifter på grund av den ändrade per-
sonuppgifts- och offentlighetslagstiftningen. 

Folkpensionsanstaltens rätt att erhålla och 
utlämna uppgifter bibehålls i stort sett oför-
ändrad. I propositionen föreslås att i lagarna 
intas en uttrycklig bestämmelse om att upp-
gifter som fåtts för någon annan förmån skall 

kunna användas när en ny förmån behandlas. 
På grund av grundlagsreformen flyttas en del 
av bestämmelserna på förordningsnivå till 
lagnivå. 

Enligt förslaget skall personuppgiftslagen 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet tillämpas på erhållande, utläm-
nande och hemlighållande av uppgifter, om 
inte något annat bestäms i de lagar som före-
slås bli ändrade. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att de har antagits 
och blivit stadfästa.  

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning 

Bestämmelser om grunderna för myndig-
heternas skyldighet att iaktta sekretess finns i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999, offentlighetslagen), som 
trädde i kraft vid ingången av december 
1999. Bestämmelser om behandlingen av 
personuppgifter finns i personuppgiftslagen 
(523/1999), som trädde i kraft den 1 juni 
1999. Lagarna är allmänna lagar och de till-
lämpas om inte något annat bestäms i speci-
allagar. Folkpensionsanstalten är en i offent-
lighetslagen avsedd myndighet, och därför 
gäller offentlighetslagen automatiskt Folk-
pensionsanstalten och även personuppgifts-
lagen är direkt tillämplig rätt vid Folkpen-si-
onsanstalten.  

Folkpensionsanstalten sköter det minimisy-
stem för social trygghet som kompletterar det 
inkomstrelaterade systemet och som grundar 
sig på 19 § 2 mom. grundlagen. Dessutom 
sköter Folkpensionsanstalten andra stödfor-
mer. När Folkpensionsanstalten beviljar och 
betalar ut förmåner behöver den uppgifter av 
olika myndigheter och andra instanser. Den 
som söker en förmån är skyldig att förete de 
uppgifter som är nödvändiga för att avgöra 
ansökan. Sökanden skall också underrätta 
Folkpensionsanstalten om sådana föränd-
ringar i omständigheterna som påverkar be-
viljandet eller utbetalningen av en förmån. 

Om uppgifterna kan fås direkt av myndig-
heten i fråga blir det lättare för den som sö-
ker en förmån att uträtta sitt ärende då han el-
ler hon inte själv behöver skaffa en utredning 
och sända den till Folkpensionsanstalten, 
t.ex. ett ämbetsbevis i fråga om person-
uppgifter. När förmåner samordnas, t.ex. 
folkpensionen och arbetspensionerna, behövs 
uppgifter om andra förmånsbelopp inte bara 
när en förmån beviljas utan också när ett an-
nat förmånsbelopp ändras. Likaså är uppgif-
ter om en persons inkomster eller förmögen-
het nödvändiga när behovsprövade förmåner 

fastställs. Det är då också nödvändigt att av 
skattemyndigheten få uppgifter om beskatt-
ningen. Bestämmelser om dessa finns för 
närvarande i olika förmånslagar som verk-
ställs av Folkpensionsanstalten.  

I förmånslagarna finns också bestämmelser 
om utlämnande av uppgifter till olika myn-
digheter och andra instanser. Bestämmelser 
om erhållande av uppgifter från Folkpen-
sionsanstalten finns dessutom i lagar som 
andra myndigheter tillämpar. 

Nästan alla uppgifter som finns hos Folk-
pensionsanstalten och som den fått för avgö-
randet av förmånsärenden är sekretessbe-
lagda med stöd av offentlighetslagen, t.ex. 
uppgifter om en persons hälsotillstånd, fa-
miljeförhållanden och ekonomiska ställning. 

Folkpensionsanstalten erhåller i regel av-
giftsfritt de uppgifter som är nödvändiga för 
avgörandet av förmånsärenden. Uppgifterna 
är avgiftsbelagda bara om därom bestäms 
särskilt.  

Europarådet godkände allmänna datasekre-
tessdirektiv den 24 oktober 1995 (95/46/EG). 
Enligt direktivet skulle den nationella lag-
stiftningen, bortsett från bestämmelserna om 
register som behandlas manuellt, bringas i 
samklang med bestämmelserna i direktivet 
inom fem år efter det att direktivet hade god-
känts. 

Enligt direktivet skall medlemsstaterna 
skydda fri- och rättigheterna vid behandling 
av fysiska personers personuppgifter, i syn-
nerhet deras rätt till privatliv. Medlemssta-
terna får dock inte på denna grund begränsa 
eller förbjuda ett fritt flöde av personuppgif-
ter mellan medlemsstaterna. I den nationella 
lagstiftningen kan undantag från förbudet att 
behandla känsliga uppgifter göras om ett vik-
tigt allmänt intresse så kräver. 
 
1.2. Bedömning av nuläget 

I de förmånslagar som Folkpensionsan-
stalten verkställer finns särskilda bestämmel-
ser om erhållande och utlämnande av upp-
gifter. Bestämmelserna har trätt i kraft vid 
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olika tidpunkter och är därför oenhetliga. Be-
stämmelserna är delvis föråldrade och mång-
tydiga. 

I dag innehåller bara en del av förmånsla-
garna en bestämmelse som gör det möjligt att 
vid behandlingen av en förmån använda upp-
gifter som fåtts för en annan förmån när detta 
är nödvändigt för att verkställa förmånen och 
säkerställa att den är lagenlig och korrekt. 
Behandlingen av de förmåner som Folkpen-
sionsanstalten verkställer samt informations-
utbytet mellan myndigheter och andra instan-
ser underlättas och förenklas om uppgifter 
som redan fåtts för behandlingen av en för-
mån kan användas också när en annan för-
mån behandlas. 

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter 
till andra myndigheter finns i de lagar som 
Folkpensionsanstalten verkställer och i de 
förordningar som utfärdats med stöd av dem. 
Bestämmelser om Folkpensionsanstaltens 
skyldighet att lämna uppgifter till andra 
myndigheter finns också i de lagar som gäller 
myndigheterna i fråga. I offentlighetslagen 
finns en allmän bestämmelse om utlämnande 
av uppgifter mellan myndigheter samt om 
skyldighet att iaktta sekretess och om påföljd 
vid överträdelse av förpliktelsen att iaktta 
sekretess. Bortsett från lagen om stöd för 
hemvård och privat vård av barn (128/1996) 
upphävdes sekretessbestämmelserna i de 
förmånslagar som Folkpensionsanstalten 
verkställer den 1 december 1999 genom la-
gen om upphävande av vissa sekretessbe-
stämmelser (623/1999), vilken hänför sig till 
offentlighetslagen.  
 
2.  Proposit ionens må l  och de vikt i-

gaste  förslagen 

2.1. Mål och medel 

Propositionen syftar till att med beaktande 
av offentlighets- och personuppgiftslagstift-
ningen ändra bestämmelserna om erhållande 
och utlämnande av uppgifter i de förmånsla-
gar som Folkpensionsanstalten verkställer. 
Samtidigt förenhetligas innehållet i bestäm-
melserna.  

Vid Folkpensionsanstalten baserar sig be-
handlingen av förmåner på automatisk data-
behandling. De uppgifter som avses i detta 

lagförslag liksom de uppgifter som sökanden 
själv lämnar och som Folkpensionsanstalten 
har laglig rätt att förfoga över införs i Folk-
pensionsanstaltens centraliserade register där 
de är tillgängliga för avgöranden. I registren 
införs också de avgöranden som träffats och 
de utbetalningar av förmåner som görs på ba-
sis av avgörandena. Personuppgiftslagen 
iakttas när uppgifterna behandlas. 

Olika bestämmelser gäller för fastställandet 
av olika förmåner. I fråga om behovsprövade 
förmåner behövs upplysning om alla uppgif-
ter som påverkar förmånen, medan det där-
emot i fråga om en del av förmånerna räcker 
att få t.ex. arbetspensionsuppgifterna. Med 
tanke på sökandens rättsskydd är det viktigt 
att han eller hon så snabbt som möjligt får 
den förmån som avses i lagen. Därför är det 
ändamålsenligt att Folkpensionsanstalten kan 
använda alla nödvändiga uppgifter som den 
förfogar över när förmånerna skall avgöras. 
Detta bidrar för sin del till att förmånerna 
fastställs som sig bör och på så sätt undviks 
onödiga återkrävningsåtgärder inom social-
skyddet och förebyggs eventuella missbruk. I 
offentlighetslagen finns bestämmelser om 
skyldigheten att iaktta sekretess och om över-
trädelse av denna förpliktelse. 

I propositionen föreslås inte några föränd-
ringar i bestämmelserna om sökandens eller 
förmånstagarens anmälningsskyldighet. Be-
stämmelserna hänför sig till sökande av för-
måner och även annars till innehållet i de 
förmåner som söks på så sätt att det inte är 
ändamålsenligt att särskilja dem från be-
stämmelserna om sökande av och innehållet i 
förmånerna. 
 
2.2. De viktigaste förslagen 

Uppgifter som skall lämnas till Folk-
pensionsanstalten 

Avsikten är att Folkpensionsanstaltens nu-
varande rätt att få uppgifter skall bibehållas i 
stort sett oförändrad. Det föreslås dock att de 
gällande bestämmelserna kompletteras och 
förtydligas på vissa punkter så att de motsva-
rar gällande praxis. 

Utöver de uppgifter som den som söker en 
förmån lämnar i sin ansökan får Folkpen-
sionsanstalten för närvarande uppgifter 
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främst på två sätt: antingen uppgifter som in-
förts i en annan myndighets register eller på 
begäran uppgifter om en enskild person när 
hans eller hennes förmånsärende är anhäng-
igt. Folkpensionsanstalten får utan särskild 
begäran bl.a. befolkningsregisteruppgifter, 
skatteuppgifter och uppgifter om arbetspen-
sioner. På grund av det stora antalet fall skul-
le det ofta bli dyrt och besvärligt för Folk-
pensionsanstalten, den som lämnar ut uppgif-
terna och klienten att begära uppgifterna för 
enskilda personer. Dessutom kunde förfaran-
det förlänga behandlingstiderna och i vissa 
fall eventuellt leda till att utbetalningen av 
förmånerna fördröjs. När uppgifter då re-
gistreras också för sådana som inte har något 
anhängigt förmånsärende är det speciellt vik-
tigt att i lagen definiera vilka uppgifter som 
skall utlämnas till Folkpensionsanstalten och 
på vilka villkor.  

I bestämmelserna om s.k. massutlämnan-
den har i enlighet med vad som anförts ovan 
definierats vilka uppgifter Folkpensionsan-
stalten har rätt att få. Sådana begränsningar 
finns däremot i regel inte för erhållandet av 
nödvändiga uppgifter som gäller enskilda 
förmånstagare. En specificerad och skriftlig 
begäran lämnas då till vederbörande myn-
dighet eller någon annan instans i den mån 
myndigheten eller instansen förfogar över 
uppgifter som är nödvändiga för avgörandet 
av ärendet, förutsatt att uppgifterna inte har 
fåtts av personen själv. I sådana fall prövas 
Folkpensionsanstaltens rätt att få uppgifter 
särskilt från fall till fall. Därmed blir myn-
digheterna och andra instanser skyldiga att 
lämna alla uppgifter som är nödvändiga för 
att avgöra en enskild försäkrads förmåns-
ärende.  

Utan hinder av bankhemligheten har Folk-
pensionsanstalten för närvarande med stöd av 
38 § familjepensionslagen rätt att för utred-
ning av efterlevandepensionsbeloppet av 
banker och andra penninginstitut få uppgifter 
om depositioner och räntorna på dem. Sam-
ma rätt gäller enligt 14 § lagen om bo-
stadsbidrag i fråga om pensionstagare för ut-
redning av bostadsbidragets belopp för en 
pensionstagare. Med stöd av 20 § 2 mom. la-
gen om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården har socialvårdsmyndig-
heterna rätt att få uppgifter och utredningar 

av penninginstituten, om de villkor som när-
mare anges i lagen uppfylls. Med stöd av 14 
a § lagen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården gäller dessutom att bl.a. pen-
ninginstituten är skyldiga att lämna social- 
och hälsovårdsmyndigheterna sådana upp-
gifter om en persons ekonomiska ställning 
som behövs för fastställandet av klientavgif-
tens storlek.  

När förmånsbeloppet fastställs beaktas i 
fråga om allmänt bostadsbidrag och militär-
understöd depositionernas belopp och räntor 
och i fråga om rehabiliteringspenning räntor 
som skall betalas för tiden för yrkesutbild-
ning. Räntorna på depositioner påverkar be-
loppet av vårdtillägg vid stöd för hemvård av 
barn. I fråga om de förmåner som uppräknas 
ovan har Folkpensionsanstalten för närva-
rande inte någon bestämmelse som berättigar 
den att få uppgifter om sökandens depositio-
ner. Folkpensionsanstalten har inte ens vid 
behov kunnat utreda om de uppgifter som 
sökanden lämnat och som står som grund för 
avgörandet av ett förmånsärende är korrekta.  

Det föreslås att penninginstitutens skyldig-
het att lämna uppgifter utsträcks till sådana 
av Folkpensionsanstalten verkställda förmå-
ner vars belopp påverkas av bl.a. depositio-
ner, sparlivförsäkringar och andelar i placer-
ingsfonder eller aktier eller avkastningen av 
dem. Med penninginstitut avses inrättningar 
och sammanslutningar som övervakas av fi-
nansinspektionen i enlighet med 2 § lagen 
om finansinspektionen (503/1993). Rätten att 
få uppgifter av penninginstitut och banker 
stöder för sin del medborgarnas jämlikhet. 
Det är inte ändamålsenligt att den som låter 
bli att lämna uppgifter eller lämnar felaktiga 
uppgifter står i en fördelaktigare position än 
den som uppger dem i enlighet med bestäm-
melserna. När besvärsmyndigheterna bedö-
mer lagenligheten i Folkpensionsanstaltens 
beslut måste de vid behandlingen av besvär 
också beakta hur depositioner och räntorna 
på dem påverkar sökandens förmån. 

Det föreslås att Folkpensionsanstalten skall 
ha rätt att få uppgifterna om en deposition, 
om tillräckliga uppgifter och utredningar inte 
kan fås på annat sätt och om det finns grun-
dad anledning att misstänka att sökanden el-
ler förmånstagaren har lämnat otillräckliga 
eller otillförlitliga uppgifter. Dessutom förut-
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sätts att den som saken gäller inte har gett sitt 
samtycke till att uppgifterna erhålls. Ut-
gångspunkten för en utredning av bankupp-
gifterna är att sökanden själv företer en till-
börlig utredning. Endast i sådana situationer 
då Folkpensionsanstalten inte får en tillför-
litlig och tillräcklig utredning eller inte får 
någon utredning alls skall det bli nödvändigt 
att förlita sig på den rätt som lagen säker-
ställer för den som verkställer lagen att av 
penninginstituten få de uppgifter som är nöd-
vändiga för avgörandet av ett förmånsärende. 
Avsikten  är  att  Folkpensionsanstaltens  rätt  
att  utan  hinder  av  bankhemligheten  få 
uppgifter  skall  gälla  alla  förmåner  på  lika 
grunder. Det  föreslås  således  att  förutsätt-
ningarna  för  erhållande  av  uppgifter  i  de 
gällande  bestämmelser  enligt  vilka  Folk-
pensionsanstalten  i  dag  har  rätt  att  av 
penninginstituten  få  upplysningar  om be-
stämmelserna  om  uppgifter  om  inkomster 
och  förmögenhet  ändras  så  att  de motsva-
rar  de  ändringar  som  nu  föreslås. Detta  
innebär  att  Folkpensionsanstaltens  rätt  att 
få  uppgifter  i  alla  situationer  avgörs  på 
lika  bedömningsgrunder,  och  då  skärps  de 
förutsättningar  för  rätt  att  få  bankuppgifter 
som  ingår  i  de  gällande  förmånslagarna. 

Arbetsplatskassorna  kan  behandla  förmå-
ner  enligt  sjukförsäkringslagen  och  lagen 
om  rehabiliteringspenning  (611/1991),  vil-
ka  verkställs  av  Folkpensionsanstalten,  
och  studiestödsnämnderna  och läroanstal-
terna  kan  behandla  förmåner  enligt  lagen 
om  studiestöd.  Det  föreslås  att  de  skall  
ha  rätt  att  använda  de  upplysningar  som 
Folkpensionsanstalten  fått  samt  att  få upp-
lysningar  i  enskilda  fall  till  den  del upp-
lysningarna  behövs  för  de  uppgifter  de  
sköter. 

Enligt flera förmånslagar skall utbetal-
ningen av en förmån inställas om förmånsta-
garen blir intagen i fängelse eller tvångsin-
rättning. Fängelsets skyldighet att underrätta 
Folkpensionsanstalten i dylika fall anges i 62 
§ folkpensionsförordningen. I propositionen 
föreslås att motsvarande anmälningsskyldig-
het tas in också i de övriga förmånslagarna. 
Detta är nödvändigt också för att förebygga 
missbruk. Missbruk har förekommit bl.a. i 
fråga om utkomstskyddet för arbetslösa och 
bostadsbidraget då den som hamnat i fäng-

else inte själv har underrättat Folkpensions-
anstalten. 
 
Användning av uppgifter 

I propositionen föreslås att anmälnings-
skyldigheten överförs till folkpensionslagen 
och Folkpensionsanstaltens övriga förmåns-
lagar. 

När Folkpensionsanstalten behandlar ett 
förmånsärende bör den kunna använda så-
dana uppgifter som den tidigare har fått eller 
samtidigt får av en annan myndighet, inrätt-
ning eller av sökanden för ett annat förmåns-
ärende, om uppgifterna är nödvändiga för 
avgörandet. På så sätt kan man undvika att 
uppgifter begärs i onödan och att samma 
uppgifter lämnas två gånger. En sådan möj-
lighet att använda uppgifterna ingår redan i 
lagstiftningen om barnbidrag, stöd för hem-
vård av barn, militärunderstöd, bostadsbi-
drag, studiestöd och moderskapsunderstöd. 

I propositionen föreslås att Folkpensions-
anstalten med stöd av 46 a § folkpensionsla-
gen skall ha rätt att få s.k. massuppgifter för 
skötseln av de förmåner den skall verkställa, 
t.ex. befolkningsregister- och skatteuppgifter. 
Folkpensionsanstalten skall få uppgifterna 
utan särskild begäran och kunna använda 
dem för alla förmåner som den verkställer. 

Den nya rätten att använda uppgifter utökar 
inte Folkpensionsanstaltens rätt att få sekre-
tessbelagda uppgifter. Avsikten är att Folk-
pensionsanstalten skall kunna använda de 
uppgifter den fått tidigare i samband med ett 
annat förmånsärende bara under förutsättning 
att Folkpensionsanstalten enligt lag har rätt 
att få motsvarande uppgifter för det förmåns-
ärende som skall avgöras. På så sätt kan det 
säkerställas att förmånerna även betalas ut i 
rätt tid och att ärendet behandlas smidigt och 
snabbt. Förfarandet förbättrar också ställ-
ningen för sådana klienter som har rätt till 
olika förmåner. Deras anmälan om t.ex. för-
ändrade familjeförhållanden kan förmedlas 
till alla de förmåner som påverkas av föränd-
ringen. Detta inverkar positivt på så sätt att 
onödiga återkrävningssituationer kan undvi-
kas t.ex. när en klient har antagit att hans el-
ler hennes anmälan om förändrade omstän-
digheter har förmedlats så att den gäller alla 
de förmåner som Folkpensionsanstalten skö-
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ter. 
För att uppgifterna skall få användas förut-

sätts att klienten på förhand har informerats 
om att de uppgifter som lämnats för en för-
mån kan användas för fastställandet av en 
annan förmån. På så sätt kan det anses att den 
ändamålsbundenhet som förutsätts i person-
uppgiftslagen bibehålls. Dessutom föreslås 
att för att de uppgifter som Folkpensionsan-
stalten förfogar över skall kunna användas 
som grund för en annan förmån förutsätts att 
Folkpensionsanstalten har rätt få de aktuella 
uppgifterna också för behandlingen av denna 
förmån. Förfarandet rekommenderas också 
av Europarådet. Enligt Europarådets rekom-
mendation nr R (86) 1 av den 23 januari 
1986 om skydd av personuppgifter som an-
vänds inom socialskyddet (bilaga 1 till re-
kommendationen) får en socialskyddsinrätt-
ning använda personuppgifter som skaffats 
för skötseln av en viss uppgift även för andra 
socialskyddsändamål som hör till dess behö-
righet. Det föreslås att en bestämmelse som 
tillåter ett liknande förfarande tas in i la-
garna. Också i detta fall gäller det att för-
säkra sig om att uppgifterna är korrekta och 
att de inte får användas i någon vidare om-
fattning än vad som är nödvändigt vid be-
handlingen av förmånen. Detta minskar ock-
så problemen med missbruk. 
 
Avgiftsfria uppgifter 

Folkpensionsanstalten omfattas av lagen 
om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). Med stöd av den beslutar Folk-
pensionsanstalten om avgifterna för de upp-
gifter som den utlämnar till andra myndig-
heter. 

Bestämmelserna om avgiftsbelagdhet i frå-
ga om de uppgifter som skall lämnas till 
Folkpensionsanstalten är delvis mångtydiga. 
Huvudregeln är att Folkpensionsanstalten har 
rätt att av olika myndigheter avgiftsfritt få de 
uppgifter den absolut behöver. Det föreslås 
att denna princip bibehålls i lagförslagen. 
Om s.k. massuppgifter behövs i en bestämd 
form och detta medför betydliga merkostna-
der för den som utlämnar uppgifterna, skall 
kostnaderna ersättas. Det föreslås att ett skä-
ligt arvode skall betalas för utlåtanden som 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 

sjukvården ger. 
 
Utlämnande av uppgifter 

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter 
till olika myndigheter och andra instanser 
finns för närvarande både i de förmånslagar 
som Folkpensionsanstalten verkställer och i 
de lagar som andra myndigheter verkställer. 
Om det i en annan lag finns en bestämmelse 
som förpliktar Folkpensionsanstalten att 
lämna upplysningar, bör det inte anses nöd-
vändigt att motsvarande bestämmelse finns i 
de förmånslagar som Folkpensionsanstalten 
verkställer. De bestämmelser om utlämnande 
av uppgifter som för närvarande finns i olika 
förmånslagar har tagits in i lagförslagen och 
kompletterats med bestämmelser om pen-
sionsuppgifter som skall utlämnas till arbets-
pensionsanstalterna, försäkringsbolagen och 
Pensionsskyddscentralen. Dessutom har till-
fogats bestämmelser om utlämnande av upp-
gifter som förutsätts i internationella fördrag 
som Finland tillträtt. Bestämmelserna om er-
hållande och utlämnande av uppgifter har 
också kompletterats med sådana bestämmel-
ser som offentlighetslagen förutsätter och en-
ligt vilka uppgifter kan erhållas och utlämnas 
med hjälp av teknisk anslutning. 

För beräkning av det skyddade beloppet 
behöver utsökningsmyndigheterna uppgifter 
också om andra än de förmåner som utmät-
ningen gäller. Det föreslås att också dessa 
bestämmelser förenhetligas. 

Till lagarna har dessutom fogats bestäm-
melser om att Folkpensionsanstalten i syfte 
att förebygga missbruk av socialskyddet och 
brott mot bestämmelserna om social trygghet 
skall utlämna sådana uppgifter till myndig-
heterna som den fått för utredning av miss-
bruk och brott samt för väckande av åtal för 
brott.  
 
Skyldighet att iaktta sekretess 

I alla de förmånslagar som Folkpensions-
anstalten verkställer har tidigare funnits en 
sekretessbestämmelse och en bestämmelse 
om straff för överträdelse av denna plikt. I 
samband med att offentlighetslagen trädde i 
kraft upphävdes dessa bestämmelser den 1 
december 1999 genom lagen om upphävande 
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av vissa sekretessbestämmelser. Offentlig-
hetslagen tillämpas på skyldigheten att iaktta 
sekretess och på påföljden vid överträdelse. 
Lagen om stöd för hemvård och privat vård 
av barn har ändrats till följd av detta.  
 
Övrigt 

Det föreslås dessutom att lagen om bo-
stadsbidrag för pensionstagare och familje-
pensionslagen kompletteras med några be-
stämmelser som har samband med att lagen 
om arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte 
(189/2001) trätt i kraft. Enligt lagen betalas 
till en arbetssökande som är berättigad till 
arbetsmarknadsstöd och som deltar i arbets-
verksamhet i rehabiliterande syfte inte bara 
arbetsmarknadsstöd utan också ersättning 
uppehälle för deltagande enligt aktiverings-
planen. Kostnadsersättningar som kan jäm-
ställas med ersättning för uppehälle har hit-
tills inte beaktats när bostadsbidrag för pen-
sionstagare eller efterlevandepensionens 
kompletteringsbelopp beviljas, trots att det 
inte särskilt har bestämts att dessa skall vara 
prioriterad inkomst. Avsikten är att kostnads-
ersättningar inte heller i fortsättningen skall 
räknas som inkomst, och därför föreslås be-
stämmelser om detta i familjepensionslagen 
och lagen om bostadsbidrag för pensionsta-
gare. 

I lagförslaget föreslås också ändringar av 
teknisk natur i lagen om rehabilitering som 
ordnas av folkpensionsanstalten. Ändring-
arna förtydligar besvärsrätten i fråga om 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsbeslut. 
 
3.  Ekonomiska verkningar och 

verkningar i  fråga om organisa-
t ion 

Förslagen har inte några direkta verkningar 
på de utgifter som föranleds av förmånerna 
eller på förmånsbeloppen. De har inte heller 
några verkningar i fråga om organisation. 
Byggandet av tekniska anslutningar kan 
medföra merkostnader i någon mån. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Folkpensionsanstalten, undervisningsministe-
riet, finansministeriet, miljöministeriet, pen-
sionsskyddscentralen,   Tapaturmavakuutus-
laitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsan-
stalternas Förbund ry och Kommunernas 
pensionsförsäkring har deltagit i beredning-
en. Vid beredningen har justitieministeriet 
och dataombudsmannens byrå kontaktats.  

Jämsides med denna proposition har beretts 
propositioner med förslag till ändring av be-
stämmelserna om erhållande, utlämnande, 
och hemlighållande av uppgifter i fråga om 
pensionsanstalter inom den privata sektorn 
och till ändring av datasekretessbestämmel-
serna i lagen om olycksfallsförsäkring. 
 
 
5.  Samband med andra proposit io-

ner 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 
den 16 december 1998 en arbetsgrupp för att 
utreda missbruk inom socialskyddet. I det be-
tänkande som arbetsgruppen offentliggjorde i 
februari 2000 (social- och hälsovårdsminis-
teriets arbetsgruppspromemorior 1999:22) 
konstaterades  att  det  är  nödvändigt  att i 
alla  förmånslagar  enligt  vilka depositioner 
eller skulder och räntorna på dem påverkar 
förmånsbeloppen ta in bestämmelser som be-
rättigar den som betalar ut en förmån att i en-
skilda fall kontrollera nämnda uppgifter med 
banker och övriga penninginstitut.  

Den 10 februari 2000 offentliggjorde fi-
nansministeriet en utredning som gällde 
myndigheternas rätt att få uppgifter, bank-
hemligheten och de grundläggande fri- och 
rättigheterna. Enligt 94 § kreditinstitutslagen 
skall kreditinstituten utlämna uppgifter utan 
hinder av bankhemligheten, om så bestäms i 
speciallagstiftning. Enligt utredningen bör 
undantag från denna huvudregel föreskrivas 
bara när det är nödvändigt för skötseln av 
myndigheternas lagenliga uppgifter. I utred-
ningen konstateras att myndigheternas behov 
av att få uppgifter som omfattas av bank-
hemligheten bör tillgodoses huvudsakligen så 
att den som söker en förmån samtycker till 
att uppgifterna erhålls och att samtycket upp-
ställs som villkor för att en förmån skall be-
viljas. De synpunkter som framförts i utred-
ningen har beaktats i detta förslag. Enligt 
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propositionen förutsätter rätten att utan kli-
entens samtycke få uppgifter som omfattas 
av bankhemligheten bl.a. att den som sökt en 

förmån inte har gett sitt samtycke till att upp-
gifterna erhålls.  

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
 
1.  Lagförslag 

1.1. Folkpensionslagen 

35 §. Enligt 1 mom. skall förmån enligt 
folkpensionslagen sökas hos folkpensionsan-
stalten. Bland annat i 48 och 50 § folkpen-
sionsförordningen anges närmare vilka upp-
gifter som skall ingå i ansökan. Med anled-
ning av grundlagens ikraftträdande föreslås 
att momentet kompletteras med ett bemyndi-
gande om att närmare bestämmelser om vilka 
uppgifter som skall uppges i ansökan utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

42 §. Det föreslås att 1 mom. förtydligas så 
att det uttryckligen föreskrivs att utbetal-
ningen av pension skall inställas för en pen-
sionstagare som blivit intagen i en tvångsin-
rättning enligt 1 § lagen om internering av 
farliga återfallsförbrytare (317/1953). Försla-
get förändrar inte gällande praxis. Enligt den 
sista meningen i det gällande momentet skall 
pensionsutbetalningen inställas när pen-
sionstagaren får vård på allmän anstalt för 
vilken vårdavgift inte skall uppbäras hos 
pensionstagaren. I praktiken föreligger en så-
dan situation bara i fråga om tvångsvård en-
ligt lagen om internering av farliga återfalls-
förbrytare. En bestämmelse om inställande 
av pension i dessa fall finns även i 61 § folk-
pensionsförordningen (594/1956). Förutsätt-
ningarna för att inställa pensionen bör enty-
digt anges i lag, och då föreslås att sista me-
ningen i momentet stryks och att 61 § folk-
pensionsförordningen upphävs. Samtidigt 
upphävs 62 § i förordningen, och bestämmel-
sen om skyldighet för en straffanstalt och en 
tvångsinrättning att göra anmälan om intag-
ning i en inrättning överförs till den nya be-
stämmelsen i 46 c § 3 mom. i lagen.  

4 a kap. Erhållande och utlämnande av 

uppgifter. I lagen föreslås ett nytt 4 a kap. 
med bestämmelser om rätten att erhålla sek-
retessbelagda uppgifter som behövs för att 
verkställa förmåner enligt folkpensionslagen 
och om Folkpensionsanstaltens rätt att ut-
lämna sekretessbelagda uppgifter. 

46 a §. För fastställande av olika förmåner 
behöver Folkpensionsanstalten för skötseln 
av sina uppgifter få upplysningar av myndig-
heter och andra instanser. Upplysningarna 
erhålls i dag i form av massutlämnande redan 
före den egentliga handläggningen av ett 
ärende. I den nya 46 a § föreslås bli bestämt 
om rätten att få sådana uppgifter. Paragrafen 
motsvarar gällande lagstiftning och praxis. I 
paragrafen föreslås bestämmelser om Folk-
pensionsanstaltens rätt att få uppgifter för 
verkställigheten av sina åligganden i fråga 
om folk- och familjepension, fronttillägg, 
pensionstagares vårdbidrag, handikappbi-
drag, vårdbidrag för barn, förmåner som 
gäller sjukförsäkring, rehabilitering, rehabi-
literingspenning och utkomstskydd för ar-
betslösa, bostadsbidrag, studiestöd, stöd för 
skolresor, militärunderstöd, barnbidrag, mo-
derskapsunderstöd, stöd för hemvård av barn 
och stöd för privatvård av barn samt för fast-
ställande av att dessa är korrekta. 

I 1 mom. 1 punkten föreslås bli bestämt att 
Folkpensionsanstalten skall ha rätt att få 
uppgifter om en person av registermyndig-
heter enligt befolkningsdatalagen (507/1993). 
Som uppgifter skall erhållas de nödvändiga 
uppgifter för behandlingen av förmåner samt 
ändringar i dem som avses i 4 § 1 mom. 1 – 4 
punkten och 2 mom. 1 punkten befolknings-
datalagen. Sådana uppgifter är t.ex. person-
beteckning, namn- och adressuppgifter, mo-
dersmål, språk för uträttande av ärenden, 
uppgift om dödsfall samt familjejuridisk 
ställning och uppgifter om omhändertagande 
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av barn. Bestämmelser om rätten att få upp-
gifter ur befolkningsdatasystemet finns i dag 
i 73 § folkpensionsförordningen och i 41 § 2 
mom. lagen om studiestöd (65/1994). Det fö-
reslås att bestämmelserna upphävs. 

I 1 mom. 2 punkten föreslås bli bestämt om 
rätten att erhålla uppgifter från utlännings-
verket. Bestämmelsen motsvarar gällande 
praxis. Uppgifter skall fås om i registret in-
förda utlänningar som flyttat till Finland och 
om deras familjemedlemmar. Som uppgifter 
skall utöver personuppgifter, t.ex. medbor-
garskap, erhållas bl.a. uppgifter om uppe-
hållstillstånd, vilka behövs vid fastställandet 
av folkpension och andra förmåner för att ut-
reda om en person kan anses omfattas av den 
finska lagstiftningen om social trygghet. 

I 1 mom. 3 punkten föreslås bli bestämt om 
Folkpensionsanstaltens rätt att för faststäl-
lande av folkpension och även andra förmå-
ner få uppgifter från dem som beviljar eller 
betalar ut pensioner och ersättningar från an-
nat håll. Uppgifter om bl.a. lagstadgade och 
frivilliga pensioner skall erhållas av pen-
sionsskyddscentralen samt pensionsanstal-
terna, pensionsstiftelserna, pensionskassorna 
och försäkringsanstalterna samt av vissa fö-
reningar som i egenskap av tidigare arbetsgi-
vare betalar pension. Motsvarande bestäm-
melser finns för närvarande i 83 § 1 mom. 
folkpensionslagen och i 70 § 1, 4 och 5 mom. 
folkpensionsförordningen, vilka enligt för-
slaget skall upphävas. I 3 punkten föreslås yt-
terligare bli bestämt om vilka uppgifter de 
som betalar ut pension eller ersättning skall 
ge. Sådana uppgifter är förutom personupp-
gifter även uppgifter om pensions- och er-
sättningsslag, bestämningsgrunderna, t.ex. 
pensionsålder och rätt till återstående tid i 
fråga om arbetspension samt pensionsbelop-
pet och den tid för vilken pension betalas. 
Dessutom skall grunden för en höjning av 
pensionen anmälas. Till skillnad från nuläget 
skall uppgifter lämnas om samtliga pensioner 
som utbetalas fortlöpande och om andra er-
sättningar som utbetalas fortlöpande. Upp-
gifter behöver inte lämnas om indexjuster-
ingar som baserar sig på 9 § lagen om pen-
sion för arbetstagare. Regleringen motsvarar 
gällande 70 § 2 mom. folkpensionsförord-
ningen, vilket enligt förslaget skall upphävas. 

Enligt vissa internationella överenskom-

melser är arbete avgörande för om en person 
skall anses omfattas av den bosättningsbase-
rade sociala tryggheten i Finland. I vissa fall 
beslutar pensionsskyddscentralen om en per-
son omfattas av den sociala tryggheten i Fin-
land. Likaså informerar andra länder pen-
sionsskyddscentralen om att en person har 
börjat omfattas av den sociala tryggheten i 
landet i fråga. Detta kan leda till att personen 
utesluts ur den bosättningsbaserade försäk-
ringen. Rätten till förmåner som Folkpen-
sionsanstalten betalar kan avgöras bara på 
basis av uppgifter från pensionsskyddscen-
tralen. Ett omnämnande av erhållande av 
uppgifterna föreslås i 1 mom. 4 punkten. Re-
gleringen motsvarar gällande praxis.  

Enligt 1 mom. 5 punkten skall Folkpen-
sionsanstalten av utbildnings- och avgångs-
bidragsfonden få personuppgifter och identi-
fieringsuppgifter om dem som ansökt om 
vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxen-
utbildningsstöd (1276/2000). Uppgifter om 
kvaliteten på de lösningar i fråga om vuxen-
utbildningsstöd som gäller dem, uppgifter om 
tidpunkten för beviljande av stöd och stöd-
belopp samt ändringar i uppgifterna skall 
dessutom kunna fås. 

I 2 mom. föreslås bli bestämt om årliga 
skatteuppgifter från skatteförvaltningsmyn-
digheterna. Uppgifter skall erhållas om för-
värvs- och kapitalinkomster, avdrag för in-
komstens förvärvande, naturliga avdrag, 
grunder för skogsavkastning samt förmögen-
het. Som förmögenhetsuppgifter erhålls upp-
gifter om bruttotillgångar samt specificerade 
uppgifter om bostadsaktier och fastigheter 
jämte beskattningsvärden. Dessutom erhålls 
övriga för förmånerna behövliga uppgifter 
som skatteförvaltningsmyndigheterna förfo-
gar över. Uppgifter om förmögenhet behövs 
för efterlevandepension samt bostadsbidrag. 
Folkpensionsanstalten får redan nu motsva-
rande uppgifter av skattemyndigheterna, vil-
ket innebär att bestämmelsen motsvarar gäl-
lande praxis. Uppgifterna skall erhållas årli-
gen av skatteförvaltningen före utgången av 
året efter skatteåret. 

De uppgifter som avses i paragrafen skall 
kunna fås med hjälp av teknisk anslutning så 
som föreskrivs i 46 h §. 

46 b §. I lagen föreslås en ny bestämmelse 
som motsvarar gällande lagstiftning och 
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praxis. Paragrafens 1 mom. innebär att Folk-
pensionsanstaltens och besvärsmyndigheter-
nas rätt att få uppgifter utökas. Folkpensions-
anstalten och besvärsinstansen skall utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
bestämmelser om erhållande av uppgifter ha 
rätt att av olika myndigheter och andra in-
stanser få de upplysningar som är nödvän-
diga för avgörandet av ett ärende eller annars 
för enskilda uppdrag enligt folkpensionsla-
gen eller för verkställigheten av överens-
kommelser om social trygghet eller för ge-
nomförandet av någon annan internationell 
författning gällande social trygghet, t.ex. rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71. Den gäl-
lande rätten att få uppgifter enligt 83 § folk-
pensionslagen gäller enbart rätten att på be-
gäran få uppgifter för avgörandet av ett ären-
de. Rätten utökas så att uppgifter om sådana 
andra socialskyddsförmåner som påverkar 
avgörandet och beloppet av folkpensionen 
skall kunna fås redan innan ärendet an-
hängiggjorts. Dylika situationer uppstår när 
en förmån som kan påverka rätten att få en 
förmån enligt folkpensionslagen eller förmå-
nens belopp beviljas retroaktivt med stöd av 
någon annan lag. Inom informationsgången 
mellan Folkpensionsanstalten och arbetspen-
sionssystemet används också ett s.k. för-
handsanmälnings- och förhandlingsförfa-
rande. Förfarandet används för att förhindra 
motstridiga beslut om invaliditetspension och 
individuell förtidspension, och det förutsätter 
att uppgifter om anhängiga ansökningar, 
uppgifter om förslag till avgörande av arbets-
förmågan och andra behövliga uppgifter, 
t.ex. uppgifter om hälsotillståndet, utlämnas 
mellan folkpensions- och arbetspensionssy-
stemet. De som beviljar arbetspension och 
ersättningar tillställer i allmänhet Folkpen-
sionsanstalten uppgifter om beviljade arbets-
pensioner och andra ersättningar med stöd av 
den föreslagna 46 a § 1 mom. 3 punkten. För 
att Folkpensionsanstalten skall kunna för-
säkra sig om att dessa uppgifter är korrekta 
skall den vid behov ha rätt att av den som be-
talar ut pensionen på begäran få alla nöd-
vändiga uppgifter om pensionerna och er-
sättningarna. 

Det föreslås att kretsen av dem som skall 
lämna uppgifter utvidgas så att uppgifter 
skall kunna begäras även av patientförsäk-

ringscentralen och trafikförsäkringscentralen, 
arbetslöshetskassorna och yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården samt 
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård, 
t.ex. privata läkarstationer. Med verksam-
hetsenheter för hälso- och sjukvård avses 
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård 
enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) eller and-
ra vårdinrättningar, bl.a. inrättningar inom 
socialvården. 

I 3 mom. föreslås bli bestämt att uppgif-
terna enligt 46 a § och 46 b § 1 mom. skall 
vara avgiftsfria. Uppgifterna skall liksom nu 
erhållas avgiftsfritt. Om de upplysningar som 
nämns i 46 a § behövs i en bestämd form och 
detta medför väsentliga merkostnader för den 
som utlämnar uppgifterna, skall kostnaderna 
ersättas. Bestämmelsen motsvarar 70 § 3 
mom. folkpensionsförordningen. En yrkesut-
bildad person inom hälso- och sjukvården har 
dock rätt att få ett skäligt arvode för de utlå-
tanden han eller hon gett med stöd av 46 b § 
2 mom. Enligt gällande 83 § 3 mom. folk-
pensionslagen är endast läkare i offentlig 
tjänst skyldiga att ge utlåtande och berätti-
gade att få ett arvode för sitt utlåtande. Enligt 
sjukförsäkringslagen och lagen om rehabili-
teringspenning är däremot alla läkare skyl-
diga att ge utlåtande och berättigade till ett 
arvode. Det föreslås att skyldigheten att läm-
na uppgifter och rätten att få ett arvode skall 
utökas så att de gäller inte bara alla läkare 
utan även andra yrkesutbildade inom hälso- 
och sjukvården, t.ex. psykologer, häl-
sovårdare och fysioterapeuter. 

Uppgifter som avses i 1 mom. samt i 2 
mom., till den del 2 mom. gäller en verksam-
hetsenhet för hälso- och sjukvård enligt 2 § 4 
mom. lagen om patientens ställning och rät-
tigheter eller en annan vårdinrättning, skall 
kunna erhållas med hjälp av teknisk anslut-
ning enligt 46 h §. 

46 c §. Enligt 1 mom. skall pensions-
skyddscentralen tillställa Folkpensionsan-
stalten uppgifter om det uppskattade beloppet 
av en persons arbetspension. Uppgifterna be-
hövs för ansökningsförfarandet gällande in-
validitetspension enligt folkpensionslagen. 
Dessutom skall pensionsskyddscentralen för 
översändning av ansökan om ålderdomspen-
sion enligt folkpensionslagen i fråga om dem 
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som fyllt 65 meddela personbeteckning, tiden 
för ansökan om arbetspension samt pen-
sionsanstalten. Bestämmelsen motsvarar gäl-
lande praxis. 

Folkpension betalas till reducerat belopp 
och utbetalningen av vårdbidrag för pen-
sionstagare inställs om förmånstagaren blir 
intagen för anstaltsvård i mer än tre månader. 
I 2 mom. föreslås bli bestämt att vårdinrätt-
ningarna och ett kommunalt organ skall göra 
anmälan om att en förmånstagare intagits för 
anstaltsvård eller att vården har upphört. 
Uppgifter skall lämnas om sådan vård som 
beräknas pågå i minst tre månader eller som 
har pågått i två månader och alltjämt pågår. 
Motsvarande bestämmelse finns för närva-
rande i 62 a § folkpensionsförordningen, vil-
ken föreslås bli upphävd. 

Enligt 42 § folkpensionslagen inställs ut-
betalningen av folkpension när en person har 
avtjänat fängelsestraff i tre månader. Anmä-
lan om avtjänande av fängelsestraff skall lik-
som nu göras när en förmånstagare har börjat 
avtjäna ett fängelsestraff som varar i mer än 
tre månader. I 3 mom. föreslås i analogi med 
gällande praxis dessutom ett omnämnande av 
att i fråga om invaliditetspension skall an-
mälan göras genast när en person har intagits 
i en straffanstalt, eftersom han eller hon inte 
kan vara tillgänglig på arbetsmarknaden och 
därmed inte kan få arbetslöshetspension. 

En bestämmelse om anmälan finns för när-
varande i 62 § folkpensionsförordningen, 
vilken enligt förslaget skall upphävas. 

Enligt 4 mom. skall Folkpensionsanstalten 
ha rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som 
nämns i 1 – 3 mom. 

De uppgifter som avses i paragrafen skall 
kunna fås med hjälp av teknisk anslutning så 
som föreskrivs i 46 h §. 

46 d §. Folkpensionsanstalten och kommu-
nerna är skyldiga att föra förhandlingar om 
huruvida verksamheten vid en verksamhets-
enhet som tillhandahåller social- och hälso-
vårdstjänster är offentlig anstaltsvård enligt 
42 a § folkpensionslagen. För förhandling-
arna skall Folkpensionsanstalten ha rätt att få 
uppgifter bl.a. om verksamhetsenhetens 
verksamhet och andra omständigheter som 
påverkar ärendet. I paragrafen preciseras vad 
som avses med andra omständigheter som 
påverkar ärendet. Till dessa omständigheter 

hänförs bl.a. hälsotillstånd, uppgifter om lä-
kemedel och inkomster, om de är nödvändiga 
för att fastställa huruvida personen i fråga är i 
offentlig anstaltsvård. Även social- och häl-
sovårdsministeriet skall ha motsvarande rätt 
att få uppgifter. Bestämmelsen motsvarar 
gällande 83 § 4 mom., vilket föreslås bli 
upphävt.  

De uppgifter som avses i paragrafen skall 
kunna erhållas med hjälp av teknisk anslut-
ning så som föreskrivs i 46 h §. 

46 e §. Enligt 1 punkten skall Folkpen-
sionsanstalten utlämna uppgifter till pen-
sionsskyddscentralen och arbetspensionsan-
stalterna och andra som beviljar eller betalar 
ut pension eller ersättning i sådana fall där 
folkpensionen behövs för att fastställa belop-
pet av andra pensioner eller ersättningar, t.ex. 
avträdelsestöd och familjepension som beta-
las på basis av trafikskada. Bestämmelser om 
utlämnande av uppgifter för fastställande av 
andra pensioner eller ersättningar finns för 
närvarande i 71 § 2 och 3 mom. folkpen-
sionsförordningen samt för socialförsäkring 
och socialvård i 72 § 1 mom., vilka föreslås 
bli upphävda. 

För att uppgifter skall utlämnas till utlandet 
förutsätts enligt 30 § lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet att samarbetet 
mellan myndigheterna, där uppgifter begärs, 
baserar sig på en överenskommelse som är 
bindande för Finland eller på en författning. 
Folkpensionsanstalten står i kontakt med ut-
ländska myndigheter och inrättningar med 
anledning av genomförandet av förordning 
(EEG) nr 1408/71 och verkställigheten av 
överenskommelser om social trygghet. Ge-
nomförandet och verkställigheten förutsätter 
utbyte av information inte bara med ut-
ländska utan även med inhemska instanser. I 
2 punkten föreslås därför en specialbestäm-
melse om Folkpensionsanstaltens rätt att för 
genomförandet av förordningen och för verk-
ställigheten av överenskommelser om social 
trygghet få utlämna uppgifter till utländska 
myndigheter och inrättningar samt till pen-
sionsskyddscentralen och pensionsanstalterna 
i Finland. Uppgifter utlämnas också för be-
handlingen av sådana andra socialskydds-
förmåner i EES-länderna och de avtalsslu-
tande länderna än de som omfattas av för-
ordning (EEG) nr 1408/71. För närvarande 
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utlämnas uppgifter bl.a. för fastställande av 
avtalspensioner för tjänsteinnehavare och ar-
betstagare i svenska staten samt för kommu-
nerna, eftersom folkpensionen i Finland på-
verkar dessa pensionsbelopp. Avtalspensio-
nerna omfattas inte av ovan nämnda förord-
ning. Till denna del motsvarar bestämmelsen 
gällande praxis.  

De uppgifter som avses i paragrafen skall 
kunna utlämnas med hjälp av teknisk anslut-
ning så som föreskrivs i 46 h §. 

Med stöd av paragrafen skall uppgifter om 
folkpension utlämnas bara till de instanser 
som betalar ut förmåner som påverkas av 
folkpensionen. Den som tar emot uppgifterna 
har inte rätt att få uppgifterna med stöd av sin 
egen lagstiftning eller på någon annan grund. 
I andra situationer baserar sig utlämnandet av 
uppgifter på en rätt att få uppgifter vilken fö-
reskrivs i mottagarens lagstiftning. Ett exem-
pel är att huvudstaben med stöd av 42 c § 3 
mom. värnpliktslagen (452/1950) har rätt att 
få uppgifter om vilka personer i uppbådsålder 
som erhåller invaliditetspension och handi-
kappbidrag, och att skatteförvaltningen med 
stöd av 7 § lagen om förskottsuppbörd 
(118/1996) har rätt att få de uppgifter som 
behövs för fastställandet av innehållnings-
procenten. 

46 f §. Enligt 7 § personuppgiftslagen får 
personuppgifter  användas  eller  i  övrigt  be-
handlas  endast  på  ett  sätt  som  inte  strider 
mot  ändamålen  med  behandlingen  av  per-
sonuppgifter. Här  är  det  fråga  om  en  s.k. 
ändamålsbundenhetsprincip,  som  också fö-
reskrivs  i  Europeiska  unionens datasekre-
tessdirektiv.  Enligt  Europarådets  rekom-
mendation  nr R (86) 1  om  skydd  av  per-
sonuppgifter  som  används  inom social-
skyddet  får  en  socialskyddsinrättning   
dock använda  personuppgifter  som  skaffats  
för  skötseln   av   en   viss  uppgift  för  and-
ra  socialskyddsändamål  som  hör  till  dess  
behörighet. 

För  skötseln  av  olika  förmåner  behöver 
Folkpensionsanstalten  ofta  få  samma  upp-
gifter  av  antingen  den  sökande  eller  andra 
myndigheter  och  inrättningar.  För  att  upp-
gifterna  inte  skall  behöva  begäras  på  nytt, 
föreslås  i  lagen  en  bestämmelse  om  att 
när  Folkpensionsanstalten  behandlar förmå-
ner  enligt  folkpensionslagen  skall  den  i  

enskilda  fall  ha  rätt  att  använda  uppgifter 
som  erhållits  för  behandlingen  av  något 
annat  förmånsärende.  Det  förutsätts  att  
upplysningarna  är  nödvändiga  för  behand-
lingen  av  förmånerna  och  att  Folkpen-
sionsanstalten  har  rätt  att  också  annars  få 
upplysningarna  med  stöd  av  folkpensions-
lagen. Sökanden  skall  på  förhand,  t. ex.  på 
ansökningsblanketterna, informeras om att 
upplysningarna  eventuellt  används. 

46 g §. Det föreslås bli bestämt att i syfte 
att påskynda ett ärende och för att förebygga 
administrativa överlappningar skall Folkpen-
sionsanstalten utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar i frå-
ga om erhållande av uppgifter ha rätt att vi-
dareöverlåta uppgifter som den fått av be-
folkningsregistermyndigheterna samt pen-
sionsskyddscentralen, arbetspensionsanstal-
terna och andra som beviljar eller betalar ut 
pension och ersättning. För att uppgifterna 
skall utlämnas förutsätts att mottagaren har 
lagbaserad rätt att få upplysningarna. Upp-
gifter kan med stöd av lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården 
(812/2000) utlämnas till socialvårdsmyndig-
heterna bl.a. för fastställande av utkomststö-
dets belopp.  

Sådana  uppgifter  av  befolkningsregister-
myndigheterna  som  skall  kunna vidareö-
verlåtas  till  t.ex. försäkringsanstalterna  är 
bl.a.  uppgifter  om  dödsfall.  De  uppgifter 
som  avses  i  paragrafen  skall  kunna utläm-
nas  med  hjälp  av  teknisk  anslutning  så 
som  föreskrivs  i  46  h  §. 

46 h §. I paragrafen föreslås bli bestämt om 
erhållande och utlämnande av sekretessbe-
lagda uppgifter med hjälp av teknisk anslut-
ning oberoende av en persons samtycke. I 29 
§ 3 mom. offentlighetslagen regleras myn-
digheternas möjlighet att öppna teknisk an-
slutning till sina personregister. I fråga om 
sekretessbelagda uppgifter kräver detta per-
sonens samtycke, om inte något annat ut-
tryckligen bestäms om utlämnande av sekre-
tessbelagda uppgifter. Enligt den föreslagna 
46 h § skall Folkpensionsanstalten i de situa-
tioner som nämns i paragrafen och oberoende 
av en persons samtycke ha rätt att få och ut-
lämna uppgifter med hjälp av teknisk anslut-
ning.  

Folkpensionsanstalten skall ha rätt att öpp-
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na en teknisk anslutning till sådana sek-
retessbelagda uppgifter i sina personregister 
som den med stöd av 46 e, 46 g och 79 § har 
rätt att utlämna till de mottagare som avses i 
paragraferna. Sådana mottagare är enligt 46 e 
§ bl.a. pensionsskyddscentralen och pen-
sionsanstalterna, till vilka utlämnas uppgifter 
om sådana pensionsbeslut enligt folkpen-
sionslagen som påverkar beloppet av de för-
måner som pensionsanstalterna beviljar. 
Teknisk anslutning kan också användas i de 
fall som avses i 46 g §. Då är det fråga om att 
vidareöverlåta uppgifter från befolkningsre-
gistermyndigheterna samt pensionsskydds-
centralen och arbetspensionsanstalterna till 
en sådan mottagare som har lagenlig rätt att 
få dem. Likaså föreslås teknisk anslutning 
som en möjlighet när uppgifter utlämnas till 
utsökningsmyndigheterna. 

Folkpensionsanstalten skall dessutom ha 
rätt att med hjälp av teknisk anslutning få 
uppgifter i vissa fall enligt 46 a §, 46 b § 1 
och 2 mom. samt i de fall som nämns i 46 c 
och 46 d §. Det är då fråga om uppgifter som 
med stöd av 46 a § fås av befolkningsregis-
termyndigheterna, utlänningsverket, pen-
sionsskyddscentralen samt bl.a. av pensions- 
och försäkringsanstalterna samt om de upp-
gifter som enligt 46 b § 1 mom. erhålls av 
statliga och kommunala myndigheter samt 
andra offentligrättsliga samfund, pensions-
skyddscentralen, pensionsanstalterna, pati-
entförsäkringscentralen och trafikförsäk-
ringscentralen samt av arbetsgivarna och ar-
betslöshetskassorna. Med stöd av 46 b § 2 
mom. skall uppgifter dessutom kunna erhål-
las av i 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter avsedda verksam-
hetsenheter för hälso- och sjukvård eller and-
ra vårdinrättningar. Teknisk anslutning kan 
också användas i fråga om uppgifter som 
skall erhållas med stöd av 46 c §, vilka ut-
lämnas av bl.a. pensionsskyddscentralen, i 6 
§ socialvårdslagen avsedda organ samt 
straffanstalter och tvångsinrättningar. Även 
kommunala social- och hälsovårdsmyndig-
heter, inrättningar eller verksamhetsenheter 
inom den statliga eller privata hälso- och 
sjukvården kan med hjälp av teknisk anslut-
ning utlämna de uppgifter som behövs för 
förhandlingarna enligt 42 a §. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 

öppnats med stöd av paragrafen får också sö-
kas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke 
av den vars intressen skyddats genom sekre-
tessplikten. Mottagaren skall se till att upp-
gifterna se till att datasekretessen och data-
skyddet uppfylls. Innan den tekniska anslut-
ningen öppnas skall mottagaren lägga fram 
en utredning om att uppgifterna skyddas på 
behörigt sätt. Motsvarande bestämmelse om 
skydd av uppgifter finns i 21 § lagen om kli-
entens ställning och rättigheter inom social-
vården.  

46 i §. I paragrafen föreslås bli bestämt om 
frivilligt utlämnande av nödvändiga uppgifter 
i sådana fall då det är fråga om utredning av 
brott mot bestämmelserna om social trygghet 
och missbruk av socialskyddet och om väck-
ande av åtal för brott. Uppgifterna kan ut-
lämnas till myndigheter, t.ex. till åklagaren 
och förundersökningsmyndigheterna för 
väckande av åtal för brott mot bestämmel-
serna om social trygghet. Syftet med be-
stämmelsen är också att göra det möjligt att 
utlämna sådana uppgifter som är nödvändiga 
för att förebygga och utreda missbruk av so-
cialskyddet och brott mot bestämmelserna 
om social trygghet i sådana enskilda fall då 
utredningen utförs i form av projektarbete 
inom ramen för samarbetet mellan myndig-
heterna. Bestämmelsen gör det således möj-
ligt för myndigheterna att sammanslå upp-
gifter som enligt denna lag är sekretessbe-
lagda med registeruppgifter om förmånsta-
garna inom andra socialskyddssystem. Van-
ligen är det fråga om missbruk av social-
skyddet eller brott mot bestämmelserna om 
social trygghet när överlappande förmåner 
från olika system betalas till en person därför 
att han eller hon har lämnat felaktiga upp-
gifter eller hemlighållit sådana omständig-
heter som påverkar beviljandet av förmåner. 
Uppgifter om hälsotillståndet skall dock inte 
få utlämnas. 

46 j §. Enligt paragrafen skall Folkpen-
sionsanstalten på förhand informera pen-
sionssökanden om varifrån uppgifter om ho-
nom eller henne kan skaffas och till vilka in-
stanser de kan utlämnas för beslutsfattande. 
Uppgifterna skall lämnas bl.a. i broschyrer 
om förmånerna. 

69 §. Det föreslås att bestämmelsen upp-
hävs som obehövlig, eftersom de uppgifter 
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som behövs kan fås av ett i 6 § social-
vårdslagen avsett organ med stöd av det nya 
46 c § 2 mom. Av skatteförvaltningen behövs 
endast uppgifter om innehållningsprocenten 
för folkpensionen. Uppgifterna erhålls med 
stöd av lagen om offentlighet och sekretess i 
fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).  

79 §.  Det  föreslås  att  3 mom.  ändras. 
Folkpensionsanstalten  skall  ha  rätt  att  på 
begäran  av  en  utsökningsmyndighet  under-
rätta   den   om   sådana   förmåner   som 
Folkpensionsanstalten   har  betalt   och   som  
kan  utmätas   eller   som   beaktas  vid  be-
räkningen av  det  skyddade  beloppet  i  ut-
mätningen. Dessutom  skall  den   få   uppge   
vilka  andra inrättningar  som  veterligen  be-
talar  ut pensioner  och  andra  sociala förmå-
ner.  Till denna  del  motsvarar bestämmelsen  
gällande  lagstiftning  och  praxis.  Bestäm-
melsen  preciseras  så  att  sådana  förmåner,  
t.ex. vårdbidrag  för  pensionstagare,  som  
inte  beaktas  när  det  skyddade  beloppet  
bestäms  inte  skall  få  uppges. 

De  uppgifter  som  avses  i  paragrafen  
skall  få  utlämnas  med  hjälp  av  teknisk 
anslutning  så  som  föreskrivs  i  46  h  §. 

83 §. Det föreslås att paragrafen upphävs 
eftersom det som nämns i den i fråga om 1 
och 3 mom. ingår i 46 b § 1 mom. 1 och 2 
punkten samt i 2 och 3 mom., dock så att er-
hållandet av arvode för utlåtanden har ut-
ökats i det nya 46 b § 3 mom. så att det om-
fattar yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården. 

Paragrafens 2 mom. ingår i 46 a § 1 mom. 
3 punkten, 4 mom. ingår i 46 d § och 7 mom. 
ingår i 46 c § 2 mom. 

Paragrafens 5 och 6 mom. är onödiga, ef-
tersom utlämnande av uppgifter för faststäl-
lande av andra förmåner föreskrivs i 46 e § 1 
mom. 1 punkten. 

Ikraftträdelsebestämmelse. Det föreslås att 
de paragrafer i folkpensionsförordningen 
som har nämnts ovan i samband med mot-
svarande paragraf i folkpensionslagen upp-
hävs. Dessutom föreslås att 68 § i förord-
ningen upphävs som obehövlig, eftersom 
motsvarande bestämmelse finns i 35 § folk-
pensionslagen, samt att 71 och 72 § i förord-
ningen upphävs som obehövliga. Det föreslås 
ytterligare att 74 § i förordningen upphävs, 
eftersom den innehåller en hänvisning till 

73 §, vilken föreslås bli upphävd. 
 
1.2. Familjepensionslagen 

15 b §. I 3 mom. föreslås en ny 9 a-punkt, 
med stöd av vilken ersättning för uppehälle 
enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning (763/1990) eller annan motsvarande 
ersättning för uppehälle inte räknas som års-
inkomst. Förslaget grundar sig på lagen om 
arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte, vil-
ken trädde i kraft den 1 september 2001. En-
ligt lagen betalas utöver arbetsmarknadsstöd 
också ersättning för uppehälle för deltagande 
enligt aktiveringsplanen till en arbetssökande 
som är berättigad till arbetsmarknadsstöd och 
som deltar i arbetsverksamhet i rehabilite-
rande syfte. Ersättningen för uppehälle fast-
ställs enligt lagen om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning. Till en person som får ut-
komststöd som huvudsaklig inkomst betalas 
sysselsättningspenning. 

Kostnadsersättningar som jämställs med 
ersättningar för uppehälle har hittills inte be-
aktats som inkomst när bostadsbidrag för 
pensionstagare eller efterlevandepensionens 
kompletteringsbelopp beviljas, trots att det 
inte särskilt har bestämts att de skall vara 
prioriterad inkomst. Avsikten är att kostnads-
ersättningarna inte heller i fortsättningen 
skall räknas som inkomst. När regeringen av-
lät sin proposition om arbetsverksamhet i re-
habiliterande syfte till riksdagen förutsatte 
den att sysselsättningspenningen och ersätt-
ningen för uppehälle som betalas för den tid 
arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte 
pågår inte beaktas när bostadsbidrag, andra 
motsvarande förmåner som beror på in-
komsterna eller inkomstbundna avgifter fast-
ställs. Till bestämmelserna om prioriterade 
inkomster i lagen om bostadsbidrag för pen-
sionstagare och familjepensionslagen skall 
därför fogas en bestämmelse om prioriterade 
ersättningar för uppehälle. Detta skall inte 
bara gälla ersättningen för uppehälle enligt 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning utan också andra motsvarande ersätt-
ningar för uppehälle 

I 3 mom. 12 punkten föreslås en hänvis-
ning till den nya 3 mom. 9 a punkten. 

37 §. I 1 mom. föreslås hänvisningar till 46 
b §, 46 c § 2—4 mom., 46 d—46 f § och 46 i 
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– 46 j § i det nya 4 a kap. folkpensionslagen. 
Med stöd av hänvisningsbestämmelserna 
skall nödvändiga uppgifter för fastställandet 
av familjepension till efterlevande och barn 
kunna erhållas och för fastställandet av fa-
miljepensioner skall i enskilda fall kunna an-
vändas uppgifter som fåtts för andra förmå-
ner. Sådana uppgifter är t.ex. arbetspensions-
uppgifter som skall erhållas med stöd av 46 a 
§ 1 mom. 3 punkten folkpensionslagen och 
skatteuppgifter enligt 2 mom. 

38 §. I 1 mom. föreslås att kretsen av dem 
som skall utlämna uppgifter utvidgas så att 
bl.a. fondbolagen och värdeandelsregistren 
skall vara skyldiga att på begäran lämna 
uppgifter om beloppen av fondandelar och 
värdeandelar och att arbetsplatskassorna skall 
vara skyldiga att lämna uppgifter om belop-
pet av sjukdagpenning för fastställande av ef-
terlevandepensionens kompletteringsbelopp. 
I 20 § 2 mom. lagen om klientens ställning 
och rättigheter inom socialvården definieras 
på vilka villkor penninginstituten är skyldiga 
att lämna uppgifter till socialvårds-
myndigheterna. Ambitionen har varit att följa 
samma reglering i fråga om de förmåner som 
Folkpensionsanstalten verkställer och där de-
positionerna är av betydelse. Bestämmel-
serna har en förebyggande effekt på missbruk 
av socialskyddet. Enligt social- och hälso-
vårdsutskottets betänkande (18/2000 rd) om 
nämnda lag definieras penninginstitut inte 
närmare i lagen. Men enligt utskottet avses 
med penninginstitut de tillsynsobjekt som fi-
nansinspektionen enligt 2 § lagen om fi-
nansinspektionen (503/1993) utövar tillsyn 
över. Enligt lagrummet avses med tillsyns-
objekt kreditinstitut, depositionsbankernas 
säkerhetsfond, insättningsgarantifonder, ut-
ländska kreditinstituts filialer, utländska kre-
ditinstituts representationskontor, fondbolag, 
förvaringsinstitut,  värdepappersföretag, er-
sättningsfonden, utländska värdepappersfö-
retags filialer, utländska värdepappersföre-
tags representationskontor, fondbörser, sam-
manslutningar för värdepappersförmedlare, 
optionsföretag, marknadsgaranter, clearing-
organisationer och clearingmedlemmar, vär-
depapperscentraler, värdepapperscentralers 
fonder och värdepapperscentralers clearing-
fonder, registeransvariga för värdeandelsre-
gister, pantlåneinrättningar, andelslag som 

avses i 41 a § 1 mom. andelsbankslagen och 
den sammanslutning av andelsbanker och det 
centralinstitut som avses i 7 a § andels-
bankslagen samt kreditinstituts och värde-
pappersföretags holdingsammanslutningar. 
Skyldigheten att utlämna uppgifter i 1 mom. 
skall gälla alla dessa aktörer. 

Enligt 1 mom. 3 punkten skall Folkpen-
sionsanstalten alltjämt ha rätt att av pen-
ninginstituten få uppgifter om bl.a. deposi-
tioner och skulder. Detta förutsätter dock att 
tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan 
fås på något annat sätt och att det finns moti-
verad anledning att misstänka att den som 
sökt eller fått en förmån har lämnat otillräck-
liga eller otillförlitliga uppgifter och att han 
eller hon inte har gett sitt samtycke till att 
uppgifterna erhålls. Uppgifterna fås bara på 
begäran. Begäran till bankerna och andra in-
stanser skall framföras skriftligt och innan 
begäran framförs skall sökanden eller för-
månstagaren underrättas om detta. Jämfört 
med gällande lag uppställer förslaget således 
noggrannare villkor för att uppgifter som om-
fattas av bankhemligheten skall erhållas. Be-
stämmelsen motsvarar till sitt innehåll 20 § 2 
mom. lagen om klientens ställning och rät-
tigheter inom socialvården. 

Läroanstalterna skall vara skyldiga att läm-
na uppgifter om sådana barns studier och yr-
kesutbildning som får barnpension. En be-
stämmelse om detta föreslås i 1 mom. 1 
punkten. Bestämmelsen motsvarar 5 § fa-
miljepensionsförordningen, vilken föreslås 
bli upphävd. Även arbetsplatskassorna skall 
vara skyldiga att lämna nödvändiga uppgifter 
som påverkar familjepensionen. Även pröv-
ningsnämnden och försäkringsdomstolen 
skall ha rätt att få de uppgifter som avses 
ovan. Samtliga uppgifter som avses i para-
grafen skall fås avgiftsfritt. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om er-
hållande av sådana uppgifter från läroanstal-
ter och arbetsplatskassor som avses i 1 mom. 
1-2 punkten och som fås med hjälp av tek-
nisk anslutning. I övrigt motsvarar paragra-
fen i sak den nya 46 h § folkpensionslagen. 

Ikraftträdelsebestämmelse. Det föreslås att 
5 § familjepensionsförordningen upphävs. 
Detsamma gäller 4 § i förordningen, efter-
som den innehåller hänvisningar till 71 och 
72 § folkpensionsförordningen, vilka föreslås 
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bli upphävda. 
 
1.3. Lagen om bostadsbidrag för pen-

sionstagare 

6 §. I 2 mom. föreslås en ny 5 a punkt, en-
ligt vilken ersättning för uppehälle enligt la-
gen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
(763/1990) eller någon annan motsvarande 
ersättning för uppehälle inte skall beaktas 
som årsinkomst. Paragrafen motsvarar den 
nya 15 b § 3 mom. 9 a punkten familjepen-
sionslagen.  

10 §. Ett felaktigt beslut om bostadsbidrag 
för pensionstagare undanröjs för närvarande 
av prövningsnämnden med stöd av 2 mom. 
Ett felaktigt beslut om folkpension skall en-
ligt 74 § 1 mom. folkpensionslagen undan-
röjas av försäkringsdomstolen. Detsamma 
gäller enligt hänvisningsbestämmelsen i 37 § 
familjepensionslagen för ett felaktigt beslut 
om efterlevandepensionens kompletterings-
belopp. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att un-
danröjande av beslut om bostadsbidrag för 
pensionstagare skall sökas hos prövnings-
nämnden i stället för hos försäkringsdom-
stolen, om undanröjande av beslut om folk-
pension/tilläggsdel eller efterlevandepension 
söks samtidigt. Det nya förfarandet tillämpas 
i situationer där undanröjande av beslut söks 
på samma grund, t.ex. på grund av felaktiga 
uppgifter om familjeförhållanden. Såväl 
folkpensionen som bostadsbidraget och ef-
terlevandepensionens kompletteringsbelopp 
påverkas av om pensionstagaren är gift eller 
samboende. Förfarandet förenklar arbetet för 
Folkpensionsanstaltens byråer, prövnings-
nämnden och försäkringsdomstolen. Ansö-
kan om undanröjande behandlas bara av för-
säkringsdomstolen och på så sätt är det inte 
nödvändigt att lämna in eller behandla två 
ansökningar. Om det bara är fråga om undan-
röjande av ett beslut om bostadsbidrag skall 
ansökan fortfarande lämnas in till prövnings-
nämnden. 

13 a §. Bestämmelserna i 2 och 3 punkten 
motsvarar i sak de nya bestämmelserna i 38 § 
1 mom. 2 och 3 punkten familjepensionsla-
gen. I 1 punkten föreslås en bestämmelse om 
rätten att få uppgifter av hyresvärdarna samt 
av bostadsaktie- och fastighetsbolagen. Mot-

svarande bestämmelse föreslås i 25 § 1 mom. 
5 punkten lagen om bostadsbidrag. Gällande 
14 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag för 
pensionstagare föreslås bli upphävt. Uppgif-
terna i 1-2 punkten skall kunna fås med hjälp 
av teknisk anslutning så som föreskrivs i 13 
c §. 

13 b §. I paragrafen föreslås en bestäm-
melse om erhållande av sådana byggnads- 
och lägenhetsuppgifter från befolkningsre-
gistermyndigheterna samt ändringar i dessa 
som behövs för att fastställa bostadsbidraget. 
Motsvarande uppgifter behövs och fås för det 
allmänna bostadsbidraget med stöd av 25 a § 
1 mom. 1 punkten lagen om bostadsbidrag. 
De uppgifter som avses i paragrafen skall 
kunna fås med hjälp av teknisk anslutning så 
som föreskrivs i 13 c §. 

13 c §. Paragrafen motsvarar i sak den nya 
bestämmelsen i 46 h § folkpensionslagen.  

14 §. Till paragrafen fogas motsvarande 
hänvisningar till folkpensionslagen som de 
som föreslås i 37 § familjepensionslagen, 
med undantag av 46 e § folkpensionslagen. 
Med stöd av hänvisningsbestämmelserna 
skall det för bostadsbidraget för pensionsta-
gare vara tillåtet att utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar i 
fråga om erhållande av uppgifter få och an-
vända uppgifter så som anförts i fråga om 
37 § familjepensionslagen. 

Ikraftträdelsebestämmelse. Det föreslås att 
8 § förordningen om bostadsbidrag för pen-
sionstagare upphävs, eftersom den innehåller 
en hänvisning till 14 § folkpensionsförord-
ningen (731/2001), vilken har upphävts. Be-
stämmelser om undertecknande finns i stats-
rådets nya förordning om Folkpensionsan-
stalten (1137/2001). Dessutom föreslås att 2 
§ förordningen om bostadsbidrag för pen-
sionstagare upphävs, därför att den innehåller 
en hänvisning till 68 § folkpensionsförord-
ningen, vilken föreslås bli upphävd, samt att 
9 § i nämnda förordning upphävs, därför att 
den innehåller en hänvisning till 71 § folk-
pensionsförordningen, vilken föreslås bli 
upphävd.  
 
1.4. Lagen om frontmannapension 

17 §. Till 1 mom. fogas hänvisningar till 46 
b, 46 c, 46 f och 46 j § folkpensionslagen. 
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Med stöd av hänvisningsbestämmelserna 
skall det vid behandling av fronttillägg och 
extra fronttillägg föreligga rätt att utan hinder 
av sekretessbestämmelserna få och i enskilda 
fall använda uppgifter som erhållits för andra 
förmåner. Sådana uppgifter är t.ex. pensions-
uppgifter som behövs för extra fronttillägg. I 
fråga om erhållande av uppgifter motsvarar 
bestämmelsen gällande lagstiftning. 

Enligt 2 mom. skall Folkpensionsanstalten 
ha  rätt  att  av  militärmyndigheten  och ve-
teranteckensnämnden  få  uppgifter  om teck-
en  som  berättigar  till  fronttillägg.  Till 
denna  del  motsvarar  bestämmelsen gällan-
de 7 § 2 mom. förordningen om frontmanna-
pension,  vilket  enligt  förslaget  skall upp-
hävas.  Det  föreslås  att  momentet komplet-
teras  med  ett  omnämnande  av  rätten  att  
av  krigsarkivet  få  uppgifter  om intyg  som  
utfärdats  på  basis  av minröjningsuppdrag.  

Ikraftträdelsebestämmelse. Det föreslås att 
7 § 2 mom. förordningen om frontmannapen-
sion upphävs. Detsamma föreslås i fråga om 
6 § i förordningen, eftersom den innehåller 
hänvisningar till 71 och 72 § i folkpensions-
förordningen, vilka föreslås bli upphävda. 
Bestämmelsen i 7 § 1 mom. förordningen om 
frontmannapension har upphävts genom 
statsrådets förordning (1140/2001). 
 
1.5. Lagen om betalning av fronttillägg 

utomlands 

10 §. Till 1 mom. fogas hänvisningar till 46 
b, 46 f  och 46 j § folkpensionslagen. Be-
stämmelsen skall tillämpas och motsvarar 
gällande lagstiftning så som anförts i fråga 
om 17 § 1 mom. lagen om frontmannapen-
sion. 

Det föreslås att nya 2 och 3 mom. fogas till 
paragrafen. Innehållet i 2 mom. motsvarar 
delvis 3 § förordningen om betalning av 
fronttillägg utomlands, vilken föreslås bli 
upphävd. Enligt 3 mom. skall det föreligga 
rätt att av de i 17 § 3 mom. lagen om front-
mannapension nämnda myndigheterna få 
uppgifter om tecken och intyg som berättigar 
till betalning av fronttillägg utomlands. Be-
stämmelsen motsvarar huvudsakligen gäl-
lande 7 § förordningen om betalning av 
fronttillägg utomlands, vilken enligt förslaget 
skall upphävas. 

Ikraftträdelsebestämmelse. Ikraftträdelse-
bestämmelse. Utöver ovan nämnda 3 och 7 § 
föreslås att 6 § i förordningen upphävs, efter-
som den innehåller en hänvisning till de upp-
hävda 10 och 14 § i folkpensionsförord-
ningen (731/2001). Bestämmelser om un-
dertecknande finns i statsrådets nya förord-
ning om Folkpensionsanstalten. 
 
1.6. Lagen om vårdbidrag för barn 

9 §. Till paragrafen fogas hänvisningar till 
46 b, 46 c, 46 d, 46 f och 46 j § folkpen-
sionslagen. Med stöd av hänvisningsbe-
stämmelserna skall det föreligga rätt att vid 
behandling av vårdbidrag för barn utan hin-
der av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter få och i enskilda fall använda uppgifter 
som fåtts för andra förmåner. I fråga om er-
hållande av uppgifter motsvarar bestämmel-
sen gällande 4 § förordningen om vårdbidrag 
för barn (632/1969), vilken föreslås bli upp-
hävd. 

Ikraftträdelsebestämmelse. Det föreslås att 
4 § förordningen om vårdbidrag för barn 
upphävs. Detsamma gäller 5 och 6 §, efter-
som de innehåller hänvisningar till de upp-
hävda paragraferna i folkpensionsförord-
ningen. 
 
1.7. Lagen om handikappbidrag 

8 §. Till paragrafen fogas hänvisningar till 
46 b, 46 c, 46 d, 46 f, 46 i och 46 j § folkpen-
sionslagen. Bestämmelsen skall tillämpas 
och motsvarar gällande lagstiftning så som 
anförts i fråga om lagen om vårdbidrag för 
barn. Det föreslås att 7 och 8 § förordningen 
om handikappbidrag (989/1988) upphävs. 
 
1.8. Lagen om bostadsbidrag 

25 §. I 1 mom. utvidgas kretsen av dem 
som skall utlämna utgifter så att för behand-
lingen av ett bostadsbidragsärende eller an-
nars för verkställigheten av enskilda uppdrag 
enligt lagen skall nödvändiga uppgifter kun-
na begäras även av patientförsäkrings-
centralen och trafikförsäkringscentralen, ar-
betsplatskassorna, arbetslöshetskassorna och 
av bostadsaktie- eller fastighetsbolagen.  
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Enligt 2 mom. skall dessutom uppgifter om 
depositioner och skulder jämte räntor få be-
gäras av penninginstituten på de villkor som 
nämns i 38 § 1 mom. 3 punkten familjepen-
sionslagen. Uppgifterna skall fås avgiftsfritt. 
Prövningsnämnden och försäkringsdomsto-
len skall också ha rätt att få uppgifter. De 
uppgifter som avses i 1 mom. skall kunna fås 
med hjälp av teknisk anslutning så som före-
skrivs i 25 d §. 

25 a §. Av befolkningsregistermyndigheten 
skall fås byggnads- och lägenhetsuppgifter 
enligt 21—23 § befolkningsregisterförord-
ningen. Uppgifterna behövs vid behand-
lingen av det allmänna bostadsbidraget för att 
fastställa bidragets storlek samt för att kon-
trollera de uppgifter som sökanden lämnat. 
En bestämmelse om detta föreslås i 1 mom. 1 
punkten. 

I 1 mom. 2 punkten föreslås bli bestämt att 
för eventuellt inställande eller eventuell ju-
stering av bostadsbidraget skall straffanstal-
ter och tvångsinrättningar enligt lagen om in-
ternering av farliga återfallsförbrytare lämna 
uppgifter om när en person som får bostads-
bidrag eller en person som tillhör ett hushåll 
som får bostadsbidrag blir intagen i en straff-
anstalt. Motsvarande anmälningsplikt gäller i 
fråga om bostadsbidrag för pensionstagare.  

De uppgifter som avses i bestämmelsen 
skall kunna fås med hjälp av teknisk anslut-
ning så som föreskrivs i 25 d §. 

25 b §. I paragrafen föreslås en bestäm-
melse om rätten att använda uppgifter som 
fåtts för andra förmåner. För verkställigheten 
av bostadsbidraget samt för säkerställandet 
av att det är lagenligt och korrekt skall det 
vara tillåtet att i enskilda fall använda upp-
gifter som fåtts för behandlingen av andra 
förmånsärenden. Sådana uppgifter är bl.a. be-
folknings- och pensionsuppgifter. Med stöd 
av bestämmelserna kan t.ex. uppgifter som 
fåtts för behandlingen av grunddagpenningen 
inom utkomstskyddet för arbetslösa användas 
när ansökan om bostadsbidrag behandlas. In-
nehållet i bestämmelsen motsvarar gällande 
25 § 2 mom. och den nya 46 f § folkpen-
sionslagen. 

25 c §. I lagen föreslås en ny bestämmelse 
som motsvarar förslaget till ny 46 i § folk-
pensionslagen. Bestämmelsen gäller utläm-
nande av uppgifter för utredning av missbruk 

av socialskyddet och brott mot bestämmel-
serna om social trygghet och för väckande av 
åtal för brott.  

25 d §. Innehållet motsvarar i sak förslaget 
till ny 46 h § folkpensionslagen, vilken gäller 
användning av teknisk anslutning. 

25 e §. Paragrafen motsvarar den nya be-
stämmelsen i 46 j § folkpensionslagen. 

Ikraftträdelsebestämmelse. Det föreslås att 
4 § förordningen om bostadsbidrag upphävs, 
eftersom bestämmelser om undertecknande 
av handlingar finns i statsrådets nya förord-
ning om Folkpensionsanstalten. 
 
1.9. Militärunderstödslagen 

22 a §. Rätt att få uppgifter. Det föreslås att 
kretsen av dem som skall utlämna uppgifter 
utvidgas så att uppgifter för behandling av ett 
militärunderstödsärende och även annars för 
skötseln av ett enskilt uppdrag enligt lagen i 
enlighet med 1 mom. skall kunna begäras 
även av patientförsäkringscentralen och tra-
fikförsäkringscentralen samt av bostadsaktie- 
eller fastighetsbolagen. De uppgifter som av-
ses i 1 mom. skall kunna fås med hjälp av 
teknisk anslutning på de villkor som före-
skrivs i 22 d §. 

Enligt 2 mom. skall uppgifter fås av pen-
ninginstituten på de villkor som framförts i 
fråga om 38 § 1 mom. 3 punkten familjepen-
sionslagen. 

Om anhörig till den som får stöd efter 
värnpliktig hamnar i fängelse, avdras från 
militärunderstödet en del som motsvarar ti-
den i straffanstalten. I 3 mom. åläggs straff-
anstalterna och tvångsinrättningarna således 
skyldighet att underrätta Folkpensionsan-
stalten om när ett straff börjar och slutar. 

22 b §. Användning av uppgifter. I paragra-
fen föreslås en bestämmelse om rätten att an-
vända uppgifter som fåtts för andra förmåner. 
För att verkställa militärunderstöd och för att 
säkerställa att de är korrekta skall det i en-
skilda fall vara tillåtet att använda uppgifter 
som fåtts för behandlingen av något annat 
förmånsärende. Sådana uppgifter är bl.a. be-
folkningsdata. Bestämmelsen motsvarar i sak 
gällande 22 § 3 mom. och förslaget till ny 46 
f § folkpensionslagen. 

22 c §. Frivilligt utlämnande av uppgifter. I 
lagen föreslås en ny bestämmelse som mot-
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svarar förslaget till ny 46 i § folkpensionsla-
gen. 

22 d §. Teknisk anslutning. Paragrafen 
motsvarar i sak den nya bestämmelsen i 46 
h § folkpensionslagen. 

22 e §. Anmälningsplikt. Paragrafen mot-
svarar i sak den nya bestämmelsen i 46 j § 
folkpensionslagen. 
 
1.10. Lagen om studiestöd 

25 a §. Justering av studiestödet utan ansö-
kan. Det föreslås att hänvisningen till 41 § 2 
mom. 7 punkten i 2 mom. ändras så att det 
hänvisas till 41 b § 3 punkten. 

32 a §. Muntlig förhandling. I paragrafen 
föreslås en bestämmelse om offentlighet vid 
muntlig förhandling i besvärsnämnden för 
studiestöd. Bestämmelsen motsvarar 22 § la-
gen om förvaltningsdomstolarna (430/1999). 

41 §. Studerandes anmälningsskyldighet. I 
paragrafen föreslås alltjämt bli bestämt om 
anmälningsskyldighet för den som får studie-
stöd. Bestämmelsen motsvarar gällande 41 § 
1 mom. 

41 a §. Erhållande av uppgifter på begä-
ran. Det föreslås att kretsen av dem som 
skall utlämna uppgifter utvidgas så att enligt 
1 mom. skall uppgifter för behandlingen av 
ett studiestödsärende eller annars för verk-
ställigheten  av  ett  enskilt  uppdrag  enligt 
lagen  kunna  begäras  även  av  pensions-
skyddscentralen,  patientförsäkringscentralen 
och  trafikförsäkringscentralen,  arbetsgiva-
ren samt  hyresvärden. Motsvarande rätt  
skall tillkomma en besvärsinstans enligt la-
gen. Uppgifterna skall liksom nu erhållas av-
giftsfritt  och  bestämmelsen  motsvarar  i  
övrigt gällande  41 § 3 mom.,  som  föreslås 
bli upphävt. 

Uppgifterna skall kunna fås med hjälp av 
teknisk anslutning på de villkor som före-
skrivs i 42 a §. 

41 b §.  Rätt  att  få  uppgifter. I 1—6 
punkten  föreslås  bestämmelser  om  rätten 
att  av  utbildningsstyrelsen, länsstyrelserna, 
högskolorna,  arbetskraftsmyndigheterna,  lä-
roanstalterna  samt  vissa  studentbostäder  få 
de  uppgifter  enligt  41 §  2 mom.  som  för 
närvarande fås som massutlämnande. Hu-
vudmannen för studentbostaden och Folk-
pensionsanstalten  skall  genom  ett  särskilt 

avtal  komma  överens  om  hur  uppgifterna 
utlämnas,  varvid  gällande 22 § förordningen 
om  studiestöd (260/1994)  bör  upphävas.  

Paragrafens 5 punkt gäller uppgifter om 
studielån jämte räntor, vilka skall fås av pen-
ninginstituten. Bestämmelsen motsvarar gäl-
lande 41 § 4 mom., som föreslås bli upphävt. 
I 6 punkten utökas rätten att få uppgifter till 
att gälla dem som beviljar och betalar ut sti-
pendier samt i 7 punkten till att gälla straff-
anstalterna. Stipendier beaktas i studiepen-
ningen och uppgifter om alla stipendier er-
hålls inte av skattemyndigheten. Studiestöd 
betalas inte till den som studerar i en straff-
anstalt, och därför skall straffanstalterna göra 
anmälan om när ett straff för en studerande 
börjar eller slutar.  

Uppgifterna skall kunna fås med hjälp av 
teknisk anslutning på de villkor som före-
skrivs i 42 a §. 

41 c §. Studiestödsnämndernas rätt att få 
uppgifter. Med stöd av 9 § 3 mom. lagen om 
studiestöd kan Folkpensionsanstalten så som 
bestäms genom förordning komma överens 
med en läroanstalt om att uppgifterna enligt 
denna lag skall skötas av högskolans studie-
stödsnämnd eller läroanstalten. Med stöd av 
förordningen om studiestöd har de nämnder 
och läroanstalter som ingått ett avtal för när-
varande rätt att av Folkpensionsanstalten få 
de uppgifter som behövs för studiestödet. Det 
föreslås att nämndernas och läroanstalternas 
rätt att vid behandlingen av studiestödsären-
den använda de uppgifter som Folkpensions-
anstalten erhållit och att få uppgifter av myn-
digheterna och andra instanser skrivs in i la-
gen. Rätten att använda uppgifter skall gälla 
bara sådana uppgifter om dem som sökt stöd 
som nämnderna och läroanstalterna behöver 
för att behandla de ansökningar som de skall 
sköta. Bestämmelsen motsvarar i sak gäl-
lande 10 § 2 mom. förordningen om studie-
stöd, vilket föreslås bli upphävt. 

41 d §. Utlämnande av uppgifter. Statsbor-
gen för studielån förutsätter att kreditinstitu-
tet under de terminer som berättigar till stu-
diestöd lägger förfallna räntor till kapitalet på 
studielånet. I detta syfte utlämnar Folkpen-
sionsanstalten på begäran uppgifter om be-
viljade studiestöd. På studielån som beviljats 
enligt den upphävda lagen om studiestöd 
(28/1972) betalas räntestöd under studietiden 
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och i drygt ett halvt år därefter. I detta syfte 
skall ovan nämnda instanser underrättas om 
att studierna avslutats för sådana studerande 
som har ovan nämnda lån. Om en studerande 
börjar studera på nytt och han eller hon har 
ovan nämnda studielån, kan räntestöd börjar 
betalas på nytt. Även detta skall meddelas 
kreditinstitutet. 

För att uppgifter skall utlämnas till utlandet 
förutsätts enligt 30 § lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet att samarbetet 
mellan myndigheterna, där uppgifter begärs, 
baserar sig på en överenskommelse som är 
bindande för Finland eller på en författning. 
Studiestöd omfattas inte av förordning (EEG) 
nr 1408/71. Därför föreslås i 1 mom. 2 punk-
ten bli bestämt att Folkpensionsanstalten 
skall ha rätt att till de nordiska studiestöds-
myndigheterna utlämna uppgifter om de stu-
diestöd som finska medborgare får från Fin-
land. På så sätt kan man förhindra att samma 
person får studiestöd även från ett annat nor-
diskt land. 

42 §. Användning av uppgifter. I 1 mom. 
föreslås bli bestämt om rätten att för verk-
ställigheten av förmåner enligt lagen och för 
säkerställandet av att de är korrekta använda 
uppgifter som erhållits för andra förmåner. 
Momentet medger rätt att i enskilda fall an-
vända uppgifter som fåtts för behandlingen 
av andra förmånsärenden. Sådana uppgifter 
är bl.a. befolknings-, pensions- och rehabili-
teringsuppgifter. Innehållet motsvarar i sak 
gällande 42 § 1 mom. och förslaget till ny 46 
f § folkpensionslagen. 

43 §. Teknisk anslutning. Innehållet mot-
svarar i sak den nya bestämmelsen i 46 h § 
folkpensionslagen. 

43 a §. Frivilligt utlämnande av utgifter. 
Den nya bestämmelsen motsvarar förslaget 
till ny 46 i § folkpensionslagen. 

43 b §. Anmälningsplikt. Paragrafen mot-
svarar den nya bestämmelsen i 46 j § folk-
pensionslagen. 

44 §. Utmätnings- och överföringsförbud. 
Det föreslås att 2 mom. ändras. Folkpen-
sionsanstalten skall ha rätt att på begäran av 
en utsökningsmyndighet tillställa den upp-
gifter om sådana av Folkpensionsanstalten 
utbetalda belopp av förmåner som kan ut-
mätas eller som beaktas vid beräkningen av 
det skyddade beloppet i utmätningen. Folk-

pensionsanstalten skall dessutom ha rätt att 
uppge vilka andra inrättningar som veterligen 
betalar ut pensioner och andra sociala förmå-
ner. Den gällande bestämmelsen preciseras 
så att en förmån, t.ex. bostadstillägg, som 
inte beaktas när det skyddade beloppet fast-
ställs inte skall få uppges.  

Uppgifterna skall kunna fås med hjälp av 
teknisk anslutning på de villkor som före-
skrivs i 42 a §. 

Ikraftträdelsebestämmelse. Det föreslås att 
10 § 2 mom. och 22 § förordningen om stu-
diestöd upphävs. Detsamma gäller 18 § på de 
grunder som nämns ovan i fråga om 4 § för-
ordningen om studiestöd.  
 
1.11. Lagen om stöd för skolresor för stu-

derande i gymnasier och yrkesläro-
anstalter 

14 §. Hänvisningsbestämmelse. Det före-
slås att hänvisningen till bestämmelsen om 
tystnadsplikt i lagen om studiestöd slopas, ef-
tersom den aktuella bestämmelsen, 43 §, har 
upphävts genom lagen om upphävande av 
vissa sekretessbestämmelser i samband med 
att lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet trädde i kraft. På erhållande, an-
vändning och utlämnande av uppgifter till-
lämpas lagen om studiestöd. 
 
1.12. Lagen om stöd för hemvård och pri-

vat vård av barn 

23 §. Skyldighet att lämna uppgifter. Gäl-
lande 2 och 4 mom. bibehålls oförändrade, 
men det nuvarande 4 mom. blir dock 3 mom. 
Innehållet i den nya bestämmelsen i 23 a § 
motsvarar i sak 23 § 3 mom. De uppgifter 
som avses i paragrafen skall få utlämnas med 
hjälp av teknisk anslutning så som föreskrivs 
i 24 a §. 

23 a §. Rätt att få uppgifter. Innehållet i 
den nya paragrafen motsvarar huvudsakligen 
gällande lagstiftning och praxis. Bestämmel-
sen utökar i någon mån Folkpensionsanstal-
tens och besvärsmyndigheternas rätt att få 
uppgifter. Det föreslås bli bestämt att för av-
görandet av ett ärende och även annars för 
verkställigheten av ett enskilt uppdrag enligt 
lagen, t.ex. skötseln av olika tillsynsuppgifter 
i anslutning till verkställigheten, skall det fö-
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religga rätt att på begäran, avgiftsfritt och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande av 
uppgifter få nödvändiga uppgifter av olika 
myndigheter och andra instanser. Enligt den 
gällande bestämmelsen får uppgifter erhållas 
på begäran bara för ett ärende. Rätten utökas 
så att uppgifter om omständigheter som på-
verkar avgörandet och beloppet av en förmån 
skall kunna fås redan innan ärendet anhäng-
iggjorts. Sådana situationer uppstår när en 
förmån som kan påverka rätten att få en för-
mån enligt denna lag eller dess belopp be-
viljas retroaktivt med stöd av någon annan 
lag. I bestämmelsen företas dessutom lagtek-
niska ändringar. 

Det föreslås att kretsen av dem som skall 
utlämna uppgifter utvidgas i enlighet med 
gällande praxis så att uppgifter skall kunna 
fås även av pensionsskyddscentralen, patient-
försäkringscentralen och trafikförsäkrings-
centralen, arbetsplatskassorna, hyresvärdarna 
samt bostadsaktie- eller fastighetsbolagen.  

För fastställandet av stöd för vård av barn 
behövs uppgifter om både lagstadgade och 
frivilliga pensioner samt om olika ersätt-
ningar. Sådana uppgifter kan fås av bl.a. pen-
sionsskyddscentralen samt patientförsäk-
ringscentralen och trafikförsäkringscentralen, 
vilka enligt förslaget skall börja omfattas av 
rätten att få uppgifter. 

Arbetsplatskassorna kan på vissa villkor 
bevilja sina medlemmar eller dem och deras 
familjemedlemmar förmåner enligt sjukför-
säkringslagen. Eftersom förmånerna enligt 
sjukförsäkringslagen påverkar stödet för vård 
av barn bör Folkpensionsanstalten ha rätt att 
få behövliga uppgifter av arbetsplatskas-
sorna. Uppgifter enligt 1 mom. skall kunna 
fås med hjälp av teknisk anslutning så som 
föreskrivs i 24 §. 

Enligt 2 mom. skall uppgifter kunna fås av 
penninginstituten på de villkor som nämns i 
38 § 1 mom. 3 punkten familjepensionslagen.  

24 §. Utlämnande och utnyttjande av upp-
gifter i vissa fall. Bestämmelsen i 1 mom. 
motsvarar i sak gällande lag. Till momentet 
har fogats ett omnämnande av att uppgifterna 
skall kunna fås utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar i frå-
ga om erhållande av uppgifter. Uppgifterna 
enligt 1 mom. skall kunna överlåtas med 

hjälp av teknisk anslutning så som föreskrivs 
i 24 a §.  

I 2 mom. föreslås bli bestämt om rätten att 
använda uppgifter som fåtts för andra förmå-
ner. För verkställigheten av förmåner enligt 
lagen samt för säkerställandet av att de är 
lagenliga och korrekta skall det i enskilda fall 
vara tillåtet att använda uppgifter som fåtts 
för behandlingen av andra förmånsärenden. 
Det förutsätts att uppgifterna behövs för be-
handlingen av stöd för hemvård och privat 
vård av barn och att Folkpensionsanstalten 
har rätt att också annars få uppgifterna med 
stöd av lagen. Förmånstagarna skall på för-
hand, t.ex. på ansökningsblanketterna, infor-
meras om att upplysningarna eventuellt an-
vänds. Bestämmelsen motsvarar i sak gäl-
lande lag. Motsvarande bestämmelse föreslås 
bl.a. i 46 f § folkpensionslagen och 68 b § 
sjukförsäkringslagen. 

24 a §. Teknisk anslutning. I lagen föreslås 
en ny bestämmelse som motsvarar 46 h § 
folkpensionslagen och 68 c § sjukförsäk-
ringslagen. Uppgifter enligt 23 § och 24 § 1 
mom. skall kunna överlåtas och uppgifter en-
ligt 23 a § 1 mom. fås med hjälp av teknisk 
anslutning.  

24 b §. Frivilligt utlämnande av uppgifter. 
I paragrafen föreslås bli bestämt om utläm-
nande av uppgifter när det är fråga om utred-
ning av missbruk av socialskyddet eller brott 
mot bestämmelserna om social trygghet eller 
om väckande av åtal för brott. Paragrafen 
motsvarar den nya bestämmelsen i 46 i §. 

26 §. Tystnadsplikt och 27 § Brott mot tyst-
nadsplikten. Det föreslås att paragraferna 
upphävs, eftersom bestämmelser om skyl-
dighet att iaktta sekretess och påföljd vid 
överträdelse av skyldigheten finns i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
 
 
1.13. Barnbidragslagen 

16 §. Skyldighet att lämna uppgifter. Be-
stämmelsen motsvarar i sak gällande lag. I 2 
mom. föreslås bli bestämt att det på begäran 
och utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande av uppgifter skall föreligga rätt att av 
olika myndigheter och övriga instanser få de 
upplysningar som är nödvändiga för avgö-
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randet av ett ärende samt även annars för ett 
enskilt uppdrag enligt lagen, t.ex. för sköt-
seln av olika tillsynsuppgifter i anslutning till 
verkställigheten för utredning av rätten att 
lyfta barnbidrag och för verkställigheten av 
överenskommelser om social trygghet och 
andra internationella författningar om social 
trygghet. Uppgifter enligt 2 mom. skall kun-
na fås med hjälp av teknisk anslutning så 
som föreskrivs i 16 a §.  

I 3 mom. föreslås bli bestämt om rätten att 
använda uppgifter som fåtts för andra förmå-
ner. Bestämmelsen motsvarar i sak gällande 
lag. Motsvarande bestämmelser föreslås bl.a. 
i 24 § lagen om stöd för hemvård och privat 
vård av barn, 46 f § folkpensionslagen och 
68 b § sjukförsäkringslagen. Det föreslagna 4 
mom. motsvarar gällande 2 mom. 

Bestämmelsen i 4 mom. motsvarar i sak 
gällande lag, men till momentet fogas ett 
omnämnande av att uppgifterna skall kunna 
fås utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande av uppgifter. Uppgifterna enligt 4 
mom. skall kunna fås med hjälp av teknisk 
anslutning så som föreskrivs i 16 a §.  

16 a §. Teknisk anslutning. I lagen föreslås 
en ny bestämmelse om möjligheten att få 
uppgifter med hjälp av teknisk anslutning. 
Bestämmelsen motsvarar 46 h § folkpen-
sionslagen och 68 c § sjukförsäkringslagen.  
 
1.14. Lagen om moderskapsunderstöd  

14 §. Skyldighet att lämna uppgifter. Det 
föreslås att strukturen i 2 mom. ändras och 
att vissa lagtekniska ändringar företas i mo-
mentet. Bestämmelsen motsvarar i sak gäl-
lande lag. Det föreslås bli bestämt att för av-
görandet av ett ärende skall nödvändiga upp-
gifter på begäran och utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter kunna fås 
av olika myndigheter och övriga instanser. 
Uppgifter enligt 2 mom. skall kunna fås med 
hjälp av teknisk anslutning så som föreskrivs 
i 14 a §.  

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om rät-
ten att använda uppgifter som fåtts för andra 
förmåner. Bestämmelsen motsvarar i sak gäl-
lande lag. Motsvarande bestämmelser fö-
reslås bl.a. i 24 § lagen om stöd för hemvård 

och privat vård av barn, 46 f § folkpensions-
lagen och 68 b § sjukförsäkringslagen.  

14 a §. Teknisk anslutning. I lagen föreslås 
en ny bestämmelse om möjligheten att få 
uppgifter med hjälp av teknisk anslutning. 
Bestämmelsen motsvarar 46 h § folkpen-
sionslagen och 68 c § sjukförsäkringslagen. 
 
1.15. Sjukförsäkringslagen 

24 §. Det föreslås att 6 mom. ändras så att 
rätten till ersättning för sjukvårdskostnader 
och till dagpenning för den som med stöd av 
lagen om internering av farliga återfallsför-
brytare är intagen i tvångsinrättning skall fö-
reskrivas i lag. För närvarande regleras detta 
i 19 § 2 mom. sjukförsäkringsförordningen 
med stöd av ett bemyndigande i 24 § 6 mom. 
Eftersom andra personers rätt till ersättning 
för sjukvårdskostnader samt till dagpenning 
föreskrivs i lag, föreslås att bestämmelsen i 
förordningen upphävs och att bestämmelser 
om rätten till förmånerna för den som är in-
tagen i tvångsinrättning tas in i lagen.  

28 §. I paragraferna föreslås nya 4 och 5 
mom. Bestämmelsen i 4 mom. motsvarar 48 
§ sjukförsäkringsförordningen, vilken före-
slås bli upphävd. I 4 mom. föreslås bli be-
stämt att om arbetsgivaren till den försäkrade 
utbetalar lön för den tid, för vilken denne är 
berättigad till dagpenning, särskild mo-
derskapspenning eller moderskaps-, fa-
derskaps- eller föräldrapenning, skall arbets-
givaren ofördröjligen efter lönens utbeta-
lande meddela Folkpensionsanstalten därom. 
Bestämmelsen i 5 mom. motsvarar 18 § 6 
mom. sjukförsäkringsförordningen, vilket fö-
reslås bli upphävt. Enligt 5 mom. skall Folk-
pensionsanstaltens byrå på begäran meddela 
den försäkrades arbetsgivare för vilken tid 
moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapen-
ning har betalts till den andra föräldern.  

54 b §. I paragrafen föreslås en bestämmel-
se om offentlighet vid muntlig förhandling i 
prövningsnämnden och socialförsäkrings-
nämnderna. Bestämmelsen är nödvändig ef-
tersom muntlig förhandling i enlighet med 
förvaltningsprocesslagen (586/1996) är möj-
lig i prövningsnämnden och socialförsäk-
ringsnämnden med stöd av 52 och 54 §. Be-
stämmelsen motsvarar 22 § lagen om för-
valtningsdomstolarna (430/1999).  
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67 a §. Det föreslås att ordet "massutläm-
nande" stryks i 1 mom. 2 punkten. I övrigt 
bibehålls bestämmelsen oförändrad. Regis-
terbaserad reglering av personuppgifter har 
slopats i den nya personuppgiftslagen och i 
Europeiska unionens datasekretessdirektiv. 
Samtidigt har man övergått till att reglera be-
handlingen av personuppgifter. Med tanke på 
behandlingen av personuppgifter, t.ex. er-
hållande och utlämnande, är det inte längre 
av betydelse hur stor grupp av personupp-
gifter det är fråga om, utan det viktiga är att 
personuppgifterna behandlas i enlighet med 
personuppgiftslagen och datasekretessdirek-
tivet.  

I 1 mom. 2 punkten bestäms för närvarande 
om utlämnande av uppgifter om sådana kun-
der till apoteken till vilka apoteken inte kan 
överlåta läkemedel till ett med sjukförsäk-
ringsersättningen nedsatt pris utan kunderna 
skall ansöka om ersättning hos Folkpen-
sionsanstaltens byrå.  

I 3 punkten bestäms att Folkpensionsan-
stalten har rätt att lämna sådan information 
till rättsskyddscentralen för hälsovården som 
den behöver för utförande av sina uppgifter 
och som gäller läkare som upprepade gånger 
har ordinerat en större mängd läkemedel än 
vad behandlingen av en sjukdom enligt sjuk-
försäkringslagen förutsätter.  

I 4 punkten föreslås bli bestämt att Folk-
pensionsanstalten skall ha rätt att lämna upp-
gifter till apoteken med hjälp av teknisk an-
slutning.  

Om kunderna visar upp sitt FPA-kort i apo-
teken får de läkemedlen till ett med sjuk-
försäkringsersättningen nedsatt pris. Uppgif-
terna på FPA-kortet är inte alltid tidsenliga. 
Det händer t.ex. att kunden har ett FPA-kort 
trots att han eller hon har flyttat utomlands. 
Apoteken kan inte bedöma kortets giltighet 
eller uppgifternas tidsenlighet. Det kan därför 
inträffa fel som måste rättas i efterhand och 
eventuellt måste ersättningen återkrävas hos 
kunden.  

Tidsenliga uppgifter i samband med läke-
medelsköp skulle säkerställa att ersättningen 
är korrekt samt förebygga fel och det utred-
ningsarbete som felen leder till. När datasy-
stemen utvecklas kan uppgifterna på FPA-
kortet förmedlas direkt till apoteken. Proble-
met har dock varit att den gällande lagstift-

ningen inte medger att de uppgifter som be-
hövs för ett direktersättningsförfarande ges 
till apoteken.  

Uppgifterna enligt 2 – 4 punkten skall kun-
na utlämnas med hjälp av teknisk anslutning 
så som föreskrivs i 68 c §.  

68 §. Innehållet i 1 mom. motsvarar huvud-
sakligen gällande lagstiftning och praxis. Det 
föreslås att bestämmelsens struktur ändras 
och att lagtekniska ändringar företas. Be-
stämmelsen utökar i någon mån Folkpen-
sionsanstaltens och besvärsmyndigheternas 
rätt att få uppgifter. Det föreslås bli bestämt 
att på begäran och utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra bestämmelser om 
erhållande av uppgifter skall uppgifter kunna 
fås av olika myndigheter och övriga instanser 
för avgörandet av ett ärende och även annars 
för skötseln av enskilda uppdrag enligt lagen, 
t.ex. för skötseln av olika tillsynsuppgifter i 
anslutning till verkställigheten samt för verk-
ställigheten av överenskommelser om social 
trygghet och genomförandet andra interna-
tionella författningar om social trygghet, t.ex. 
rådets förordning (EEG) nr 1408/71. Enligt 
den gällande bestämmelsen kan uppgifter på 
begäran fås bara för ett ärende. Rätten utökas 
så att uppgifter om omständigheter som på-
verkar avgörandet och beloppet av en förmån 
skall kunna fås redan innan ärendet anhäng-
iggjorts. Sådana situationer uppstår bl.a. när 
en förmån som kan påverka rätten att få en 
förmån enligt denna lag och dess belopp be-
viljas retroaktivt med stöd av någon annan 
lag. 

Kretsen av dem som skall utlämna uppgif-
ter preciseras jämfört med den gällande be-
stämmelsen. Bestämmelsen i 1 punkten mot-
svarar gällande bestämmelse. I 2 och 3 punk-
ten preciseras kretsen av dem som skall ut-
lämna uppgifter till att omfatta bl.a. pen-
sionsskyddscentralen, patientförsäkringscen-
tralen och trafikförsäkringscentralen samt 
försäkringspoolen för läkemedelsskador.  

I 4 punkten föreslås att kretsen av dem som 
skall utlämna uppgifter utökas med arbets-
löshetskassorna, eftersom den arbetslöshets-
dagpenning som arbetslöshetskassorna be-
viljar sammanjämkas med sjukdagpenningen, 
och med arbetsplatskassorna, eftersom de 
behandlar och beviljar förmåner enligt denna 
lag.  
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Enligt gällande lagstiftning skall sjukhus 
och andra sjukvårdsinrättningar samt läkarna 
utlämna uppgifter på begäran. Enligt 2 mom. 
skall uppgifter kunna fås även av privata 
vårdserviceproducenter, t.ex. av dem som 
producerar läkar-, fysioterapi- och laborato-
rietjänster, vilka förfogar över motsvarande 
uppgifter som sjukhusen, samt av apotek 
med anledning av direktersättningsförfaran-
det enligt 30 a § sjukförsäkringslagen samt 
för säkerställande av att det fungerar och för 
övervakning av förfarandet. På begäran skall 
uppgifter och utlåtanden också fås av yrkes-
utbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den, t.ex. läkare, hälsovårdare, sjukvårdare, 
psykologer och fysioterapeuter. Med stöd av 
2 mom. fås bl.a. läkarutlåtande eller utlå-
tande av sjukvårds- eller undersökningsin-
rättningar om bl.a. försäkrade som sänts till 
undersökningar enligt 31 § sjukförsäkrings-
lagen.  

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om nöd-
vändiga uppgifter som skall fås för förhand-
lingar som avses i 24 §. Bestämmelsen mot-
svarar den nya bestämmelsen i 46 d § folk-
pensionslagen.  

Enligt 31 § sjukförsäkringslagen kan Folk-
pensionsanstalten för utredning och bedöm-
ning av en försäkrads arbetsförmåga be-
stämma att han eller hon skall undersökas av 
en läkare eller vid en sjukvårds- eller under-
sökningsinrättning. De kostnader som under-
sökningen medför betalas ur sjukförsäkrings-
fonden. I 4 mom. föreslås bli bestämt att 
Folkpensionsanstalten skall ha rätt att för den 
aktuella undersökningen till en läkare och 
sjukvårds- eller undersökningsinrättning 
lämna i lagrummet specificerade känsliga 
uppgifter. De uppgifter om vårdåtgärder som 
avses i bestämmelsen innefattar bl.a. de lä-
kemedelsuppgifter för den försäkrade som 
Folkpensionsanstalten förfogar över och som 
behövs som grundläggande information t.ex. 
när läkaren, sjukhuset eller inrättningen gör 
upp en undersökningsplan för den försäk-
rade.  

I 5 mom. föreskrivs att uppgifterna skall 
vara avgiftsfria. Uppgifterna skall liksom nu 
fås avgiftsfritt. Med avvikelse från principen 
om avgiftsfrihet skall yrkesutbildade perso-
ner inom hälso- och sjukvården liksom nu ha 
rätt att få ett skäligt arvode för de uppgifter 

och utlåtanden som begärts av dem med stöd 
av 2 mom. När ett skäligt arvode bedöms be-
aktas bl.a. om den som gett uppgifterna eller 
utlåtandet är specialist på specialområdet i 
fråga, hur omfattande eller vanliga uppgif-
terna och utlåtandena är samt om det är fråga 
om ett speciellt krävande eller tidskrävande 
ärende. 

Uppgifterna enligt 1—4 mom. skall kunna 
fås med hjälp av teknisk anslutning så som 
föreskrivs i 68 c §.  

68 a §. I 24 § sjukförsäkringslagen sägs att 
ersättning för sjukvårdskostnader eller kost-
nader vid havandeskap och barnsbörd inte 
betalas för den tid en försäkrad får offentlig 
anstaltsvård eller motsvarande vård. I 1 
mom. föreslås därför bli bestämt att en in-
rättning enligt 24 § sjukförsäkringslagen 
skall underrätta Folkpensionsanstalten om att 
en försäkrad blivit intagen för anstaltsvård. 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att 
sjukförsäkringsersättningar för sjukvård ut-
betalas till de försäkrade som är berättigade 
till dem. Eftersom de som får offentlig an-
staltsvård inte har rätt att få ersättning för 
sjukvårdskostnaderna från sjukförsäkringen, 
bör inrättningen förmedla uppgifterna om in-
tagning för anstaltsvård till Folkpensions-
anstalten. Om ersättning från sjukförsäk-
ringen betalas till den som får offentlig an-
staltsvård skall Folkpensionsanstalten åter-
kräva den överskjutande förmånen. I den gäl-
lande lagstiftningen finns inte någon mot-
svarande bestämmelse. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om 
fängelsers och andra straffanstalters skyldig-
het att lämna uppgifter. Sjukdagpenning, 
moderskaps-, föräldra- eller faderskapspen-
ning utbetalas inte till den som avtjänar di-
rekt ådömt fängelsestraff eller den som är in-
tagen i tvångsinrättning enligt 1 § lagen om 
internering av farliga återfallsförbrytare 
(317/1953). Fängelsemyndigheterna skall 
göra en anmälan genast när en försäkrad bli-
vit intagen i en straffanstalt eller börjat av-
tjäna ett fängelsestraff. Motsvarande be-
stämmelse finns för närvarande i 19 § 3 
mom. sjukförsäkringslagen, vilket enligt för-
slaget skall upphävas. 

I 3 mom. föreslås bli bestämt att rätts-
skyddscentralen för hälsovården skall lämna 
uppgifter ur sitt centralregister över den yr-
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kesutbildade hälsovårdspersonalen. I registret 
finns uppgifter om bl.a. läkare, tandläkare 
och i sjukförsäkringslagen avsedda personer 
som fått tillbörlig yrkesutbildning. Enligt 
sjukförsäkringslagen skall vård som getts av 
läkare eller tandläkare ersättas, om vården 
har getts av en person som har rätt att utöva 
läkar- eller tandläkaryrket i Finland. Likaså 
ersätts vård som ordinerats av läkare och som 
getts av en i sjukförsäkringslagen avsedd 
person som fått tillbörlig utbildning och som 
införts i den förteckning över hälsovårdsper-
sonal som förs av Rättsskyddscentralen för 
hälsovården. Med stöd av den nya bestäm-
melsen fås uppgifter enligt 24 a § 2 mom. 1 
och 3 punkten lagen om yrkesutbildade inom 
hälso- och sjukvården (559/1994) om t.ex. 
läkare, sjukskötare och fysioterapeuter. 

Enligt 4 mom. skall uppgifterna enligt pa-
ragrafen kunna fås avgiftsfritt. Uppgifterna 
skall kunna lämnas med hjälp av teknisk an-
slutning på de villkor som anges i 68 c §.  

68 b §. Enligt 7 § personuppgiftslagen får 
personuppgifter användas eller i övrigt be-
handlas endast på ett sätt som inte strider mot 
ändamålen med behandlingen av personupp-
gifter. Här är det fråga om en s.k. ändamåls-
bundenhetsprincip, som också föreskrivs i 
Europeiska unionens datasekretessdirektiv. 
Enligt Europarådets rekommendation nr R 
(86) 1 om skydd av personuppgifter som an-
vänds inom socialskyddet får en social-
skyddsinrättning dock använda personupp-
gifter som skaffats för skötseln av en viss 
uppgift för andra socialskyddsändamål som 
hör till dess behörighet. 

För verkställigheten av sjukförsäkringsla-
gen behöver Folkpensionsanstalten ofta få 
samma uppgifter av samma myndigheter och 
inrättningar samt övriga instanser som den 
behöver vid verkställigheten av andra för-
månsslag. För att uppgifterna inte skall be-
höva begäras på nytt föreslås bli bestämt att 
när Folkpensionsanstalten verkställer förmå-
ner enligt sjukförsäkringslagen och säker-
ställer att förmånerna är korrekta skall den i 
enskilda fall ha rätt att använda uppgifter 
som erhållits för behandlingen av något annat 
förmånsärende.  

Det förutsätts att upplysningarna är nöd-
vändiga för behandlingen av förmåner enligt 
sjukförsäkringslagen och att Folkpensionsan-

stalten har rätt att också annars få upplys-
ningarna med stöd av lagen. Sökanden skall 
på förhand informeras om att upplysningarna 
eventuellt används. Motsvarande bestäm-
melse föreslås i t.ex. 46 f § folkpensionsla-
gen och 25 b § lagen om bostadsbidrag. En i 
sak motsvarande bestämmelse finns för när-
varande i bl.a. 14 § 3 mom. lagen om mo-
derskapsunderstöd, 16 § 4 mom. barnbi-
dragslagen samt i 24 § 2 mom. lagen om stöd 
för hemvård och privat vård av barn.  

68 c §. I lagen föreslås en ny bestämmelse 
om möjligheten att få uppgifter med hjälp av 
teknisk anslutning. Den som får uppgifterna 
skall se till att datasekretessen och dataskyd-
det uppfylls. Bestämmelsen motsvarar 46 h § 
folkpensionslagen. 

68 d §. Bestämmelsen motsvarar den nya 
bestämmelsen i 46 i § folkpensionslagen.  

68 e §. Bestämmelsen motsvarar den nya 
bestämmelsen i 46 j § folkpensionslagen.  

69 §. Det föreslås att 1 mom. ändras. Folk-
pensionsanstalten skall ha rätt att på begäran 
av utsökningsmyndigheten underrätta den 
bara om sådana av Folkpensionsanstalten ut-
betalda belopp av förmåner som kan utmätas 
eller som beaktas vid beräkningen av det 
skyddade beloppet i utmätningen. Dessutom 
skall den få uppge vilka andra inrättningar 
som veterligen betalar ut pensioner och andra 
socialskyddsförmåner. Till denna del mot-
svarar bestämmelsen gällande lagstiftning 
och praxis. Bestämmelsen preciseras så att 
sådana förmåner som inte beaktas när det 
skyddade beloppet bestäms inte skall få upp-
ges. 

Uppgifter enligt paragrafen skall kunna 
lämnas med hjälp av teknisk anslutning så 
som föreskrivs i 68 c §. 

Ikraftträdelsebestämmelse. Det föreslås att 
18 § 6 mom., 19 § 2 och 3 mom. och 48 § 
sjukförsäkringsförordningen skall upphävas. 
Detsamma föreslås i fråga om 13 a §, efter-
som motsvarande bestämmelse finns i 46 a § 
1 mom. 1 punkten., i fråga om 24 §, eftersom 
motsvarande bestämmelse finns i statsrådets 
nya förordning om Folkpensionsanstalten, 
samt i fråga om 45 §, eftersom den blir obe-
hövlig.  
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1.16. Lagen om rehabilitering som ordnas 
av Folkpensionsanstalten 

4 §. Annan yrkesinriktad och medicinsk re-
habilitering. Det föreslås att gällande 1 mom. 
för tydlighetens skull uppdelas i två skilda 
moment så, att den gällande fjärde meningen 
i momentet blir 2 mom. Bestämmelsen i 1 
mom. gäller således så kallad rehabilitering 
enligt prövning och 2 mom. gäller stöd för 
forsknings- och utvecklingsverksamhet som 
avser rehabilitering och förebyggande av 
sjukdomar samt vid behov stöd för utgifter 
för grundlig förbättring av rehabiliteringsan-
stalter som avses i momentet samt stöd för 
dessa anstalters drift. Gällande 2 mom. blir 3 
mom. 

Sakinnehållet i paragrafen ändras inte. 
Ändringen är enbart av teknisk natur och för-
anleds av den ändring som föreslås i be-
stämmelsen om ändringssökande i 8 §. 

5 §. Ansökan och beslut. Enligt 4 mom. 
skall Folkpensionsanstalten underrätta pen-
sionsskyddscentralen om sitt beslut om yr-
kesinriktad rehabilitering. Enligt den gäl-
lande bestämmelsen utfärdas bestämmelser 
om anmälningsförfarandet genom förord-
ning. Enligt 6 § förordningen om rehabili-
tering som ordnas av Folkpensionsanstalten 
(1161/1991) har anmälan kunnat skickas ge-
nom elektronisk linjeöverföring eller i annan 
maskinspråklig form. Det föreslås att hänvis-
ningen till förordningen slopas. Dessutom fö-
reslås att 6 § i förordningen upphävs, efter-
som motsvarande reglering föreslås i den nya 
bestämmelsen i 11 a §.  

Det föreslås att ett nytt 5 mom. fogas till 
paragrafen. Enligt förslaget skall Folkpen-
sionsanstalten meddela sitt rehabiliteringsbe-
slut till olika samarbetsinstanser. Det förut-
sätts att uppgiften är nödvändig för genomfö-
randet av rehabiliteringen. Enligt gällande 9 
§ 4 mom. har en läroanstalt, en rehabiliter-
ingsanstalt eller andra som tillhandahåller re-
habilitering rätt att av Folkpensionsanstalten 
få uppgifter om en rehabiliteringsförmån till 
den del uppgifterna är nödvändiga för fast-
ställandet eller utbetalningen av en förmån 
som rehabiliteringsklienten får med stöd av 
någon annan lagstiftning. Det är viktigt att de 
instanser som ansvarar för rehabiliteringen 
och de som uppgör rehabiliteringsplanen får 

uppgifterna i sådana fall då de bär det grund-
läggande ansvaret för planeringen och ge-
nomförandet av en persons vård och reha-
bilitering. Den som tillhandahåller rehabili-
teringen, t.ex. rehabiliteringsinrättningen, 
underrättas om ett rehabiliteringsbeslut så att 
den kan genomföra rehabiliteringen i enlig-
het med beslutet. Bestämmelsen motsvarar 
huvudsakligen gällande lag och praxis. 

De uppgifter som avses i 4 och 5 mom. 
skall kunna lämnas med hjälp av en teknisk 
anslutning på de villkor som nämns i 11 a §. 

8 §. Ändringssökande. I syfte att förtydliga 
besvärsrätten föreslås ett nytt 4 mom. Enligt 
1 mom. föreligger för närvarande besvärsrätt 
endast i fråga om rehabiliteringsbeslut som 
Folkpensionsanstalten har meddelat med stöd 
av 2 och 3 §. Ordalydelsen innebär att be-
svärsrätt således inte föreligger i fråga om 
annat beslut om yrkesinriktad eller medicinsk 
rehabilitering enligt 4 § 1 mom. än beslut en-
ligt 2 och 3 §, trots att besvärsförbudet inte 
direkt uttrycks i paragrafen.  

Lagen om Folkpensionsanstalten 
(731/2001) trädde i kraft den 1 januari 2002. 
I 24 § sägs att ändring i beslut av Folkpen-
sionsanstalten får sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med 
förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte 
något annat bestäms om sökande av ändring. 
Avsikten har dock inte varit att Folkpen-
sionsanstaltens beslut om rehabilitering en-
ligt prövning skall kunna överklagas hos 
högsta förvaltningsdomstolen. För att förtyd-
liga saken bör 8 § lagen om rehabilitering 
som ordnas av folkpensionsanstalten inne-
hålla ett uttryckligt förbud mot sökande av 
ändring i beslut om rehabilitering enligt 
prövning enligt 4 § 1 mom. Det är fråga om 
möjligheten att få rehabilitering på basis av 
Folkpensionsanstaltens prövning och enligt 
riksdagens årliga anslag. I paragrafen före-
slås därför ett nytt 4 mom., enligt vilket be-
svärsrätt inte föreligger i fråga om beslut om 
rehabilitering enligt prövning som Folkpen-
sionsanstalten meddelat med stöd av 4 § 1 
mom. 

9 §. Erhållande av uppgifter på begäran. 
Allmänna bestämmelser om Folkpensionsan-
staltens och besvärsinstansernas rätt att få 
uppgifter från olika instanser finns för närva-
rande i 9 §. Det föreslås nu att en strukturell 
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ändring företas i lagen, varvid bestämmel-
serna om erhållande av uppgifter kommer att 
finnas i två paragrafer, 9 och 9 a §. Änd-
ringen föranleds av att det är nödvändigt att 
förenhetliga bestämmelserna om erhållande 
och utlämnande av uppgifter i olika för-
månslagar.  

I paragrafen föreslås bli bestämt om Folk-
pensionsanstaltens och besvärsinstansernas 
rätt att på begäran få uppgifter av olika myn-
digheter och övriga instanser. Folkpensions-
anstalten och besvärsinstanserna skall utan 
hinder av sekretessbestämmelserna ha rätt att 
få nödvändiga uppgifter för avgörandet av ett 
ärende eller annars för ett enskilt uppdrag en-
ligt lagen eller för verkställigheten av över-
enskommelser om social trygghet som gäller 
Finland eller för genomförandet av andra in-
ternationella författningar om social trygghet, 
t.ex. rådets förordning (EEG) nr 1408/71. 
Bestämmelser om att de instanser som nämns 
i paragrafen skall utlämna uppgifter till Folk-
pensionsanstalten finns också för närvarande 
i 9 §.  

För närvarande gäller att uppgifterna skall 
ges bara för avgörandet av ett ärende. Rätten 
utökas så att uppgifter om omständigheter 
som påverkar avgörandet och beloppet av en 
förmån skall kunna fås redan innan ärendet 
anhängiggjorts. Enligt 4 mom. är läroanstal-
terna, rehabiliteringsinrättningarna och andra 
som tillhandahåller rehabilitering redan i dag 
skyldiga att ge Folkpensionsanstalten de upp-
lysningar den behöver för sina uppgifter. För 
dem är skyldigheten att lämna upplysningar 
alltså inte heller för närvarande bunden till 
att ärendet har anhängiggjorts. 

De som skall lämna uppgifter preciseras i 1 
mom. Uppgifter skall kunna fås av bl.a. stat-
liga och kommunala myndigheter, t.ex. skat-
temyndigheterna, samt av patientförsäkrings-
centralen och trafikförsäkringscentralen.  

I 1 mom. 4 punkten bibehålls arbetsgivar-
nas, arbetslöshetskassornas och arbetsplats-
kassornas skyldighet att lämna uppgifter. En-
ligt 5 punkten skall Folkpensionsanstalten för 
uppföljningen av hur rehabiliteringen genom-
förs ha rätt att bl.a. av läroanstalterna få iden-
tifierings- och individualiseringsuppgifter för 
de studerande som närvaroanmält sig, upp-
gifter om att studierna bedrivs på heltid och 
uppgifter om hur de framskrider. Med stöd 

av 1 mom. skall Folkpensionsanstalten ha 
rätt att av t.ex. utbildningsstyrelsen, länssty-
relserna och högskolorna få identifierings- 
och individualiseringsuppgifter för dem som 
blivit valda vid urvalen av studerande samt 
av utbildningsstyrelsen motsvarande uppgif-
ter för dem som fått anmälan med bekräftelse 
av studieplatsen samt uppgifter om läroan-
stalt och studielinje eller utbildningsprogram. 
Uppgifterna behövs för uppföljningen av yr-
kesinriktad rehabilitering som ordnas i form 
av utbildning. 

I 2 mom. föreslås bli bestämt om rätten att 
få nödvändiga uppgifter av verksamhetsen-
heter för hälso- och sjukvård, t.ex. rehabili-
teringsinrättningar, privata läkarstationer 
samt yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården. Med verksamhetsenheter för 
hälso- och sjukvård avses verksamhetsenhe-
ter för hälso- och sjukvård enligt 2 § 4 punk-
ten lagen om patientens ställning och rättig-
heter. Med andra vårdinrättningar avses bl.a. 
socialvårdsinrättningar. Med andra som till-
handahåller rehabilitering avses t.ex. mu-
sikterapeuter. I lagrummet preciseras de nöd-
vändiga uppgifter som Folkpensionsanstalten 
skall ha rätt att få. 

Bestämmelsen i 3 mom. motsvarar i sak 
huvudsakligen gällande 2 mom. Bestämmel-
sen har preciserats med en förteckning över 
de uppgifter som Folkpensionsanstalten skall 
ha rätt att få för förhandlingarna enligt 3 a §. 

I 4 mom. föreslås bli bestämt att de som 
tillhandahåller rehabiliteringstjänster också 
skall lämna Folkpensionsanstalten sådana 
uppgifter som behövs för anordnandet av  
rehabiliteringsservice enligt denna lag samt 
för övervakningen av och kvalitetsutvärde-
ringen av tillhandahållet. Att uppgifterna be-
hövs beror på att när rehabilitering ordnas 
svarar Folkpensionsanstalten för att den läm-
par sig för klientens behov och för dess kva-
litet. Uppgifterna har också hittills fåtts av 
rehabiliteringsinrättningarna med stöd av  
9 §.  

Enligt 5 mom. skall Folkpensionsanstalten 
och besvärsinstanserna enligt lagen ha rätt att 
liksom nu få uppgifterna avgiftsfritt. En yr-
kesutbildad person skall dock ha rätt att få ett 
skäligt arvode för de utlåtanden han eller hon 
har gett med stöd av 2 mom., om inte arvodet 
ingår i den ersättning som betalas för rehabi-
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literingstjänsten. För närvarande gäller rätten 
till arvode enbart läkare. 

De uppgifter som avses i denna paragraf 
skall kunna fås med hjälp av teknisk anslut-
ning på de villkor som föreskrivs i 11 a §. 

9 a §. Rätt att få uppgifter. I lagen föreslås 
en ny 9 a §, enligt vilken olika samarbetsin-
stanser avgiftsfritt skall lämna Folkpensions-
anstalten de uppgifter den behöver. Folkpen-
sionsanstalten kan också för närvarande få 
motsvarande upplysningar med stöd av 9 §. 
Upplysningar enligt 1 och 2 mom. behövs för 
att överlappande rehabiliteringsbeslut skall 
kunna undvikas. Nödvändiga är också inrätt-
ningarnas upplysningar enligt 3 mom. om att 
en förmånstagare blivit intagen för anstalts-
vård, eftersom Folkpensionsanstalten enligt 3 
a § inte ordnar rehabilitering för den som får 
offentlig anstaltsvård. Uppgifterna behövs 
genast när anstaltsvården inleds. 

I 4 mom. föreslås bli bestämt att rätts-
skyddscentralen för hälsovården skall lämna 
uppgifter om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården. För verkställigheten 
av rehabiliteringsförmåner skall Folkpen-
sionsanstalten ha rätt att få alla i 24 a § 2 
mom. lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården avsedda uppgif-
ter som införts i centralregistret. 

Med stöd av lag skall Folkpensionsanstal-
ten ordna den rehabilitering som rehabiliter-
ingsklienten behöver. Folkpensionsanstalten 
kan producera rehabiliteringsservicen själv 
eller köpa den av andra serviceproducenter. 
När rehabiliteringsservice anordnas behövs 
uppgifterna i centralregistret över den yrkes-
utbildade hälsovårdspersonalen bl.a. för kon-
staterande av att den som tillhandahåller och 
producerar rehabiliteringsservicen har rätt att 
utöva yrket i Finland som legitimerad yrkes-
utbildad person eller att han eller hon har be-
viljats tillstånd samt har rätt att använda en 
yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården.  

Som anordnare av rehabiliteringen ansvarar 
Folkpensionsanstalten också för att den reha-
biliteringsservice som skaffas till sitt innehåll 
och sin kvalitet uppfyller tillbörliga villkor 
och att den som ger rehabilitering lämpar sig 
t.ex. för att ge terapi. Ansvaret accentueras i 
fråga om gravt handikappade och i synnerhet 
i fråga om gravt handikappade barn. Med 

hänsyn till bl.a. det långvariga och förtroliga 
förhållande som vid fortgående terapi i all-
mänhet uppkommer mellan terapeuten och 
rehabiliteringsklienten, kan det för den som 
får terapi vara mycket svårt att för utomstå-
ende berätta om det som är negativt i terapi-
relationen. Det är därför viktigt att Folkpen-
sionsanstalten för verkställigheten av rehabi-
literingsförmånerna får alla sådana uppgifter 
som införts i centralregistret och på basis av 
vilka det också kan bedömas om en yrkesut-
bildad person med behörig utbildning är 
lämplig att ge rehabilitering.  

Folkpensionsanstalten ordnar yrkesutbild-
ning i form av rehabilitering huvudsakligen 
vid läroanstalter som står under offentlig till-
syn. Därför behöver Folkpensionsanstalten få 
uppgifter av undervisningsministeriet och ut-
bildningsstyrelsen om dem som anordnar yr-
kesutbildning. Uppgifterna behövs också för 
betalning av rehabiliteringspenning till dem 
som deltar i läroavtalsutbildning. En be-
stämmelse om skyldigheten att lämna upp-
gifter föreslås i 5 mom.  

De uppgifter som avses i paragrafen skall 
kunna fås med hjälp av teknisk anslutning på 
de villkor som föreskrivs i 11 a §. 

9 b §. Användning av uppgifter. Enligt 7 § 
personuppgiftslagen får personuppgifter an-
vändas eller i övrigt behandlas endast på ett 
sätt som inte strider mot ändamålen med be-
handlingen av personuppgifter. Här är det 
fråga om en s.k. ändamålsbundenhetsprincip, 
som också föreskrivs i Europeiska unionens 
datasekretessdirektiv. Enligt Europarådets 
rekommendation nr R (86) 1 om skydd av 
personuppgifter som används inom social-
skyddet får en socialskyddsinrättning dock 
använda personuppgifter som skaffats för 
skötseln av en viss uppgift för andra social-
skyddsändamål som hör till dess behörighet. 

För behandlingen av förmåner behöver 
Folkpensionsanstalten ofta få samma upp-
gifter av samma myndigheter och inrätt-
ningar. För att samma uppgifter inte skall be-
höva begäras på nytt föreslås i lagen bli be-
stämt att när Folkpensionsanstalten verkstäl-
ler förmåner enligt lagen samt säkerställer att 
förmånerna är lagenliga och korrekta skall 
den i enskilda fall ha rätt att använda upp-
gifter som erhållits för behandlingen av något 
annat förmånsärende. Det förutsätts att upp-
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lysningarna är nödvändiga för behandlingen 
av en rehabiliteringsförmån och att Folkpen-
sionsanstalten har rätt att också annars få 
upplysningarna med stöd av lagen. För-
månstagaren skall på förhand, t.ex. på ansök-
ningsblanketterna, informeras om att upplys-
ningarna eventuellt används. Motsvarande 
bestämmelse föreslås även i andra lagar som 
verkställs av Folkpensionsanstalten, t.ex. 46 f 
§ folkpensionslagen, 68 b § sjukförsäkrings-
lagen och 34 b § lagen om rehabiliterings-
penning.  

10 §. Rätt att utlämna uppgifter. För ge-
nomförandet av rehabilitering förutsätts till-
räckligt omfattande och aktuella uppgifter 
om rehabiliteringsklientens hälsa, om ut-
gångspunkterna och om övriga omständig-
heter. För rehabiliteringen kan de instanser 
som nämns i paragrafen eventuellt också be-
höva sekretessbelagda uppgifter. I paragrafen 
föreslås därför bli bestämt om under vilka 
förutsättningar Folkpensionsanstalten skall 
ha rätt att utan hinder av sekretessbestäm-
melserna utlämna sådana uppgifter. Bestäm-
melsen motsvarar huvudsakligen gällande 9 
§ 4 mom. och gällande praxis. 

Uppgifterna skall kunna lämnas med hjälp 
av teknisk anslutning på de villkor som före-
skrivs i 11 a §.  

11 §. Utmätnings- och överföringsförbud. I 
3 mom. föreslås bli bestämt att Folkpen-
sionsanstalten skall ha rätt att på begäran av 
en utsökningsmyndighet underrätta den om 
sådana av Folkpensionsanstalten betalda be-
lopp av förmåner och ersättningar som kan 
utmätas eller som beaktas vid beräkningen av 
det skyddade beloppet i utmätningen. Dess-
utom skall den få uppge vilka andra inrätt-
ningar som veterligen betalar ut rehabiliter-
ingsförmåner. Det är skäl att notera att ut-
mätningsförbudet enligt 1 mom. bara gäller 
förmåner eller stöd som betalas till rehabili-
teringsklienten. Ersättning som betalas till 
den som tillhandahåller rehabiliteringstjäns-
ter kan däremot utmätas och ersättningen får 
uppges för utsökningsmyndigheten. Uppgif-
terna skall kunna lämnas med hjälp av tek-
nisk anslutning på de villkor som föreskrivs i 
11 a §. 

11 a §. Teknisk anslutning. I lagen föreslås 
en ny bestämmelse om möjligheten att få 
uppgifter med hjälp av teknisk anslutning. 

Den som får uppgifterna skall se till att data-
sekretessen och dataskyddet uppfylls. Be-
stämmelsen motsvarar 46 h § folkpensions-
lagen och 68 c § sjukförsäkringslagen. 

14 §. Organisering av verksamheten. Det 
föreslås att hänvisningen till 83 § folkpen-
sionslagen, vilken föreslås bli upphävd, och 
till den upphävda 89 § stryks samt att en 
hänvisning till de nya bestämmelserna i 46 i 
och 46 j § tas in. I övrigt bibehålls paragrafen 
oförändrad. 

Ikraftträdelsebestämmelse. Det föreslås att 
6 § förordningen om rehabilitering som ord-
nas av folkpensionsanstalten upphävs. Det-
samma föreslås i fråga om 5 § i förord-
ningen, eftersom motsvarande bestämmelse 
finns i statsrådets nya förordning om Folk-
pensionsanstalten.  
 
1.17. Lagen om rehabiliteringspenning 

21 §. Betalning till arbetsgivaren. I para-
grafen föreslås ett nytt 2 mom., som motsva-
rar den bestämmelse i 13 § förordningen om 
rehabiliteringspenning som föreslås bli upp-
hävd. I 2 mom. föreslås bli bestämt att om 
arbetsgivaren betalar lön till en arbetstagare 
som ges rehabilitering under den tid för vil-
ken arbetstagaren får rehabiliteringspenning, 
skall arbetsgivaren genast när lönen betalats 
ut underrätta Folkpensionsanstaltens byrå 
därom. 

26 §. Beslut. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att kretsen av dem som skall under-
rättas om ett beslut om rehabiliteringspen-
ning utvidgas. Förutom den som har medde-
lat rehabiliteringsbeslutet skall beslutet även 
kunna delges den som anordnar läroavtalsut-
bildning. Enligt den ändring (836/1998) av 
lagen om rehabiliteringspenning som trädde i 
kraft den 1 augusti 1999 kan rehabiliterings-
penning också betalas till en rehabiliterings-
klient som deltar i läroavtalsutbildning. I gäl-
lande 34 § 3 mom. bestäms att  läroanstalter, 
rehabiliteringsinrättningar och andra som 
tillhandahåller rehabilitering har rätt att få 
uppgifter om rehabiliteringspenning till en 
rehabiliteringsklient till den del de behövs för 
fastställande eller utbetalning av en förmån 
som klienten har rätt till enligt någon annan 
lagstiftning. Exempelvis den som anordnar 
läroavtalsutbildning och en läroanstalt som 
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tillhandahåller yrkesinriktad rehabilitering 
behöver uppgifter om beslutet för att kunna 
samordna de studiesociala förmånerna. 

Beslutet skall dessutom kunna delges ar-
betsgivaren när informationen behövs för att 
arbetsgivaren skall kunna beakta beslutet om 
rehabiliteringspenning när han eller hon fast-
ställer rehabiliteringsklientens rätt att få lön 
eller andra förmåner under rehabiliteringsti-
den eller kunna kräva att rehabiliteringspen-
ningen betalas till arbetsgivaren med stöd av 
21 §.  

I 2 mom. föreslås bli bestämt att Folkpen-
sionsanstalten skall underrätta pensions-
skyddscentralen om beslut som gäller yrkes-
inriktad rehabilitering och om rehabiliter-
ingspenning som därvid beviljas. Enligt gäl-
lande 2 mom. utfärdas bestämmelser om an-
mälningsförfarandet genom förordning. En 
bestämmelse om detta finns i 14 § förord-
ningen om rehabiliteringspenning 
(893/1991). Det föreslås att hänvisningen till 
förordningen slopas i momentet och att 14 § i 
förordningen upphävs. Uppgifterna skall 
kunna utlämnas med hjälp av teknisk anslut-
ning så som bestäms närmare i 35 a §. 

30 a §. Utmätnings- och överföringsförbud. 
Det föreslås att 2 mom. ändras så att Folk-
pensionsanstalten skall ha rätt att på begäran 
av en utsökningsmyndighet underrätta den 
bara om sådana av Folkpensionsanstalten ut-
betalda belopp av förmåner och ersättningar 
som kan utmätas eller som beaktas vid be-
räkningen av det skyddade beloppet i utmät-
ningen. Dessutom skall den få uppge vilka 
andra inrättningar som veterligen betalar ut 
pensioner och andra sociala förmåner. Till 
denna del motsvarar bestämmelsen gällande 
lagstiftning och praxis. Bestämmelsen preci-
seras så att sådana förmåner som inte beaktas 
när det skyddade beloppet bestäms inte skall 
få uppges. Uppgifterna skall få utlämnas med 
hjälp av teknisk anslutning på de villkor som 
föreskrivs i 35 a §.  

34 §. Erhållande av uppgifter på begäran. 
Det föreslås att 1 mom. ändras så att utöver 
de instanser som för närvarande nämns i pa-
ragrafen skall Folkpensionsanstalten och be-
svärsinstanserna på begäran och utan hinder 
av sekretessbestämmelserna ha rätt att även 
av patientförsäkringscentralen och trafikför-
säkringscentralen få de uppgifter som behövs 

för avgörandet av ett ärende eller annars för 
skötseln av enskilda uppdrag enligt lagen el-
ler för verkställigheten av överenskommelser 
om social trygghet som berör Finland eller 
för genomförandet av andra internationella 
författningar om social trygghet, t.ex. rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71. Uppgifterna 
från patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen behövs för att förhindra 
överlappande förmånsbeslut. 

Med stöd av 2 mom. skall Folkpensionsan-
stalten av den som tillhandahåller rehabili-
tering kunna få uppgifter bl.a. för bedömning 
av om den som deltar i läroavtalsutbildning 
är handikappad på det sätt som avses i 5 § 4 
mom. så att han eller hon inte kan få rehabi-
literingspenning eller om det är nödvändigt 
att utbetala rehabiliteringspenning enligt 17 a 
§ för att säkerställa yrkesrehabilitering för en 
handikappad ung person.  

Enligt 3 mom. skall motsvarande rätt att få 
uppgifter i enskilda fall och på de villkor som 
anges i momentet även gälla penninginstitut. 
Uppgifter av penning- och kreditinstitut 
verksamma i olika former behövs för fast-
ställandet av rehabiliteringspenningen för en 
rehabiliteringsklient som deltar i yrkesutbild-
ning. 

I 4 mom. föreslås bli bestämt att uppgif-
terna skall fås avgiftsfritt. Uppgifterna skall 
liksom nu fås avgiftsfritt. Yrkesutbildade 
personer enligt lagen om yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården skall dock 
ha rätt att få ett skäligt arvode för sina utlå-
tanden. Sådana är förutom läkare även bl.a. 
fysioterapeuter och sjukskötare. Arvode be-
talas inte om det ingår i den ersättning som 
betalas för rehabiliteringstjänsten. För närva-
rande har bara läkarna rätt att få arvode. 

Med undantag av de uppgifter som avses i 
3 mom. skall också de uppgifter som avses i 
denna paragraf kunna fås med hjälp av tek-
nisk anslutning på de villkor som föreskrivs i 
35 a §. 

34 a §. Rätt att få uppgifter. I 1 mom. före-
slås bli bestämt att för fastställandet av reha-
biliteringspenningen skall Folkpensionsan-
stalten ha rätt att av pensionsanstalterna av-
giftsfritt få uppgifter om deras rehabiliter-
ingsåtgärder och olika ersättningar i anslut-
ning till rehabiliteringen. Uppgifterna behövs 
för att överlappande förmånsavgöranden 
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skall kunna undvikas. 
Enligt 2 mom. skall straffanstalter och 

tvångsinrättningar meddela Folkpensionsan-
stalten om att ett straff börjar och slutar. 
Uppgifterna behövs därför att enligt lagen 
betalas inte rehabiliteringspenning för tiden i 
en straffanstalt. 

Också de uppgifter som avses i denna pa-
ragraf skall kunna fås avgiftsfritt och med 
hjälp av teknisk anslutning på de villkor som 
föreskrivs i 35 a §. 

34 b §. Användning av uppgifter. Paragra-
fen motsvarar den nya bestämmelsen i 9 b § 
lagen om rehabilitering som ordnas av folk-
pensionsanstalten. 

35 §. Tillämpning av sjukförsäkringslagen. 
Det föreslås att paragrafen ändras så att hän-
visningen till sekretessbestämmelsen enligt 
67 § sjukförsäkringslagen slopas. Sekretess-
bestämmelsen i sjukförsäkringslagen upp-
hävdes räknat från den 1 december 1999 ge-
nom lagen om upphävande av vissa sekre-
tessbestämmelser i samband med att lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
trädde i kraft. På hemlighållande av uppgifter 
tillämpas lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet. 

35 a §. Teknisk anslutning. I lagen föreslås 
en ny bestämmelse om möjligheten att få 
uppgifter med hjälp av teknisk anslutning. 
Den som får uppgifterna skall se till att data-
sekretessen och dataskyddet uppfylls. Be-
stämmelsen motsvarar 46 h § folkpensions-
lagen och 68 c § sjukförsäkringslagen. 

35 b §. Frivilligt utlämnande av uppgifter. 
I paragrafen föreslås bli bestämt om utläm-
nande av uppgifter i sådana fall då det är frå-
ga om utredning av missbruk av social-
skyddet eller brott mot bestämmelserna om 
social trygghet eller väckande av åtal för 
brott. Innehållet i paragrafen motsvarar den 
nya bestämmelsen i 46 i § folkpensionslagen. 

35 c §. Anmälningsplikt. Paragrafen mot-
svarar den nya bestämmelsen i 46 j § folk-
pensionslagen.  

Ikraftträdelsebestämmelse. Det föreslås att 
13 och 14 § förordningen om rehabiliterings-
penning upphävs. Detsamma gäller 15 § i 
förordningen, eftersom motsvarande be-
stämmelse finns i statsrådets förordning om 
Folkpensionsanstalten.  
 

1.18. Lagen om tillämpning av lagstift-
ningen om bosättningsbaserad social 
trygghet 

15 §. Skyldighet att lämna uppgifter. Be-
stämmelsen motsvarar i sak den gällande be-
stämmelsen. I 2 punkten föreslås ett särskilt 
omnämnande av pensionsskyddscentralen. 
Det föreslås att paragrafens struktur ändras 
på motsvarande sätt som bestämmelserna om 
erhållande av uppgifter i de övriga förmåns-
lagarna. I lagen föreslås dessutom en be-
stämmelse om möjligheten att få uppgifter 
med hjälp av teknisk anslutning. Den som får 
uppgifterna skall se till att datasekretessen 
och dataskyddet uppfylls. Bestämmelsen 
motsvarar 46 h § folkpensionslagen och 68 c 
§ sjukförsäkringslagen. 
 
2.  Närmare bestämmelser 

Bestämmelserna i folkpensionsförord-
ningen och sjukförsäkringsförordningen samt 
i vissa andra förordningar bör ändras så att de 
motsvarar revideringen. Vissa av de frågor 
som enligt förslaget skall regleras i lag regle-
ras för närvarande genom förordningar, som 
till denna del bör upphävas. 
 
3.  Ikraftträdande 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att de har antagits 
och blivit stadfästa. 
 
4.  Lagst if tningsordning 

Bestämmelserna om grundläggande rättig-
heter har påverkat beredningen bl.a. vid be-
dömningen av sekretessnormerna och defini-
tionen av skydd för personuppgifter i förhål-
lande till handlingars offentlighet och indivi-
dens självbestämmanderätt. I 10 § grundla-
gen bestäms om skydd för privatlivet. I 15 § 
grundlagen bestäms dessutom om egendoms-
skydd. 

I propositionen har frågan om huruvida in-
trång i skyddet för privatlivet kan tolereras 
bedömts i ljuset av allmänna förutsättningar 
för inskränkningar i de grundläggande rättig-
heterna och med beaktande av bl.a. kravet på 
utfärdande genom lag. 
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Av ordalydelsen i bestämmelserna om 
bankhemlighet i propositionen framgår klart 
att avsikten inte är att kontrollera bankkonto-
uppgifterna för alla som ansöker om en för-
mån. Det handlar om en exceptionell åtgärd 
som skall användas bara då bankuppgifter 
inte kan fås på annat sätt. Bestämmelsen 
gäller sådana förmåner från Folkpensionsan-
stalten där bankdepositioner är av betydelse. 
Avsikten är att bestämmelsen skall tillämpas 
i situationer där tillräckliga uppgifter och ut-
redningar inte kan fås på annat sätt och där 
det finns motiverad anledning att misstänka 
att den som sökt eller fått en förmån inte har 
lämnat tillräckliga eller tillförlitliga uppgifter 
och då sökanden eller förmånstagaren inte 
har gett sitt samtycke till att uppgifterna er-
hålls. Folkpensionsanstalten skall alltid fram-
föra begäran skriftligt och innan begäran 
framförs skall sökanden eller förmånstagaren 
underrättas om detta. Syftet är att förebygga 
missbruk av sociala förmåner och undvika 
onödiga återkrav. Innehållet i bestämmelsen 

motsvarar 20 § 2 mom. lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården, i 
fråga om vilket grundlagsutskottet har gett ett 
utlåtande (GrUU 7/2000 rd). Enligt grund-
lagsutskottet räcker det med en vanlig lag för 
att föreskriva om penninginstitutens skyldig-
het att lämna uppgifter enligt 20 § 2 mom. 
lagen om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården.  

Strävan har varit att de föreslagna bestäm-
melserna om bankhemligheten skall beakta 
de grundläggande rättigheterna och syftet 
med dem. Regeringen anser att de föreslagna 
lagarna inte kränker de grundläggande rättig-
heter som föreskrivs i grundlagen. Lagarna 
kan därför behandlas i vanlig lagstiftnings-
ordningen. Regeringen anser det dock önsk-
värt att grundlagsutskottets utlåtande inbe-
gärs i ärendet. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 
 

1.  
 
 

Lag  

om ändring av folkpensionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 69 och 83 §,  
dessa lagrum sådana de lyder, 69 § i lag 827/1996 samt 83 § i lagarna 103/1982, 886/1994, 

116/1995 och 827/1996, 
ändras 35 § 1 mom., 42 § 1 mom. och 79 § 3 mom.,  
dessa lagrum sådana de lyder, 35 § 1 mom. i nämnda lag 827/1996, 42 § 1 mom. i lag 

738/1989 och 79 § 3 mom. i lag 1250/1989, samt 
fogas till lagen ett nytt 4 a kap. som följer: 

 
 

35 § 
Förmån enligt denna lag skall sökas hos 

Folkpensionsanstalten. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om 
vilka uppgifter som skall uppges i ansökan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

42 § 
För verkställighet av straff inställs utbetal-

ningen av pension till en pensionstagare som 
är intagen i straffanstalt eller i tvångsinrätt-
ning enligt 1 § lagen om internering av farli-
ga återfallsförbrytare (317/1953), sedan tre 
månader har avtjänats av ett fängelsestraff el-
ler ett utöver detta utdömt förvandlingsstraff 
för böter. Om tid i rannsakningsfängelse 
omedelbart före verkställigheten av straffet 
dras av från straffet, inställs utbetalningen av 
pensionen på motsvarande sätt när den sam-
manräknade tiden för straffverkställigheten 
och avdraget har räckt tre månader, likväl ti-
digast från ingången av månaden efter den 
beräknade tidpunkt då straffet skall börja av-
tjänas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 a kap. 

Erhållande och utlämnande av uppgifter 

46 a § 
För skötseln av de förmåner som Folkpen-

sionsanstalten ålagts att verkställa har den 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande av 
uppgifter rätt att  

1) av befolkningsregistermyndigheterna få 
de behövliga uppgifter samt ändringar i dem 
som avses i 4 § 1 mom. 1-4 punkten och 2 
mom. 1 punkten befolkningsdatalagen 
(507/1993), 

2) av utlänningsverket få identifikations-
uppgifter samt uppgifter om familjejuridisk 
ställning och uppehållstillstånd om de utlän-
ningar jämte familjemedlemmar som flyttat 
till Finland och som finns i utlänningsverkets 
register samt ändringar i uppgifterna, 

3) av pensionsskyddscentralen, pensions- 
och försäkringsanstalterna samt andra som 
beviljar eller betalar ut pension eller annan 
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ersättning få uppgifter om pensions- och er-
sättningsbeslut samt om ändring av beloppet 
av pensioner eller ersättningar. Sådana upp-
gifter är personuppgifter, pensions- och er-
sättningsslag, bestämningsgrunder, grunden 
för en förhöjning samt belopp och tid för vil-
ken pension eller ersättning betalas. Uppgif-
ter behöver dock inte lämnas om indexjuster-
ing som baserar sig på 9 § lagen om pension 
för arbetstagare,  

4) av pensionsskyddscentralen få uppgifter 
om att en person med stöd av en för Finland 
bindande mellanstatlig överenskommelse 
omfattas av den bosättningsbaserade sociala 
tryggheten i Finland, samt  

5) av utbildnings- och avgångsbidragsfon-
den få personuppgifter och identifierings-
uppgifter om dem som ansökt om vuxenut-
bildningsstöd samt uppgifter om arten av de 
lösningar i fråga om vuxenutbildningsstöd 
som gäller dem, uppgifter om tidpunkten för 
beviljande av stöd och stödbelopp samt änd-
ringar i uppgifterna. 

För skötseln av de förmåner som Folkpen-
sionsanstalten ålagts att verkställa har den 
dessutom utan hinder av sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar i fråga om 
erhållande av uppgifter rätt att av skatteför-
valtningen årligen få uppgifter om förvärvs- 
och kapitalinkomster, avdrag för inkomstens 
förvärvande, naturliga avdrag, grunder för 
skogsavkastning och förmögenhet samt sär-
skilt uppgifter om bostadsaktier och fastighe-
ter jämte beskattningsvärden samt övriga för 
förmånerna behövliga uppgifter som skatte-
förvaltningsmyndigheterna förfogar över. 
 

46 b § 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-

serna enligt denna lag har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att få de upplysningar som är nödvändiga för 
avgörandet av ett ärende eller som annars 
skall beaktas vid verkställigheten av uppgif-
ter som föreskrivs i denna lag, i överens-
kommelser om social trygghet som är bin-
dande för Finland eller i andra internationella 
författningar. Upplysningarna skall lämnas 
av 

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund, 

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och 
försäkringsanstalterna samt andra som bevil-
jar eller betalar ut pension eller annan ersätt-
ning,  

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen,  

4) arbetsgivarna och arbetslöshetskassorna.  
Utöver vad som bestäms i 1 mom. har 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanser-
na enligt denna lag rätt att av läkare eller 
andra yrkesutbildade personer enligt lagen 
om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården (559/1994) samt av verksamhets-
enheter för hälso- och sjukvård enligt 2 § 4 
punkten lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992) eller av andra vårdin-
rättningar få ett utlåtande och nödvändiga 
uppgifter ur journalhandlingarna för den som 
söker en förmån samt uppgifter om hans eller 
hennes rehabilitering, hälsotillstånd, vård 
samt arbetsförmåga. 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt 
få de uppgifter som nämns i 1 mom. och 46 a 
§. Om uppgifterna enligt 46 a § behövs i en 
bestämd form och detta medför väsentliga 
merkostnader för den som utlämnar uppgif-
terna, skall kostnaderna dock ersättas. En yr-
kesutbildad person enligt lagen om yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården 
har dessutom rätt att få ett skäligt arvode för 
de utlåtanden han eller hon gett på grundval 
av den skyldighet att lämna upplysningar 
som föreskrivs i 2 mom.  
 

46 c § 
För verkställigheten av förmåner enligt 

denna lag skall pensionsskyddscentralen utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter tillställa Folkpensionsanstalten uppgif-
ter om det uppskattade beloppet av arbets-
pension för ansökningsförfarandet gällande 
invaliditetspension samt i fråga om dem som 
fyllt 65 år personbeteckning, tiden för ansö-
kan om arbetspension samt uppgifter om ar-
betspensionsanstalten för översändning av 
meddelande om ålderdomspension. 

En inrättning enligt 42 a § i denna lag och 
ett organ enligt 6 § socialvårdslagen 
(710/1982) skall i enlighet med 1 mom. un-
derrätta Folkpensionsanstalten om att en 
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förmånstagare blivit intagen för anstaltsvård 
och om att vården har upphört. Uppgifter 
skall lämnas om sådan vård som beräknas 
pågå i minst tre månader eller som har pågått 
i två månader och alltjämt fortsätter. 

En straffanstalt och en tvångsinrättning en-
ligt 1 § lagen om internering av farliga åter-
fallsförbrytare (317/1953) skall i enlighet 
med 1 mom. underrätta Folkpensionsanstal-
ten om när ett straff börjar och slutar. Upp-
gifter skall lämnas om pensionstagare som 
börjat avtjäna ett över tre månader långt 
fängelsestraff eller ett därjämte ådömt för-
vandlingsstraff för böter samt om pensions-
tagare som intagits i tvångsinrättning för 
längre än tre månader. Uppgifter skall också 
lämnas då sådan tid i rannsakningsfängelse 
som omedelbart har föregått straffverkstäl-
ligheten avdras från straffet och den sam-
manräknade tiden för avdraget och straff-
verkställigheten överstiger tre månader. An-
mälan om dem som får arbetslöshetspension 
skall göras genast när de intagits i en straff-
anstalt eller tvångsinrättning. 

Folkpensionsanstalten har rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som nämns i denna para-
graf.  
 

46 d § 
För de förhandlingar som avses i 42 a § har 

Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av-
giftsfritt få för avgörandet av ett ärende be-
hövliga uppgifter om verksamenhetens verk-
samhet, lokaliteter, antalet anställda, innehål-
let i vården, dess art och omfattning, avtal 
som ingåtts om vården och ersättning som 
betalas för vården. Folkpensionsanstalten har 
dessutom rätt att vid nämnda förhandlingar få 
för avgörandet nödvändiga sekretessbelagda 
uppgifter ur journalhandlingarna, uppgifter 
om hälsotillståndet för den som får vård samt 
om hans eller hennes läkemedel och inkoms-
ter. Uppgifterna skall lämnas av myndigheter 
eller inrättningar inom kommunens social- 
och hälsovårdsväsen eller av ifrågavarande 
statliga eller privata verksamhetsenhet för 
hälso- och sjukvård. Vad som ovan bestäms 
om Folkpensionsanstaltens rätt att få sekre-
tessbelagda uppgifter gäller även social- och 
hälsovårdsministeriet. 

46 e § 
Utöver vad som bestäms i lagen om offent-

lighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Folkpensionsanstalten utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
bestämmelser om erhållande av uppgifter rätt 
att utlämna 

1) sådana uppgifter om pensionsbeslut en-
ligt folkpensionslagen till pensionsskydds-
centralen, pensions- och försäkringsanstal-
terna eller andra som beviljar eller betalar ut 
pension eller ersättning vilka är nödvändiga 
för verkställigheten av de förmåner de sköter,  

2) sådana uppgifter till pensionsskyddscen-
tralen och pensionsanstalterna samt till myn-
digheterna och inrättningarna i länder som 
ingått en överenskommelse om social trygg-
het med Finland och i länder som omfattas av 
rådets förordning (EEG) nr 1408/71 vilka är 
nödvändiga för verkställigheten av överens-
kommelserna om social trygghet, genomfö-
randet av förordningen samt verkställigheten 
av andra sociala förmåner som de sköter. 
 
 

46 f § 
När Folkpensionsanstalten behandlar en 

förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar som 
den fått för skötseln av andra uppgifter som 
ålagts den, om det är uppenbart att de påver-
kar en förmån enligt denna lag och om upp-
lysningarna enligt lag skall beaktas vid be-
slutsfattandet och om Folkpensionsanstalten 
även annars har rätt att få upplysningarna 
särskilt.  
 

46 g § 
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att vidareöverlåta uppgifter som erhållits med 
stöd av 46 a § 1 mom. 1 och 3 punkten till en 
sådan mottagare som med stöd av lag har rätt 
att få uppgifterna.  
 
 

46 h § 
Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 

lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att på 
de villkor som anges i momentet öppna en 
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teknisk anslutning till sådana sekretessbelag-
da uppgifter i sina register som den med stöd 
av 46 e, 46 g och 79 § har rätt att utlämna till 
de mottagare som avses i paragraferna. 

Vad  som  i  denna  paragraf  bestäms  om 
öppnande  av  teknisk  anslutning  och  om  
utlämnande  av  uppgifter  med  hjälp  av  
den  gäller   även   Folkpensionsanstaltens  
rätt   att  med  hjälp  av  teknisk  anslutning  
få sekretessbelagda  personuppgifter  enligt 
46 a §, 46 b § 1 mom. och 46 b § 2 mom., till 
den del   det  gäller  en  i  2 § 4  punkten  la-
gen  om  patientens  ställning  och  rättigheter  
avsedd  verksamhetsenhet  för  hälso-  och  
sjukvård eller  annan  vårdinrättning.  Det-
samma  gäller  sekretessbelagda  uppgifter  
enligt  46 c  och  46 d §. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall mottagaren lägga 
fram en utredning om att uppgifterna skyddas 
på behörigt sätt. 
 

46 i § 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-

fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till 
en myndighet enligt 4 § 1 mom. lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet läm-
na personbeteckningen och övriga individua-
liseringsuppgifter i fråga om den som erhållit 
förmåner eller ersättningar enligt denna lag, 
uppgifter om utbetalda förmåner och ersätt-

ningar och övriga därmed jämförbara uppgif-
ter som är nödvändiga för myndighetens en-
skilda utredningar av brott mot bestämmel-
serna om social trygghet och missbruk av so-
cialskyddet samt för väckande av åtal; dock 
inte uppgifter om hälsotillståndet.  
 

46 j § 
Folkpensionsanstalten skall på förhand in-

formera pensionssökanden om varifrån upp-
gifter om honom eller henne kan skaffas och 
till vilka instanser de kan utlämnas för be-
slutsfattande.  
 

79 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att för utmätning, på begäran av en behörig 
myndighet utlämna uppgifter om beloppen 
av förmåner enligt denna lag, dock inte om 
sådana förmåner som inte beaktas vid beräk-
ningen av det skyddade beloppet enligt 4 
kap. 7 § utsökningslagen. Folkpensionsan-
stalten har dessutom rätt att uppge vilka and-
ra inrättningar som veterligen betalar ut pen-
sioner och andra sociala förmåner.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 
Genom denna lag upphävs i folkpensions-

förordningen av den 7 december 1956 
(594/1956) 61, 62, 62 a, 68 samt 70 – 74 §, 
av dessa lagrum 61 § sådan den lyder i för-
ordning 859/1989, 62 § i förordning 
743/1982, 62 a § i förordning 418/1995 samt 
70 § i förordning 885/1982 och 1138/2001.  

————— 
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2.  
 
 
 

Lag  

om ändring av familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 b § 3 mom. 12 punkten, 

37 § 1 mom. och 38 §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 15 b § 3 mom. 12 punkten i lag 916/1998, 37 § 1 mom. i lag 

1369/1999 och 38 § i lag 828/1996, samt 
fogas till 15 b § 3 mom., sådant det lyder i lag 54/1985 och 982/1996 och i nämnda lag 

916/1998, en ny 9 a-punkt som följer:  
 
 
 

15 b §  
Som årsinkomst räknas likväl inte (priori-

terade inkomster) 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 a) ersättning för uppehälle enligt lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
(763/1990) eller annan motsvarande ersätt-
ning för uppehälle, 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) pension och ersättning som betalas från 
utlandet, om så följer av internationella avtal 
som är bindande för Finland, samt förmåner 
som betalas från utlandet och som motsvarar 
de förmåner som anges som prioriterade in-
komster i 2–5, 7–9, 9 a och 11 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas i tillämpliga delar 35, 37—39, 39 b, 
40—42, 43 och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 
46 och 46 b §, 46 c 2—4 mom., 46 d—46 f, 
46 i, 46 j, 67, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 
79-82, 84—86, 88 och 88 a § folkpensions-
lagen. Om mottagaren av barnpension innan 
pensionen börjar inte har varit bosatt i Fin-
land den tid på 10 år som förutsätts i 41 § 

folkpensionslagen, kan pensionen utan hin-
der av boende utomlands betalas om barnets 
vårdnadshavare uppfyller bosättningskravet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 §  
Utöver vad som annars bestäms i denna lag 

har Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag på begäran och utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar om erhållande av uppgifter 
rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som är 
nödvändiga för avgörandet av ett ärende. 
Uppgifterna skall lämnas av 

1) läroanstalterna i de fall som avses i 8 § 1 
mom. och 20 § 1 mom. Uppgifterna gäller 
sådana barns studier och yrkesutbildning som 
är mottagare av barnpension, 

2) arbetsplatskassorna,  
3) penninginstituten, om tillräckliga upp-

gifter och utredningar inte kan fås på annat 
sätt och om det finns motiverad anledning att 
misstänka att den som sökt eller fått en för-
mån har lämnat otillräckliga eller otillförlitli-
ga uppgifter och om han eller hon inte har 
gett sitt samtycke till att uppgifterna erhålls. 
Begäran om att få uppgifterna skall framföras 
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skriftligt och innan begäran framförs skall 
sökanden eller mottagaren underrättas om 
detta. 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att 
med hjälp av teknisk anslutning på de villkor 
som anges i momentet få sekretessbelagda 
uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 2 punk-
ten. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-

så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall mottagaren lägga 
fram en utredning om att uppgifterna skyddas 
på behörigt sätt.  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  .  
Genom denna lag upphävs i familjepen-

sionsförordningen av den 4 juli 1969 
(449/1969) 4 och 5 §, av dessa lagrum 5 § 
sådan den lyder i förordning 539/1990. 

————— 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 10 § 2 

mom. och 14 §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 2 mom. i lag 887/1994 och 14 § i lagarna 830/1996 och 

725/2001, samt 
fogas till 6 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 56/1985, 590/1986, 127/1988, 

473/1991, 985/1994, 981/1996, 915/1998 och 1421/2001, en ny 5 a-punkt samt till lagen nya 
13 a—13 c § som följer:  
 
 

6 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Som årsinkomst räknas likväl inte (priorite-
rade inkomster) 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 a) ersättning för uppehälle enligt lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
(763/1990) eller annan motsvarande ersätt-
ning för uppehälle, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I fråga om sökande av ändring tillämpas i 
övrigt i tillämpliga delar 8 kap. folkpensions-

lagen.  En  framställning  eller  ansökan  som 
gäller undanröjande  av  ett laga  kraft vunnet 
beslut  om  bostadsbidrag  prövas  av  den i 
74 § 1 mom. folkpensionslagen nämnda för-
säkringsdomstolen, om undanröjandet av be-
slutet framförs samtidigt som ett undanröjan-
de av ett beslut om folkpension eller efterle-
vandepension. I annat fall skall en framställ-
ning eller ansökan som gäller undanröjande 
av ett beslut om bostadsbidrag prövas av 
prövningsnämnden, som efter att ha berett de 
andra parterna tillfälle att bli hörda kan un-
danröja beslutet eller bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. 
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13 a § 
Utöver vad som annars bestäms i lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanser-
na enligt denna lag utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar i 
fråga om erhållande av uppgifter rätt att av-
giftsfritt få sådana uppgifter som är nödvän-
diga för avgörandet av ett ärende. Uppgifter-
na skall lämnas av  

1) hyresvärdarna samt bostadsaktie- eller 
fastighetsbolagen, 

2) arbetsplatskassorna, 
3) penninginstituten, om tillräckliga upp-

gifter och utredningar inte kan fås på annat 
sätt och om det finns motiverad anledning att 
misstänka att den som sökt eller fått en för-
mån har lämnat otillräckliga eller otillförlitli-
ga uppgifter och om han eller hon inte har 
gett sitt samtycke till att uppgifterna erhålls. 
Begäran  som att få uppgifterna skall framfö-
ras skriftligt och innan begäran framförs skall 
sökanden eller mottagaren underrättas om 
detta. 
 

13 b § 
För verkställigheten av bostadsbidraget har 

Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av 
befolkningsregistermyndigheterna få nöd-
vändiga byggnads- och lägenhetsuppgifter 
samt ändringar i dessa. 
 

13 c § 
Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 

lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att 
med hjälp av teknisk anslutning på de villkor 
som anges i momentet få sekretessbelagda 
uppgifter enligt 13 a § 1 och 2 punkten och 
13 b §. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall den som begär upp-
gifter lägga fram en utredning om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt.  
 

14 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 mom., 
35, 37-39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a och 44 
§, 45 § 1, 2 och 4 mom., 46 och 46 b §, 46 c 
§ 2-4 mom., 46 d, 46 f, 46 i, 46 j, 67, 74 b 
och 74 c §, 79 § 1 och 4 mom., 80-82 och 84-
86 §, 88 § 2 mom. samt 88 a § folkpensions-
lagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20   .  
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 27 juli 1979 om bostadsbidrag för pen-
sionstagare (642/1979) 2, 8 och 9 §, av dessa 
lagrum 8 § sådan den lyder i förordning 
1218/1996. 

————— 
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4. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 17 § lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 januari 1977 (119/1977) 17 §, sådan den lyder i lag 829/1996 och 

727/2001 som följer:  
 

17 §  
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37-
39, 39 a, 39 b, 40—42, 43, 44—46, 46 b, 46 
c, 46 f, 46 j, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 
79—82, 84—86, 88 och 88 a § folkpensions-
lagen samt lagen om folkpensionsindex 
(456/2001). Vid bestämmande av extra front-
tillägg iakttas dessutom i tillämpliga delar 26 
§ 7 mom. folkpensionslagen. 

För att utreda rätten till fronttillägg har 
Folkpensionsanstalten rätt att av militärmyn-

digheten, veteranteckensnämnden och Krigs-
arkivet avgiftsfritt få uppgifter om i 9 § av-
sedda tecken och intyg. Samma rätt har även 
besvärsinstanserna enligt denna lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20   .  
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 18 mars 1977 om frontmannapension 
(271/1977) 6 § och 7 § 2 mom., dessa lagrum 
sådana de lyder, 6 § i förordning 681/1986 
och 7 § 2 mom. i förordning 495/1988.  

————— 
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5.  
 
 
 
 
 

Lag 

 
om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 25 november 1988 lagen om betalning av fronttillägg utomlands 

(988/1988) 10 §, sådan den lyder i lag 728/2001, som följer: 
 

10 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas i tillämpliga delar 35 § 1 och 2 mom., 
37, 40, 46 b, 46 f, 46 j, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 
b, 79, 81–82, 84–86, 88 och 88 a § folkpen-
sionslagen samt lagen om folkpensionsindex 
(456/2001). 

För ansökan om fronttillägg skall sökanden 
lämna in ett ämbetsbevis eller motsvarande 
utredning till Folkpensionsanstalten. 

För att utreda rätten till fronttillägg har 
Folkpensionsanstalten rätt att av militärmyn-

digheten, veteranteckensnämnden och Krigs-
arkivet få uppgifter om i 1 § avsedda tecken 
och intyg. Samma rätt har även besvärsin-
stanserna enligt denna lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20   .  
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 10 mars 1989 om betalning av fronttill-
lägg utomlands (241/1989) 3, 6 och 7 §, av 
dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis änd-
rad i förordning 1217/1996. 

————— 
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6. 
 
 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av 9 § lagen om vårdbidrag för barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 9 § 1 mom., sådan den lyder 
i lag 730/2001, som följer: 
 
 

9 §  
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35—39, 
39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 b—
46 d, 46 f, 46 j och 67 §, 79 § 1 och 4 mom., 
80—82, 84—86, 88 och 88 a § folkpensions-
lagen samt lagen om folkpensionsindex 

(456/2001).  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20   .  
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 10 oktober 1969 om vårdbidrag för barn 
(632/1969) 4—6 §, av dessa lagrum 5 § så-
dan den lyder i förordning 990/1988. 

 
————— 
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7.  
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 8 §, sådan den lyder i 

lag 729/2001, som följer:  
 
 

8 §  
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 23, 
35—39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 
4 mom., 46, 46 b—46 d, 46 f, 46 i, 46 j och 
67 §, 79 § 1 och 4 mom., 80—82, 84—86, 88 
och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om 

folkpensionsindex (456/2001).  
——— 

Denna lag träder i kraft den          20  . 
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 18 november 1988 om handikappbidrag 
(989/1988) 7 och 8 §.  

 
————— 
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8.  
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 25 §, sådan den lyder i lagarna 

755/1993 och 1032/1997, samt 
fogas till lagen en ny 25 a § i stället för den 25 a § som upphävts genom lag 623/1999, samt  

till lagen nya 25 b—25 e § som följer: 
 
 

25 § 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-

serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande av 
uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgif-
ter som behövs för avgörandet av ett ärende 
eller annars för verkställigheten av ett enskilt 
uppdrag enligt denna lag. Uppgifterna skall 
lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och 
försäkringsanstalterna samt andra som bevil-
jar eller betalar ut pension eller annan ersätt-
ning, 

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen, 

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna och 
arbetsplatskassorna,  

5) hyresvärdarna samt bostadsaktie- eller 
fastighetsbolagen,  

6) i 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) avsedda 
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård 
eller av andra vårdinrättningar.  

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande 
uppgifter också rätt att av penninginstituten 
avgiftsfritt få sådana uppgifter som behövs 

för avgörandet av ett ärende, om tillräckliga 
uppgifter och utredningar inte kan fås på an-
nat sätt och om det finns motiverad anled-
ning att misstänka att den som sökt eller fått 
en förmån har lämnat otillräckliga eller otill-
förlitliga uppgifter och om han eller hon inte 
har gett sitt samtycke till att uppgifterna er-
hålls. Begäran om att få uppgifterna skall 
framföras skriftligt och innan begäran fram-
förs skall sökanden eller mottagaren under-
rättas om detta. 
 

25 a § 
För verkställigheten av bostadsbidraget har 

Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av-
giftsfritt 

1) av befolkningsregistermyndigheterna få 
nödvändiga byggnads- och fastighetsuppgif-
ter samt ändringar i dessa,  

2) av straffanstalter och tvångsinrättningar 
enligt 1 § lagen om internering av farliga 
återfallsförbrytare (317/1953) få uppgifter 
om när ett straff börjar och slutar. 
 
 

25 b § 
När Folkpensionsanstalten behandlar en 

förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar som 
den fått för skötseln av andra uppgifter som 
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ålagts den, om det är uppenbart att de påver-
kar en förmån enligt denna lag och om upp-
lysningarna enligt lag skall beaktas vid be-
slutsfattandet och om Folkpensionsanstalten 
även annars har rätt att få upplysningarna 
särskilt.  
 
 

25 c § 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-

fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till 
en myndighet enligt 4 § 1 mom. lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet läm-
na personbeteckningen och övriga individua-
liseringsuppgifter i fråga om den som erhållit 
förmåner eller ersättningar enligt denna lag, 
uppgifter om utbetalda förmåner och ersätt-
ningar och övriga därmed jämförbara uppgif-
ter som är nödvändiga för myndighetens en-
skilda utredningar av brott mot bestämmel-
serna om social trygghet och missbruk av so-
cialskyddet samt för väckande av åtal; dock 
inte uppgifter om hälsotillståndet.  
 
 

25 d § 
Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 

lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att 
med hjälp av teknisk anslutning på de villkor 
som  anges  i  momentet  få  sekretessbelagda 
uppgifter  som avses i 25 § 1 mom. och 
25 a §.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall den som begär upp-
gifter lägga fram en utredning om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt. 
 

25 e § 
Folkpensionsanstalten skall på förhand in-

formera den som ansöker om en förmån om 
varifrån uppgifter om honom eller henne kan 
skaffas och till vilka instanser de kan utläm-
nas för beslutsfattande. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  .  
Genom denna lag upphävs i bostadsbi-

dragsförordningen av den 12 november 1993 
(949/1993) 4 §. 

 
————— 
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9. 
 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av militärunderstödslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993) 22 § 2 och 3 mom., 

samt 
fogas till lagen nya 22 a—22 e § som följer:  

 
 

22 a § 

Rätt att få uppgifter 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande av 
uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgif-
ter som behövs för avgörandet av ett ärende 
eller annars för verkställigheten av ett enskilt 
uppdrag enligt denna lag. Uppgifterna skall 
lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och 
försäkringsanstalterna samt andra som bevil-
jar eller betalar ut pension eller annan ersätt-
ning, 

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen, 

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna och 
arbetsplatskassorna,  

5) hyresvärdarna samt bostadsaktie- eller 
fastighetsbolagen,  

6) i 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) avsedda 
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård 
eller av andra vårdinrättningar.  

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande 
uppgifter också rätt att av penninginstituten 
avgiftsfritt få sådana uppgifter som behövs 
för avgörandet av ett ärende, om tillräckliga 
uppgifter och utredningar inte kan fås på an-
nat sätt och om det finns motiverad anled-
ning att misstänka att den som sökt eller fått 
en förmån har lämnat otillräckliga eller otill-
förlitliga uppgifter och om han eller hon inte 
har gett sitt samtycke till att uppgifterna er-
hålls. Begäran om att få uppgifterna skall 
framföras skriftligt och innan begäran fram-
förs skall sökanden eller mottagaren under-
rättas om detta. 

För verkställigheten av militärunderstöd 
har Folkpensionsanstalten utan hinder av 
straffbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att av straffanstalter och tvångsinrättningar 
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enligt 1 § lagen om internering av farliga 
återfallsförbrytare (317/1953) få uppgifter 
om när ett straff börjar och slutar. 
 

22 b § 

Användning av uppgifter 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar som 
den fått för skötseln av andra uppgifter som 
ålagts den, om det är uppenbart att de påver-
kar en förmån enligt denna lag och om upp-
lysningarna enligt lag skall beaktas vid be-
slutsfattandet och om Folkpensionsanstalten 
även annars har rätt att få upplysningarna 
särskilt.  
 

22 c § 

Frivilligt utlämnande av uppgifter 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till 
en myndighet enligt 4 § 1 mom. lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet läm-
na personbeteckningen och övriga individua-
liseringsuppgifter i fråga om den som erhållit 
förmåner eller ersättningar enligt denna lag, 
uppgifter om utbetalda förmåner och ersätt-
ningar och övriga därmed jämförbara uppgif-
ter som är nödvändiga för myndighetens en-

skilda utredningar av brott mot bestämmel-
serna om social trygghet och missbruk av so-
cialskyddet samt för väckande av åtal; dock 
inte uppgifter om hälsotillståndet.  
 

22 d § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att 
med hjälp av teknisk anslutning på de villkor 
som anges i momentet få sekretessbelagda 
uppgifter som avses i 22 a § 1 mom.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall den som begär upp-
gifter lägga fram en utredning om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt. 
 

22 e § 

Anmälningsplikt 

Folkpensionsanstalten skall på förhand in-
formera den som ansöker om en förmån om 
varifrån uppgifter om honom eller henne kan 
skaffas och till vilka instanser de kan utläm-
nas för beslutsfattande. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  .  

————— 
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10.  
 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 25 a § 2 mom., 41 §, 42 § 1 

mom. och 44 § 2 mom., 
av dessa lagrum 25 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/1997 samt 41 § i lag 1318/1995 

och 734/2001 samt 42 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1318/1995, samt 
fogas till lagen nya 32 a och 41 a—41 d  §, till lagen en ny 43 § i stället för den 43 § som 

upphävts genom lag 623/1999 samt till lagen nya 43 a och 43 b § som följer: 
 

 
25 a §  

Justering av studiestödet utan ansökan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bostadstillägget kan justeras utan ansökan 

på basis av förändringar i hyran utifrån de 
uppgifter som nämns i 41 b § 3 punkten i 
fråga om mottagare av bostadstillägg som 
bor i sådana studentbostäder som avses i lag-
rummet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 a § 

Muntliga förhandlingars offentlighet 

I ärenden i vilka tystnadsplikt gäller skall 
besvärsnämnden för studiestöd verkställa 
muntlig förhandling inom stängda dörrar. 
Nämnden kan bestämma att ett ärende skall 
behandlas inom stängda dörrar, om offentlig 
handläggning kunde medföra särskild olä-
genhet för en part. Vid muntlig förhandling 
skall i övrigt iakttas lagen om offentlighet 
vid rättegång (945/1984).  

 
 

41 § 

Studerandes anmälningsskyldighet 

En studerande är skyldig att meddela Folk-
pensionsanstalten och studiestödsnämnden 
enligt 9 § de uppgifter som behövs för bevil-
jande av studiestöd. Den studerande är också 
skyldig att meddela alla förändringar som 
påverkar studiestödsförmånen. 
 
 

41 a § 

Erhållande av uppgifter på begäran 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande av 
uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgif-
ter som behövs för avgörandet av ett ärende 
eller annars för verkställigheten av ett enskilt 
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uppdrag enligt denna lag. Uppgifterna skall 
lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och 
försäkringsanstalterna samt andra som bevil-
jar eller betalar ut pension eller annan ersätt-
ning, 

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen, 

4) arbetslöshetskassorna och arbetsgivarna, 
5) läroanstalterna,  
6) hyresvärdarna. 

 
 

41 b § 

Rätt att få uppgifter 

För verkställigheten av studiestödet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att 

1)   av   utbildningsstyrelsen  och  högsko-
lorna  få   identifierings-  och  individualise-
ringsuppgifter   för   dem   som  blivit  valda 
vid  urvalen   av   studerande   samt   av ut-
bildningsstyrelsen  motsvarande  uppgifter 
för  dem  som   tagit  emot   en   studieplats  
samt   uppgifter  om  läroanstalt  och studie-
linje  eller  utbildningsprogram, 

2) av arbetskraftsmyndigheterna få identi-
fierings- och individualiseringsuppgifter för 
dem som godkänts för arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning, 

3) av studentbostäder med en kommun, en 
stiftelse eller ett allmännyttigt samfund som 
huvudman, såsom överenskoms genom ett 
särskilt avtal med bostädernas huvudman, få 
identifierings- och individualiseringsuppgif-
ter för dem som bor i studentbostäderna samt 
uppgifter om hyran och boendetiden,  

4) av läroanstalterna få identifierings- och 
individualiseringsuppgifter för de studerande 
som gjort närvaroanmälan för terminen samt 
uppgifter om studiernas karaktär av huvud-
syssla och om studieframgången,  

5) av penninginstituten i fråga om varje 
låntagare få uppgifter om till vilket belopp 
studielån med statsborgen har lyfts och om 
räntorna så som Folkpensionsanstalten be-
stämmer, 

6) av dem som beviljat eller betalt ut sti-
pendier få uppgifter om stipendier som bevil-
jats,  

7) av straffanstalter och tvångsinrättningar 
enligt 1 § lagen om internering av farliga 
återfallsförbrytare (317/1953) få uppgifter 
om när ett straff börjar och slutar. 
 
 

41 c § 

Studiestödsnämndernas rätt att få uppgifter 

De som sköter studiestödsuppgifter med 
stöd av ett avtal enligt 9 § 3 mom. har utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att använda sådana för behandling-
en av förmåner enligt denna lag nödvändiga 
uppgifter som Folkpensionsanstalten erhållit.   

Ovan nämnda personer som sköter studie-
stödsuppgifter har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar i 
fråga om erhållande av uppgifter också rätt 
att av i 41 a § avsedda myndigheter och and-
ra instanser avgiftsfritt få för behandlingen 
av förmåner enligt denna lag nödvändiga 
uppgifter om en namngiven person.  
 
 

41 d § 

Utlämnande av uppgifter 

Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att 

1) till penninginstituten utlämna uppgifter 
om dem som får studiestöd för att till studie-
lånet lägga räntor enligt 34 § samt i fråga om 
lån som beviljats enligt lagen om studiestöd 
(28/1972) uppgifter om att studierna upphört 
och att räntestödet återställts,  

2) till de nordiska studiestödsmyndigheter-
na utlämna uppgifter om de studiestöd som 
medborgare i dessa länder och finska med-
borgare som studerar i dessa länder får från 
Finland. 
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42 § 

Användning av uppgifter 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar som 
den fått för skötseln av andra uppgifter som 
ålagts den, om det är uppenbart att de påver-
kar en förmån enligt denna lag och om upp-
lysningarna enligt lag skall beaktas vid be-
slutsfattandet och om Folkpensionsanstalten 
även annars har rätt att få upplysningarna 
särskilt.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att på 
de villkor som anges i momentet öppna en 
teknisk anslutning till mottagare enligt 44 § 
till sådana uppgifter i sina register som den 
med stöd av nämnda bestämmelser har rätt 
att utlämna. 

Vad som i denna paragraf bestäms om ut-
lämnande av uppgifter med hjälp av teknisk 
anslutning gäller även Folkpensionsanstal-
tens rätt att med hjälp av teknisk anslutning 
få uppgifter enligt 41 a och 41 b §.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall den som begär upp-
gifter lägga fram en utredning om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt. 
 

43 a § 

Frivilligt utlämnande av uppgifter 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 

i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till 
en myndighet enligt 4 § 1 mom. lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet läm-
na personbeteckningen och övriga individua-
liseringsuppgifter i fråga om den som erhållit 
förmåner eller ersättningar enligt denna lag, 
uppgifter om utbetalda förmåner och ersätt-
ningar och övriga därmed jämförbara uppgif-
ter som är nödvändiga för myndighetens en-
skilda utredningar av brott mot bestämmel-
serna om social trygghet och missbruk av so-
cialskyddet samt för väckande av åtal; dock 
inte uppgifter om hälsotillståndet. 
 
 

43 b § 

Anmälningsplikt 

Folkpensionsanstalten skall på förhand in-
formera den som ansöker om en förmån om 
varifrån uppgifter om honom eller henne kan 
skaffas och till vilka instanser de kan utläm-
nas för beslutsfattande. 
 
 

44 § 

Utmätnings- och överföringsförbud 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att för utmätning, på begäran av en behörig 
myndighet utlämna uppgifter om beloppen 
av förmåner enligt denna lag, dock inte om 
sådana förmåner som inte beaktas vid beräk-
ningen av det skyddade beloppet enligt 4 
kap. 7 § utsökningslagen. Folkpensionsan-
stalten har dessutom rätt att uppge vilka and-
ra inrättningar som veterligen betalar ut pen-
sioner och andra sociala förmåner. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 
10 § 2 mom. samt 18 och 22 §, av dessa lag-
rum 22 § sådan den lyder i förordning 
401/1998.  

————— 
 



 RP 9/2002 rd  
  
   

 

54

 
 
 
 
 

11.  
 
 
 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av 14 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroan-
stalter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 10 januari 1997 om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yr-

kesläroanstalter (48/1997) 14 §, sådant den lyder i lag 344/2001, som följer: 
 
 

14 § 

Hänvisningsstadgande 

Om något annat inte bestäms i denna lag, 
iakttas i tillämpliga delar vad lagen om stu-
diestöd (65/1994) föreskriver om verkställig-
het, justering och inställelse av studiestöd, 
återkrav, självrättelse, rättelse av ett beslut 
som vunnit laga kraft, erhållande uppgifter, 

användning, utlämnande, utmätnings- och 
överföringsförbud samt finansiering. En 
framställning eller ansökan om undanröjande 
av ett lagakraftvunnet beslut avgörs dock av 
besvärsnämnden för studiestöd i stället för av 
den i 31 § 1 mom. lagen om studiestöd 
nämnda försäkringsdomstolen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  .  

 
————— 
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12.  
 
 
 
 
 

Lag  

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

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

(1128/1996) 26 och 27 §,  
ändras 23 och 24 §, samt 
fogas till lagen nya 23 a, 24 a och 24 b § som följer:  

 
 

23 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

Den som ansöker om stöd och den stödta-
gare som sökanden anger skall meddela 
Folkpensionsanstaltens lokalbyrå de uppgif-
ter som behövs för beviljande av stödet, så 
som Folkpensionsanstalten bestämmer. Sö-
kanden och stödtagaren skall också meddela 
alla förändringar som påverkar stödet. 

Kommunen skall utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar i 
fråga om erhållande av uppgifter avgiftsfritt 
underrätta Folkpensionsanstalten, om ett barn 
som har rätt till stöd får en i 1 § 2 eller 3 
mom. lagen om barndagvård avsedd dag-
vårdsplats, om sådan vård upphör eller om 
kommunen känner till att barnet är i anstalts- 
eller familjevård som avses i 19 § i denna lag 
eller har flyttat till en annan kommun, samt 
om andra möjliga omständigheter som på-
verkar utbetalningen av stödet eller stödets 
belopp och som kommunen känner till.  

En i 2 § 2 punkten avsedd vårdproducent i 
arbetsförhållande skall utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter till det 

kommunala organ som avses i 16 § 2 mom. 
avgiftsfritt lämna de uppgifter som behövs 
för det godkännande som avses i sistnämnda 
lagrum.  

23 a § 

Rätt att få uppgifter 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande av 
uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgif-
ter som behövs för avgörandet av ett ärende 
eller annars för verkställigheten av ett enskilt 
uppdrag enligt denna lag. Uppgifterna skall 
lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och 
försäkringsanstalterna samt andra som bevil-
jar eller betalar ut pension eller annan ersätt-
ning, 

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen, 

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna och 
arbetsplatskassorna,  
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5) hyresvärdarna samt bostadsaktie- eller 
fastighetsbolagen,  

6) i 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) avsedda 
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård 
eller av andra vårdinrättningar.  

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande 
uppgifter också rätt att av penninginstituten 
avgiftsfritt få sådana uppgifter som behövs 
för avgörandet av ett ärende, om tillräckliga 
uppgifter och utredningar inte kan fås på an-
nat sätt och om det finns motiverad anled-
ning att misstänka att den som sökt eller fått 
en förmån har lämnat otillräckliga eller otill-
förlitliga uppgifter och om han eller hon inte 
har gett sitt samtycke till att uppgifterna er-
hålls. Begäran om att få uppgifterna skall 
framföras skriftligt och innan begäran fram-
förs skall sökanden eller mottagaren under-
rättas om detta. 
 

24 § 

Utlämnande och utnyttjande av uppgifter i 
vissa fall 

I samband med utbetalningen av stödet 
sänder Folkpensionsanstalten, utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter, 
avgiftsfritt kommunerna uppgifter om de 
barn som den månaden omfattas av stödet 
samt om de personer, sammanslutningar eller 
samfund som den månaden har rätt till och 
får stöd och om beloppen av de stöd som be-
talas.  

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar som 
den fått för skötseln av andra uppgifter som 
ålagts den, om det är uppenbart att de påver-
kar en förmån enligt denna lag och om upp-
lysningarna enligt lag skall beaktas vid be-
slutsfattandet och om Folkpensionsanstalten 
även annars har rätt att få upplysningarna 
särskilt.  
 

24 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att på 
de villkor som anges i momentet öppna en 
teknisk anslutning till mottagare enligt 23 
och 24 § 1 mom. till sådana uppgifter i sina 
register som den med stöd av nämnda be-
stämmelser har rätt att utlämna. 

Vad som i denna paragraf bestäms om ut-
lämnande av uppgifter med hjälp av teknisk 
anslutning gäller även Folkpensionsanstal-
tens rätt att med hjälp av teknisk anslutning 
få uppgifter enligt 23 a § 1 mom.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall den som begär upp-
gifter lägga fram en utredning om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt. 
 

24 b § 

Frivilligt utlämnande av uppgifter 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till 
en myndighet enligt 4 § 1 mom. lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet läm-
na personbeteckningen och övriga individua-
liseringsuppgifter i fråga om den som erhållit 
förmåner eller ersättningar enligt denna lag, 
uppgifter om utbetalda förmåner och ersätt-
ningar och övriga därmed jämförbara uppgif-
ter som är nödvändiga för myndighetens en-
skilda utredningar av brott mot bestämmel-
serna om social trygghet och missbruk av so-
cialskyddet samt för väckande av åtal; dock 
inte uppgifter om hälsotillståndet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  .  

————— 
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13. 
 
 

Lag 

om ändring av barnbidragslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992) 16 § 2, 3 och 4 mom., samt 
fogas till lagen en ny 16 a § som följer: 

 
16 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-

serna enligt denna lag har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att få de upplysningar som är nödvändiga för 
avgörandet av ett ärende eller som annars 
skall beaktas vid verkställigheten av uppgif-
ter som föreskrivs i denna lag, i överens-
kommelser om social trygghet som är bin-
dande för Finland eller i andra internationella 
författningar. Upplysningarna skall lämnas 
av 

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) verksamhetsenheter för hälso- och sjuk-
vård enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) eller and-
ra vårdinrättningar. 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar som 
den fått för skötseln av andra uppgifter som 
ålagts den, om det är uppenbart att de påver-
kar en förmån enligt denna lag och om upp-
lysningarna enligt lag skall beaktas vid be-
slutsfattandet och om Folkpensionsanstalten 

även annars har rätt att få upplysningarna 
särskilt.  

Kommunen skall utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar i 
fråga om erhållande av uppgifter underrätta 
Folkpensionsanstalten, om den känner till att 
barnet är i anstalts- eller familjevård som av-
ses i 11 § eller har flyttat till en annan kom-
mun.  
 

16 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att 
med hjälp av teknisk anslutning på de villkor 
som anges i momentet få uppgifter enligt 16 
§ 2 och 4 mom. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall den som begär upp-
gifter lägga fram en utredning om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20   . 

————— 
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14. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om moderskapsunderstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993) 14 § 2 och 3 mom. 

samt 
fogas till lagen en ny 14 a § som följer:  

 
 

14 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-

serna enligt denna lag har rätt att på begäran 
och utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhållan-
de av uppgifter avgiftsfritt få sådana uppgif-
ter som är nödvändiga för avgörandet av ett 
ärende. Uppgifterna skall lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) verksamhetsenheter för hälso- och sjuk-
vård enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) eller av 
andra vårdinrättningar. 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar som 
den fått för skötseln av andra uppgifter som 
ålagts den, om det är uppenbart att de påver-
kar en förmån enligt denna lag och om upp-
lysningarna enligt lag skall beaktas vid be-

slutsfattandet och om Folkpensionsanstalten 
även annars har rätt att få upplysningarna 
särskilt.  
 

14 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att 
med hjälp av teknisk anslutning på de villkor 
som anges i momentet få sekretessbelagda 
uppgifter enligt 14 § 2 mom. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall den som begär upp-
gifter lägga fram en utredning om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

 
————— 
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15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 24 § 6 mom., samt 67 a, 68 § och 

69 § 1 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 24 § 6 mom. i lag 120/1995, 67 a § i lag 1644/1993, 68 § i lag 

1255/1989 och 832/1996 och i nämnda lag 120/1995 samt 69 § 1 mom. i lag 329/1997, samt 
fogas till 28 § ett nytt 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävts genom lag 32/1985 och 

till paragrafen, sådan den lyder sistnämnda lag och i lag 329/1997, till lagen ett nytt 5 mom. 
samt nya 54 b och 68 a—68 e § som följer:  

 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ersättning för sjukvårdskostnader och 
kostnader vid havandeskap och barnsbörd el-
ler dagpenning eller moderskaps-, fa-
derskaps- och föräldrapenning betalas inte 
för den tid en försäkrad med stöd av 1 § la-
gen om internering av farliga återfallsförbry-
tare (317/1953) är intagen i tvångsinrättning. 
 
 

28 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utbetalar arbetsgivaren till den försäkrade 
lön för den tid, för vilken denne är berättigad 
till dagpenning, särskild moderskapspenning 
eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldra-
penning, skall arbetsgivaren ofördröjligen ef-
ter lönens utbetalande meddela Folkpen-
sionsanstaltens byrå därom.  

Byrån skall på begäran meddela den för-
säkrades arbetsgivare för vilken tid mo-

derskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning 
har betalts till den andra föräldern. 
 

54 b § 
I ärenden i vilka tystnadsplikt gäller skall 

prövningsnämnden och socialförsäkrings-
nämnden  verkställa  muntlig  förhandling  
inom  stängda  dörrar.  Nämnden  kan  be-
stämma  att  ett  ärende  skall  behandlas 
inom stängda dörrar, om offentlig handlägg-
ning kunde medföra särskild olägenhet för en 
part. Vid muntlig förhandling skall i övrigt 
iakttas lagen om offentlighet vid rättegång 
(945/1984). 
 

67 a § 
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att  

1) lämna information om en försäkrads lä-
kemedelsinköp till den läkare som har ordi-
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nerat läkemedlet, om den försäkrade trots 
anmärkning från Folkpensionsanstalten upp-
repade gånger med nämnda läkares och andra 
läkares recept har köpt en större mängd lä-
kemedel än behandlingen av sjukdomen för-
utsätter,  

2) till apoteken lämna namn och personbe-
teckning på sådana försäkrade till vilka lä-
kemedelsersättning inte skall betalas genom 
förmedling av ett apotek som tillämpar det 
redovisningsförfarande som avses i 30 a §,  

3) lämna sådan information till rätts-
skyddscentralen för hälsovården som den be-
höver för utförande av sina uppgifter om lä-
kare som upprepade gånger har ordinerat en 
större mängd läkemedel än vad behandlingen 
av en sjukdom enligt denna lag förutsätter,  

4) till apotek som tillämpar ett redovis-
ningsförfarande enligt 30 a § i samband med 
köp av läkemedel, med hjälp av teknisk an-
slutning lämna uppgifter om en persons för- 
och släktnamn, uppgifter om att personen är 
medlem av en arbetsplatskassa och om att 
han eller hon är försäkrad. Om personen är 
försäkrad kan Folkpensionsanstalten dessut-
om informera apoteket om det kan överlåta 
läkemedel till den försäkrade till ett pris som 
är nedsatt med beloppet av sjukförsäkrings-
ersättningen samt lämna uppgifter om de 
specialersättningsrättigheter för läkemedel 
som den försäkrade beviljats, ersättningsrät-
tigheter i fråga om livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt grundersättnings-
rättigheter i fråga om betydande och dyra lä-
kemedel.  

Innan uppgifterna lämnas ut skall Folkpen-
sionsanstalten underrätta den försäkrade om 
att uppgifter kommer att lämnas enligt 1 
mom. 1 och 2 punkten. 
 
 

68 § 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-

serna enligt denna lag har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att få de upplysningar som är nödvändiga för 
avgörandet av ett ärende eller som annars 
skall beaktas vid verkställigheten av uppgif-
ter som föreskrivs i denna lag, i överens-
kommelser om social trygghet som är bin-
dande för Finland eller i andra internationella 

författningar. Upplysningarnas skall lämnas 
av 

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund, 

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och 
försäkringsanstalterna samt andra som bevil-
jar eller betalar ut pension eller annan ersätt-
ning,  

3) patientförsäkringscentralen, trafikförsäk-
ringscentralen och försäkringspoolen för lä-
kemedelsskador,  

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna och 
arbetsplatskassorna. 

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanser-
na enligt denna lag utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar i 
fråga om erhållande av uppgifter rätt att av 
läkare eller andra yrkesutbildade personer 
enligt lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt 
av verksamhetsenheter för hälso- och sjuk-
vård enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) få ett ut-
låtande och nödvändiga uppgifter ur journal-
handlingarna för den som söker en förmån 
samt uppgifter om hans eller hennes rehabili-
tering, hälsotillstånd, vård och arbetsförmåga 
samt av apoteken utredningar om en försäk-
rads ersättningsgilla läkemedelsinköp för ge-
nomförandet av direktersättningsförfarandet 
enligt 30 a § i denna lag. 

För de förhandlingar som avses i 24 § har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra bestämmelser 
om erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt 
få uppgifter som är nödvändiga för avgöran-
det av ett ärende och som gäller verksamen-
hetens verksamhet, lokaliteter, antalet an-
ställda, innehållet i vården, dess art och om-
fattning, avtal som ingåtts om vården och er-
sättning som betalas för vården. Folkpen-
sionsanstalten har dessutom rätt att vid 
nämnda förhandlingar få för avgörandet nöd-
vändiga sekretessbelagda uppgifter ur jour-
nalhandlingarna, uppgifter om hälsotillstån-
det för den som får vård samt om hans eller 
hennes läkemedel och inkomster av myndig-
heter eller inrättningar inom kommunens so-
cial- och hälsovårdsväsen eller av ifrågava-
rande statliga eller privata verksamhetsenhet 
för hälso- och sjukvård. Vad som ovan be-
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stäms om Folkpensionsanstaltens rätt att få 
sekretessbelagda uppgifter gäller även social- 
och hälsovårdsministeriet.  

Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att till en i 31 § avsedd läkare och sjukvårds- 
eller undersökningsinrättning lämna uppgif-
ter om en sådan försäkrads hälsotillstånd, 
sjukdom, vårdåtgärder, yrke, arbetsförhållan-
den och art av arbete som sänds till en under-
sökning enligt 31 §. 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt 
få de uppgifter som nämns i denna paragraf. 
En yrkesutbildad person enligt lagen om yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården har dock rätt att få ett skäligt arvode 
för de uppgifter och utlåtanden han eller hon 
gett på grundval av den skyldighet att lämna 
upplysningar som föreskrivs i 2 mom. 
 
 

68 a § 
För verkställigheten av förmåner enligt 

denna lag skall en inrättning enligt 24 § sjuk-
försäkringslagen och ett organ enligt 6 § so-
cialvårdslagen (710/1982) utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter un-
derrätta Folkpensionsanstalten om att en 
förmånstagare blivit intagen för anstaltsvård 
och om att vården har upphört.  

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall en straffanstalt och en tvångs-
inrättning enligt 1 § lagen om internering av 
farliga återfallsförbrytare (317/1953) utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter underrätta Folkpensionsanstalten om 
när ett straff börjar och slutar. 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall rättsskyddscentralen för häl-
sovården utan hinder av sekretessbestämmel-
serna och andra begränsningar i fråga om er-
hållande av uppgifter lämna Folkpensionsan-
stalten uppgifter ur centralregistret över den 
yrkesutbildade hälsovårdspersonalen samt 
ändringar i dem gällande läkare, tandläkare, 
psykologer, tal-, verksamhets- och psykote-
rapeuter samt yrkesutbildade personer enligt 
5 § 1 mom. sjukförsäkringsförordningen. 

Folkpensionsanstalten har rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som nämns i denna para-
graf.  
 
 

68 b § 
När Folkpensionsanstalten behandlar en 

förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar som 
den fått för skötseln av andra uppgifter som 
ålagts den, om det är uppenbart att de påver-
kar en förmån enligt denna lag och om upp-
lysningarna enligt lag skall beaktas vid be-
slutsfattandet och om Folkpensionsanstalten 
även annars har rätt att få upplysningarna 
särskilt.  
 

68 c § 
Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 

lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att på 
de villkor som anges i momentet öppna en 
teknisk anslutning till sådana uppgifter i sina 
register som den med stöd av 67 a § 1 mom. 
2, 3 och 4 punkten, 68 § 4 mom. och 69 § har 
rätt att utlämna till de mottagare som avses i 
paragraferna. 

Vad som i 1 mom. bestäms om öppnande 
av en teknisk anslutning och utlämnande av 
uppgifter gäller även Folkpensionsanstaltens 
rätt att med hjälp av teknisk anslutning få 
sekretessbelagda uppgifter enligt 68 § 1—3 
mom. och 68 a §. Innan den tekniska anslut-
ningen öppnas skall den som begär uppgifter 
lägga fram en utredning om att uppgifterna 
skyddas på behörigt sätt. 
 

68 d § 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-

fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till 
en myndighet enligt 4 § 1 mom. lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet läm-
na personbeteckningen och övriga individua-
liseringsuppgifter i fråga om den som erhållit 
förmåner eller ersättningar enligt denna lag, 
uppgifter om utbetalda förmåner och ersätt-
ningar och övriga därmed jämförbara uppgif-
ter som är nödvändiga för myndighetens en-
skilda utredningar av brott mot bestämmel-
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serna om social trygghet och missbruk av so-
cialskyddet samt för väckande av åtal; dock 
inte uppgifter om hälsotillståndet.  
 
 

68 e § 
Folkpensionsanstalten skall på förhand in-

formera den som ansöker om en förmån om 
varifrån uppgifter om honom eller henne kan 
skaffas och till vilka instanser de kan utläm-
nas för beslutsfattande. 
 
 

69 § 
Ersättning för kostnader för sjukvård, ha-

vandeskap och barnsbörd får inte utmätas. 
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra bestäm-
melser om erhållande av uppgifter rätt att för 
utmätning, på begäran av en behörig myn-
dighet utlämna uppgifter om beloppen av 

förmåner enligt denna lag, dock inte om så-
dana förmåner som inte beaktas vid beräk-
ningen av det skyddade beloppet enligt 4 
kap. 7 § utsökningslagen. Folkpensionsan-
stalten har dessutom rätt att uppge vilka and-
ra inrättningar som veterligen betalar ut pen-
sioner och andra sociala förmåner. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 
Genom denna lag upphävs i sjukförsäk-

ringsförordningen av den 1 november 1963 
(473/1963) 13 a §, 18 § 6 mom., 19 § 2 och 3 
mom. samt 24, 45 och 48 §, av dessa lagrum 
13 a § sådan den lyder i förordning 30/1966, 
18 § 6 mom. och 48 § sådana de lyder i för-
ordning 717/1991, 19 § 2 mom. sådant det 
lyder i förordning 420/1995, 19 § 3 mom. så-
dant det lyder i förordning 1314/1989 samt 
24 § sådan den lyder i förordning 1325/1990.  

 
————— 
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16.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

(610/1991) 4 §, 5 § 4 mom. samt 9 och 14 §, 
av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i lag 1064/1994, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 

121/1995 och 14 § sådan den lyder i lag 1374/1999, samt 
fogas till 5 §, sådan den lyder i nämnda lag 1064/1994, ett nytt 5 mom., till 8 §, sådan den 

lyder i lag 333/1997, ett nytt 4 mom., till lagen nya 9 a och 9 b §, till lagen en ny 10 § i stället 
för den 10 § som upphävts genom lag 623/1999, till 11 §, sådan den lyder i nämnda lag 
333/1997, ett nyt 3 mom. samt till lagen en ny 11 a § som följer: 
 
 

4 § 

Annan yrkesinriktad och medicinsk rehabili-
tering 

Folkpensionsanstalten kan dessutom ersätta 
och ordna annan yrkesinriktad eller medi-
cinsk rehabilitering än sådan som avses i 2 
och 3 §. För detta ändamål skall årligen an-
vändas minst ett så stort belopp som svarar 
mot fyra procent av det belopp som influtit i 
försäkrades sjukförsäkringspremier. Riksda-
gen bestämmer årligen i samband med bud-
getbehandlingen om hur stort ett större be-
lopp för ovan nämnda ändamål högst får 
vara.  

Det belopp som avses i 1 mom. kan också 
användas för förebyggande av sjukdomar 
samt för forsknings- och utvecklingsverk-
samhet som avser rehabilitering och före-
byggande av sjukdomar samt vid behov för 
utgifter för grundlig förbättring av rehabili-

teringsanstalter som arbetar inom ramen för 
Folkpensionsanstaltens samarbetsstiftelser 
och av andra anstalter som Folkpensionsan-
stalten har understött, samt för stöd för dessa 
anstalters drift. 

Folkpensionsanstalten skall årligen för an-
vändningen av de medel som avses i 1 och 2 
mom. göra upp en plan för de tre följande ka-
lenderåren, enligt vad som närmare bestäms 
genom förordning. 
 
 

5 § 

Ansökan och beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten skall underrätta pen-

sionsskyddscentralen om sådana beslut om 
yrkesinriktad rehabilitering som avses i den-
na lag. 

Folkpensionsanstalten skall underrätta lä-
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roanstalten, den som tillhandahåller rehabili-
tering samt andra instanser som ansvarar för 
vården och rehabiliteringen av rehabiliter-
ingsklienten samt för uppgörandet av en re-
habiliteringsplan om beslut enligt denna lag 
till den del uppgifterna behövs för genomfö-
randet av rehabiliteringen. 
 

8 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ändring får inte sökas genom besvär i be-

slut som Folkpensionsanstalten med stöd av 
4 § 1 mom. meddelat om den försäkrades 
möjlighet att få annan än i 2 och 3 § avsedd 
yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering. 
 

9 § 

Erhållande av uppgifter på begäran 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att få de upplysningar som är nödvändiga för 
avgörandet av ett ärende eller som annars 
skall beaktas vid verkställigheten av uppgif-
ter som föreskrivs i denna lag, i överens-
kommelser om social trygghet som är bin-
dande för Finland eller i andra internationella 
författningar. Upplysningarna skall lämnas 
av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund, 

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och 
försäkringsanstalterna samt andra som bevil-
jar eller betalar ut pension eller annan ersätt-
ning,  

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen,  

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna och 
arbetsplatskassorna,  

5) läroanstalterna. 
Utöver vad som bestäms i 1 mom. har 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanser-
na enligt denna lag rätt att av läkare eller 
andra yrkesutbildade personer enligt lagen 
om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården (559/1994) samt av verksamhets-

enheter för hälso- och sjukvård enligt 2 § 4 
punkten lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992), av andra vårdinrätt-
ningar eller andra som tillhandahåller rehabi-
litering få ett utlåtande och nödvändiga upp-
gifter ur journalhandlingarna för den som sö-
ker en förmån samt uppgifter om hans eller 
hennes hälsotillstånd, sjukdom, handikapp, 
arbets- och funktionsförmåga samt vård och 
rehabilitering.  

För de förhandlingar som avses i 3 a § har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att få 
uppgifter som är nödvändiga för avgörandet 
av ett ärende och som gäller en verksamhets-
enhets verksamhet, lokaliteter, antalet an-
ställda, innehållet i vården, dess art och om-
fattning, avtal som ingåtts om vården och er-
sättning som betalas för vården. Folkpen-
sionsanstalten har dessutom rätt att vid 
nämnda förhandlingar få för avgörandet nöd-
vändiga sekretessbelagda uppgifter ur jour-
nalhandlingarna, uppgifter om hälsotillstån-
det för den som vår vård samt om hans eller 
hennes läkemedel och inkomster av myndig-
heter eller inrättningar inom kommunens so-
cial- och hälsovårdsväsen eller av ifrågava-
rande statliga eller privata verksamhetsenhet 
för hälso- och sjukvård. Vad som ovan be-
stäms om Folkpensionsanstaltens rätt att få 
sekretessbelagda uppgifter gäller även social- 
och hälsovårdsministeriet. 

Utöver vad som bestäms ovan skall den 
som tillhandahåller rehabiliteringsservice 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande av 
uppgifter lämna Folkpensionsanstalten såda-
na uppgifter som är nödvändiga för anord-
nande av rehabiliteringsservice enligt denna 
lag samt för övervakningen och kvalitetsut-
värderingen av servicen. 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt 
få de uppgifter som nämns i denna paragraf. 
En yrkesutbildad person enligt lagen om yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården har dock rätt att få ett skäligt arvode 
för de utlåtanden han eller hon gett på grund-
val av den skyldighet att ge upplysningar 
som föreskrivs i 2 mom., om inte arvodet in-
går i den ersättning som betalas för rehabili-
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teringstjänsten.  
 

9 a § 

Rätt att få uppgifter 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall pensionsanstalten utan hinder 
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av uppgif-
ter meddela Folkpensionsanstalten uppgifter 
om rehabiliteringsåtgärder och förmåner i 
anslutning till dem. 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall försäkringsanstalten utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
bestämmelser om erhållande av uppgifter 
underrätta Folkpensionsanstalten om beslut 
gällande ersättning av rehabilitering som fat-
tats och rehabiliteringsåtgärder som vidtagits 
med stöd av lagen om rehabilitering som er-
sätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(625/1991) och lagen om rehabilitering som 
ersätts enligt trafikförsäkringslagen 
(626/1991). Samma skyldighet föreskrivs för 
statskontoret i fråga om lagen om olycksfall i 
militärtjänst (1211/1990) och lagen om ska-
da, ådragen i militärtjänst (404/1948).  

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall en inrättning enligt 3 a § utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter underrätta Folkpensionsanstalten om 
att en försäkrad blivit intagen för anstalts-
vård. 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall rättsskyddscentralen för häl-
sovården utan hinder av sekretessbestämmel-
serna och andra begränsningar i fråga om er-
hållande av uppgifter lämna Folkpensionsan-
stalten uppgifter ur centralregistret över den 
yrkesutbildade hälsovårdspersonalen samt 
ändringar i dem gällande läkare, psykologer, 
tal-, verksamhets-, psyko- och fysioterapeu-
ter samt andra i centralregistret införda yr-
kesutbildade personer som ger rehabilitering.  

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall undervisningsministeriet och 
utbildningsstyrelsen utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter lämna 
Folkpensionsanstalten uppgifter om dem som 

anordnar yrkesutbildning. 
Folkpensionsanstalten har rätt att avgifts-

fritt få de uppgifter som nämns i denna para-
graf. 
 

9 b § 

Användning av uppgifter 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar som 
den fått för skötseln av andra uppgifter som 
ålagts den, om det är uppenbart att de påver-
kar en förmån enligt denna lag och om upp-
lysningarna enligt lag skall beaktas vid be-
slutsfattandet och om Folkpensionsanstalten 
även annars har rätt att få upplysningarna 
särskilt.  
 

10 § 

Rätt att utlämna uppgifter 

Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att till den som tillhandahåller rehabilitering, 
den som tagit initiativ till rehabilitering, den 
instans som ansvarar för vården och rehabili-
teringen av rehabiliteringsklienten samt för 
uppgörandet av en rehabiliteringsplan lämna 
sådana uppgifter som den erhållit vid sköt-
seln av förmåner enligt denna lag, till den del 
de är nödvändiga för rehabiliteringen. 
 

11 § 

Utmätnings- och  överföringsförbud 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att för utmätning, på begäran av en behörig 
myndighet utlämna uppgifter om beloppen 
av de förmåner och ersättningar som utbeta-
las med stöd av denna lag, dock inte om så-
dana förmåner som inte beaktas vid beräk-
ningen av det skyddade beloppet enligt 4 
kap. 7 § utsökningslagen. Folkpensionsan-
stalten har dessutom rätt att uppge vilka and-
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ra inrättningar som veterligen betalar ut re-
habiliteringsförmåner.  
 

11 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att på 
de villkor som anges i momentet öppna en 
teknisk anslutning till sådana uppgifter i sina 
personregister som den med stöd av 5 § 4 
och 5 mom., 10 § och 11 § 3 mom. har rätt 
att utlämna till de mottagare som avses i pa-
ragraferna. 

Vad som i 1 mom. bestäms om öppnande 
av en teknisk anslutning och utlämnande av 
uppgifter gäller även Folkpensionsanstaltens 
rätt att med hjälp av teknisk anslutning få 
sekretessbelagda uppgifter enligt 9 och 9 a §. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-

så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall den som begär upp-
gifter lägga fram en utredning om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt. 
 

14 § 

Organisering av verksamheten 

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
skall i tillämpliga delar dessutom iakttas 
35—37, 40 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 
46 i, 46 j, 59, 63, 81, 82, 84—86 och 88 § 
folkpensionslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 23 augusti 1991 om rehabilitering som 
ordnas av folkpensionsanstalten (1161/1991) 
5 och 6 §, av dessa lagrum 6 § sådan den ly-
der i förordning 1512/1995.  

 
————— 
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17.  
 
 

Lag  

om ändring av lagen om rehabiliteringspenning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991) 26 §, 30 a § 2 mom. 

samt 34 och 35 §,  
av dessa lagrum 26 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1065/1994, 30 a § 2 mom. sådant 

det lyder i lag 334/1997 och 35 § sådan den lyder i lag 406/1992, samt 
fogas till 21 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 34 a, 34 b och 35 a—35 c § som följer:  

 
 

21 § 

Betalning till arbetsgivaren 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om arbetsgivaren betalar lön till en arbets-

tagare som ges rehabilitering under den tid 
för vilken arbetstagaren får rehabiliterings-
penning, skall arbetsgivaren genast när lönen 
betalats ut underrätta Folkpensionsanstaltens 
byrå därom. 
 

26 §  

Beslut 

I ärenden som gäller rehabiliteringspenning 
och rehabiliteringsunderstöd enligt prövning 
skall ges ett skriftligt beslut. Folkpensionsan-
stalten har utan hinder av sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar i fråga om 
erhållande av uppgifter rätt att delge den som 
har meddelat rehabiliteringsbeslutet, anord-
naren av läroavtalsutbildning, läroanstalten 
samt rehabiliteringsklientens arbetsgivare be-
slut som gäller rehabiliteringspenning till den 
del informationen behövs för fastställande av 
den lön eller andra förmåner de betalar eller 
för att kontrollera att dessa är korrekta. 

Folkpensionsanstalten skall underrätta pen-
sionsskyddscentralen om beslut som gäller 

yrkesinriktad rehabilitering och om rehabili-
teringspenning som därvid beviljas.  
 

30 a § 

Utmätnings- och överföringsförbud 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att för utmätning, på begäran av en behörig 
myndighet utlämna uppgifter om beloppen 
av förmåner enligt denna lag, dock inte om 
sådana förmåner som inte beaktas vid beräk-
ningen av det skyddade beloppet enligt 4 
kap. 7 § utsökningslagen. Folkpensionsan-
stalten har dessutom rätt att uppge vilka and-
ra inrättningar som veterligen betalar ut pen-
sioner och andra sociala förmåner.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 § 

Erhållande av uppgifter på begäran 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att få de upplysningar som är nödvändiga för 
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avgörandet av ett ärende eller som annars 
skall beaktas vid verkställigheten av uppgif-
ter som föreskrivs i denna lag, i överens-
kommelser om social trygghet som är bin-
dande för Finland eller i andra internationella 
författningar. Upplysningarna skall lämnas 
av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund, 

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och 
försäkringsanstalterna samt andra som bevil-
jar eller betalar ut pension eller annan ersätt-
ning,  

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen,  

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna och 
arbetsplatskassorna,  

5) läroanstalterna, anordnarna av läroav-
talsutbildning samt av utbildnings- och av-
gångsbidragsfonden. 

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanser-
na enligt denna lag rätt att av läkare eller 
andra yrkesutbildade personer enligt lagen 
om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården (559/1994) samt av verksamhets-
enheter för hälso- och sjukvård enligt 2 § 4 
punkten lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992), av en annan vårdin-
rättning eller andra som tillhandahåller reha-
bilitering få ett utlåtande och nödvändiga 
uppgifter ur journalhandlingarna för den som 
söker en förmån, uppgifter om hans eller 
hennes hälsotillstånd, sjukdomar, handikapp 
och arbetsförmåga samt om hans eller hennes 
vård och rehabilitering jämte tillhörande 
förmåner och ersättningar. 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
också rätt att av penninginstituten få uppgif-
ter som är nödvändiga för fastställandet av 
rehabiliteringspenning som skall samordnas 
enligt 18 § 2 mom., om tillräckliga uppgifter 
och utredningar inte kan fås på annat sätt och 
om det finns motiverad anledning att miss-
tänka att den som sökt eller fått en förmån 
har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga 
uppgifter och om han eller hon inte har gett 
sitt samtycke till att uppgifterna erhålls. Be-
gäran om att få uppgifterna skall framföras 

skriftligt och innan begäran framförs skall 
sökanden eller mottagaren underrättas om 
detta. 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt 
få de uppgifter som nämns i denna paragraf. 
En yrkesutbildad person enligt lagen om yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården har dock rätt att få ett skäligt arvode 
för de utlåtanden han eller hon gett på grund-
val av den skyldighet att ge upplysningar 
som föreskrivs i 2 mom., om inte arvodet in-
går i den ersättning som betalas för rehabili-
teringstjänsten. 
 

34 a § 

Rätt att få uppgifter 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall pensionsanstalten utan hinder 
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av uppgif-
ter underrätta Folkpensionsanstalten om re-
habiliteringsåtgärder, rehabiliteringshöjning-
ar och rehabiliteringspenningar samt andra 
ersättningar och understöd i anslutning till 
rehabilitering. 

En straffanstalt och en tvångsinrättning en-
ligt 1 § lagen om internering av farliga åter-
fallsförbrytare (317/1953) skall utan hinder 
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av uppgif-
ter underrätta Folkpensionsanstalten om när 
ett straff börjar och slutar. 

Folkpensionsanstalten har rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som nämns i denna para-
graf. 
 

34 b § 

Användning av uppgifter 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar som 
den fått för skötseln av andra uppgifter som 
ålagts den, om det är uppenbart att de påver-
kar en förmån enligt denna lag och om upp-
lysningarna enligt lag skall beaktas vid be-
slutsfattandet och om Folkpensionsanstalten 
även annars har rätt att få upplysningarna 
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särskilt.  
 

35 § 

Tillämpning av sjukförsäkringslagen 

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
skall i rehabiliteringspenningsärenden i till-
lämpliga delar iakttas vad som i sjukförsäk-
ringslagen eller med stöd av den bestäms om 
arbetsplatskassor, handräckning och faststäl-
lande av blanketter. 
 

35 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att på 
de villkor som anges i momentet öppna en 
teknisk anslutning till sådana uppgifter i sina 
personregister som den med stöd av 26 § och 
30 a § 2 mom. har rätt att utlämna till de mot-
tagare som avses i paragraferna. 

Vad som i 1 mom. bestäms om öppnande 
av en teknisk anslutning och utlämnande av 
uppgifter gäller även Folkpensionsanstaltens 
rätt att med hjälp av teknisk anslutning få 
sekretessbelagda uppgifter enligt 34 § 1 och 
2 mom. och 34 a §.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall den som begär upp-
gifter lägga fram en utredning om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt. 

35 b § 

Frivilligt utlämnande av uppgifter 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till 
en myndighet enligt 4 § 1 mom. lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet läm-
na personbeteckningen och övriga individua-
liseringsuppgifter i fråga om den som erhållit 
förmåner eller ersättningar enligt denna lag, 
uppgifter om utbetalda förmåner och ersätt-
ningar och övriga därmed jämförbara uppgif-
ter som är nödvändiga för myndighetens en-
skilda utredningar av brott mot bestämmel-
serna om social trygghet och missbruk av so-
cialskyddet samt för väckande av åtal; dock 
inte uppgifter om hälsotillståndet.  
 

35 c § 

Anmälningsplikt 

Folkpensionsanstalten skall på förhand in-
formera den som ansöker om en förmån om 
varifrån uppgifter om honom eller henne kan 
skaffas och till vilka instanser de kan utläm-
nas för beslutsfattande. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20   .  
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 7 juni 1991 om rehabiliteringspenning 
(893/1991) 13—15 §, av dessa lagrum 14 § 
sådan den lyder i förordning 1513/1995.  

 
————— 
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18. 
 

Lag 

om ändring av 15 § lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbase-

rad social trygghet (1573/1993) 15 § som följer:  
 

15 §  

Skyldighet att lämna uppgifter 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att på begäran avgiftsfritt få de upplysningar 
som är nödvändiga för avgörandet av ett 
ärende eller annars för ett enskilt uppdrag en-
ligt denna lag. Upplysningarna skall lämnas 
av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och 
försäkringsanstalterna samt arbetsgivarna. 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att 
med hjälp av teknisk anslutning på de villkor 
som anges i momentet få sekretessbelagda 
uppgifter som avses i denna paragraf. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen skyddats ge-
nom sekretessplikten. Innan den tekniska an-
slutningen öppnas skall den som begär upp-
gifter lägga fram en utredning om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20    . 

————— 

Helsingfors den 22 februari 2002 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 

1. 
 
 

Lag 

om ändring av folkpensionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 69 och 83 §,  
dessa lagrum sådana de lyder, 69 § i lag 827/1996 samt 83 § i lagarna 103/1982, 886/1994, 

116/1995 och 827/1996, 
ändras 35 § 1 mom., 42 § 1 mom. och 79 § 3 mom.,  
dessa lagrum sådana de lyder, 35 § 1 mom. i nämnda lag 827/1996, 42 § 1 mom. i lag 

738/1989 och 79 § 3 mom. i lag 1250/1989, samt 
fogas till lagen ett nytt 4 a kap. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

35 § 
Förmån enligt denna lag skall sökas hos 

folkpensionsanstalten. 
 

 35 § 
Förmån enligt denna lag skall sökas hos 

Folkpensionsanstalten. Genom förordning 
av statsrådet utfärdas närmare bestämmel-
ser om vilka uppgifter som skall uppges i 
ansökan. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

42 § 
För verkställighet av straff inställs utbe-

talningen av pension till en pensionstagare 
som är intagen i straffanstalt, sedan tre må-
nader har avtjänats av ett fängelsestraff eller 
ett utöver detta utdömt förvandlingsstraff 
för böter. Om tid i rannsakningsfängelse 
omedelbart före verkställigheten av straffet 
dras av från straffet, inställs utbetalningen 

42 § 
För verkställighet av straff inställs utbe-

talningen av pension till en pensionstagare 
som är intagen i straffanstalt eller i tvångs-
inrättning enligt 1 § lagen om internering 
av farliga återfallsförbrytare (317/1953), 
sedan tre månader har avtjänats av ett fäng-
elsestraff eller ett utöver detta utdömt för-
vandlingsstraff för böter. Om tid i rannsak-
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av pensionen på motsvarande sätt när den 
sammanräknade tiden för straffverkställig-
heten och avdraget har räckt tre månader, 
likväl tidigast från ingången av månaden ef-
ter den beräknade tidpunkt då straffet skall 
börja avtjänas. Pensionsutbetalningen in-
ställs likaså sedan pensionstagaren har fått 
sådan vård på allmän anstalt som stadgas i 
förordning och för vilken vårdavgift inte 
skall uppbäras hos patienten.  

ningsfängelse omedelbart före verkställig-
heten av straffet dras av från straffet, in-
ställs utbetalningen av pensionen på mot-
svarande sätt när den sammanräknade tiden 
för straffverkställigheten och avdraget har 
räckt tre månader, likväl tidigast från in-
gången av månaden efter den beräknade 
tidpunkt då straffet skall börja avtjänas. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 4 a kap. 

Erhållande och utlämnande av uppgifter 

46 a § 
För skötseln av de förmåner som Folk-

pensionsanstalten ålagts att verkställa har 
den utan hinder av sekretessbestämmelser-
na och andra begränsningar i fråga om er-
hållande av uppgifter rätt att  

1) av befolkningsregistermyndigheterna 
få de behövliga uppgifter samt ändringar i 
dem som avses i 4 § 1 mom. 1-4 punkten 
och 2 mom. 1 punkten befolkningsdatalagen 
(507/1993), 

2) av utlänningsverket få identifikations-
uppgifter samt uppgifter om familjejuridisk 
ställning och uppehållstillstånd om de ut-
länningar jämte familjemedlemmar som 
flyttat till Finland och som finns i utlän-
ningsverkets register samt ändringar i upp-
gifterna, 

3) av pensionsskyddscentralen, pensions- 
och försäkringsanstalterna samt andra som 
beviljar eller betalar ut pension eller annan 
ersättning få uppgifter om pensions- och er-
sättningsbeslut samt om ändring av belop-
pet av pensioner eller ersättningar. Sådana 
uppgifter är personuppgifter, pensions- och 
ersättningsslag, bestämningsgrunder, grun-
den för en förhöjning samt belopp och tid 
för vilken pension eller ersättning betalas. 
Uppgifter behöver dock inte lämnas om in-
dexjustering som baserar sig på 9 § lagen 
om pension för arbetstagare,  

4) av pensionsskyddscentralen få uppgif-
ter om att en person med stöd av en för Fin-
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land bindande mellanstatlig överenskom-
melse omfattas av den bosättningsbaserade 
sociala tryggheten i Finland, samt  

5) av utbildnings- och avgångsbidrags-
fonden få personuppgifter och identifie-
ringsuppgifter om dem som ansökt om vux-
enutbildningsstöd samt uppgifter om arten 
av de lösningar i fråga om vuxenutbild-
ningsstöd som gäller dem, uppgifter om tid-
punkten för beviljande av stöd och stödbe-
lopp samt ändringar i uppgifterna. 

För skötseln av de förmåner som Folk-
pensionsanstalten ålagts att verkställa har 
den dessutom utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar i 
fråga om erhållande av uppgifter rätt att av 
skatteförvaltningen årligen få uppgifter om 
förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag för 
inkomstens förvärvande, naturliga avdrag, 
grunder för skogsavkastning och förmögen-
het samt särskilt uppgifter om bostadsaktier 
och fastigheter jämte beskattningsvärden 
samt övriga för förmånerna behövliga upp-
gifter som skatteförvaltningsmyndigheterna 
förfogar över. 
 

 
 
 46 b § 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att få de upplysningar som är 
nödvändiga för avgörandet av ett ärende el-
ler som annars skall beaktas vid verkstäl-
ligheten av uppgifter som föreskrivs i denna 
lag, i överenskommelser om social trygghet 
som är bindande för Finland eller i andra 
internationella författningar. Upplysning-
arna skall lämnas av 

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund, 

2) pensionsskyddscentralen, pensions- 
och försäkringsanstalterna samt andra som 
beviljar eller betalar ut pension eller annan 
ersättning,  

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen,  

4) arbetsgivarna och arbetslöshetskas-
sorna.  
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Utöver vad som bestäms i 1 mom. har 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag rätt att av läkare el-
ler andra yrkesutbildade personer enligt 
lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (559/1994) samt av 
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård 
enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) eller av 
andra vårdinrättningar få ett utlåtande och 
nödvändiga uppgifter ur journalhandling-
arna för den som söker en förmån samt 
uppgifter om hans eller hennes rehabiliter-
ing, hälsotillstånd, vård samt arbetsförmå-
ga. 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som nämns i 1 mom. 
och 46 a §. Om uppgifterna enligt 46 a § 
behövs i en bestämd form och detta medför 
väsentliga merkostnader för den som ut-
lämnar uppgifterna, skall kostnaderna dock 
ersättas. En yrkesutbildad person enligt la-
gen om yrkesutbildade personer inom häl-
so- och sjukvården har dessutom rätt att få 
ett skäligt arvode för de utlåtanden han el-
ler hon gett på grundval av den skyldighet 
att lämna upplysningar som föreskrivs i 2 
mom. 

 
 
 46 c § 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall pensionsskyddscentralen 
utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande av uppgifter tillställa Folkpensions-
anstalten uppgifter om det uppskattade be-
loppet av arbetspension för ansökningsför-
farandet gällande invaliditetspension samt i 
fråga om dem som fyllt 65 år personbeteck-
ning, tiden för ansökan om arbetspension 
samt uppgifter om arbetspensionsanstalten 
för översändning av meddelande om ålder-
domspension. 

En inrättning enligt 42 a § i denna lag 
och ett organ enligt 6 § socialvårdslagen 
(710/1982) skall i enlighet med 1 mom. un-
derrätta Folkpensionsanstalten om att en 
förmånstagare blivit intagen för anstalts-
vård och om att vården har upphört. Upp-
gifter skall lämnas om sådan vård som be-
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räknas pågå i minst tre månader eller som 
har pågått i två månader och alltjämt fort-
sätter. 

En straffanstalt och en tvångsinrättning 
enligt 1 § lagen om internering av farliga 
återfallsförbrytare (317/1953) skall i enlig-
het med 1 mom. underrätta Folkpensions-
anstalten om när ett straff börjar och slutar. 
Uppgifter skall lämnas om pensionstagare 
som börjat avtjäna ett över tre månader 
långt fängelsestraff eller ett därjämte ådömt 
förvandlingsstraff för böter samt om pen-
sionstagare som intagits i tvångsinrättning 
för längre än tre månader. Uppgifter skall 
också lämnas då sådan tid i rannsaknings-
fängelse som omedelbart har föregått 
straffverkställigheten avdras från straffet 
och den sammanräknade tiden för avdraget 
och straffverkställigheten överstiger tre 
månader. Anmälan om dem som får arbets-
löshetspension skall göras genast när de in-
tagits i en straffanstalt eller tvångsinrätt-
ning. 

Folkpensionsanstalten har rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som nämns i denna pa-
ragraf.  
 

 
 
 46 d § 

För de förhandlingar som avses i 42 a § 
har Folkpensionsanstalten utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att avgiftsfritt få för avgörandet 
av ett ärende behövliga uppgifter om verk-
samenhetens verksamhet, lokaliteter, anta-
let anställda, innehållet i vården, dess art 
och omfattning, avtal som ingåtts om vår-
den och ersättning som betalas för vården. 
Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att 
vid nämnda förhandlingar få för avgöran-
det nödvändiga sekretessbelagda uppgifter 
ur journalhandlingarna, uppgifter om häl-
sotillståndet för den som får vård samt om 
hans eller hennes läkemedel och inkomster. 
Uppgifterna skall lämnas av myndigheter 
eller inrättningar inom kommunens social- 
och hälsovårdsväsen eller av ifrågavarande 
statliga eller privata verksamhetsenhet för 
hälso- och sjukvård. Vad som ovan bestäms 
om Folkpensionsanstaltens rätt att få sekre-
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tessbelagda uppgifter gäller även social- 
och hälsovårdsministeriet. 
 

 
 
 46 e § 

Utöver vad som bestäms i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Folkpensionsanstalten utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra bestämmelser om erhållande av upp-
gifter rätt att utlämna 

1) sådana uppgifter om pensionsbeslut 
enligt folkpensionslagen till pensions-
skyddscentralen, pensions- och försäk-
ringsanstalterna eller andra som beviljar 
eller betalar ut pension eller ersättning vil-
ka är nödvändiga för verkställigheten av de 
förmåner de sköter,  

2) sådana uppgifter till pensionsskydds-
centralen och pensionsanstalterna samt till 
myndigheterna och inrättningarna i länder 
som ingått en överenskommelse om social 
trygghet med Finland och i länder som om-
fattas av rådets förordning (EEG) nr 
1408/71 vilka är nödvändiga för verkstäl-
ligheten av överenskommelserna om social 
trygghet, genomförandet av förordningen 
samt verkställigheten av andra sociala för-
måner som de sköter. 
 

 
 
 46 f § 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar 
som den fått för skötseln av andra uppgifter 
som ålagts den, om det är uppenbart att de 
påverkar en förmån enligt denna lag och 
om upplysningarna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och om Folkpensions-
anstalten även annars har rätt att få upp-
lysningarna särskilt.  
 

 
 
 46 g § 

Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att vidareöverlåta uppgifter som 
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erhållits med stöd av 46 a § 1 mom. 1 och 3 
punkten till en sådan mottagare som med 
stöd av lag har rätt att få uppgifterna.  
 

 
 
 46 h § 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att på de villkor som anges i momentet öpp-
na en teknisk anslutning till sådana sekre-
tessbelagda uppgifter i sina register som 
den med stöd av 46 e, 46 g och 79 § har rätt 
att utlämna till de mottagare som avses i 
paragraferna. 

Vad som i denna paragraf bestäms om 
öppnande av teknisk anslutning och om ut-
lämnande av uppgifter med hjälp av den 
gäller även Folkpensionsanstaltens rätt att 
med hjälp av teknisk anslutning få sekre-
tessbelagda personuppgifter enligt 46 a §, 
46 b § 1 mom. och 46 b § 2 mom., till den 
del det gäller en i 2 § 4 punkten lagen om 
patientens ställning och rättigheter avsedd 
verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård 
eller annan vårdinrättning. Detsamma gäll-
er sekretessbelagda uppgifter enligt 46 c 
och 46 d §. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall mottagaren 
lägga fram en utredning om att uppgifterna 
skyddas på behörigt sätt. 
 

 
 
 46 i § 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
rätt att till en myndighet enligt 4 § 1 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet lämna personbeteckningen och 
övriga individualiseringsuppgifter i fråga 
om den som erhållit förmåner eller ersätt-
ningar enligt denna lag, uppgifter om utbe-
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talda förmåner och ersättningar och övriga 
därmed jämförbara uppgifter som är nöd-
vändiga för myndighetens enskilda utred-
ningar av brott mot bestämmelserna om so-
cial trygghet och missbruk av socialskyddet 
samt för väckande av åtal; dock inte uppgif-
ter om hälsotillståndet.  
 

 
 
 46 j § 

Folkpensionsanstalten skall på förhand 
informera pensionssökanden om varifrån 
uppgifter om honom eller henne kan skaffas 
och till vilka instanser de kan utlämnas för 
beslutsfattande.  
 

 
 

69 § 
Det organ som avses i 6 § socialvårdsla-

gen och skattemyndigheterna skall lämna 
pensionsanstalten uppgifter och utredning-
ar som den behöver i sin verksamhet. Det 
organ som avses i 6 § socialvårdslagen 
skall underrätta lokalbyrån om de fall då 
enligt dess mening pension bör beviljas, 
rättas eller dras in eller då organet i fråga 
anser att utbetalning av pension till pen-
sionstagaren själv inte är ändamålsenlig. 
Det organ som avses i 6 § socialvårdslagen 
skall även underrätta lokalbyrån om att en 
pensionstagare som får vårdbidrag place-
rats i vård som avses i 42 a §. 

69 § 
(upphävs) 

 
 

79 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pensionsanstalten är skyldig att på begä-
ran av behörig myndighet lämna de upplys-
ningar som behövs för utmätning av en 
förmån som avses i denna lag. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att för utmätning, på begäran av 
en behörig myndighet utlämna uppgifter om 
beloppen av förmåner enligt denna lag, 
dock inte om sådana förmåner som inte be-
aktas vid beräkningen av det skyddade be-
loppet enligt 4 kap. 7 § utsökningslagen. 
Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att 
uppge vilka andra inrättningar som veterli-
gen betalar ut pensioner och andra sociala 
förmåner.  

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
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83 § 
Statlig, kommunal och annat offentlig-

rättsligt samfunds myndighet, försäkrings- 
och pensionsanstalterna samt arbetsgivare 
är skyldiga att på begäran lämna pensions-
anstalten, prövningsnämnden och försäk-
ringsdomstolen de uppgifter som är nöd-
vändiga för att rätten till pension eller pen-
sionsbeloppet skall kunna utredas. 

Den som beviljar eller utbetalar pension 
eller livränta är skyldig att i fall om vilka 
närmare stadgas genom förordning under-
rätta pensionsanstalten om utfärdade pen-
sionsbeslut och om ändring av pensionsbe-
lopp. 

Statliga, kommunala eller andra offent-
ligrättsliga samfunds myndigheter, läkare i 
offentlig tjänst, sjukhus samt försäkrings- 
och pensionsanstalter är skyldiga att på be-
gäran lämna pensionsanstalten, prövnings-
nämnden och försäkringsdomstolen uppgif-
ter som de innehar om hälsotillståndet hos 
dem som ansöker om eller uppbär invalidi-
tetspension. Pensionsanstalten är skyldig 
att betala ett skäligt arvode för läkarutlå-
tande som har getts på grundval av den 
förpliktelse som stadgas i detta moment. 

Folkpensionsanstalten har rätt att för de 
förhandlingar som avses i 42 a § avgiftsfritt 
få för avgörandet behövliga uppgifter om 
verksamheten och personalen vid verksam-
hetsenheten i fråga samt om andra omstän-
digheter som inverkar på saken. Folkpen-
sionsanstalten har också rätt att vid nämn-
da förhandlingar få för avgörandet nöd-
vändiga sekretessbelagda uppgifter av 
myndigheter och inrättningar inom kommu-
nens social- och hälsovårdsväsen eller av 
ifrågavarande statliga eller privata verk-
samhetsenhet för hälso- och sjukvård. Vad 
som ovan stadgas om folkpensionsanstal-
tens rätt att få sekretessbelagda uppgifter 
gäller även social- och hälsovårdsministe-
riet. 

Genom förordning bestämmas om pen-
sionsanstaltens skyldighet att lämna de 
uppgifter om de försäkrade, som äro behöv-

83 § 
(upphävs) 
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liga för fastställande eller erläggande av 
förmån, som skall utgå i stöd av annan lag-
stiftning. 

Genom förordning må bestämmas, huru-
vida ersättning skall erläggas för kostna-
derna för i 2 och 4 mom. föreskriven upp-
gift, samt beloppet av denna ersättning. 

Genom förordning kan bestämmas att 
ovan i ((22 b § 3 mom.)) avsedd vårdanstalt 
är skyldig att lämna meddelande om pen-
sionstagares intagning i anstaltsvård eller 
om dennes placering i annan vård på an-
staltens bekostnad. 
 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
Genom denna lag upphävs i folkpensions-

förordningen av den 7 december 1956 
(594/1956) 61, 62, 62 a, 68 samt 70 – 74 §, 
av dessa lagrum 61 § sådan den lyder i för-
ordning 859/1989, 62 § i förordning 
743/1982, 62 a § i förordning 418/1995 
samt 70 § i förordning 885/1982 och 
1138/2001. 

——— 
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2. 
 
 

Lag 

om ändring av familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 b § 3 mom. 12 punkten, 

37 § 1 mom. och 38 §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 15 b § 3 mom. 12 punkten i lag 916/1998, 37 § 1 mom. i lag 

1369/1999 och 38 § i lag 828/1996, samt 
fogas till 15 b § 3 mom., sådant det lyder i lag 54/1985 och 982/1996 och i nämnda lag 

916/1998, en ny 9 a-punkt som följer:  
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Som årsinkomst räknas likväl inte (priori-
terade inkomster)  
— — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Som årsinkomst räknas likväl inte (priori-

terade inkomster) 
— — — — — — — — — — — — —   

 9 a) ersättning för uppehälle enligt lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
(763/1990) eller annan motsvarande ersätt-
ning för uppehälle, 

— — — — — — — — — — — — — —  
12) pension och ersättning som betalas 

från utlandet, om så följer av internationella 
avtal som är bindande för Finland, samt 
förmåner som betalas från utlandet och som 
motsvarar de förmåner som anges som prio-
riterade inkomster i 2—5, 7—9 och 11 
punkten. 
— — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — —  
12) pension och ersättning som betalas 

från utlandet, om så följer av internationella 
avtal som är bindande för Finland, samt 
förmåner som betalas från utlandet och som 
motsvarar de förmåner som anges som prio-
riterade inkomster i 2—5, 7—9, 9 a och 11 
punkten. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

37 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 
37—39, 39 b, 40—42, 43 och 44 §, 45 § 1, 
2 och 4 mom., 46, 67, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 
74 b, 74 c, 75, 79—83, 84—86, 88 och 88 
a § folkpensionslagen. Om mottagaren av 
barnpension innan pensionen börjar inte har 
varit bosatt i Finland den tid på 10 år som 
förutsätts i 41 § folkpensionslagen, kan 

37 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas i tillämpliga delar 35, 37—39, 39 b, 
40—42, 43 och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 
46 och 46 b §, 46 c 2—4 mom., 46 d—46 f, 
46 i, 46 j, 67, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 
79—82, 84—86, 88 och 88 a § folkpen-
sionslagen. Om mottagaren av barnpension 
innan pensionen börjar inte har varit bosatt i 
Finland den tid på 10 år som förutsätts i 
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pensionen utan hinder av boende utomlands 
betalas om barnets vårdnadshavare uppfyl-
ler bosättningskravet.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  

41 § folkpensionslagen, kan pensionen utan 
hinder av boende utomlands betalas om 
barnets vårdnadshavare uppfyller bosätt-
ningskravet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
38 § 

Banker och andra penningsinstitut är 
skyldiga att på begäran lämna pensionsan-
stalten, prövningsnämnden och försäkrings-
domstolen de uppgifter som behövs för att 
rätten till efterlevandepension eller pensio-
nens belopp skall kunna utredas.  
 
 

38 § 
Utöver vad som annars bestäms i denna 

lag har Folkpensionsanstalten och besvärs-
instanserna enligt denna lag på begäran 
och utan hinder av sekretessbestämmelser-
na och andra begränsningar om erhållande 
av uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana 
uppgifter som är nödvändiga för avgöran-
det av ett ärende. Uppgifterna skall lämnas 
av 

1) läroanstalterna i de fall som avses i 8 § 
1 mom. och 20 § 1 mom. Uppgifterna gäller 
sådana barns studier och yrkesutbildning 
som är mottagare av barnpension, 

2) arbetsplatskassorna, 
3) penninginstituten, om tillräckliga upp-

gifter och utredningar inte kan fås på annat 
sätt och om det finns motiverad anledning 
att misstänka att den som sökt eller fått en 
förmån har lämnat otillräckliga eller otill-
förlitliga uppgifter och om han eller hon 
inte har gett sitt samtycke till att uppgifter-
na erhålls. Begäran  om att få uppgifterna 
skall framföras skriftligt och innan begäran 
framförs skall sökanden eller mottagaren 
underrättas om detta. 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att med hjälp av teknisk anslutning på de 
villkor som anges i momentet få sekretess-
belagda uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 
2 punkten. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall mottagaren 
lägga fram en utredning om att uppgifterna 
skyddas på behörigt sätt.  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  .  
Genom denna lag upphävs i familjepen-

sionsförordningen av den 4 juli 1969 
(449/1969) 4 och 5 §, av dessa lagrum 5 § 
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sådan den lyder i förordning 539/1990. 
——— 

 
 
 
 
 
 
3.  
 
 

Lag 

om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 10 § 2 

mom. och 14 §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 2 mom. i lag 887/1994 och 14 § i lagarna 830/1996 och 

725/2001, samt 
fogas till 6 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 56/1985, 590/1986, 127/1988, 

473/1991, 985/1994, 981/1996, 915/1998 och 1421/2001, en ny 5 a-punkt samt till lagen nya 
13 a—13 c § som följer:   
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 6 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som årsinkomst räknas likväl inte (priori-

terade inkomster) 
— — — — — — — — — — — — —  

5 a) ersättning för uppehälle enligt lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
(763/1990) eller annan motsvarande ersätt-
ning för uppehälle, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om ändringssökande tillämpas i 

övrigt i tillämpliga delar vad 8 kap. folk-
pensionslagen stadgar därom. En framställ-
ning eller ansökan som gäller undanröjande 
av ett laga kraft vunnet beslut skall dock i 
stället för av den i 74 § 1 mom. folkpen-
sionslagen nämnda försäkringsdomstolen 
prövas av prövningsnämnden, som efter att 
ha berett de andra parterna tillfälle att bli 
hörda kan undanröja beslutet och bestämma 
att ärendet skall behandlas på nytt. 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om sökande av ändring tillämpas i 

övrigt i tillämpliga delar 8 kap. folkpen-
sionslagen. En framställning eller ansökan 
som gäller undanröjande av ett laga kraft 
vunnet beslut om bostadsbidrag prövas av 
den i 74 § 1 mom. folkpensionslagen 
nämnda försäkringsdomstolen, om undan-
röjandet av beslutet framförs samtidigt som 
ett undanröjande av ett beslut om folkpen-
sion eller efterlevandepension. I annat fall 
skall en framställning eller ansökan som 
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gäller undanröjande av ett beslut om bo-
stadsbidrag prövas av prövningsnämnden, 
som efter att ha berett de andra parterna till-
fälle att bli hörda kan undanröja beslutet el-
ler bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. 

 
 13 a § 

Utöver  vad  som  annars  bestäms  i la-
gen  om  offentlighet  i  myndigheternas 
verksamhet  har  Folkpensionsanstalten  
och  besvärsinstanserna  enligt  denna  lag 
utan  hinder  av  sekretessbestämmelserna 
och  andra  begränsningar  i  fråga  om  er-
hållande  av  uppgifter  rätt  att  avgiftsfritt  
få  sådana  uppgifter  som  är  nödvändiga  
för  avgörandet  av  ett  ärende.  Uppgifter-
na  skall  lämnas  av  

1) hyresvärdarna samt bostadsaktie- eller 
fastighetsbolagen, 

2) arbetsplatskassorna,  
3) penninginstituten, om tillräckliga upp-

gifter och utredningar inte kan fås på annat 
sätt och om det finns motiverad anledning 
att misstänka att den som sökt eller fått en 
förmån har lämnat otillräckliga eller otill-
förlitliga uppgifter och om han eller hon 
inte har gett sitt samtycke till att uppgifter-
na erhålls. Begäran om att få uppgifterna 
skall framföras skriftligt och innan begäran 
framförs skall sökanden eller mottagaren 
underrättas om detta. 
 

 
 13 b § 

För verkställigheten av bostadsbidraget 
har Folkpensionsanstalten utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att av befolkningsregistermyn-
digheterna få nödvändiga byggnads- och 
lägenhetsuppgifter samt ändringar i dessa. 
 

 
 13 c § 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att med hjälp av teknisk anslutning på de 
villkor som anges i momentet få sekretess-
belagda uppgifter enligt 13 a § 1 och 2 
punkten och 13 b §. 
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Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall den som 
begär uppgifter lägga fram en utredning om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.  
 

 
 

14 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 
mom., 35, 37—39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 
43 a och 44 §, 45 § 1 mom., 46, 67, 69, 74 b 
och 74 c §, 79 § 1 och 4 mom., 80—86 och 
88 a § folkpensionslagen. 

Banker och andra penninginstitut är även 
skyldiga att på begäran lämna pensionsan-
stalten och prövningsnämnden de uppgifter 
som behövs för att rätten till bostadsbidrag 
eller bostadsbidragets belopp skall kunna 
utredas. 

14 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 
mom., 35, 37—39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 
43 a och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 46 och 
46 b §, 46 c § 2—4 mom., 46 d, 46 f, 46 i, 
46 j, 67, 74 b och 74 c §, 79 § 1 och 4 
mom., 80—82 och 84—86 §, 88 § 2 mom. 
samt 88 a § folkpensionslagen. 
 

 

 ——— 
Denna lag träder i kraft den          20   .  
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 27 juli 1979 om bostadsbidrag för pen-
sionstagare (642/1979) 2, 8 och 9 §, av des-
sa lagrum 8 § sådan den lyder i förordning 
1218/1996. 

——— 
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4.  
 
 
 

Lag 

om ändring av 17 § lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 januari 1977 (119/1977) 17 §, sådan den lyder i lag 829/1996 och 

727/2001 som följer:   
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

17 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 
37—39, 39 a, 39 b, 40—42, 43, 44—46, 67, 
69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 79—86, 
88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen 
om folkpensionsindex (456/2001). Vid be-
stämmande av extra fronttillägg iakttas 
dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom. 
folkpensionslagen.  

Banker och andra penninginginstitut är 
även skyldiga att på begäran lämna pen-
sionsanstalten, prövningsnämnden och för-
säkringsdomstolen de uppgifter som behövs 
för att rätten till pension eller frontmanna-
pensionens belopp skall kunna utredas. 

17 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37-
39, 39 a, 39 b, 40—42, 43, 44—46, 46 b, 46 
c, 46 f, 46 j, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 
79—82, 84—86, 88 och 88 a § folkpen-
sionslagen samt lagen om folkpensionsin-
dex (456/2001). Vid bestämmande av extra 
fronttillägg iakttas dessutom i tillämpliga 
delar 26 § 7 mom. folkpensionslagen. 

För  att  utreda  rätten  till  fronttillägg 
har  Folkpensionsanstalten  rätt  att  av  mi-
litärmyndigheten, veteranteckensnämnden 
och  Krigsarkivet  avgiftsfritt  få  uppgifter 
om   i 9 §  avsedda  tecken  och  intyg.  
Samma  rätt  har  även  besvärsinstanserna  
enligt  denna  lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20   .  
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 18 mars 1977 om frontmannapension 
(271/1977) 6 § och 7 § 2 mom., dessa lag-
rum sådana de lyder, 6 § i förordning 
681/1986 och 7 § 2 mom. i förordning 
495/1988. 

——— 
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5. 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 25 november 1988 lagen om betalning av fronttillägg utomlands 

(988/1988) 10 §, sådan den lyder i lag 728/2001, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

10 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35 § 1 
och 2 mom., 37, 40, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 
79, 81—86, 88 och 88 a § folkpensionsla-
gen samt lagen om folkpensionsindex 
(456/2001).  

10 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas i tillämpliga delar 35 § 1 och 2 
mom., 37, 40, 46 b, 46 f, 46 j, 73, 73 a, 73 
b, 74, 74 b, 79, 81—82, 84—86, 88 och 88 
a § folkpensionslagen samt lagen om folk-
pensionsindex (456/2001). 

För ansökan om fronttillägg skall sökan-
den lämna in ett ämbetsbevis eller motsva-
rande utredning till Folkpensionsanstalten. 

För att utreda rätten till fronttillägg har 
Folkpensionsanstalten rätt att av militär-
myndigheten, veteranteckensnämnden och 
Krigsarkivet få uppgifter om i 1 § avsedda 
tecken och intyg. Samma rätt har även be-
svärsinstanserna enligt denna lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20   .  
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 10 mars 1989 om betalning av fronttill-
lägg utomlands (241/1989) 3, 6 och 7 §, av 
dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis 
ändrad i förordning 1217/1996. 

——— 
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6.  
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 9 § lagen om vårdbidrag för barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 9 § 1 mom. , sådan den ly-
der i lag 730/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35—39, 
39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46 och 
69 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80—86, 88 
och 88 a § folkpensionslagen samt lagen 
om folkpensionsindex (456/2001).  

9 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35—39, 
39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 
46 b—46 d, 46 f, 46 j och 67 §, 79 § 1 och 4 
mom., 80—82, 84—86, 88 och 88 a § folk-
pensionslagen samt lagen om folkpensions-
index (456/2001). 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den         20   .  
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 10 oktober 1969 om vårdbidrag för 
barn (632/1969) 4—6 §, av dessa lagrum 5 
§ sådan den lyder i förordning 990/1988. 

——— 
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7.  
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 8 §, sådan den lyder i lag 
729/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 
35—39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 
och 4 mom., 46, 67 och 69 §, 79 § 1 och 4 
mom. samt 80—86, 88 och 88 a § folkpen-
sionslagen samt lagen om folkpensionsin-
dex (456/2001). 

8 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 23, 
35—39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 
och 4 mom., 46, 46 b—46 d, 46 f, 46 i, 46 j 
och 67 §, 79 § 1 och 4 mom., 80—82, 84—
86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt 
lagen om folkpensionsindex (456/2001).  

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 18 november 1988 om handikappbi-
drag (989/1988) 7 och 8 §. 

——— 
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8.  
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om bostadsbidrag 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 25 §, sådan den lyder i lagarna 

755/1993 och 1032/1997, samt 
fogas till lagen en ny 25 a § i stället för den 25 a § som upphävts genom lag 623/1999, samt  

till lagen nya 25 b—25 e § som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

25 § 
Statens, kommunernas och andra offent-

ligrättsliga samfunds myndigheter, försäk-
rings- och pensionsanstalter, pensionsstif-
telser, arbetsgivare, hyresvärdar samt sjuk-
hus och andra vårdinrättningar är skyldiga 
att gratis lämna folkpensionsanstalten och 
en besvärsinstans som anges i denna lag de 
uppgifter som de förfogar över och som be-
hövs för att avgöra ett bostadsbidragsären-
de.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med avvikelse från (16 § personregisterla-
gen (471/87) kan folkpensionsanstalten, när 
den fattar beslut om bostadsbidrag, använda 

25 § 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-

serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få så-
dana uppgifter som behövs för avgörandet 
av ett ärende eller annars för verkställighe-
ten av ett enskilt uppdrag enligt denna lag. 
Uppgifterna skall lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) pensionsskyddscentralen, pensions- 
och försäkringsanstalterna samt andra som 
beviljar eller betalar ut pension eller annan 
ersättning, 

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen, 

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna 
och arbetsplatskassorna,  

5) hyresvärdarna samt bostadsaktie- eller 
fastighetsbolagen, 

6) i 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) avsed-
da verksamhetsenheter för hälso- och sjuk-
vård eller av andra vårdinrättningar.  

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna 
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sådana uppgifter om sökandens familjs 
ekonomiska ställning som den förfogar över 
och som behövs för att avgöra bostadsbi-
dragsärendet. När uppgifterna används skall 
deras riktighet säkerställas. Uppgifterna kan 
användas endast i den omfattning som de 
med stöd av 1 mom. skall lämnas folkpen-
sionsanstalten 

och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande uppgifter också rätt att av penningin-
stituten avgiftsfritt få sådana uppgifter som 
behövs för avgörandet av ett ärende, om 
tillräckliga uppgifter och utredningar inte 
kan fås på annat sätt och om det finns moti-
verad anledning att misstänka att den som 
sökt eller fått en förmån har lämnat otill-
räckliga eller otillförlitliga uppgifter och 
om han eller hon inte har gett sitt samtycke 
till att uppgifterna erhålls. Begäran om att 
få uppgifterna skall framföras skriftligt och 
innan begäran framförs skall sökanden el-
ler mottagaren underrättas om detta. 

 
 25 a § 

För verkställigheten av bostadsbidraget 
har Folkpensionsanstalten utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att avgiftsfritt 

1) av befolkningsregistermyndigheterna 
få nödvändiga byggnads- och fastighets-
uppgifter samt ändringar i dessa,  

2) av straffanstalter och tvångsinrätt-
ningar enligt 1 § lagen om internering av 
farliga återfallsförbrytare (317/1953) få 
uppgifter om när ett straff börjar och slutar. 

 
 25 b § 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar 
som den fått för skötseln av andra uppgifter 
som ålagts den, om det är uppenbart att de 
påverkar en förmån enligt denna lag och 
om upplysningarna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och om Folkpensions-
anstalten även annars har rätt att få upp-
lysningarna särskilt.  

 
 25 c § 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
rätt att till en myndighet enligt 4 § 1 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet lämna personbeteckningen och 
övriga individualiseringsuppgifter i fråga 
om den som erhållit förmåner eller ersätt-



 RP 9/2002 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

92

ningar enligt denna lag, uppgifter om utbe-
talda förmåner och ersättningar och övriga 
därmed jämförbara uppgifter som är nöd-
vändiga för myndighetens enskilda utred-
ningar av brott mot bestämmelserna om so-
cial trygghet och missbruk av socialskyddet 
samt för väckande av åtal; dock inte uppgif-
ter om hälsotillståndet. 

 
 25 d § 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att med hjälp av teknisk anslutning på de 
villkor som anges i momentet få sekretess-
belagda uppgifter som avses i 25 § 1 mom. 
och 25 a §.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall den som 
begär uppgifter lägga fram en utredning om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 

 
 25 e § 

Folkpensionsanstalten skall på förhand 
informera den som ansöker om en förmån 
om varifrån uppgifter om honom eller hen-
ne kan skaffas och till vilka instanser de kan 
utlämnas för beslutsfattande. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  .  
Genom denna lag upphävs i bostadsbi-

dragsförordningen av den 12 november 
1993 (949/1993) 4 §. 

——— 
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9. 
 

Lag 

om ändring av militärunderstödslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993) 22 § 2 och 3 mom., 

samt 
fogas till lagen nya 22 a—22 e § som följer:   

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

22 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfunds 
myndigheter, försäkrings- och pensionsan-
stalter, pensionsstiftelser, arbetsgivare, ar-
betslöshetskassor, arbetsplatskassor samt 
sjukhus och andra vårdinrättningar är 
skyldiga att avgiftsfritt lämna folkpensions-
anstalten och besvärsmyndigheterna enligt 
denna lag uppgifter som de förfogar över 
och som behövs för avgörande av ärenden 
som gäller militärunderstöd. 

Folkpensionsanstalten har när den avgör 
ärenden enligt denna lag rätt att också an-
vända uppgifter som den fått för avgörande 
av andra förmåner som den har hand om. 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 och 3 mom. upphävs) 

 
 22 a § 

Rätt att få uppgifter 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få så-
dana uppgifter som behövs för avgörandet 
av ett ärende eller annars för verkställighe-
ten av ett enskilt uppdrag enligt denna lag. 
Uppgifterna skall lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) pensionsskyddscentralen, pensions- 
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och försäkringsanstalterna samt andra som 
beviljar eller betalar ut pension eller annan 
ersättning, 

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen, 

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna 
och arbetsplatskassorna,  

5) hyresvärdarna samt bostadsaktie- eller 
fastighetsbolagen,  

6) i 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) avsed-
da verksamhetsenheter för hälso- och sjuk-
vård eller av andra vårdinrättningar.  

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande uppgifter också rätt att av penningin-
stituten avgiftsfritt få sådana uppgifter som 
behövs för avgörandet av ett ärende, om 
tillräckliga uppgifter och utredningar inte 
kan fås på annat sätt och om det finns moti-
verad anledning att misstänka att den som 
sökt eller fått en förmån har lämnat otill-
räckliga eller otillförlitliga uppgifter och 
om han eller hon inte har gett sitt samtycke 
till att uppgifterna erhålls. Begäran om att 
få uppgifterna  skall framföras skriftligt och 
innan begäran framförs skall sökanden el-
ler mottagaren underrättas om detta. 

För verkställigheten av militärunderstöd 
har Folkpensionsanstalten utan hinder av 
straffbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
rätt att av straffanstalter och tvångsinrätt-
ningar enligt 1 § lagen om internering av 
farliga återfallsförbrytare (317/1953) få 
uppgifter om när ett straff börjar och slutar. 

 
 22 b § 

Användning av uppgifter 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar 
som den fått för skötseln av andra uppgifter 
som ålagts den, om det är uppenbart att de 
påverkar en förmån enligt denna lag och 
om upplysningarna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och om Folkpensions-
anstalten även annars har rätt att få upp-
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lysningarna särskilt. 
 
 
 22 c § 

Frivilligt utlämnande av uppgifter 

Utöver  vad  som  föreskrivs  i  lagen  om 
offentlighet  i  myndigheternas  verksamhet 
har  Folkpensionsanstalten  utan  hinder  av 
sekretessbestämmelserna  och  andra  be-
gränsningar   i  fråga  om  erhållande  av 
uppgifter  rätt  att  till  en  myndighet  enligt 
4 §  1  mom.  lagen  om  offentlighet  i  
myndigheternas  verksamhet  lämna  per-
sonbeteckningen  och  övriga  individuali-
seringsuppgifter  i  fråga  om  den  som  er-
hållit  förmåner  eller  ersättningar  enligt 
denna  lag, uppgifter  om  utbetalda  för-
måner  och  ersättningar  och  övriga där-
med jämförbara uppgifter som är nödvän-
diga för myndighetens enskilda utredningar 
av  brott  mot  bestämmelserna  om  social 
trygghet  och  missbruk  av  socialskyddet  
samt  för  väckande  av åtal;  dock  inte  
uppgifter  om  hälsotillståndet.  

 
 22 d § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att med hjälp av teknisk anslutning på de 
villkor som anges i momentet få sekretess-
belagda uppgifter som avses i 22 a § 1 
mom.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall den som 
begär uppgifter lägga fram en utredning om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 

 
 22 e § 

Anmälningsplikt 

Folkpensionsanstalten skall på förhand 
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informera den som ansöker om en förmån 
om varifrån uppgifter om honom eller hen-
ne kan skaffas och till vilka instanser de kan 
utlämnas för beslutsfattande. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  .  

——— 
 
 
 
 
 

10.  
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 25 a § 2 mom., 41 §, 42 § 1 

mom. och 44 § 2 mom., 
av dessa lagrum 25 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/1997 samt 41 § i lag 1318/1995 

och 734/2001 samt 42 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1318/1995, samt 
fogas till lagen nya 32 a och 41 a—41 d  §, till lagen en ny 43 § i stället för den 43 § som 

upphävts genom lag 623/1999 samt till lagen nya 43 a och 43 b § som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

25 a § 

Justering av studiestödet utan ansökan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bostadstillägget kan justeras utan ansökan 

på basis av förändringar i hyran utifrån de 
uppgifter som nämns i 41 § 2 mom. 7 punk-
ten i fråga om mottagare av bostadstillägget 
som bor i sådana studentbostäder som avses 
i dessa lagrum. 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Bostadstillägget kan justeras utan ansökan 

på basis av förändringar i hyran utifrån de 
uppgifter som nämns i 41 b § 3 punkten i 
fråga om mottagare av bostadstillägg som 
bor i sådana studentbostäder som avses i 
lagrummet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 32 a § 

Muntliga förhandlingars offentlighet 

I ärenden i vilka tystnadsplikt gäller skall 
besvärsnämnden för studiestöd verkställa 
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muntlig förhandling inom stängda dörrar. 
Nämnden kan bestämma att ett ärende skall 
behandlas inom stängda dörrar, om offent-
lig handläggning kunde medföra särskild 
olägenhet för en part. Vid muntlig förhand-
ling skall i övrigt iakttas lagen om offent-
lighet vid rättegång (945/1984). 
 

 
41 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

En studerande är skyldig att meddela 
folkpensionsanstalten de uppgifter som be-
hövs för beviljande av en studiestödsför-
mån. Den studerande är också skyldig att 
meddela alla förändringar som påverkar 
studiestödsförmånen. 

Folkpensionsanstalten har rätt att avgifts-
fritt som massutlämnande få följande upp-
gifter för behandlingen av ärenden som 
gäller studiestöd:  

1) av utbildningsstyrelsen, länsstyrelserna 
och högskolorna namnen på de personer 
som antagits vid elevurvalet, personbeteck-
ningarna för dem samt uppgifter om läro-
anstalt och studielinje eller utbildningspro-
gram, 

2) av befolkningsregistercentralen adres-
ser och uppgifter om familjeförhållandena 
för dem som sökt och dem som får studie-
stöd samt dem som antagits vid elevurvalet, 
till de delar dessa uppgifter enligt 11, 14 
och 19 §§ skall beaktas när stöd beviljas, 

3) av skattemyndigheterna uppgifter om 
inkomsterna enligt senast verkställda be-
skattning jämte ändringar för dem som sökt 
och dem som får studiestöd samt dem som 
antagits vid elevurvalet samt för deras för-
äldrar, till de delar dessa uppgifter enligt 
11, 13 och 17—19 §§ skall beaktas när stöd 
beviljas eller justeras, 

4) av arbetskraftsmyndigheterna namnen 
och personbeteckningarna på de personer 
som hänvisats till arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning, för kontroll av rätten till stu-
diestöd, 

5) av försäkringsbranschens rehabiliter-
ingscentral uppgifter om beslut om 
rehabilitering som meddelats och 
ersättningar för inkomstbortfall som betalts 

41 § 

����������	
��������		��������


En studerande är skyldig att meddela 
Folkpensionsanstalten och studiestöds-
nämnden enligt 9 § de uppgifter som be-
hövs för beviljande av studiestöd. Den stu-
derande är också skyldig att meddela alla 
förändringar som påverkar studiestödsför-
månen 
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gen om rehabilitering som ersätts enligt la-
gen om olycksfallsförsäkring, lagen om re-
habilitering som ersätts enligt trafikförsäk-
ringslagen, lagen om skada, ådragen i mili-
tärtjänst eller lagen om olycksfall i militär-
tjänst, 

6) av pensionsskyddscentralen uppgifter 
om arbetspensioner som beviljats och be-
talts samt rehabiliteringslöften som avgivits 
och rehabiliteringspenningar som betalts 
för kontroll av rätten till studiestöd, 

7) från studentbostäder som drivs av en 
kommun, en stiftelse eller ett allmännyttigt 
samfund såsom närmare stadgas genom 
förordning namnen, personbeteckningarna, 
adresserna, hyran och boendetiden för dem 
som bor i studentbostäderna, för beviljande 
och kontroll av bostadstillägget, samt 

8) av läroanstalterna namnen och per-
sonbeteckningarna på de studerande som 
gjort närvaroanmälan för terminen samt de 
uppgifter om studiernas karaktär av huvud-
syssla och studieframgången som utgör 
villkor för beviljande av studiestöd. 

Folkpensionsanstalten har i enskilda fall 
rätt att avgiftsfritt få de uppgifter om dem 
som sökt eller dem som får studiestöd som 
avses i 1 mom. också av behöriga statliga, 
kommunala och andra offentligrättsliga 
samfunds myndigheter, försäkringsanstalter 
och kreditinstitut, pensionsanstalter, läro-
anstalter och arbetslöshetskassor för att 
kunna bevilja och justera studiestödet. 

Kreditinstituten är skyldiga att halvårsvis 
i fråga om varje låntagare lämna folkpen-
sionsanstalten uppgifter om till vilket be-
lopp studielån med statsborgen har lyfts, så 
som folkpensionsanstalten närmare be-
stämmer. 
 
 
 
 41 a § 

Erhållande av uppgifter på begäran 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få så-
dana uppgifter som behövs för avgörandet 
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av ett ärende eller annars för verkställighe-
ten av ett enskilt uppdrag enligt denna lag. 
Uppgifterna skall lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) pensionsskyddscentralen, pensions- 
och försäkringsanstalterna samt andra som 
beviljar eller betalar ut pension eller annan 
ersättning, 

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen, 

4) arbetslöshetskassorna och arbetsgi-
varna, 

5) läroanstalterna,  
6) hyresvärdarna. 

 
 41 b § 

Rätt att få uppgifter 

För verkställigheten av studiestödet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
rätt att 

1)  av  utbildningsstyrelsen  och  högsko-
lorna  få  identifierings-  och  individualise-
ringsuppgifter  för dem  som  blivit  valda 
vid  urvalen  av  studerande  samt  av  ut-
bildningsstyrelsen  motsvarande  uppgifter 
för  dem  som  tagit  emot  en  studieplats 
samt  uppgifter  om  läroanstalt  och  stu-
dielinje  eller  utbildningsprogram, 

2)  av  arbetskraftsmyndigheterna  få  
identifierings-   och  individualiseringsupp-
gifter  för  dem  som  godkänts  för  arbets-
kraftspolitisk  vuxenutbildning, 

3) av studentbostäder med en kommun, en 
stiftelse eller ett allmännyttigt samfund som 
huvudman, såsom överenskoms genom ett 
särskilt avtal med bostädernas huvudman, 
få identifierings- och individualiserings-
uppgifter för dem som bor i studentbostä-
derna samt uppgifter om hyran och boende-
tiden,  

4) av läroanstalterna få identifierings- 
och individualiseringsuppgifter för de stu-
derande som gjort närvaroanmälan för 
terminen samt uppgifter om studiernas ka-
raktär av huvudsyssla och om studiefram-
gången,  

5) av penninginstituten i fråga om varje 
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låntagare få uppgifter om till vilket belopp 
studielån med statsborgen har lyfts och om 
räntorna så som Folkpensionsanstalten be-
stämmer, 

6) av dem som beviljat eller betalt ut sti-
pendier få uppgifter om stipendier som be-
viljats, samt 

7) av straffanstalter och tvångsinrätt-
ningar enligt 1 § lagen om internering av 
farliga återfallsförbrytare (317/1953) få 
uppgifter om när ett straff börjar och slutar. 

 
 
 41 c § 

Studiestödsnämndernas rätt att få uppgifter 

De som sköter studiestödsuppgifter med 
stöd av ett avtal enligt 9 § 3 mom. har utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande 
av uppgifter rätt att använda sådana för 
behandlingen av förmåner enligt denna lag 
nödvändiga uppgifter som Folkpensionsan-
stalten erhållit. 

Ovan nämnda personer som sköter stu-
diestödsuppgifter har utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
också rätt att av i 41 a § avsedda myndig-
heter och andra instanser avgiftsfritt få för 
behandlingen av förmåner enligt denna lag 
nödvändiga uppgifter om en namngiven 
person.  

 
 41 d § 

Utlämnande av uppgifter 

Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att 

1) till penninginstituten utlämna uppgifter 
om dem som får studiestöd för att till stu-
dielånet lägga räntor enligt 34 § samt i frå-
ga om lån som beviljats enligt lagen om 
studiestöd (28/1972) uppgifter om att studi-
erna upphört och att räntestödet återställts, 

2) till de nordiska studiestödsmyndighe-
terna utlämna uppgifter om de studiestöd 
som medborgare i dessa länder och finska 
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medborgare som studerar i dessa länder får 
från Finland. 

  
 

42 § 

Användning av uppgifter 

Med avvikelse från 16 § personregisterla-
gen (471/87) kan folkpensionsanstalten när 
den fattar beslut om en studiestödsförmån 
använda de uppgifter om den studerandes 
familjeförhållanden eller den studerandes 
eller hans föräldrars ekonomiska ställning 
som folkpensionsanstalten behöver för att 
avgöra saken. Folkpensionsanstalten skall 
försäkra sig om att de uppgifter den använ-
der är korrekta. Uppgifterna kan endast an-
vändas i den omfattning som de med stöd 
av 41 § 1 mom. skall lämnas till folkpen-
sionsanstalten 
— — — — — — — — — — — — — —  

42 § 

Användning av uppgifter 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar 
som den fått för skötseln av andra uppgifter 
som ålagts den, om det är uppenbart att de 
påverkar en förmån enligt denna lag och 
om upplysningarna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och om Folkpensions-
anstalten även annars har rätt att få upp-
lysningarna särskilt.  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 43  § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att på de villkor som anges i momentet öpp-
na en teknisk anslutning till mottagare en-
ligt 44 § till sådana uppgifter i sina register 
som den med stöd av nämnda bestämmelser 
har rätt att utlämna. 

Vad som i denna paragraf bestäms om ut-
lämnande av uppgifter med hjälp av teknisk 
anslutning gäller även Folkpensionsanstal-
tens rätt att med hjälp av teknisk anslutning 
få uppgifter enligt 41 a och 41 b §.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall den som 
begär uppgifter lägga fram en utredning om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 
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 43 a § 

Frivilligt utlämnande av uppgifter 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
rätt att till en myndighet enligt 4 § 1 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet lämna personbeteckningen och 
övriga individualiseringsuppgifter i fråga 
om den som erhållit förmåner eller ersätt-
ningar enligt denna lag, uppgifter om utbe-
talda förmåner och ersättningar och övriga 
därmed jämförbara uppgifter som är nöd-
vändiga för myndighetens enskilda utred-
ningar av brott mot bestämmelserna om so-
cial trygghet och missbruk av socialskyddet 
samt för väckande av åtal; dock inte uppgif-
ter om hälsotillståndet. 
 

 
 
 43 b § 

Anmälningsplikt 

Folkpensionsanstalten skall på förhand 
informera den som ansöker om en förmån 
om varifrån uppgifter om honom eller hen-
ne kan skaffas och till vilka instanser de kan 
utlämnas för beslutsfattande. 

 
 44 § 

Utmätnings- och överföringsförbud 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att för utmätning, på begäran av 
en behörig myndighet utlämna uppgifter om 
beloppen av förmåner enligt denna lag, 
dock inte om sådana förmåner som inte be-
aktas vid beräkningen av det skyddade be-
loppet enligt 4 kap. 7 § utsökningslagen. 
Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att 
uppge vilka andra inrättningar som veterli-
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gen betalar ut pensioner och andra sociala 
förmåner. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 
10 § 2 mom. samt 18 och 22 §, av dessa 
lagrum 22 § sådan den lyder i förordning 
401/1998. 

——— 
 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 14 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroan-
stalter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 10 januari 1997 om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yr-

kesläroanstalter (48/1997) 14 §, sådant den lyder i lag 344/2001, som följer: 
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14 §  

Hänvisningsstadgande 

Om något annat inte stadgas i denna lag, 
iakttas i tillämpliga delar vad lagen om stu-
diestöd (65/1994) stadgar om verkställighet, 
justering och inställelse av studiestöd, åter-
krav, självrättelse, rättelse av ett beslut som 
vunnit laga kraft, användning av uppgifter, 
tystnadsplikt, utmätnings- och överförings-
förbund samt finansiering. En framställning 
eller ansökan om undanröjande av ett laga-
kraftvunnet beslut avgörs dock av besvärs-
nämnden för studiestöd i stället för av den i 
31 § 1 mom. lagen om studiestöd nämnda 

14 § 

Hänvisningsstadgande 

Om något annat inte bestäms i denna lag, 
iakttas i tillämpliga delar vad lagen om stu-
diestöd (65/1994) föreskriver om verkstäl-
lighet, justering och inställelse av studie-
stöd, återkrav, självrättelse, rättelse av ett 
beslut som vunnit laga kraft, erhållande 
uppgifter, användning, utlämnande, utmät-
nings- och överföringsförbud samt finansie-
ring. En framställning eller ansökan om un-
danröjande av ett lagakraftvunnet beslut 
avgörs dock av besvärsnämnden för studie-
stöd i stället för av den i 31 § 1 mom. lagen 
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försäkringsdomstolen. om studiestöd nämnda försäkringsdomsto-
len. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  .  

——— 
 

 
 
 
 
 

12. 
 
 

Lag 

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

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

(1128/1996) 26 och 27 §,  
ändras 23 och 24 §, samt 
fogas till lagen nya 23 a, 24 a och 24 b § som följer:   
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23 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

Den som ansöker om stöd och den stödta-
gare som sökanden anger skall meddela 
folkpensionsanstaltens lokalbyrå de uppgif-
ter som behövs för beviljande av stödet, så 
som Folkpensionsanstalten bestämmer. Sö-
kanden och stödtagaren skall också medde-
la alla förändringar som påverkar stödet. 

23 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

Den som ansöker om stöd och den stödta-
gare som sökanden anger skall meddela 
Folkpensionsanstaltens lokalbyrå de uppgif-
ter som behövs för beviljande av stödet, så 
som Folkpensionsanstalten bestämmer. Sö-
kanden och stödtagaren skall också medde-
la alla förändringar som påverkar stödet. 

Kommunen skall underrätta folkpen-
sionsanstalten, om ett barn som har rätt till 
stöd får en i 1 § 2 eller 3 mom. lagen om 
barndagvård avsedd dagvårdsplats, om så-
dan vård upphör eller om kommunen kän-
ner till att barnet är i anstalts- eller familje-
vård som avses i 19 § i denna lag eller har 
flyttat till en annan kommun, samt om and-
ra möjliga omständigheter som påverkar ut-
betalningen av stödet eller stödets belopp 
och som kommunen känner till. 
 

Kommunen skall utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
avgiftsfritt underrätta folkpensionsanstalten, 
om ett barn som har rätt till stöd får en i 1 § 
2 eller 3 mom. lagen om barndagvård av-
sedd dagvårdsplats, om sådan vård upphör 
eller om kommunen känner till att barnet är 
i anstalts- eller familjevård som avses i 19 § 
i denna lag eller har flyttat till en annan 
kommun, samt om andra möjliga omstän-
digheter som påverkar utbetalningen av 
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Statliga, kommunala och andra offentlig-
rättsliga samfunds myndigheter, försäk-
rings- och pensionsanstalter, pensionsstif-
telser, arbetslöshetskassor, arbetsgivare 
samt sjukhus och andra vårdinrättningar är 
skyldiga att avgiftsfritt lämna folkpensions-
anstalten och besvärsmyndigheterna enligt 
denna lag uppgifter som de förfogar över 
och som behövs för avgörande av ärenden 
som gäller stöd. 

En i 2 § 2 punkten avsedd vårdproducent 
i arbetsförhållande skall till det kommunala 
organ som avses i 16 § 2 mom. lämna de 
uppgifter som behövs för det godkännande 
som avses i sistnämnda lagrum. 

 
 

stödet eller stödets belopp och som kom-
munen känner till.  

En i 2 § 2 punkten avsedd vårdproducent 
i arbetsförhållande skall utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter till det kommunala organ som avses i 
16 § 2 mom. avgiftsfritt lämna de uppgifter 
som behövs för det godkännande som avses 
i sistnämnda lagrum. 
 
 
(4 mom. upphävs) 
 

 
 
 23 a § 

Rätt att få uppgifter 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få så-
dana uppgifter som behövs för avgörandet 
av ett ärende eller annars för verkställighe-
ten av ett enskilt uppdrag enligt denna lag. 
Uppgifterna skall lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) pensionsskyddscentralen, pensions- 
och försäkringsanstalterna samt andra som 
beviljar eller betalar ut pension eller annan 
ersättning, 

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen, 

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna 
och arbetsplatskassorna,  

5) hyresvärdarna samt bostadsaktie- eller 
fastighetsbolagen,  

6) i 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) avsed-
da verksamhetsenheter för hälso- och sjuk-
vård eller av andra vårdinrättningar.  

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har på begäran och 
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utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande uppgifter också rätt att av penningin-
stituten avgiftsfritt få sådana uppgifter som 
behövs för avgörandet av ett ärende, om 
tillräckliga uppgifter och utredningar inte 
kan fås på annat sätt och om det finns moti-
verad anledning att misstänka att den som 
sökt eller fått en förmån har lämnat otill-
räckliga eller otillförlitliga uppgifter och 
om han eller hon inte har gett sitt samtycke 
till att uppgifterna erhålls. Begäran om att 
få uppgifterna  skall framföras skriftligt och 
innan begäran framförs skall sökanden el-
ler mottagaren underrättas om detta. 

 
24 § 

Sändande och utnyttjande av uppgifter i 
vissa fall  

I samband med utbetalningen av stödet 
sänder folkpensionsanstalten gratis kom-
munerna uppgifter om barn som omfattas 
av stödet samt om de personer, samman-
slutningar eller samfund som den månaden 
har rätt till och får stöd och om beloppen av 
de stöd som betalas. 
 
 
 

Folkpensionsanstalten har när den avgör 
ärenden enligt denna lag rätt att också ut-
nyttja uppgifter som den erhållit för avgö-
rande av andra förmåner som den har hand 
om. 

 

24 § 

Utlämnande och utnyttjande av uppgifter i 
vissa fall 

I samband med utbetalningen av stödet 
sänder Folkpensionsanstalten, utan hinder 
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter, avgiftsfritt kommunerna uppgifter 
om de barn som den månaden omfattas av 
stödet samt om de personer, sammanslut-
ningar eller samfund som den månaden har 
rätt till och får stöd och om beloppen av de 
stöd som betalas.  

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar 
som den fått för skötseln av andra uppgifter 
som ålagts den, om det är uppenbart att de 
påverkar en förmån enligt denna lag och 
om upplysningarna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och om Folkpensions-
anstalten även annars har rätt att få upp-
lysningarna särskilt.  
 

 
 24 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att på de villkor som anges i momentet öpp-
na en teknisk anslutning till mottagare en-
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ligt 23 och 24 § 1 mom. till sådana uppgif-
ter i sina register som den med stöd av 
nämnda bestämmelser har rätt att utlämna. 

Vad som i denna paragraf bestäms om ut-
lämnande av uppgifter med hjälp av teknisk 
anslutning gäller även Folkpensionsanstal-
tens rätt att med hjälp av teknisk anslutning 
få uppgifter enligt 23 a § 1 mom.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall den som 
begär uppgifter lägga fram en utredning om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 

 
 24 b § 

Frivilligt utlämnande av uppgifter 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
folkpensionsanstalten utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
rätt att till en myndighet enligt 4 § 1 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet lämna personbeteckningen och 
övriga individualiseringsuppgifter i fråga 
om den som erhållit förmåner eller ersätt-
ningar enligt denna lag, uppgifter om utbe-
talda förmåner och ersättningar och övriga 
därmed jämförbara uppgifter som är nöd-
vändiga för myndighetens enskilda utred-
ningar av brott mot bestämmelserna om so-
cial trygghet och missbruk av socialskyddet 
samt för väckande av åtal; dock inte uppgif-
ter om hälsotillståndet. 
 

 
 

26 § 

Tystnadsplikt 

De som handhar uppgifter enligt denna 
lag får inte utan tillstånd av den som saken 
gäller för utomstående röja en enskilds, en 
familjs eller en vårdproducents hemlighet, 
som de på grundval av sin ställning eller 
uppgift har fått veta.  

26 § 
(upphävs) 
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Det som stadgas i 1 mom. hindrar inte att 
saken yppas för den som enligt lag har rätt 
att få vetskap om saken. 
 
 

27 § 

Brott mot tystnadsplikten 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en-
ligt 26 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf-
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den stadgas på något 
annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.  

27 § 
(upphävs) 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den         20  .  
——— 

 
 
 
 

13. 
 
 

Lag 

om ändring av barnbidragslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992) 16 § 2, 3 och 4 mom., samt 
fogas till lagen en ny 16 a § som följer: 
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16 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kommunen skall underrätta folkpen-

sionsanstalten, om den känner till att barnet 
är i anstalts- eller familjevård som avses i 
11 § eller har flyttat till en annan kommun. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-

serna enligt denna lag har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att få de upplysningar som är 
nödvändiga för avgörandet av ett ärende el-
ler som annars skall beaktas vid verkstäl-
ligheten av uppgifter som föreskrivs i denna 
lag, i överenskommelser om social trygghet 
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Statliga, kommunala och andra offentlig-

rättsliga samfunds myndigheter samt sjuk-
hus och andra vårdinrättningar är skyldiga 
att avgiftsfritt lämna folkpensionsanstalten 
och besvärsmyndigheterna enligt denna lag 
uppgifter som de förfogar över och som be-
hövs för avgörande av ärenden som gäller 
barnbidrag. 

 
 
Folkpensionsanstalten har när den avgör 

ärenden enligt denna lag rätt att också an-
vända uppgifter som den erhållit för avgö-
rande av andra förmåner som den har hand 
om. 

som är bindande för Finland eller i andra 
internationella författningar. Upplysning-
arna skall lämnas av 

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund, 

2) verksamhetsenheter för hälso- och 
sjukvård enligt 2 § 4 punkten lagen om pa-
tientens ställning och rättigheter 
(785/1992) eller andra vårdinrättningar. 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar 
som den fått för skötseln av andra uppgifter 
som ålagts den, om det är uppenbart att de 
påverkar en förmån enligt denna lag och 
om upplysningarna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och om Folkpensions-
anstalten även annars har rätt att få upp-
lysningarna särskilt.  

Kommunen skall utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
underrätta Folkpensionsanstalten, om den 
känner till att barnet är i anstalts- eller fa-
miljevård som avses i 11 § eller har flyttat 
till en annan kommun.  
 

 
 16 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att med hjälp av teknisk anslutning på de 
villkor som anges i momentet få uppgifter 
enligt 16 § 2 och 4 mom. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall den som 
begär uppgifter lägga fram en utredning om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20    . 

——— 
 
 



 RP 9/2002 rd  
  
   

 

110

 
 
 
 

14. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om moderskapsunderstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993) 14 § 2 och 3 mom. 

samt 
fogas till lagen en ny 14 a § som följer:  
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14 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statliga och kommunala myndigheter 

samt andra offentligrättsliga samfunds 
myndigheter samt sjukhus och andra vård-
inrättningar är skyldiga att avgiftsfritt läm-
na folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag uppgifter som de för-
fogar över och som behövs för avgörande 
av ärenden som gäller moderskapsunder-
stöd.  

Folkpensionsanstalten har när den avgör 
ärenden enligt denna lag rätt att också an-
vända uppgifter som den erhållit för avgö-
rande av andra förmåner som den har hand 
om. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-

serna enligt denna lag har rätt att på begä-
ran och utan hinder av sekretessbestämmel-
serna och andra begränsningar i fråga om 
erhållande av uppgifter avgiftsfritt få såda-
na uppgifter som är nödvändiga för avgö-
randet av ett ärende. Uppgifterna skall 
lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund,  

2) verksamhetsenheter för hälso- och 
sjukvård enligt 2 § 4 punkten lagen om pa-
tientens ställning och rättigheter 
(785/1992) eller av andra vårdinrättningar. 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar 
som den fått för skötseln av andra uppgifter 
som ålagts den, om det är uppenbart att de 
påverkar en förmån enligt denna lag och 
om upplysningarna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och om folkpensionsan-
stalten även annars har rätt att få upplys-
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ningarna särskilt.  
 
 
 14 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att med hjälp av teknisk anslutning på de 
villkor som anges i momentet få sekretess-
belagda uppgifter enligt 14 § 2 mom. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall den som 
begär uppgifter lägga fram en utredning om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 

——— 
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15. 
 
 
 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 24 § 6 mom., samt 67 a, 68 § och 

69 § 1 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 24 § 6 mom. i lag 120/1995, 67 a § i lag 1644/1993, 68 § i lag 

1255/1989 och 832/1996 och i nämnda lag 120/1995 samt 69 § 1 mom.  i lag 329/1997, samt 
fogas till 28 § ett nytt 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävts genom lag 32/1985 och 

till paragrafen, sådan den lyder sistnämnda lag och i lag 329/1997, till lagen ett nytt 5 mom. 
samt nya 54 b och 68 a—68 e § som följer:   
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om rätt till förmåner enligt denna lag för 
den som är intagen på en tvångsinrättning 
samt om fängelsets anmälningsskyldighet 
stadgas genom förordning. 

 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ersättning för sjukvårdskostnader och 

kostnader vid havandeskap och barnsbörd 
eller dagpenning eller moderskaps-, fa-
derskaps- och föräldrapenning betalas inte 
för den tid en försäkrad med stöd av 1 § la-
gen om internering av farliga återfallsför-
brytare (317/1953) är intagen i tvångsin-
rättning. 

 
 

28 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utbetalar arbetsgivaren till den försäkra-

de lön för den tid, för vilken denne är berät-
tigad till dagpenning, särskild moderskaps-
penning eller moderskaps-, faderskaps- el-
ler föräldrapenning, skall arbetsgivaren 
ofördröjligen efter lönens utbetalande med-
dela Folkpensionsanstaltens byrå därom.  

Byrån skall på begäran meddela den för-
säkrades arbetsgivare för vilken tid mo-
derskaps-, faderskaps- eller föräldrapen-
ning har betalts till den andra föräldern. 
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 54 b § 
I ärenden i vilka tystnadsplikt gäller skall 

prövningsnämnden och socialförsäkrings-
nämnden verkställa muntlig förhandling 
inom stängda dörrar. Nämnden kan be-
stämma att ett ärende skall behandlas inom 
stängda dörrar, om offentlig handläggning 
kunde medföra särskild olägenhet för en 
part. Vid muntlig förhandling skall i övrigt 
iakttas lagen om offentlighet vid rättegång 
(945/1984). 

 
67 a § 

Utan hinder av sekretess stadgandena kan 
folkpensionsanstalten  

 
 
1) lämna information om en försäkrads 

läkemedelsinköp till den läkare som har or-
dinerat läkemedlet, om den försäkrade trots 
anmärkning från folkpensionsanstalten upp-
repade gånger med nämnda läkares och 
andra läkares recept har köpt en större 
mängd läkemedel än behandlingen av sjuk-
domen förutsätter, 

2) till apoteken såsom massutlämnande 
lämna namn och personbeteckning på såda-
na försäkrade till vilka läkemedelsersättning 
inte skall betalas genom förmedling av ett 
apotek som tillämpar det redovisningsförfa-
rande som avses i 30 a § samt 

3) lämna sådan information till rätts-
skyddscentralen för hälsovården, som den 
behöver för utförande av sina uppgifter, om 
läkare som upprepade gånger har ordinerat 
en större mängd läkemedel än vad behand-
lingen av en sjukdom enligt denna lag för-
utsätter. 
 

67 a § 
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att  

1) lämna information om en försäkrads 
läkemedelsinköp till den läkare som har or-
dinerat läkemedlet, om den försäkrade trots 
anmärkning från Folkpensionsanstalten 
upprepade gånger med nämnda läkares och 
andra läkares recept har köpt en större 
mängd läkemedel än behandlingen av sjuk-
domen förutsätter,  

2) till apoteken lämna namn och person-
beteckning på sådana försäkrade till vilka 
läkemedelsersättning inte skall betalas ge-
nom förmedling av ett apotek som tillämpar 
det redovisningsförfarande som avses i 
30 a §,  

3) lämna sådan information till rätts-
skyddscentralen för hälsovården som den 
behöver för utförande av sina uppgifter om 
läkare som upprepade gånger har ordinerat 
en större mängd läkemedel än vad behand-
lingen av en sjukdom enligt denna lag för-
utsätter, 

4) till apotek som tillämpar ett redovis-
ningsförfarande enligt 30 a § i samband 
med köp av läkemedel, med hjälp av teknisk 
anslutning lämna uppgifter om en persons 
för- och släktnamn, uppgifter om att perso-
nen är medlem av en arbetsplatskassa och 
om att han eller hon är försäkrad. Om per-
sonen är försäkrad kan Folkpensionsanstal-
ten dessutom informera apoteket om det kan 
överlåta läkemedel till den försäkrade till 
ett pris som är nedsatt med beloppet av 
sjukförsäkringsersättningen samt lämna 
uppgifter om de specialersättningsrättighe-
ter för läkemedel som den försäkrade bevil-
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jats, ersättningsrättigheter i fråga om livs-
medel för speciella medicinska ändamål 
samt grundersättningsrättigheter i fråga om 
betydande och dyra läkemedel.  

 
 

Innan uppgifterna lämnas ut skall folk-
pensionsanstalten underrätta den försäkrade 
om att uppgifter kommer att lämnas enligt 1 
mom. 1 och 2 punkten. 

Innan uppgifterna lämnas ut skall Folk-
pensionsanstalten underrätta den försäkrade 
om att uppgifter kommer att lämnas enligt 1 
mom. 1 och 2 punkten. 

 
 
 

68 § 
Statlig, kommunal och annat offentligt-

rättslig samfunds myndighet, försäkrings- 
och pensionsanstalterna, pensionsstiftelser-
na, sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar 
samt arbetsgivare är skyldiga att på begäran 
avgiftsfritt lämna folkpensionsanstalten och 
en myndighet som är besvärsinstans enligt 
denna lag alla de tillgängliga uppgifter som 
inverkar på avgörandet av ett ärende som 
dessa behandlar. 

Folkpensionsanstalten har rätt att för de 
förhandlingar som avses i 24 § avgiftsfritt 
få för avgörandet behövliga uppgifter om 
verksamheten och personalen vid verksam-
hetsenheten i fråga samt om andra omstän-
digheter som inverkar på saken. Folkpen-
sionsanstalten har också rätt att vid nämnda 
förhandlingar få för avgörandet behövliga 
sekretessbelagda  uppgifter av myndigheter 
och inrättningar inom kommunens social- 
och hälsovårdsväsen eller av ifrågavarande 
statliga eller privata verksamhetsenhet för 
hälso- och sjukvård. Vad som ovan stadgas 
om folkpensionsanstaltens rätt att få sekre-
tessbelagda uppgifter gäller även social- 
och hälsovårdsministeriet. 

Vad som stadgas i 2 mom. gäller också 
läkare, dock så, att läkaren har rätt att för 
uppgifter som han har lämnat och utlåtan-
den som han har avgett få ett arvode enligt 
en taxa som folkpensionsanstalten faststäl-
ler. 

68 § 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-

serna enligt denna lag har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att få de upplysningar som är 
nödvändiga för avgörandet av ett ärende el-
ler som annars skall beaktas vid verkstäl-
ligheten av uppgifter som föreskrivs i denna 
lag, i överenskommelser om social trygghet 
som är bindande för Finland eller i andra 
internationella författningar. Upplysning-
arnas skall lämnas av 

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund, 

2) pensionsskyddscentralen, pensions- 
och försäkringsanstalterna samt andra som 
beviljar eller betalar ut pension eller annan 
ersättning,  

3) patientförsäkringscentralen, trafikför-
säkringscentralen och försäkringspoolen 
för läkemedelsskador,  

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna 
och arbetsplatskassorna. 

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
rätt att av läkare eller andra yrkesutbildade 
personer enligt lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) samt av verksamhetsenheter för 
hälso- och sjukvård enligt 2 § 4 punkten la-
gen om patientens ställning och rättigheter 
(785/1992) få ett utlåtande och nödvändiga 
uppgifter ur journalhandlingarna för den 
som söker en förmån samt uppgifter om 
hans eller hennes rehabilitering, hälsotill-
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stånd, vård och arbetsförmåga samt av 
apoteken utredningar om en försäkrads er-
sättningsgilla läkemedelsinköp för genom-
förandet av direktersättningsförfarandet en-
ligt 30 a § i denna lag. 

För de förhandlingar som avses i 24 § 
har Folkpensionsanstalten utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
stämmelser om erhållande av uppgifter rätt 
att avgiftsfritt få uppgifter som är nödvän-
diga för avgörandet av ett ärende och som 
gäller verksamenhetens verksamhet, lokali-
teter, antalet anställda, innehållet i vården, 
dess art och omfattning, avtal som ingåtts 
om vården och ersättning som betalas för 
vården. Folkpensionsanstalten har dessut-
om rätt att vid nämnda förhandlingar få för 
avgörandet nödvändiga sekretessbelagda 
uppgifter ur journalhandlingarna, uppgifter 
om hälsotillståndet för den som får vård 
samt om hans eller hennes läkemedel och 
inkomster av myndigheter eller inrättningar 
inom kommunens social- och hälsovårdsvä-
sen eller av ifrågavarande statliga eller 
privata verksamhetsenhet för hälso- och 
sjukvård. Vad som ovan bestäms om Folk-
pensionsanstaltens rätt att få sekretessbe-
lagda uppgifter gäller även social- och häl-
sovårdsministeriet.  

Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att till en i 31 § avsedd läkare 
och sjukvårds- eller undersökningsinrätt-
ning lämna uppgifter om en sådan försäk-
rads hälsotillstånd, sjukdom, vårdåtgärder, 
yrke, arbetsförhållanden och art av arbete 
som sänds till en undersökning enligt 31 §. 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som nämns i denna pa-
ragraf. En yrkesutbildad person enligt la-
gen om yrkesutbildade personer inom häl-
so- och sjukvården har dock rätt att få ett 
skäligt arvode för de uppgifter och utlåtan-
den han eller hon gett på grundval av den 
skyldighet att lämna upplysningar som fö-
reskrivs i 2 mom. 

 
 68 a § 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall en inrättning enligt 24 § 
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sjukförsäkringslagen och ett organ enligt 6 
§ socialvårdslagen (710/1982) utan hinder 
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter underrätta Folkpensionsanstalten om 
att en förmånstagare blivit intagen för an-
staltsvård och om att vården har upphört.  

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall en straffanstalt och en 
tvångsinrättning enligt 1 § lagen om inter-
nering av farliga återfallsförbrytare 
(317/1953) utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar i 
fråga om erhållande av uppgifter underrät-
ta Folkpensionsanstalten om när ett straff 
börjar och slutar. 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall rättsskyddscentralen för 
hälsovården utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar i 
fråga om erhållande av uppgifter lämna 
Folkpensionsanstalten uppgifter ur central-
registret över den yrkesutbildade hälso-
vårdspersonalen samt ändringar i dem gäl-
lande läkare, tandläkare, psykologer, tal-, 
verksamhets- och psykoterapeuter samt yr-
kesutbildade personer enligt 5 § 1 mom. 
sjukförsäkringsförordningen. Folkpensions-
anstalten har rätt att avgiftsfritt få de upp-
gifter som nämns i denna paragraf.  

 
 
 68 b § 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar 
som den fått för skötseln av andra uppgifter 
som ålagts den, om det är uppenbart att de 
påverkar en förmån enligt denna lag och 
om upplysningarna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och om Folkpensions-
anstalten även annars har rätt att få upp-
lysningarna särskilt.  

 
 
 68 c § 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att på de villkor som anges i momentet öpp-
na en teknisk anslutning till sådana uppgif-
ter i sina register som den med stöd av 67 a 
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§ 1 mom. 2, 3 och 4 punkten, 68 § 4 mom. 
och 69 § har rätt att utlämna till de motta-
gare som avses i paragraferna. 

Vad som i 1 mom. bestäms om öppnande 
av en teknisk anslutning och utlämnande av 
uppgifter gäller även Folkpensionsanstal-
tens rätt att med hjälp av teknisk anslutning 
få sekretessbelagda uppgifter enligt 68 § 
1— 3 mom. och 68 a §.  

Innan den tekniska anslutningen öppnas 
skall den som begär uppgifter lägga fram 
en utredning om att uppgifterna skyddas på 
behörigt sätt. 

 
 
 68 d § 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter 
rätt att till en myndighet enligt 4 § 1 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet lämna personbeteckningen och 
övriga individualiseringsuppgifter i fråga 
om den som erhållit förmåner eller ersätt-
ningar enligt denna lag, uppgifter om utbe-
talda förmåner och ersättningar och övriga 
därmed jämförbara uppgifter som är nöd-
vändiga för myndighetens enskilda utred-
ningar av brott mot bestämmelserna om so-
cial trygghet och missbruk av socialskyddet 
samt för väckande av åtal; dock inte uppgif-
ter om hälsotillståndet.  

 
 
 68 e § 

Folkpensionsanstalten skall på förhand 
informera den som ansöker om en förmån 
om varifrån uppgifter om honom eller hen-
ne kan skaffas och till vilka instanser de kan 
utlämnas för beslutsfattande. 

 
 

69 § 
Ersättning för kostnader för sjukvård, ha-

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

69 § 
Ersättning för kostnader för sjukvård, ha-

vandeskap och barnsbörd får inte utmätas. 
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
stämmelser om erhållande av uppgifter rätt 
att för utmätning, på begäran av en behörig 
myndighet utlämna uppgifter om beloppen 
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av förmåner enligt denna lag, dock inte om 
sådana förmåner som inte beaktas vid be-
räkningen av det skyddade beloppet enligt 4 
kap. 7 § utsökningslagen. Folkpensionsan-
stalten har dessutom rätt att uppge vilka 
andra inrättningar som veterligen betalar 
ut pensioner och andra sociala förmåner. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den              20  . 
Genom denna lag upphävs i sjukförsäk-

ringsförordningen av den 1 november 1963 
(473/1963) 13 a §, 18 § 6 mom., 19 § 2 och 
3 mom. samt 24, 45 och 48 §, av dessa lag-
rum 13 a § sådan den lyder i förordning 
30/1966, 18 § 6 mom. och 48 § sådana de 
lyder i förordning 717/1991, 19 § 2 mom. 
sådant det lyder i förordning 420/1995, 
19 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 
1314/1989 samt 24 § sådan den lyder i för-
ordning 1325/1990. 

——— 
 

 
 

16. 
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 

(610/1991) 4 §, 5 § 4 mom. samt 9 och 14 §, 
av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i lag 1064/1994, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 

121/1995 och 14 § sådan den lyder i lag 1374/1999, samt 
fogas till 5 §, sådan den lyder i nämnda lag 1064/1994, ett nytt 5 mom., till 8 §, sådan den ly-
der i lag 333/1997, ett nytt 4 mom., till lagen nya 9 a och 9 b §, till lagen en ny 10 § i stället 
för den 10 § som upphävts genom lag 623/1999, till 11 §, sådan den lyder i nämnda lag 
333/1997, ett nyt 3 mom. samt till lagen en ny 11 a § som följer: 
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4 § 

Annan yrkesinriktad och medicinsk rehabi-
litering 

Folkpensionsanstalten kan dessutom er-
sätta och ordna annan yrkesinriktad eller 
medicinsk rehabilitering än sådan som av-

4 § 

Annan yrkesinriktad och medicinsk rehabi-
litering 

Folkpensionsanstalten kan dessutom er-
sätta och ordna annan yrkesinriktad eller 
medicinsk rehabilitering än sådan som av-



 RP 9/2002 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

119

ses i 2 och 3 §. För detta ändamål skall årli-
gen användas minst ett så stort belopp som 
svarar mot fyra procent av det belopp som 
influtit i försäkrades sjukförsäkringspremi-
er. Riksdagen bestämmer årligen i samband 
med budgetbehandlingen om hur stort ett 
större belopp för ovan nämnda ändamål 
högst får vara. Beloppet kan användas ock-
så för forsknings- och utvecklingsverksam-
het som avser rehabilitering och förebyg-
gande av sjukdomar samt vid behov för ut-
gifter för grundlig förbättring av rehabiliter-
ingsanstalter som arbetar inom ramen för 
folkpensionsanstaltens samarbetsstiftelser 
och av andra anstalter som folkpensionsan-
stalten har understött, samt för stöd för des-
sa anstalters drift. 

 
 
Folkpensionsanstalten skall årligen för 

användningen av de medel som avses i 1 
mom. göra upp en plan för de tre följande 
kalenderåren, enligt vad som närmare stad-
gas genom förordning. 

ses i 2 och 3 §. För detta ändamål skall årli-
gen användas minst ett så stort belopp som 
svarar mot fyra procent av det belopp som 
influtit i försäkrades sjukförsäkringspremi-
er. Riksdagen bestämmer årligen i samband 
med budgetbehandlingen om hur stort ett 
större belopp för ovan nämnda ändamål 
högst får vara.  

Det belopp som avses i 1 mom. kan också 
användas för förebyggande av sjukdomar 
samt för forsknings- och utvecklingsverk-
samhet som avser rehabilitering och före-
byggande av sjukdomar samt vid behov för 
utgifter för grundlig förbättring av rehabili-
teringsanstalter som arbetar inom ramen för 
Folkpensionsanstaltens samarbetsstiftelser 
och av andra anstalter som Folkpensionsan-
stalten har understött, samt för stöd för des-
sa anstalters drift. 

Folkpensionsanstalten skall årligen för 
användningen av de medel som avses i 1 
och 2 mom. göra upp en plan för de tre föl-
jande kalenderåren, enligt vad som närmare 
bestäms genom förordning. 

 
 
 

5 § 

Ansökan och beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten skall enligt vad 

som närmare stadgas genom förordning 
omedelbart underrätta pensionsskyddscen-
tralen om sådana beslut om yrkesinriktad 
rehabilitering som avses i denna lag. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten skall underrätta 

pensionsskyddscentralen om sådana beslut 
om yrkesinriktad rehabilitering som avses i 
denna lag. 

 
Folkpensionsanstalten skall underrätta 

läroanstalten, den som tillhandahåller re-
habilitering samt andra instanser som an-
svarar för vården och rehabiliteringen av 
rehabiliteringsklienten samt för uppgöran-
det av en rehabiliteringsplan om beslut en-
ligt denna lag till den del uppgifterna be-
hövs för genomförandet av rehabilitering-
en. 
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8 § 

Ändringssökande 

 — — — — — — — — — — — — — —  
Ändring får inte sökas genom besvär i be-

slut som Folkpensionsanstalten med stöd av 
4 § 1 mom. meddelat om den försäkrades 
möjlighet att få annan än i 2 och 3 § avsedd 
yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering. 

 
 
 

9 § 

Folkpensionsanstaltens rätt att få och läm-
na uppgifter 

Statens, kommunernas och andra offent-
ligrättsliga samfunds myndigheter, försäk-
rings- och pensionsanstalterna, pensionsstif-
telserna, arbetslöshetskassorna, arbetsplats-
kassorna, sjukhus och andra sjukvårdsin-
rättningar samt arbetsgivarna är skyldiga att 
på begäran avgiftsfritt ge folkpensionsan-
stalten och de besvärsmyndigheter som av-
ses i denna lag alla uppgifter som de inne-
har och som inverkar på avgörandet av 
ärenden som de behandlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkpensionsanstalten har rätt att för de 

förhandlingar som avses i 3 a § avgiftsfritt 
få för avgörandet behövliga uppgifter om 
verksamheten och personalen vid verksam-
hetsenheten i fråga samt om andra omstän-
digheter som inverkar på saken. Folkpen-
sionsanstalten har också rätt att vid nämnda 
förhandlingar få för avgörandet behövliga 
sekretessbelagda uppgifter av myndigheter 
och inrättningar inom kommunens social- 

9 § 

Erhållande av uppgifter på begäran 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att få de upplysningar som är 
nödvändiga för avgörandet av ett ärende el-
ler som annars skall beaktas vid verkstäl-
ligheten av uppgifter som föreskrivs i denna 
lag, i överenskommelser om social trygghet 
som är bindande för Finland eller i andra 
internationella författningar. Upplysning-
arna skall lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund, 

2) pensionsskyddscentralen, pensions- 
och försäkringsanstalterna samt andra som 
beviljar eller betalar ut pension eller annan 
ersättning,  

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen,  

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna 
och arbetsplatskassorna, 

5) läroanstalterna. 
Utöver vad som bestäms i 1 mom. har 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag rätt att av läkare el-
ler andra yrkesutbildade personer enligt 
lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (559/1994) samt av 
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård 
enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992), av 
andra vårdinrättningar eller andra som 
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och hälsovårdsväsen eller av ifrågavarande 
statliga eller privata verksamhetsenhet för 
hälso- och sjukvård. Vad som ovan stadgas 
om folkpensionsanstaltens rätt att få sekre-
tessbelagda uppgifter gäller även social- 
och hälsovårdsministeriet. 
 

Vad som stadgas i 1 mom. gäller också 
läkare. En läkare har dock rätt att för de 
uppgifter och utlåtanden som han ger upp-
bära arvoden enligt en taxa som folkpen-
sionsanstalten fastställer. 

Läroanstalter, rehabiliteringsanstalter och 
andra som tillhandahåller rehabilitering är 
skyldiga att ge folkpensionsanstalten de 
uppgifter som behövs för skötseln av dess 
åligganden enligt denna lag, och de har rätt 
att av folkpensionsanstalten få uppgifter om 
förmåner som avses i denna lag till den del 
de behövs för fastställande eller utbetalning 
av en förmån som en rehabiliteringsklient 
har rätt till enligt någon annan lagstiftning. 

tillhandahåller rehabilitering få ett utlåtan-
de och nödvändiga uppgifter ur journal-
handlingarna för den som söker en förmån 
samt uppgifter om hans eller hennes hälso-
tillstånd, sjukdom, handikapp, arbets- och 
funktionsförmåga samt vård och rehabili-
tering.  

För de förhandlingar som avses i 3 a § 
har Folkpensionsanstalten utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att få uppgifter som är nödvändi-
ga för avgörandet av ett ärende och som 
gäller en verksamhetsenhets verksamhet, 
lokaliteter, antalet anställda, innehållet i 
vården, dess art och omfattning, avtal som 
ingåtts om vården och ersättning som beta-
las för vården. Folkpensionsanstalten har 
dessutom rätt att vid nämnda förhandlingar 
få för avgörandet nödvändiga sekretessbe-
lagda uppgifter ur journalhandlingarna, 
uppgifter om hälsotillståndet för den som 
vår vård samt om hans eller hennes läke-
medel och inkomster av myndigheter eller 
inrättningar inom kommunens social- och 
hälsovårdsväsen eller av ifrågavarande 
statliga eller privata verksamhetsenhet för 
hälso- och sjukvård. Vad som ovan bestäms 
om Folkpensionsanstaltens rätt att få sekre-
tessbelagda uppgifter gäller även social- 
och hälsovårdsministeriet. 

Utöver vad som bestäms ovan skall den 
som tillhandahåller rehabiliteringsservice 
utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande av uppgifter lämna Folkpensionsan-
stalten sådana uppgifter som är nödvändiga 
för anordnande av rehabiliteringsservice 
enligt denna lag samt för övervakningen 
och kvalitetsutvärderingen av servicen. 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som nämns i denna pa-
ragraf. En yrkesutbildad person enligt la-
gen om yrkesutbildade personer inom häl-
so- och sjukvården har dock rätt att få ett 
skäligt arvode för de utlåtanden han eller 
hon gett på grundval av den skyldighet att 
ge upplysningar som föreskrivs i 2 mom., 
om inte arvodet ingår i den ersättning som 
betalas för rehabiliteringstjänsten.  
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 9 a § 

Rätt att få uppgifter 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall pensionsanstalten utan hin-
der av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar i fråga om erhållande av 
uppgifter meddela Folkpensionsanstalten 
uppgifter om rehabiliteringsåtgärder och 
förmåner i anslutning till dem. 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall försäkringsanstalten utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra bestämmelser om erhållande av upp-
gifter underrätta Folkpensionsanstalten om 
beslut gällande ersättning av rehabilitering 
som fattats och rehabiliteringsåtgärder som 
vidtagits med stöd av lagen om rehabiliter-
ing som ersätts enligt lagen om olycksfalls-
försäkring (625/1991) och lagen om rehabi-
litering som ersätts enligt trafikförsäkrings-
lagen (626/1991). Samma skyldighet före-
skrivs för statskontoret i fråga om lagen om 
olycksfall i militärtjänst (1211/1990) och 
lagen om skada, ådragen i militärtjänst 
(404/1948).  

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall en inrättning enligt 3 a § 
utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om erhål-
lande av uppgifter underrätta Folkpen-
sionsanstalten om att en försäkrad blivit in-
tagen för anstaltsvård. 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall rättsskyddscentralen för 
hälsovården utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar i 
fråga om erhållande av uppgifter lämna 
Folkpensionsanstalten uppgifter ur central-
registret över den yrkesutbildade hälso-
vårdspersonalen samt ändringar i dem gäl-
lande  läkare,  psykologer,  tal-, verksam-
hets-, psyko- och fysioterapeuter samt and-
ra i centralregistret införda yrkesutbildade 
personer som ger rehabilitering.  

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall undervisningsministeriet 
och utbildningsstyrelsen utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
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gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter lämna Folkpensionsanstalten uppgif-
ter om dem som anordnar yrkesutbildning. 

Folkpensionsanstalten har rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som nämns i denna pa-
ragraf. 

 
 
 9 b § 

Användning av uppgifter 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar 
som den fått för skötseln av andra uppgifter 
som ålagts den, om det är uppenbart att de 
påverkar en förmån enligt denna lag och 
om upplysningarna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och om Folkpensions-
anstalten även annars har rätt att få upp-
lysningarna särskilt.  

 
 
 
 10 § 

Rätt att utlämna uppgifter 

Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att till den som tillhandahåller 
rehabilitering, den som tagit initiativ till 
rehabilitering, den instans som ansvarar för 
vården och rehabiliteringen av rehabiliter-
ingsklienten samt för uppgörandet av en re-
habiliteringsplan lämna sådana uppgifter 
som den erhållit vid skötseln av förmåner 
enligt denna lag, till den del de är nödvän-
diga för rehabiliteringen. 

 
 
 
 11 § 

Utmätnings- och  överföringsförbud 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
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gifter rätt att för utmätning, på begäran av 
en behörig myndighet utlämna uppgifter om 
beloppen av de förmåner och ersättningar 
som utbetalas med stöd av denna lag, dock 
inte om sådana förmåner som inte beaktas 
vid beräkningen av det skyddade beloppet 
enligt 4 kap. 7 § utsökningslagen. Folkpen-
sionsanstalten har dessutom rätt att uppge 
vilka andra inrättningar som veterligen be-
talar ut rehabiliteringsförmåner.  

 
 
 
 11 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att på de villkor som anges i momentet öpp-
na en teknisk anslutning till sådana uppgif-
ter i sina personregister som den med stöd 
av 5 § 4 och 5 mom., 10 § och 11 § 3 mom. 
har rätt att utlämna till de mottagare som 
avses i paragraferna. 

Vad som i 1 mom. bestäms om öppnande 
av en teknisk anslutning och utlämnande av 
uppgifter gäller även Folkpensionsanstal-
tens rätt att med hjälp av teknisk anslutning 
få sekretessbelagda uppgifter enligt 9 och 9 
a §. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall den som 
begär uppgifter lägga fram en utredning om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 

 
 

14 § 

Organisering av verksamheten  

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
skall i tillämpliga delar dessutom iakttas 
35—37, 40 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 
46, 59, 63, 81—83, 84-86, 88 och 89 § 
folkpensionslagen. 

14 § 

Organisering av verksamheten 

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
skall i tillämpliga delar dessutom iakttas 
35—37, 40 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 
46, 46 i, 46 j, 59, 63, 81, 82, 84—86 och 88 
§ folkpensionslagen. 

——— 



 RP 9/2002 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

125

Denna lag träder i kraft den             20  . 
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 23 augusti 1991 om rehabilitering som 
ordnas av folkpensionsanstalten 
(1161/1991) 5 och 6 §, av dessa lagrum 6 § 
sådan den lyder i förordning 1512/1995. 

——— 
 
 
 
 
 

17. 
 

Lag 

om ändring av lagen om rehabiliteringspenning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991) 26 §, 30 a § 2 mom. 

samt 34 och 35 §,  
av dessa lagrum 26 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1065/1994, 30 a § 2 mom. sådant 

det lyder i lag 334/1997 och 35 § sådan den lyder i lag 406/1992, samt 
fogas till 21 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 34 a, 34 b och 35 a—35 c § som följer:   

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 21 § 

Betalning till arbetsgivaren 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om arbetsgivaren betalar lön till en ar-

betstagare som ges rehabilitering under 
den tid för vilken arbetstagaren får rehabi-
literingspenning, skall arbetsgivaren genast 
när lönen betalats ut underrätta folkpen-
sionsanstaltens byrå därom. 

 
26 § 

Beslut 

I ärenden som gäller rehabiliteringspen-
ning och rehabiliteringsunderstöd enligt 
prövning skall ges ett skriftligt beslut. Be-
slutet skall också delges den som har med-
delat rehabiliteringsbeslutet.  

 

26 § 

Beslut 

I ärenden som gäller rehabiliteringspen-
ning och rehabiliteringsunderstöd enligt 
prövning skall ges ett skriftligt beslut. 
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
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Folkpensionsanstalten skall enligt vad 

som närmare stadgas genom förordning 
omedelbart underrätta Pensionsskyddscen-
tralen om beslut som gäller yrkesinriktad 
rehabilitering och om rehabiliteringspen-
ning som därvid beviljas. 

gifter rätt att delge den som har meddelat 
rehabiliteringsbeslutet, anordnaren av lä-
roavtalsutbildning, läroanstalten samt re-
habiliteringsklientens arbetsgivare beslut 
som gäller rehabiliteringspenning till den 
del informationen behövs för fastställande 
av den lön eller andra förmåner de betalar 
eller för att kontrollera att dessa är korrek-
ta. 

Folkpensionsanstalten skall underrätta 
pensionsskyddscentralen om beslut som 
gäller yrkesinriktad rehabilitering och om 
rehabiliteringspenning som därvid beviljas. 

 
30 a § 

Utmätnings- och överföringsförbud 

— — — — — — — — — — — — — —  
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. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten har utan hinder av 

sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att för utmätning, på begäran av 
en behörig myndighet utlämna uppgifter om 
beloppen av förmåner enligt denna lag, 
dock inte om sådana förmåner som inte be-
aktas vid beräkningen av det skyddade be-
loppet enligt 4 kap. 7 § utsökningslagen. 
Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att 
uppge vilka andra inrättningar som veterli-
gen betalar ut pensioner och andra sociala 
förmåner.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

34 § 

Folkpensionsanstaltens rätt att få och läm-
na uppgifter 

Statens, kommunernas och andra offent-
ligrättsliga samfunds myndigheter, försäk-
rings- och pensionsanstalterna, pensionsstif-
telserna, arbetslöshetskassorna, arbetsplats-
kassorna, sjukhusen och andra sjukvårdsin-
rättningar samt arbetsgivarna är skyldiga att 
på begäran avgiftsfritt ge folkpensionsan-
stalten och de besvärsmyndigheter som av-

34 § 

Erhållande av uppgifter på begäran 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att få de upplysningar som är 
nödvändiga för avgörandet av ett ärende el-
ler som annars skall beaktas vid verkstäl-
ligheten av uppgifter som föreskrivs i denna 
lag, i överenskommelser om social trygghet 
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ses i denna lag alla uppgifter som de inne-
har och som inverkar på avgörandet av det 
ärende som behandlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad som stadgas i 1 mom. gäller också 
läkare. En läkare har dock rätt att för de 
uppgifter och utlåtanden som han ger upp-
bära arvoden enligt en taxa som folkpen-
sionsanstalten fastställer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läroanstalter, rehabiliteringsanstalter och 

andra som tillhandahåller rehabilitering som 
berättigar till rehabiliteringspenning är 
skyldiga att ge folkpensionsanstalten de 
uppgifter som behövs för skötseln av dess 
åligganden enligt denna lag, och de har rätt 
att av folkpensionsanstalten få uppgifter om 
rehabiliteringspenning till en rehabiliter-
ingsklient till den del de behövs för faststäl-
lande eller utbetalning av en förmån som 
klienten har rätt till enligt någon annan lag-
stiftning. 

som är bindande för Finland eller i andra 
internationella författningar. Upplysning-
arna skall lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund, 

2) pensionsskyddscentralen, pensions- 
och försäkringsanstalterna samt andra som 
beviljar eller betalar ut pension eller annan 
ersättning,  

3) patientförsäkringscentralen och trafik-
försäkringscentralen,  

4) arbetsgivarna, arbetslöshetskassorna 
och arbetsplatskassorna, 

5) läroanstalterna, anordnarna av läro-
avtalsutbildning samt av utbildnings- och 
avgångsbidragsfonden. 

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag rätt att av läkare el-
ler andra yrkesutbildade personer enligt 
lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (559/1994) samt av 
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård 
enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992), av en 
annan vårdinrättning eller andra som till-
handahåller rehabilitering få ett utlåtande 
och nödvändiga uppgifter ur journalhand-
lingarna för den som söker en förmån, upp-
gifter om hans eller hennes hälsotillstånd, 
sjukdomar, handikapp och arbetsförmåga 
samt om hans eller hennes vård och rehabi-
litering jämte tillhörande förmåner och er-
sättningar. 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter också rätt att av penninginstituten få 
uppgifter som är nödvändiga för faststäl-
landet av rehabiliteringspenning som skall 
samordnas enligt 18 § 2 mom., om tillräck-
liga uppgifter och utredningar inte kan fås 
på annat sätt och om det finns motiverad 
anledning att misstänka att den som sökt el-
ler fått en förmån har lämnat otillräckliga 
eller otillförlitliga uppgifter och om han el-
ler hon inte har gett sitt samtycke till att 
uppgifterna erhålls. Begäran om att få upp-
gifterna  skall framföras skriftligt och innan 
begäran framförs skall sökanden eller mot-
tagaren underrättas om detta. 
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Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som nämns i denna pa-
ragraf. En yrkesutbildad person enligt la-
gen om yrkesutbildade personer inom häl-
so- och sjukvården har dock rätt att få ett 
skäligt arvode för de utlåtanden han eller 
hon gett på grundval av den skyldighet att 
ge upplysningar som föreskrivs i 2 mom., 
om inte arvodet ingår i den ersättning som 
betalas för rehabiliteringstjänsten. 

 
 
 
 34 a § 

Rätt att få uppgifter 

För verkställigheten av förmåner enligt 
denna lag skall pensionsanstalten utan hin-
der av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar i fråga om erhållande av 
uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten 
om rehabiliteringsåtgärder, rehabiliter-
ingshöjningar och rehabiliteringspenningar 
samt andra ersättningar och understöd i 
anslutning till rehabilitering. 

En straffanstalt och en tvångsinrättning 
enligt 1 § lagen om internering av farliga 
återfallsförbrytare (317/1953) skall utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar i fråga om erhållande 
av uppgifter underrätta Folkpensions-
anstalten om när ett straff börjar och slutar. 

Folkpensionsanstalten har rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som nämns i denna pa-
ragraf. 

 
 34 b § 

Användning av uppgifter 

När Folkpensionsanstalten behandlar en 
förmån enligt denna lag har den i enskilda 
fall rätt att använda sådana upplysningar 
som den fått för skötseln av andra uppgifter 
som ålagts den, om det är uppenbart att de 
påverkar en förmån enligt denna lag och 
om upplysningarna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och om Folkpensions-
anstalten även annars har rätt att få upp-
lysningarna särskilt.  
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35 § 

Tillämpning av sjukförsäkringslagen 

Om inte något annat stadgas i denna lag, 
skall i rehabiliteringspenningsärenden i till-
lämpliga delar iakttas vad som i sjukförsäk-
ringslagen eller med stöd av den stadgas om 
arbetsplatskassor, handräckning, tystnads-
plikt och fastställande av blanketter. 

35 § 

Tillämpning av sjukförsäkringslagen 

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
skall i rehabiliteringspenningsärenden i till-
lämpliga delar iakttas vad som i sjukförsäk-
ringslagen eller med stöd av den bestäms 
om arbetsplatskassor, handräckning och 
fastställande av blanketter. 

 
 35 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att på de villkor som anges i momentet öpp-
na en teknisk anslutning till sådana uppgif-
ter i sina personregister som den med stöd 
av 26 § och 30 a § 2 mom. har rätt att ut-
lämna till de mottagare som avses i para-
graferna. 

Vad som i 1 mom. bestäms om öppnande 
av en teknisk anslutning och utlämnande av 
uppgifter gäller även Folkpensionsanstal-
tens rätt att med hjälp av teknisk anslutning 
få sekretessbelagda uppgifter enligt 34 § 1 
och 2 mom. och 34 a §. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall den som 
begär uppgifter lägga fram en utredning om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 

 
 
 
 35 b § 

Frivilligt utlämnande av uppgifter 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Folkpensionsanstalten utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter  
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rätt  att  till  en  myndighet  enligt 4 § 
1 mom.  lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet lämna personbeteck-
ningen och övriga individualiseringsuppgif-
ter i fråga om den som erhållit förmåner el-
ler ersättningar enligt denna lag, uppgifter 
om utbetalda förmåner och ersättningar 
och övriga därmed jämförbara uppgifter 
som är nödvändiga för myndighetens en-
skilda utredningar av brott mot bestämmel-
serna om social trygghet och missbruk av 
socialskyddet samt för väckande av åtal; 
dock inte uppgifter om hälsotillståndet.  

 
 
 35 c § 

Anmälningsplikt 

Folkpensionsanstalten skall på förhand 
informera den som ansöker om en förmån 
om varifrån uppgifter om honom eller hen-
ne kan skaffas och till vilka instanser de kan 
utlämnas för beslutsfattande. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20   .  
Genom denna lag upphävs i förordningen 

den 7 juni 1991 om rehabiliteringspenning 
(893/1991) 13—15 §, av dessa lagrum 14 § 
sådan den lyder i förordning 1513/1995. 

——— 
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18. 
Lag 

om ändring av 15 § lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbase-

rad social trygghet (1573/1993) 15 § som följer:  
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15 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

Staten, kommunerna och andra myndig-
heter hos offentligrättsliga samfund, försäk-
rings- och pensionsanstalter samt arbetsgi-
vare är skyldiga att på begäran lämna folk-
pensionsanstalten, prövningsnämnden, ar-
betslöshetsnämnden och försäkringsdom-
stolen de uppgifter som behövs för att ett 
ärende enligt denna lag skall kunna avgö-
ras. 

15 § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

Folkpensionsanstalten och besvärsinstan-
serna enligt denna lag har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar i fråga om erhållande av upp-
gifter rätt att på begäran avgiftsfritt få de 
upplysningar som är nödvändiga för avgö-
randet av ett ärende eller annars för ett en-
skilt uppdrag enligt denna lag. Upplysning-
arna skall lämnas av  

1) statliga och kommunala myndigheter 
samt andra offentligrättsliga samfund, 

2) pensionsskyddscentralen, pensions- 
och försäkringsanstalterna samt arbetsgi-
varna. 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt 
att med hjälp av teknisk anslutning på de 
villkor som anges i momentet få sekretess-
belagda uppgifter som avses i denna para-
graf. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen skyd-
dats genom sekretessplikten. Innan den tek-
niska anslutningen öppnas skall den som 
begär uppgifter lägga fram en utredning om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20      . 

——— 
 


