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PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I propositionen föreslås att regeringens 
proposition med förslag till lagstiftning om 
ändringssökande i beslut om social trygghet 
(RP 155/2003 rd) kompletteras. Bestämmel-
serna om finansieringen av pensionsnämn-
den, som är första besvärsinstans i den priva-
ta sektorns arbetspensionssystem, och 
olycksfallsnämnden, som är första besvärsin-
stans i olycksfallsförsäkringssystemet före-
slås bli preciserade. Dessutom föreslås att 
bestämmelserna om pensionsnämndens or-
ganisation tas in i en särskild lag. Benäm-
ningarna på pensionsnämnden och olycks-
fallsnämnden ändras. De föreslagna ändring-
arna står i samklang med de riktlinjer som 

dragits upp av kommittén för ändringssökan-
de i beslut om social trygghet (kommittébe-
tänkande 2001:9) till den del det gäller att 
öka besvärsnämndernas självständighet och 
oberoende i syfte att göra besvärssystemet 
tydligare. Propositionen har samband med 
regeringens proposition med förslag till ar-
betspensionslag och till ändring av vissa la-
gar som har samband med den och som syf-
tar till att förenhetliga arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn.  

De föreslagna ändringarna avses träda i 
kraft den 1 januari 2006.  
 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Bakgrunden t i l l  reformen 

 
Regeringen lämnade i november 2003 en 

proposition till riksdagen om ändringssökan-
de i beslut om social trygghet (RP 155/2003 
rd). I propositionen föreslås ändringar i lagen 
om pension för arbetstagare (APL, 
395/1961), lagen om sjömanspensioner 
(72/1956), lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948), lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa (1290/2002) och sjukförsäkringsla-
gen (364/1963). Avsikten med de föreslagna 
ändringarna var att gå vidare med de änd-
ringar i lagstiftningen om utkomstskyddet 
som föreslagits av kommittén för ändrings-
sökande i beslut om social trygghet. I propo-
sitionen föreslogs att finansieringen av pen-
sionsnämnden, som behandlar besvär angå-
ende pensioner inom den privata sektorn i 
fråga om finansieringen lösgörs från Pen-
sionsskyddscentralen samt att pen-
sionsnämndens verksamhet skall finansieras 
genom avgifter som uppbärs hos pensionsan-
stalterna. Tanken var att ett motsvarande ar-
rangemang också skall vidtas för olycksfalls-
nämndens del. De ändringar som föreslås i 
regeringens proposition 155/2003 rd tar sikte 
på att stärka nämndernas självständiga och 
oberoende ställning som handläggare av 
ärenden som gäller ändringssökande i beslut 
om social trygghet.  

I propositionen föreslås också att behand-
lingen av besvärsärenden som gäller olycks-
fallsskydd för idrottsutövare överförs till 
olycksfallsförsäkringssystemet.  

När propositionen bereddes var även total-
översynen av förvaltningslagen aktuell. I re-
geringens proposition 155/2003 rd ingår där-
för vissa bestämmelser som hänger samman 
med tillämpningen av förvaltningslagen. 
Riksdagens grundlagsutskott gav ett utlåtan-
de (GrUU 25/2004) om regeringens proposi-
tion. I utlåtandet konstaterade grundlagsut-
skottet bland annat följande: "Behandlingen 
av besvär som anförs över beslut av pen-
sions- och försäkringsanstalter skall inte be-
traktas som en tjänst från besvärsnämnden, 

anser grundlagsutskottet. I konstitutionellt 
hänseende gäller därför en betalningsskyl-
dighet utifrån handläggningen av besvär lag-
bestämmelser om skatt.  

Med avseende på 81 § i grundlagen är 
grunderna för skattskyldigheten tillräckligt 
exakt angivna i lagförslaget. Däremot anger 
lagförslaget inte grunderna för skattens stor-
lek på det sätt som 81 § 1 mom. i grundlagen 
avser. I stället bestäms skattens storlek ka-
lenderårsvis i relation till de ärenden som har 
inletts. Dessutom föreskrivs det genom för-
ordning av statsrådet om den minsta skatt 
som tas ut per år. Följaktligen krävs det för 
vanlig lagstiftningsordning att lagförslagen 
ändras i enlighet med grundlagens krav på 
skattelagar."  
 
2.  Föreslagna ändringar 

Förvaltningslagen (434/2003) trädde i kraft 
i början av 2004. Riksdagen har därför sepa-
rat utifrån den nämnda propositionen om sö-
kande av ändring i beslut om social trygghet 
stiftat bestämmelser som trädde i kraft i bör-
jan av 2004 (lagändringar 1325/2003, 
1332/2003, 1336/2003, 1364/2003 och 
1373/2003). Regeringens proposition 
155/2003 rd preciseras ytterligare i förelig-
gande proposition.  

I anslutning till regeringsprogrammet be-
reds vid social- och hälsovårdsministeriet en 
sammanslagning av arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn enligt vilken APL, la-
gen om pension för vissa konstnärer och re-
daktörer i arbetsförhållande (662/1985) och 
lagen om pension för arbetstagare i kortvari-
ga arbetsförhållanden (134/1962) från början 
av 2007 skall sammanslås till en ny arbets-
pensionslag. För att den nya lagen skall kun-
na genomföras är det nödvändigt att pen-
sionsnämndens organisation förnyas från 
början av 2006 på det sätt som skisseras upp 
av Kommittén för ändringssökande i beslut 
om social trygghet.  

Föreliggande proposition innebär en fort-
sättning av det arbete som Kommittén för 
ändringssökande i beslut om social trygghet 
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inledde och förslagen innebär att nämndernas 
oberoende som självständiga besvärsinstan-
ser stärks. I linje med det föreslås samtidigt 
att pensionsnämndens och olycksfallsnämn-
dens namn ändras så att respektive nämnds 
uppgifter framgår av namnet. Pensionsnämn-
dens nya benämning föreslås bli besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden och 
olycksfallsnämndens nya benämning be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden.  

I propositionen finns också ett förslag till 
lag om besvärsnämnden för arbetspensions-
ärenden. Besvärsnämnden föreslås vara ett 
självständigt och oberoende organ av dom-
stolstyp. Enligt förslaget förordnar statsrådet 
besvärsnämnden för fem år i sänder. Be-
svärsnämndens organisation motsvarar pen-
sionsnämndens organisation, om vilken före-
skrivs i 20 § i APL (1319/2002). Organisa-
tionen motsvarar den besvärsinstans som be-
skrivs i regeringens proposition 1552/2003 rd 
men sektionernas sammansättning och för-
valtning föreslås bli förtydligad. I förvärvs-
pensionslagarna föreslås dessutom hänvis-
ningsbestämmelser till lagen om besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden.  

Avsikten med föreliggande proposition är 
inte att i väsentlig utsträckning ändra det fi-
nansieringsansvar för besvärsnämnden för 
arbetspensionsärenden respektive olycks-
fallsärenden som föreslås i regeringens pro-
position 155/2003 rd. Däremot är avsikten att 
på det sätt som grundlagsutskottet förutsatte 
föreskriva om finansieringen av besvärs-
nämnderna på ett sådant sätt att bestämmel-

serna uppfyller de krav som ställs på skatte-
lagar. Av finansieringsbestämmelserna fram-
går skattskyldigheten och grunderna för skat-
tens belopp samt hur den skattskyldiges rätts-
skydd är ordnat. Besvärsnämnden för arbets-
pensionsärendens och besvärsnämnden för 
olycksfallsärendens verksamhet finansieras 
enligt förslaget genom justitieförvaltningsav-
gifter som uppbärs hos försäkringsanstalter-
na. Enligt förslaget bestämmer Försäkrings-
inspektionen justitieförvaltningsavgiftens be-
lopp men den uppbärs av besvärsnämndens 
själv. En pensionsanstalt kan överklaga Fi-
nansinspektionens beslut på det sätt som fö-
reskrivs i lagen om Finansinspektionen 
(78/1999).  
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet som tjänsteuppdrag. I 
samband med beredningen har man hört inri-
kesministeriet, finansministeriet, justitiemini-
steriet, försäkringsdomstolen, pensions-
nämnden, kommunernas pensionsnämnd, 
olycksfallsnämnden, arbetslöshetsnämnden, 
prövningsnämnden, socialförsäkringsnämn-
der, Folkpensionsanstalten, statens arbets-
marknadsverk, Pensionsskyddscentralen, 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, 
Försäkringsinspektionen, Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt, viktiga arbetsmark-
nadsorganisationer samt företagarorganisa-
tioner. 

 
 

DETALJMOTIVERING 

 
 
1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om pension för arbetstagare  

19 c §. Hänvisningen i paragrafen till be-
svärsförfarandet justeras så att hänvisningen 
gäller föreslagna ändrade 20 §.  

19 e §. Hänvisningen i paragrafen till be-
svärsförfarandet ändras så att hänvisningen 
gäller föreslagna ändrade 20 §.  

20 §. I paragrafen föreskrivs om förfaran-

det vid besvär över beslut som gäller den pri-
vata sektorns arbetspensionssystem samt om 
de tidsfrister som är relevanta för besvären. 
Dessa bibehålls oförändrade. Däremot före-
slås att pensionsnämndens namn ändras till 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. I 
paragrafen föreslås en bestämmelse i vars 1 
mom. konstateras vilka besvärsinstanserna 
är. I 1 mom. föreslås dessutom bestämmelser 
om att besvärsnämnden för arbetspensions-
ärenden skall bestå av medlemmar som är 
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förtrogna med förhållandena inom arbetslivet 
och på arbetsmarknaden.  

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar den 
kompletterade propositionen förutom i det 
avseendet att namnen på den första besvärs-
instansen föreslås vara besvärsnämnden för 
arbetspensionsärenden.  

Med avvikelse från den kompletterade pro-
positionen finns det inte något 4 mom. Den 
bestämmelse som föreslagits i 4 mom. om 
delgivning av beslut föreslås i stället bli inta-
gen i 21 § 1 mom.  

21 §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om delgivning av beslut och ändringssökan-
de i enlighet med den modell som gäller för 
sista pensionsanstalt samt om ändringssö-
kande när sökanden har varit försäkrad i två 
eller flera EU-länder.  

Paragrafens 1 mom. motsvarar 21 § 4 
mom. i gällande lag men med justerad orda-
lydelse.  

Paragrafens 2 mom. motsvarar 21 § 5 
mom. i gällande lag men med nya paragraf-
hänvisningar.  

Den bestämmelse som föreslås i paragra-
fens 3 mom. är helt ny. I detta moment före-
skrivs om sökande av ändring när en part har 
varit försäkrad i två eller flera EU-länder. 
Beloppet av en arbetstagares invalidpension i 
ett sådant fall beror på de andra EU-
ländernas pensionsperioder. Enligt rådets 
förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning 
av förordningen om social trygghet ges ar-
betstagaren en sammanställning av samtliga 
beslut av pensionsanstalter i EU-länder. Över 
dessa beslut kan besvär anföras. Enligt den 
nämnda bestämmelsen räknas tiden för anfö-
rande av besvär från det att sökanden får ut-
redningen i form av en sammanställning.  

Eftersom behandlingen av pensionsansök-
ningar utomlands ofta räcker mer än ett år, 
t.o.m. flera år, är det med tanke på pensions-
tagarens rättssäkerhet nödvändigt att han el-
ler hon kan söka ändring i ett beslut som 
gäller rätten till invalidpension redan före 
sammanställningen av besluten har tillställts 
pensionstagaren. Detta är nödvändigt när 
pensionsrätten har avslagits eller pension be-
viljats som delinvalidpension trots att sökan-
den har sökt full invalidpension eller när 
pension har beviljats för viss tid i form av re-
habiliteringsstöd trots att pension har sökts 

tills vidare. I EU:s förordning om social 
trygghet finns inga bestämmelser om be-
dömning av arbetsförmågan utan denna sker 
utifrån rent nationell lagstiftning. Det är där-
för möjligt att utan hinder av EU:s förord-
ning om social trygghet föreskriva om möj-
ligheten att ge beslut om rätten till invalid-
pension och om rätten att söka ändring i ett 
sådant beslut. Bestämmelserna är nödvändig 
för att säkerställa en enhetlig rättspraxis.  

21 a §. Hänvisningarna i paragrafens 1, 2 
och 5 mom. till besvärsförfarandet ändras så 
att de avser 20 §. Omnämnandena i paragra-
fens 3, 5 och 8 om pensionsnämnden ändras 
så att de avser besvärsnämnden i pensions-
ärenden.  

21 b §. Omnämnandet i paragrafens 2 
mom. om pensionsnämnden ändras så att det 
avser besvärsnämnden för arbetspensions-
ärenden.  

21 c §. Omnämnandet i paragrafen om pen-
sionsnämnden ändras så att det avser be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden. 
Hänvisningen till besvärsförfarandet ändras 
så att den gäller 20 §.  

21 d §. Paragrafens hänvisningar till be-
svärsförfarandet ändras så att de avser 20 §. 
Omnämnandet i paragrafens 2 mom. om pen-
sionsnämnden ändras så att det avser be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden.  

22 §. Paragrafens omnämnande om pen-
sionsnämnden ändras så att de avser besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden.  
 
 
 
1.2. Lag om ändring av lagen om pension 

för lantbruksföretagare 

18 §. Omnämnandet i paragrafen om pen-
sionsnämnden ändras så att det avser be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden. Pa-
ragrafens formulering ses över.  
 
 
1.3. Lag om ändring av lagen om pension 

för företagare 

15 §. Omnämnandet i paragrafen om pen-
sionsnämnden ändras så att det avser be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden. Pa-
ragrafens formuleringar ses över.  
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1.4. Lagen om olycksfallsförsäkring 

30 a §. Paragrafens 2 mom. 5 punkt före-
slås bli upphävd. Olycksfallsförsäkringsan-
stalternas förbund skall enligt förslaget inte 
längre delta i uppbärandet av de medel som 
behövs för finansiering av besvärsnämndens 
för olycksfallsärenden verksamhet, utan be-
svärsnämnden sköter detta sak själv. I 53 i § 
föreskrivs om finansieringen av besvärs-
nämnden.  

43 §. Omnämnandena i paragrafens 1 och 2 
mom. om olycksfallsnämnden föreslås ersat-
ta med omnämnanden om besvärsnämnden 
för olycksfallsärenden.  

53 §. Omnämnandet i paragrafens 1 mom. 
om olycksfallsnämnden föreslås ändrat så att 
det avser besvärsnämnden för olycksfalls-
ärenden. Motsvarande ändring föreslås också 
i 2 mom. Paragrafens 5 mom. föreslås bli 
upphävt eftersom bestämmelser om finansie-
ringen av besvärsnämnden föreslås i 53 i §. I 
7 mom. finns bestämmelser om handräck-
ning.  

53 a §. Paragrafen motsvarar den komplet-
terade propositionen i övrigt men omnäm-
nandena i paragrafen om olycksfallsnämnden 
föreslås ändrade så att de avser besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden.  

53 c §. Omnämnandena i paragrafens 1, 2, 
4 och 6 mom. om olycksfallsnämnden före-
slås ändrade så att de avser besvärsnämnden 
för olycksfallsärenden. 

53 d §. Omnämnandena i paragrafens 1 
mom. om olycksfallsnämnden föreslås ändrat 
så att det avser besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden. 

53 e §. Paragrafen motsvarar den komplet-
terade propositionen i övrigt men omnäm-
nandena i paragrafen om olycksfallsnämnden 
föreslås ändrade så att de avser besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden.  

53 i §. I paragrafen föreskrivs om finansie-
ringen av besvärsnämnden för olycksfalls-
ärenden och dess verksamhet.  

I paragrafens 1 mom. fastställs principen 
enligt vilken de kostnader som besvärsnämn-
den åsamkas drivs in i form av justitieför-
valtningsavgifter hos försäkringsanstalter 
som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäk-
ringsverksamhet.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om be-

svärsnämndens budget. Besvärsnämndens 
förvaltningssektion framlägger budgeten för 
försäkringsinspektionen för fastställelse. De 
årliga förändringarna i budgeten skall vara 
bundna till ändringar i den allmänna kost-
nadsnivån samt i antalet ärenden som be-
svärsnämnden behandlar och till ändringar i 
besvärsnämndens verksamhet. En ändring i 
verksamheten skall motiveras utifrån be-
svärsnämndens rättsskyddsuppdrag. Motive-
rade ändringar i verksamheten och kostna-
derna kan exempelvis föranledas av rekryte-
ring av mera personal i en situation där be-
handlingstiderna annars kan förväntas dra 
mycket ut på tiden. Av särskilda skäl kan 
Försäkringsinspektionen under budgetåret 
fastställa tilläggskostnader enligt en tilläggs-
budget.  

I paragrafens 3 mom. finns bestämmelser 
om hur justitieförvaltningsavgiften fastställs. 
De i budgeten fastställda kostnaderna för be-
svärsnämnden fördelas mellan försäkringsan-
stalterna i förhållande till försäkringspremie-
inkomsten enligt resultaträkningen för den 
lagstadgade olycksfallsförsäkringen i respek-
tive pensionsanstalt samt den kalkylerade 
premieinkomsten för Statskontoret och lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt under det 
år som föregår kvalifikationsåret. Premiein-
komsten är en lämplig grund för justitieför-
valtningsavgiften eftersom premieinkomstens 
belopp kan preciseras. Eftersom justitieför-
valtningsavgiftens belopp relaterar till pre-
mieinkomsten är den myndighet som faststäl-
ler justitieförvaltningsavgiften i sin prövning 
bunden på det sätt som grundlagsutskottet 
avser i sitt utlåtande (GrUU 25/2004 rd). Ju-
stitieförvaltningsavgiftens belopp fastställs 
av Försäkringsinspektionen på framställning 
av besvärsnämndens förvaltningssektion. Be-
svärsnämnden svarar själv för debitering och 
indrivning av justitieförvaltningsavgiften. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av avgiften kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet.  

I paragrafens 4 mom. föreslås att revisions-
lagen (936/1994) skall tillämpas på revision 
av besvärsnämnden. I momentet föreskrivs 
dessutom att besvärsnämnden i plenum fast-
ställer bokslutet samt beviljar förvaltnings-
sektionen ansvarsfrihet. Plenum är besvärs-
nämndens högsta förvaltningsorgan. Be-
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svärsnämnden skall delge Försäkringsinspek-
tionen det fastställda bokslutet. Om bokslutet 
visar underskott eller överskott i förhållande 
till den fastställda budgeten skall skillnaden 
beaktas i grunderna för den justitieförvalt-
ningsavgift som bestäms för följande år.  

I paragrafens 5 mom. konstateras att en 
försäkringsanstalt kan besvära sig över en ju-
stitieförvaltningsavgift som Försäkringsin-
spektionen har fastställt enligt denna lag. Be-
svärsförfarandet följer bestämmelserna i la-
gen om Försäkringsinspektionen.  

I paragrafens 6 mom. fastställs att en justi-
tieförvaltningsavgift får indrivas utan dom 
eller beslut i den ordning som föreskrivs i la-
gen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg (367/61). Om avgiften inte be-
talas senast på förfallodagen uppbärs på det 
obetalda kapitalet en årlig dröjsmålsränta en-
ligt den ränta som avses i 4 § i räntelagen 
(633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan 
besvärsnämnden uppbära en förseningsavgift 
om fem euro om dröjsmålsräntan understiger 
detta belopp.  

54 §. Omnämnandet i paragrafens 2 mom. 
om olycksfallsnämnden ersätts med ett om-
nämnande om besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden.  
 
 
1.5. Lagen om utkomstskydd för arbetslö-

sa  

Med avvikelse från den kompletterade pro-
positionen föreslås 12 kap. 3 § i denna lag 
inte bli ändrad eftersom ändringen redan har 
genomförts i lag 1364/2003.  
 
1.6. Sjukförsäkringslagen 

Efter att den kompletterade propositionen 
överlämnades har sjukförsäkringslagen ge-
nomgått en totalöversyn. Bestämmelsen i 17 
kap. 2 § i den nya sjukförsäkringslagen 
(1224/2004) motsvarar den bestämmelse som 
föreslås i den kompletterade propositionen.  
 
1.7. Lagen om olycksfalls- och pensions-

skydd för idrottsutövare 

9 §. Paragrafen motsvarar den kompletterade 
propositionen.  

1.8. Lagen om Försäkringsinspektionen  

Med avvikelse från den kompletterade pro-
positionen föreslås inga ändringar i 2 §. För-
säkringsinspektionen utövar inte tillsyn över 
pensionsnämnden eller olycksfallsnämnden 
utan fastställer endast årligen besvärsnämn-
dernas budgetar.  
 
1.9. Lag om besvärsnämnden för arbets-

pensionsärenden.  

 
1 kap. Besvärsnämndens uppgifter och 

medlemmar 
 

1 §. Besvärsnämnden för arbetspensions-
ärenden. I paragrafen föreskrivs att besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden är första 
besvärsinstans i ärenden som gäller arbets-
pensionsskyddet. Besvärsinstansens namn fö-
reslås vara besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden.  

2 §. Besvärsnämndens ordförande och 
medlemmar. I paragrafens 1 mom. föreskrivs 
att besvärsnämnden för pensionsärenden har 
en ordförande med uppdraget som huvud-
syssla och minst tre vice ordföranden med 
uppdraget som bisyssla. I paragrafen bestäms 
också behörighetsvillkoren för ordförandena. 
Dessa villkor motsvarar det som i den kom-
pletterade propositionen föreslogs under APL 
25 a § 1 mom. men med den utvidgningen att 
också vice ordförandena förutsätts vara för-
trogna med de förmånssystem som behandlas 
i nämnden. Med avvikelse från den komplet-
terade propositionen föreslås det att antalet 
viceordföranden skall bestämmas i lag. I pa-
ragrafen föreslås följaktligen att besvärs-
nämnden skall ha minst tre vice ordförande. I 
gällande APL 25 § 1 mom. förutsätts det en-
dast en viceordförande. Den föreslagna änd-
ringen motsvarar nuvarande praxis och sam-
mansättning i pensionsnämnden.  

I paragrafens 2 mom. föreslås bestämmel-
ser om att besvärsnämndens övriga med-
lemmar sköter uppdraget som bisyssla, om 
medlemmarnas antal och behörighetsvillko-
ren för dem. Paragrafen motsvarar det som i 
den kompletterade propositionen föreslås i 
APL 20 a § 2 mom. med den preciseringen 
att antalet medlemmar i besvärsnämnden fö-
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reslås bli fastställt i lag. Besvärsnämndens 
organisation föreslås preciserad så att det 
skall finnas minst fyra läkarmedlemmar som 
är förtrogna med försäkringsmedicin. Dess-
utom skall minst två andra medlemmar ha 
avlagt examen som medför behörighet för 
domartjänst eller vara andra personer som är 
särskilt förtrogna med arbetspensionsförsäk-
ringsfrågor. Vidare föreslås det att i besvärs-
nämnden skall finnas sammanlagt minst åtta 
medlemmar som är insatta i förhållandena 
inom arbetslivet och arbetsmarknaden samt 
minst två medlemmar som är insatta i lant-
bruksföretagarverksamhet och minst två 
medlemmar som är insatta i företagarverk-
samhet och förhållandena i arbetslivet.  

I paragrafens 3 mom. föreslås bestämmel-
ser om de personliga suppleanter som skall 
utnämnas för de medlemmar i besvärsnämn-
den som sköter uppdraget som bisyssla.  

Paragrafens 4 mom. motsvarar den första 
meningen i APL 20 a § 3 mom. i den kom-
pletterade propositionen.  

3 §. Förordnande av ordförandena och 
medlemmarna. I paragrafen föreskrivs om 
förordnande av ordförande och vice ordfö-
randena. Paragrafen motsvarar föreslagna 
APL 20 a § 1 mom. i den kompletterade pro-
positionen förutom till den del att ordförande 
nu föreslås bli förordnad tills vidare. Kom-
mittén för ändringssökande i beslut om social 
trygghet föreslog att de ordförande som skö-
ter uppdraget på heltid skall förordnas tills 
vidare för att på det sättet säkerställa be-
svärsnämndernas effektiva verksamhet och 
självständiga ställning.  

4 §. Befrielse från medlemskap i besvärs-
nämnden och avgångsålder. I paragrafen fö-
reslås bestämmelser om samtliga besvärs-
nämndsmedlemmars rätt att kvarstå i uppgif-
ten samt om förfarandet om en medlem avgår 
mitt under mandatperioden. Paragrafen mot-
svarar föreslagna APL 20 a § 3 mom. i den 
kompletterade propositionen men till åtskill-
nad från  propositionen föreslås i denna pa-
ragraf nu även bestämmelser om avgångsål-
der för besvärsnämndens ordföranden och 
medlemmar. Den föreslagna avgångsåldern 
står i överensstämmelse med principerna i 
den pensionsreform som trädde i kraft 2005.  

5 §. Domared och domarförsäkran. I para-
grafen föreskrivs om domared och domarför-

säkran. Paragrafen motsvarar den sista me-
ningen i föreslagna APL 20 a § 1 mom. i den 
kompletterade propositionen.  

6 §. Föredragande. I paragrafen bestäms 
att besvärsnämnden skall ha ett tillräckligt 
antal föredragande. Förslaget motsvarar den 
första meningen i 19 § 1 mom. i förordning-
en om pension för arbetstagare (183/1962).  
 
2 kap.  Behandlingen av ärenden i besvärs-

nämnden 
 

7 §. Sektioner. Paragrafens 1 mom. mot-
svarar de två sista meningarna i föreslagna 
APL 20 a § 3 mom. i den kompletterade pro-
positionen.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om ordfö-
randes och vice ordförandenas ansvar för 
administrativa ärenden.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar föreslagna 
APL 20 a § 4 mom. i den kompletterade pro-
positionen.  

8 §. Besvärsnämndens sammansättning vid 
avgörande. I paragrafen föreskrivs om den 
beslutföra sammansättningen när avgöranden 
fattas i besvärsnämndens sektioner. Paragra-
fens 1 mom. motsvarar i huvudsak förslagna 
APL 20 c § 1 mom. i den kompletterade pro-
positionen men nu föreslås att antalet perso-
ner i en beslutför sammansättning justeras så 
att av bestämmelserna framgår minimi- och 
maximiantalet medlemmar i sammansätt-
ningen vid avgörande. Beroende av ett ären-
des natur skall minst fem och högst sex per-
soner delta i behandlingen av ett ärende. Sek-
tionen är beslutför i en femmanna samman-
sättning när ärendet enligt 2 mom. 3 punkten 
inte kräver en läkarmedlems närvaro.  

Paragrafens 2 mom. motsvarar föreslagna 
APL 20 c § 2 mom. i den kompletterade pro-
positionen förutom att formuleringarna sätts 
över.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar föreslagna 
APL 20 c § 3 mom. i den kompletterade pro-
positionen.  

9 §. En för viss tid förordnad vice ordfö-
randes eller en medlems rätt att delta i be-
handlingen av ett ärende. I paragrafen före-
slås bestämmelser för de situationer där en 
medlem efter att ha avgått eller efter att hans 
eller hennes mandattid har löpt ut ändå kunde 
delta i behandlingen av ett ärende om med-
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lemmen varit med i beredningen eller den ti-
digare behandlingen. Förslaget motsvarar 
nuvarande praxis.  

10 §. Förstärkt sektion. I paragrafen före-
slås bestämmelser om besvärsnämndens 
sammansättning i förstärkt sektion och om 
beslutförheten. Paragrafens 1 och 2 mom. 
motsvarar föreslagna APL 20 c § 5 mom. i 
den kompletterade propositionen.  

11 §. Plenum. I paragrafen finns bestäm-
melser om besvärsnämndens plenum. Para-
grafen motsvarar föreslagna APL 20 c § 6 
mom. i den kompletterade propositionen.  

12 §. Tillämpning av förvaltningspro-
cesslagen. Paragrafen motsvarar de två första 
meningarna i föreslagna APL 20 b § 1 mom. 
men har kompletterats med bestämmelser om 
att muntlig förhandling kan komma i fråga 
också i de situationer som avses i 38 § för-
valtningsprocesslagen. Muntlig behandling 
förbättrar parternas rättssäkerhet och uppfyl-
ler de krav som ställs i artikel 6 i europeiska 
människorättskonventionen redan i det ske-
det när ett ärende behandlas i nämnden.  

13 §. Rättegångens offentlighet. Paragra-
fens formulering motsvarar de två sista me-
ningarna i föreslagna APL 20 b § 1 mom. i 
den kompletterade propositionen men formu-
leringarna har setts över.  

14 §. Förvaltningsärenden. Paragrafen 
motsvarar i sak föreslagna APL 20 c § 4 
mom. i den kompletterade propositionen.  

 
3 kap.  Särskilda bestämmelser 

 
15 §. Besvärsnämndens rätt att få uppgifter 

och handräckning. I paragrafens 1 och 2 
mom. föreslås bestämmelser om besvärs-
nämndens rätt att få uppgifter. Bestämmel-
serna motsvarar gällande APL 17 och 17 a §.  

I paragrafens 3 mom. föreslås bestämmel-
ser om besvärsnämndens rätt att få uppgifter 
avgiftsfritt.  

Paragrafens 4 mom. motsvarar föreslagna 
APL 20 b § 2 mom. i den kompletterade pro-
positionen men namnet på besvärsnämnden 
har ändrats.  

16 §. Grunderna för besvärsnämndens 
ekonomi. I paragrafen föreskrivs om finansie-
ringen av besvärsnämndens verksamhet.  

I paragrafens 1 mom. fastställs principen 
enligt vilken de kostnader som förorsakas av 

besvärsnämndens verksamhet uppbärs som 
en justitieförvaltningsavgift hos de pensions-
anstalter som ansvarar för pensioner som 
nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 och 10-13 punkten i 
lagen om pension för arbetstagare.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om be-
svärsnämndens budget. Besvärsnämndens 
förvaltningssektion skall förelägga Försäk-
ringsinspektionen nämndens budget för fast-
ställelse. Förändringarna i de årliga kostna-
derna skall motsvara ändringarna i den all-
männa kostnadsnivån samt i antalet ärenden 
och i besvärsnämndens verksamhet. En änd-
ring i verksamheten skall motiveras utifrån 
besvärsnämndens rättsskyddsuppdrag. Moti-
verade ändringar i verksamheten och kostna-
derna kan exempelvis föranledas av rekryte-
ring av mera personal i en situation där be-
handlingstiderna annars kan förväntas dra 
mycket ut på tiden. Av särskilda skäl kan 
Försäkringsinspektionen under budgetåret 
fastställa tilläggskostnader enligt en tilläggs-
budget.  

I paragrafens 3 mom. finns bestämmelser 
om hur justitieförvaltningsavgiften fastställs. 
De i budgeten fastställda kostnaderna för be-
svärsnämnden fördelas mellan pensionsan-
stalterna inom den privata sektorn  i förhål-
lande till förvärvsinkomsterna och arbetsin-
komsterna för de försäkrade i respektive pen-
sionsanstalt under det år som föregår kvalifi-
kationsåret. De försäkrades förvärvsinkoms-
ter och arbetsinkomster är en lämplig grund 
för justitieförvaltningsavgiften eftersom be-
loppet kan preciseras.  

Eftersom justitieförvaltningsavgiftens be-
lopp relaterad till de försäkrades förvärvsin-
komster och arbetsinkomster är den myndig-
het som fastställer justitieförvaltningsavgif-
ten i sin prövning bunden på det sätt som 
grundlagsutskottet avser i sitt utlåtande 
(GrUU 25/2004 rd). Justitieförvaltningsav-
giftens belopp fastställs av Försäkringsin-
spektionen på framställning av besvärsnämn-
dens förvaltningssektion. Besvärsnämnden 
svarar själv för debitering och indrivning av 
justitieförvaltningsavgiften. Närmare be-
stämmelser om verkställigheten av avgiften 
kan utfärdas genom förordning av statsrådet.  

I paragrafens 4 mom. föreslås att revisions-
lagen skall tillämpas på revision av besvärs-
nämnden. I momentet föreskrivs dessutom att 
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besvärsnämnden i plenum fastställer bokslu-
tet samt beviljar förvaltningssektionen an-
svarsfrihet. Plenum är besvärsnämndens 
högsta förvaltningsorgan. Besvärsnämnden 
skall delge Försäkringsinspektionen det fast-
ställda bokslutet. Om bokslutet visar under-
skott eller överskott i förhållande till den 
fastställda budgeten skall skillnaden beaktas i 
grunderna för den justitieförvaltningsavgift 
som bestäms för följande år.  

I paragrafens 5 mom. konstateras att en 
försäkringsanstalt kan besvära sig över en ju-
stitieförvaltningsavgift som Försäkringsin-
spektionen har fastställt enligt denna lag. Be-
svärsförfarandet följer bestämmelserna i la-
gen om Försäkringsinspektionen.  

I paragrafens 6 mom. fastställs att en justi-
tieförvaltningsavgift får indrivas utan dom 
eller beslut i den ordning som föreskrivs i la-
gen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg. Om avgiften inte betalas se-
nast på förfallodagen uppbärs på det obetalda 
kapitalet en årlig dröjsmålsränta enligt den 
ränta som avses i 4 § i räntelagen. I stället för 
dröjsmålsränta kan besvärsnämnden uppbära 
en förseningsavgift om fem euro om dröjs-
målsräntan understiger detta belopp.  
 
2.  Ikraftträdande 

De förslagna lagändringarna är avsedda att 
träda i kraft den 1 januari 2006 men 12 § 2 
mom. i lagen om besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden först den 1 januari 2007.  

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan de träder i kraft.  
 
3.  Lagst if tningsordning  

I 3 § 3 mom. i grundlagen föreskrivs att 
den dömande makten utövas av oberoende 
domstolar, i högsta instans av högsta domsto-
len och högsta förvaltningsdomstolen. De 
genom lag inrättade besvärsnämnderna för 
ärenden som gäller social trygghet verkar 
som domstolar och medlemmarna sköter en-
ligt respektive lag sina uppdrag under do-
maransvar och deras oberoende säkerställs 
genom domarjävsbestämmelserna. Syftet 
med den förvaltningspraxis som social- och 
hälsovårdsministeriet har iakttagit har varit 
att säkerställa kontinuiteten i de nämnders 
verksamhet som fungerar som besvärsinstan-
ser, att trygga en enhetlig rättspraxis samt att 
förverkliga ändringssökandenas rättssäkerhet 
i den lagstiftning som gäller nämnderna samt 
vid förordnandet av nämndernas medlemmar. 
De föreslagna ändringarna bidrar till att för-
bättra rättssäkerheten i ändringssökande i be-
slut om social trygghet och står i samklang 
med 21 § i grundlagen.  

På dessa grunder anser regeringen att de 
lagar som ingår i propositionen kan behand-
las i normal lagstiftningsordning.  
 

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

1. 
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 20 § 4 mom., 
sådan den lyder i lag 1319/2002,  
ändras 19 c § 3 mom., 19 e § 3 mom., 20 § 1-3 mom., 21 §, 21 a § 1-3, 5 och 8 mom., 

21 b § 2 mom., 21 c §, 21 d § samt 22 § 1 och 2 mom., 
sådana de lyder 19 c § 3 mom. och 19 e § 3 mom. i lag 885/2004, 20 § 1-3 mom. i nämnda 

lag 1319/2002, 21 § i lagar 878/1994, 1331/1999, 1169/2003 och 1332/2003, 21 a § 1 – 3 
mom. i nämnda lag 878/1994 och 5 och 8 mom. i lag 375/2001, 21 b § 2 mom., 21 c § och 
21 d § i nämnda lag 878/1994, 22 § 1 mom. i lag 1263/1999 och 2 mom. i lag 707/1965, samt 

fogas till 21 §, sådan den lyder i nämnda lagar 878/1994, 1331/1999, 1169/2003 samt i lag 
1332/2003, ett nytt 3 mom. som följer: 
 
 

19 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare tillfälligt har fått pen-
sion som utbetalats av Folkpensionsanstalten 
enligt 45 § 2 mom. i folkpensionslagen för 
den tid för vilken arbetstagaren med anled-
ning av besvär som avses i 20 § beviljas pen-
sion retroaktivt, skall pensionsanstalten utbe-
tala den retroaktiva pensionen till Folkpen-
sionsanstalten till den del pensionen motsva-
rar beloppet av den pension som Folkpen-
sionsanstalten utbetalat till ett för stort be-
lopp för samma tid. Förfarandet kan vara det-
samma, om pensionsanstalten fortsätter utbe-
tala retroaktivt rehabiliteringsstöd som bevil-
jats med anledning av besvär enligt 20 § eller 
om arbetstagaren har fått pension enligt folk-
pensionslagen för den tid i fråga om vilken 
pensionsanstalten i enlighet med 21 d § 2 
mom. rättar sitt tidigare beslut eller i övrigt 
justerar beloppet av en beviljad pension eller 
efter ett beslut om rättelse retroaktivt beviljar 
fortsatt rehabiliteringsstöd. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ändring i ett förhandsbeslut får sökas på 
det sätt som föreskrivs i 20 §. 
 
 

20 § 
För ändringssökande finns nämnden för ar-

betspensionsärenden och försäkringsdomsto-
len. I lagen om besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden (xx/xx) föreskrivs om be-
svärsnämnden och dess medlemmar och i la-
gen om försäkringsdomstolen (132/2003) fö-
reskrivs om försäkringsdomstolen. Till med-
lemmar av besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden förordnar statsrådet för högst 
fem år i sänder på framställning av social- 
och hälsovårdsministeriet personer som är 
förtrogna med förhållandena inom arbetslivet 
och på arbetsmarknaden och av vilka minst 
fyra skall utses på förslag av arbetsgivarföre-
ningarnas mest representativa centralorgani-
sationer och minst fyra på förslag av arbets-
tagarnas och tjänstemännens fackföreningars 
mest representativa centralorganisationer.  
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En part som är missnöjd med en pensions-
anstalts beslut i ett ärende som gäller pension 
eller en förmån eller skyldigheter som i den-
na lag bestäms för en arbetsgivare, får söka 
ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
senast den 30 dagen efter den dag då parten 
fick del av beslutet. Samma besvärsförfaran-
de gäller beslut som Pensionsskyddscentralen 
utifrån sina uppgifter enligt denna lag har gi-
vit en part eller en pensionsanstalt. 

En part som är missnöjd med besvärs-
nämndens beslut i ett ärende som nämns i 2 
mom. får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen 
inom den tid som föreskrivs  i 2 mom. 
 

21 § 
Beslut av besvärsnämnden för arbetspen-

sionsärenden och försäkringsdomstolens be-
slut delges genom att beslutet sänds per post 
genom brev till mottagaren under den adress 
han eller hon har uppgett. Om det i samband 
med besvären inte visas något annat, anses 
ändringssökanden ha fått del av beslutet den 
sjunde dagen efter den dag då beslutet posta-
des under den adress som ändringssökanden 
har uppgett.  

Ändring i en beslutssammanställning som 
en pensionsanstalt inom den privata sektorn 
har givit i egenskap av sista pensionsanstalt 
söks och besvärsärendet behandlas enligt 
20 § 2 och 3 mom., 21 § 1 mom. och 21 a § 
5—8 mom. Ändring i en beslutssamman-
ställning som en pensionsanstalt inom den 
offentliga sektorn har givit i egenskap av sis-
ta pensionsanstalt söks och besvärsärendet 
behandlas enligt vad som föreskrivs i de pen-
sionslagar för den offentliga sektorn som av-
ses i 10 d § 2 mom. 

En part som har varit försäkrad i två eller 
flera EU-länder och som är missnöjd med en 
pensionsanstalts beslut med stöd av denna 
lag kan söka ändring i beslutet efter att ha 
fått en sådan sammanställning som avses i 
artikel 48 i rådets förordning (EEG) nr 
574/72 om tillämpning av förordningen om 
social trygghet och till vilken fogats alla EU-
länders beslut. I ett beslut av en pensionsan-
stalt i ett ärende som gäller förutsättningarna 
för invalidpension söks dock ändring på det 
sätt som föreskrivs i denna lag. 

21 a § 
Den som söker ändring skall lämna in sin i 

20 § 2 och 3 mom. avsedda besvärsskrift 
inom den tid som föreskrivs i 20 § 2 mom. 
till den berörda pensionsanstalten eller till 
Pensionsskyddscentralen, om denna har av-
gjort ärendet i egenskap av första beslutsin-
stans.  

Om pensionsanstalten eller Pensions-
skyddscentralen till alla delar godkänner de 
yrkanden som framställs i besvärsskriften, 
skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett 
rättelsebeslut kan ändring sökas enligt 20 §.  

Kan pensionsanstalten eller Pensions-
skyddscentralen inte på det sätt som nämns i 
2 mom. rätta det beslut som besvären avser, 
skall pensionsanstalten eller Pensionsskydds-
centralen inom 30 dagar från besvärstidens 
utgång   sända  besvärsskriften  och  sitt  ut-
låtande  till besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden  eller, om besvären gäller be-
svärsnämndens beslut, till försäkringsdom-
stolen för behandling. Pensionsanstalten eller 
Pensionsskyddscentralen kan härvid genom 
ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare be-
slut till den del den godkänner yrkandet i be-
svären. Om besvären har sänts till besvärsin-
stansen, skall pensionsanstalten eller Pen-
sionsskyddscentralen omedelbart underrätta 
besvärsinstansen om det interimistiska beslu-
tet. I det interimistiska beslutet får ändring 
inte sökas 
— — — — — — — — — — — — — —  

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn har givit i egenskap 
av sista pensionsanstalt skall tillställas denna 
pensionsanstalt inom den tid som föreskrivs i 
20 § 2 mom. Den skall begära utlåtande om 
besvären av pensionsanstalterna inom den of-
fentliga sektorn till den del besvären gäller 
pensionsskydd som sköts av dessa. Gäller 
överklagandet av en beslutssammanställning 
enbart bedömning av arbetsförmågan begärs 
dock inget utlåtande. 
— — — — — — — — — — — — — —  

När ett ärende som gäller besvär över en 
beslutssammanställning behandlas i besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden eller för-
säkringsdomstolen eller när det är fråga om 
att till förmån för den försäkrade undanröja 
eller rätta en lagakraftvunnen beslutssam-
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manställning enligt pensionslagar för den 
privata sektorn eller om det i beslutssamman-
ställningen förekommer ett sådant fel som 
avses i 21 e §, skall denna lag tillämpas, om 
inte något annat föreskrivs i lagen om försäk-
ringsdomstolen (132/2003). 
 

21 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett laga kraft vunnet beslut av en pensions-
anstalt, Pensionsskyddscentralen och be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden får 
verkställas så som en lagakraftvunnen dom i 
tvistemål. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 c § 
Har besvär som anförs hos besvärsnämn-

den för arbetspensionsärenden eller försäk-
ringsdomstolen kommit till pensionsanstalten 
eller Pensionsskyddscentralen eller till be-
svärsinstansen efter utgången av den tid som 
föreskrivs i 20 eller 22 §, kan besvärsinstan-
sen trots förseningen ta upp besvären till be-
handling, om det finns vägande orsaker till 
förseningen. 
 

21 d § 
Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende 

som avses i 20 § 2 eller 3 mom. eller i 21 § 2 
mom. grundar sig på en oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller om beslutet uppenbart 
strider mot lag, kan försäkringsdomstolen på 
framställning av pensionsanstalten eller på 
ansökan av en part i ärendet, efter att ha be-
rett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, 
undanröja beslutet och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en 
sådan framställning kan pensionsanstalten, 
tills ärendet har avgjorts på nytt, interimis-
tiskt inställa utbetalningen av pension eller 

betala den enligt sin framställning.  
Om ny utredning framkommer i ett ärende 

som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall pensionsanstalten pröva ärendet på nytt. 
Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidi-
gare laga kraft vunnet beslut bevilja en för-
vägrad förmån eller utöka en redan beviljad 
förmån. Även besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande förfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssö-
kande. I beslutet kan ändring sökas så som 
föreskrivs i 20 §. 
 
 

22 §. 
Den som anser att en debitering som med 

stöd av denna lag har fastställts av en pen-
sionsanstalt eller av Pensionsskyddscentralen 
har stridit mot lag eller avtal, får skriftligen 
anföra grundbesvär över debiteringen hos be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden se-
nast inom två år från ingången av året efter 
det år då fordran bestämdes eller debiterades. 
Detsamma gäller debiteringar på grundval av 
1 § 6 mom. Om sådana grundbesvär anförs 
med anledning av utmätning, gäller dessutom 
vad som bestäms om grundbesvär vid utmät-
ning av skatter och avgifter.  

Den som är missnöjd med besvärsnämn-
dens beslut i ett ärende som nämns i 1 mom., 
får söka ändring i beslutet hos försäkrings-
domstolen genom skriftliga besvär inom den 
tid som föreskrivs i 20 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
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2. 
 
 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av 18 § i lagen om pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 18 § så-

dan den lyder i lag 1320/2002 som följer: 
 
 

18 § 
Till den besvärsnämnd för arbetspensions-

ärenden som avses i lagen om besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden förordnar 
statsrådet på framställning av social- och häl-
sovårdsministeriet för fem år i sänder åtmin-
stone två medlemmar som är förtrogna med 
förhållandena inom arbetslivet och insatta i 
lantbruksföretagarverksamhet och om vilka 

de organisationer som avses i 16 b § 1 mom. 
lägger fram förslag för social- och hälso-
vårdsministeriet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

 
————— 
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3. 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av 15 § i lagen om pension för företagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 15 § sådan den ly-

der i lag 1321/2002 som följer: 
 
 

15 § 
Till den besvärsnämnd för arbetspensions-

ärenden som avses i lagen om besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden förordnar 
statsrådet på framställning av social- och häl-
sovårdsministeriet för fem år i sänder åtmin-
stone två medlemmar som är förtrogna med 
förhållandena inom arbetslivet och insatta i 
företagarverksamhet och om vilka de mest 

representativa företagarorganisationerna läg-
ger fram förslag för social- och hälsovårds-
ministeriet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

 
————— 
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4. 
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 30 a § 2 mom. 

5 punkten och 53 § 5 mom., 
sådana de lyder, 30 a § 2 mom. 5 punkten i lag 723/2003 och 53 § 5 mom. i lag 1365/2004, 
ändras 43 §, 53 § 1 - 3 och 6 mom., 53 a §, 53 c § 1, 2, 4 och 6 mom., 53 d § 1 mom., 53 e § 

och 54 §, 
sådana de lyder, 43 § i lag 140/2003 och 526/1981, 53 § 1 och 2 mom. i nämnda lag 

526/1981, 3 och 6 mom. i nämnda lag 1327/2002, 53 a § 1, 3 och 5 mom. i lag 893/1994, 2 
och 4 mom. i nämnda lag 526/1981, 53 c § 1 mom. i nämnda lag 893/1994, 2 mom. i nämnda 
lag 723/2003, 4 mom. i lag 1329/1999 och 6 mom. i lag 1373/2003, 53 d § 1 mom. i nämnda 
lag 893/1994, samt 

fogas till 53 §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981, 893/1994 och 1327/2002 samt i lag 
1365/2004, ett nytt 7 mom. samt en ny 53 i §, som följer: 
 
 

43 § 
När anmälan om ett olycksfall i arbete har 

lämnats till en försäkringsanstalt och rätten 
till skadestånd är ostridig, men försäkrings-
anstalten anser att skadeståndsskyldigheten 
ankommer på en annan försäkringsanstalt, är 
förstnämnda försäkringsanstalt skyldig att 
utan dröjsmål på den skadeståndsskyldiga 
försäkringsanstaltens vägnar i förskott på 
skadeståndet utbetala ett belopp som till stor-
leken ungefär motsvarar skadeståndet. Upp-
nås inte enighet om vilken försäkringsanstalt 
som är skadeståndsskyldig, skall denna fråga 
underställas besvärsnämnden för olycksfalls-
ärenden för avgörande. Ändring i nämndens 
beslut får sökas genom besvär hos försäk-
ringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

Då enighet uppnåtts om vilken försäkrings-
anstalt som är skadeståndsskyldig eller då 
ärendet avgjorts genom beslut av besvärs-
nämnden skall den skadeståndsskyldiga för-
säkringsanstalten omedelbart till den försäk-
ringsanstalt som utgett förskottet erlägga vad 
denna med stöd av 1 mom. utgett, och för-

skottets belopp skall avdragas från den slutli-
ga betalningen. 
 

53 § 
I ärenden som rör olycksfallsförsäkring är 

rättsmedelsinstanserna besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden, försäkringsdomstolen 
och högsta domstolen. 

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden har 
en ordförande med uppdraget som huvud-
syssla, minst två vice ordförande och minst 
tre lagfarna medlemmar och tre läkarmed-
lemmar samt minst sex medlemmar som är 
insatta i förhållande inom arbetslivet och på 
arbetsmarknaden och minst tre medlemmar 
som är förtrogna med lantbruksföretagarnas 
förhållanden. Ordföranden, viceordförandena 
och de övriga medlemmarna arbetar under 
domaransvar och har personliga suppleanter. 
Innehar ordföranden tidigare statlig tjänst el-
ler befattning, befrias han från skötseln av 
denna för den tid han är ordförande. En med-
lem skall avlägga i 1 kap. 7 § i rättegångs-
balken avsedd domared eller avge domarför-
säkran i besvärsnämnden, om han eller hon 
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inte tidigare har avlagt domared eller avgett 
domarförsäkran. 

Statsrådet förordnar ordföranden, vice ord-
förandena, de övriga medlemmarna och deras 
suppleanter för fem år i sänder på framställ-
ning av social- och hälsovårdsministeriet. 
Om en medlems plats blir ledig under man-
datperioden, förordnas en efterträdare för 
återstoden av perioden. I övrigt gäller om 
medlemmars rätt att kvarstå i uppdraget vad 
som bestäms om innehavare av domartjänst. 
Av de medlemmar som är förtrogna med för-
hållandena på arbetsmarknaden skall minst 
tre förordnas på förslag av arbetsgivarföre-
ningarnas mest representativa centralorgani-
sationer och minst tre på förslag av arbetsta-
garnas och tjänstemännens fackföreningars 
mest representativa centralorganisationer. De 
medlemmar som är förtrogna med lantbruks-
företagarnas förhållanden skall förordnas på 
framställning av lantbruksföretagarnas mest 
representativa centralorganisationer. Ordfö-
randen, vice ordförandena och de lagfarna 
medlemmarna skall ha avlagt examen som 
medför behörighet för domartjänst och vara 
väl förtrogna med olycksfallsförsäkringen. 
Läkarmedlemmarna skall vara legitimerade 
läkare och förtrogna med försäkringsmedici-
nen. Nämnden kan i sin verksamhet vara in-
delad i sektioner 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid behandlingen av ärenden i besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden tillämpas 
förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte 
något annat bestäms särskilt. För att ett ären-
de skall kunna utredas hålls vid behov munt-
lig förhandling i besvärsnämnden på det sätt 
som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. 
På muntlig förhandling tillämpas lagen om 
offentlighet vid rättegång (945/1984). I ären-
den där tystnadsplikt gäller eller i vilka be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden har be-
slutat att de skall behandlas inom stängda 
dörrar på den grund att offentlig behandling 
kunde medföra särskild olägenhet för en part 
skall muntlig förhandling ske inom stängda 
dörrar. Närmare bestämmelser om besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden och kostna-
derna för denna utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden fastställer en egen arbetsord-
ning. 

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden har 
rätt till handräckning av polisen och andra 
myndigheter vid skötseln av sina uppgifter 
enligt denna lag. 
 

53 a § 
En part som inte är nöjd med en försäk-

ringsanstalts beslut får söka ändring i beslutet 
hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden 
genom skriftliga besvär senast den 30 dagen 
efter den dag då parten fick del av beslutet. 
Försäkringsanstaltens beslut skall oberoende 
av ändringssökande iakttas tills ärendet är 
avgjort genom ett lagakraftvunnet avgörande.  

Den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden får 
söka ändring hos försäkringsdomstolen ge-
nom skriftliga besvär inom den i 1 mom. fö-
reskrivna tiden efter det han fick del av be-
slutet. 

En part som anser att debiteringen av en 
avgift som har påförts enligt denna lag har 
stridit mot lag eller avtal får skriftligen anfö-
ra grundbesvär över debiteringen hos be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden inom 
två år från ingången av året efter det år då 
fordran påfördes eller debiterades. Om såda-
na besvär anförs med anledning av utmät-
ning, gäller dessutom vad som föreskrivs om 
grundbesvär i lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (367/61).  

Ärenden som gäller ändringssökande av-
görs av besvärsnämnden för olycksfallsären-
den i en sexmannasektion, vars ordförande är 
nämndens ordförande eller vice ordförande. 
Medlemmar i besvärsnämnden är därutöver 
en lagfaren medlem, en läkarmedlem och två 
medlemmar som är förtrogna med förhållan-
dena inom arbetslivet och på arbetsmarkna-
den, av vilka den ena har utsetts på förslag av 
arbetsgivarorganisationerna och den andra 
förslag av arbetstagar- och tjänstemannaor-
ganisationerna, samt en medlem som har ut-
setts på förslag av lantbruksföretagarorgani-
sationerna. Sektionernas sammansättning 
skall med hänsyn till parterna vara jämbör-
dig. Nämnden förordnar de sektioner som 
behandlar ärenden som gäller ändringssö-
kande och underställande. I sammansättning-
en av sektionerna alternerar medlemmarna på 
det sätt som besvärsnämndens förvaltnings-
sektion bestämmer. Ärendena avgörs i be-
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svärsnämnden och i dess sektioner på före-
dragning. Beslut av besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden undertecknas av före-
draganden. 

För att en sektion skall vara beslutför förut-
sätts det, förutom att ordföranden är närva-
rande, i ärenden som avses i lagen om 
olycksfallsförsäkring att de medlemmar som 
är förtrogna med förhållandena inom arbets-
livet och på arbetsmarknaden är närvarande, i 
ärenden som avses i lagen om olycksfallsför-
säkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 
och i lagen om ersättning till lantbruksföreta-
gare för självrisktiden enligt sjukförsäkrings-
lagen att den medlem som utsetts på förslag 
av lantbruksföretagarorganisationerna är när-
varande samt i ärenden som avses i lagen om 
olycksfall i militärtjänst att de medlemmar 
som är förtrogna med förhållandena inom ar-
betslivet och på arbetsmarknaden och den 
medlem som utsetts på förslag av lantbruks-
företagarorganisationerna är närvarande. Om 
ärendets avgörande i väsentlig grad är bero-
ende av en medicinsk fråga skall även läkar-
medlemmen vara närvarande. 

En sektion är också beslutför när ordföran-
den och minst två andra medlemmar är när-
varande, om alla de som enligt 5 mom. hör 
till sektionen före sammanträdet skriftligen 
har förenat sig om föredragandens framställ-
ning och även de som är närvarande har inta-
git samma ståndpunkt. 

Förvaltningsärenden behandlas i förvalt-
ningssektionen. Ordförande för denna är 
nämndens ordförande och övriga medlemmar 
vice ordförandena i nämnden samt tre med-
lemmar som är förtrogna med förhållandena 
inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, 
vilka utses så att de medlemmar som utsetts 
på förslag av arbetsgivarorganisationerna 
bland sig utser en medlem, de medlemmar 
som utsetts på förslag av arbetstagar- och 
funktionärsorganisationerna bland sig utser 
en medlem och de medlemmar som utsetts på 
förslag av lantbruksföretagarorganisationerna 
bland sig utser en medlem. Förvaltningssek-
tionen är beslutför när ordföranden och minst 
hälften av de övriga medlemmarna är närva-
rande vid sammanträdet. 

Ordföranden eller vice ordföranden för be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden kan 
förordna att ett ärende eller en fråga som hör 

till ett ärende skall avgöras i en förstärkt sek-
tion. Till den förstärkta sektionen hör ordfö-
randen, vice ordförandena samt medlemmar-
na i den sektion som tidigare behandlat ären-
det. Den förstärkta sektionen är beslutför när 
ordföranden eller en vice ordförande samt 
minst två tredjedelar av de övriga medlem-
marna är närvarande. För de övriga med-
lemmarna gäller därutöver vad som bestäms i 
5 mom. 

Om ett ärende som skall avgöras i nämn-
den är av principiell betydelse eller om en 
sektions avgörande skulle avvika från tidiga-
re praxis, kan sektionen eller nämndens ord-
förande förordna att ärendet skall behandlas i 
nämndens plenum. I plenum behandlas även 
ärenden som gäller nämndens arbetsordning. 

Plenum är beslutfört då ordföranden eller 
en vice ordförande och minst hälften av de 
övriga medlemmarna är närvarande. En för-
utsättning för beslutförhet är dessutom att 
minst en medlem som utsetts på förslag av 
arbetsgivarorganisationerna, minst en med-
lem som utsetts på förslag av arbetstagar- 
och funktionärsorganisationerna samt att 
minst en medlem som utsetts på förslag av 
lantbruksföretagarorganisationerna  är närva-
rande. Om ärendets avgörande i väsentlig 
grad är beroende av en medicinsk fråga skall 
även en läkarmedlem vara närvarande. 
Den som är missnöjd med besvärsnämndens 
beslut i ett i 3 mom. nämnt ärende kan söka 
ändring i det hos försäkringsdomstolen ge-
nom skriftliga besvär inom den tid som före-
skrivs i 1 mom. 

En försäkringsanstalts och besvärsnämn-
dens lagakraftvunna beslut verkställs som en 
lagakraftvunnen dom i tvistemål.  
 

53 c § 
Då en part söker ändring i ett beslut som en 

försäkringsanstalt eller besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden har givit i något annat än 
ett grundbesvärsärende, skall besvärsskriften 
inom den i 53 a § 1 mom. föreskrivna tiden 
lämnas till försäkringsanstalten. Om försäk-
ringsanstalten till alla delar bifaller de yrkan-
den som framställts i besvären, skall den ge 
ett nytt beslut i ärendet. Det nya beslutet får 
överklagas så som föreskrivs i 53 a §.  

Om försäkringsanstalten inte kan ändra det 
överklagade beslutet så som anges i 1 mom., 
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skall den inom 30 dagar efter besvärstidens 
utgång sända besvärsskrivelsen, de handling-
ar som gäller besvärsärendet och sitt utlåtan-
de till besvärsnämnden för olycksfallsären-
den eller, om besvären avser besvärsnämn-
dens beslut, till försäkringsdomstolen. För-
säkringsanstalten kan då genom ett interimis-
tiskt beslut ändra sitt tidigare beslut till den 
del den bifaller ett yrkande som framförts i 
besvären. Om ärendet redan har sänts till be-
svärsinstansen skall försäkringsanstalten ge-
nast meddela besvärsinstansen ändringen av 
beslutet. En försäkringsanstalts interimistiska 
beslut får inte överklagas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det som i den första meningen i 41 a § 3 
mom. föreskrivs om partens och intressebe-
vakarens rätt att föra talan och om skyldighet 
att höra dem i ärenden enligt denna lag skall 
på motsvarande sätt tillämpas vid sökande av 
ändring i beslut av en försäkringsanstalt och 
besvärsnämnden för olycksfallsärenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beslut av besvärsnämnden för olycksfalls-
ärenden och försäkringsdomstolen delges ge-
nom att beslutet sänds per post genom brev 
till mottagaren under den adress denne har 
uppgett. Försäkringsanstalten, besvärsnämn-
den för olycksfallsärenden och försäkrings-
domstolen skall i beslutet anteckna vilken 
dag beslutet har postats samt mottagarens 
namn och adress. Om det i samband med be-
svären inte visas något annat, anses ändrings-
sökanden ha fått del av beslutet den sjunde 
dagen efter den dag då beslutet postades un-
der den adress som ändringssökanden har 
uppgett. 
 
 

53 d § 
Om en försäkringsanstalts eller besvärs-

nämndens laga kraft vunna beslut eller för-
säkringsdomstolens lagakraftvunna dom i ett 
ärende som avses i denna lag grundar sig på 
oriktig eller bristfällig utredning eller är up-
penbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen 
på framställning av försäkringsanstalten eller 
ansökan av en part efter att ha berett övriga 
parter tillfälle att bli hörda, undanröja beslu-
tet eller utslaget och förordna ny behandling 
av ärendet. Efter att ha gjort nämnda fram-
ställning kan försäkringsanstalten temporärt 

avbryta utbetalning av ersättning tills ärendet 
har avgjorts på nytt eller utbetala den enligt 
framställningen. 

I fråga om extraordinärt ändringssökande 
gäller dessutom 31 kap. rättegångsbalken.  
 
 

53 e § 
Om det i ett ärende som gäller beviljande 

av förvägrad ersättning eller höjning av be-
viljad ersättning framkommer ny utredning, 
skall försäkringsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Utan hinder av sitt tidigare laga kraft 
vunna beslut kan försäkringsanstalten bevilja 
den förvägrade ersättningen eller en ytterli-
gare ökning av den beviljade ersättningen. 
Också besvärsnämnden för olycksfallsären-
den och försäkringsdomstolen kan vid be-
handlingen av ett ärende som gäller änd-
ringssökande förfara på motsvarande sätt.  
 
 

53 i § 
Besvärsnämndens verksamhet finansieras 

genom justitieförvaltningsavgifter som upp-
bärs hos de försäkringsanstalter som bedriver 
lagstadgad olycksfallsförsäkringsverksamhet. 
Avgifterna motsvarar de sammanlagda kost-
naderna som besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden orsakas för skötseln av sina 
uppgifter enligt denna lag när det gäller be-
svärsärenden. 

Försäkringsinspektionen fastställer årligen 
besvärsnämndens budget på framställning av 
nämndens förvaltningssektion. Budgeten 
skall uppta kostnaderna för besvärsnämndens 
verksamhet. Förändringarna i de årliga kost-
naderna skall motsvara ändringarna i den 
allmänna kostnadsnivån samt i antalet ären-
den och i besvärsnämndens verksamhet. För-
säkringsinspektionen kan på framställning 
från förvaltningssektionen av särskilda skäl 
under budgetåret fastställa tilläggskostnader 
enligt en tilläggsbudget. 

Justitieförvaltningsavgiften för försäk-
ringsanstalterna fastställs så att kostnaderna 
för besvärsnämndens verksamhet enligt den 
budget som avses i 2 mom. fördelas mellan 
försäkringsanstalterna i förhållande till för-
säkringspremieinkomsten enligt resultaträk-
ningen för den lagstadgade olycksfallsförsäk-
ringen i respektive pensionsanstalt samt den 
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kalkylerade premieinkomsten för Statskonto-
ret och Lantbruksföretagarnas pensionslans-
talt under det år som föregår kvalifikations-
året. Justitieförvaltningsavgiftens belopp 
fastställs av Försäkringsinspektionen på 
framställning av besvärsnämndens förvalt-
ningssektion. Besvärsnämnden ansvarar för 
debiteringen och indrivningen av justitieför-
valtningsavgiften. Närmare bestämmelser om 
verkställigheten av avgiften kan utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

På revision av besvärsnämnden tillämpas 5 
kap. i revisionslagen (936/1994). Besvärs-
nämnden fastställer i plenum bokslutet samt 
beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. 
Besvärsnämnden skall delge Försäkringsin-
spektionen det fastställda bokslutet. Om bok-
slutet visar underskott eller överskott i för-
hållande till den fastställda budgeten skall 
skillnaden beaktas i grunderna för den justi-
tieförvaltningsavgift som bestäms för följan-
de år. 

En försäkringsanstalt kan på det sätt som 
föreskrivs i lagen om Försäkringsinspektio-
nen (78/1999) anföra besvär hos Försäkrings-
inspektionen över en justitieförvaltningsav-
gift som har fastställts enligt denna lag. 

En justitieförvaltningsavgift får indrivas 
utan dom eller beslut i den ordning som före-
skrivs i lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367/61). Om avgif-
ten inte betalts senast på förfallodagen upp-
bärs på det obetalda kapitalet en årlig dröjs-

målsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 
i räntelagen (633/1982). I stället för dröjs-
målsränta kan besvärsnämnden uppbära en 
förseningsavgift om fem euro, om dröjsmåls-
räntan understiger detta belopp. 
 
 

54 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Har en besvärsskrift eller annan skrivelse 
som inom viss tid skall inges till besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden, försäk-
ringsdomstolen eller högsta domstolen in-
kommit efter utgången av denna tid, kan den 
oaktat detta under de i 1 mom. nämnda förut-
sättningarna upptas till prövning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
Vad som i någon annan lag föreskrivs om 
olycksfallsnämnden gäller efter denna lags 
ikraftträdande besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden. 

Försäkringsinspektionen fastställer på 
framställning av besvärsnämndens förvalt-
ningssektion besvärsnämndens budget och 
justitieförvaltningsavgiften för första gången 
för 2006. Besvärsnämndens budget för 2006 
skall basera sig på besvärsnämndens fast-
ställda bokslut för 2004 och de grunder som 
avses i 53 i § 2 mom.  
 

 
————— 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av 9 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 9 § i lagen den 16 juni 2000 om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare 

(575/2000) ett nytt 2 mom. som följer: 
 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I fråga om ändringssökande i frågor som 
gäller olycksfallsskydd, undanröjande av be-
slut, ny behandling av ett ärende, rättelse av 
fel och återkrav av grundlöst utbetald ersätt-

ning gäller vad som föreskrivs i 53 och  
53 a–g § i lagen om olycksfallsförsäkring. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
————— 
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9. 
 

Lag 

om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskriv: 

 
 

1 kap. 

Besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den, dess uppgifter och medlemmar 

1 § 

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 

Besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den (besvärsnämnden) är första besvärsin-
stans i ärenden som gäller arbetspensions-
skyddet enligt vad som föreskrivs i denna 
lag. 
 

2 § 

Besvärsnämndens ordförande och medlem-
mar 

Besvärsnämnden har en ordförande med 
uppdraget som huvudsyssla och minst tre 
vice ordförande med uppdraget som bisyssla.  
Ordföranden och vice ordförandena skall ha 
avlagt examen som medför behörighet för 
domartjänst samt vara förtrogna med de för-
månssystem som behandlas i nämnden.  

De övriga medlemmarna i besvärsnämnden 
har uppdraget som bisyssla. Av medlemmar-
na skall minst fyra vara legitimerade läkare 
och förtrogna med försäkringsmedicin. Minst 
två medlemmar skall ha avlagt examen som 
medför behörighet för domartjänst och vara 
förtrogna med arbetspensionsfrågor eller vara 
andra personer som är särskilt förtrogna med 
arbetspensionsförsäkringsfrågor. Nämnden 
skall dessutom ha medlemmar som är insatta 

i förhållande inom arbetslivet och på arbets-
marknaden, av vilka minst fyra förordnas på 
framställning av arbetsgivarnas mest repre-
sentativa centralorganisationer och minst fyra 
på framställning av arbetstagarnas och tjäns-
temännens fackföreningars mest representa-
tiva centralorganisationer. Nämnden skall 
dessutom ha minst två medlemmar som är 
insatta i förhållandena inom arbetslivet och 
som är förtrogna med lantbruksföretagar-
verksamhet och som förordnas på framställ-
ning av de mest representativa organisatio-
nerna som bevakar sådana personers i eko-
nomiska intressen som hör till tillämpnings-
området för lagen om pension för lantbruks-
företagare samt minst två personer som är in-
satta i förhållandena i arbetslivet och som är 
förtrogna med företagarverksamhet och som 
förordnas på framställning av de mest repre-
sentativa företagarorganisationer. 

De medlemmar som har uppdraget som bi-
syssla skall ha personliga suppleanter för vil-
ka gäller vad som i lagen föreskrivs om be-
svärsnämndens medlemmar. 

Ordföranden, vice ordförandena och de öv-
riga medlemmarna samt deras personliga 
suppleanter handlar under domaransvar. 
 

3 § 

Förordnande av ordförandena och medlem-
marna 

Statsrådet förordnar på framställning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet ordföranden 
tills vidare och vice ordförandena och de öv-
riga medlemmarna för högst fem år i sänder. 
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4 § 

Befrielse från medlemskap i besvärsnämnden 
och avgångsålder 

I fråga om rätten för besvärsnämndens ord-
förande, vice ordförande och medlem att 
kvarstå i uppgiften gäller vad som föreskrivs 
om rätten för innehavare av domartjänst att 
kvarstå i tjänsten. Besvärsnämndens ordfö-
rande, vice ordförande och medlem är skyl-
dig att avgå vid 68 år. Om en plats som vice 
ordförande eller medlem i besvärsnämnden 
blir ledig under mandatperioden, förordnas 
en efterträdare för återstoden av perioden. 
 

5 § 

Domared och domarförsäkran 

Besvärsnämndens ordförande, vice ordfö-
rande och medlem skall avlägga domared el-
ler avge domarförsäkran i besvärsnämnden 
så som bestäms i 1 kap. 6 a och 7 § rätte-
gångsbalken, om de inte tidigare har avlagt 
domared eller avgett domarförsäkran. 
 

6 § 

Föredragande 

 
Besvärsnämnden skall ha ett tillräckligt an-

tal föredragande. Behörighetsvillkor för upp-
draget som föredragande är examen som 
medför behörighet för domartjänst. 
 
 

2 kap. 

Behandlingen av ärenden i besvärsnämnden 

7 § 

Sektioner 

I rättskipningsärenden är besvärsnämnden 
uppdelad på sektioner enligt vad som närma-
re bestäms i en arbetsordning som fastställts 
av besvärsnämnden. 

Ordföranden och vice ordförandena ansva-
rar för förvaltningsärenden i besvärsnämnden 

enligt vad som närmare bestäms i arbetsord-
ningen. 

Besvärsärenden avgörs i besvärsnämnden 
och i dess sektion på föredragning. Beslut i 
besvärsärenden undertecknas av föredragan-
den. 
 

8 § 

Besvärsnämndens sammansättning vid avgö-
rande 

Ärenden som gäller ändringssökande av-
görs av besvärsnämnden i en sektion bestå-
ende av minst fem och högst sex medlemmar 
och vars ordförande är besvärsnämndens ord-
förande eller vice ordförande. I sammansätt-
ningen av sektionerna alternerar medlem-
marna på det sätt som besvärsnämndens för-
valtningssektion bestämmer.  

En sektion som behandlar besvärsärenden 
är beslutför när ordföranden eller vice ordfö-
randen och minst två medlemmar som är in-
satta i förhållandena i arbetslivet och arbets-
marknaden samt följande medlemmar är när-
varande: 

1) vid behandlingen av ett ärende vars av-
görande i väsentlig grad är beroende av till-
lämpningen av lagen om pension för lant-
bruksföretagare (467/1969), lagen om gene-
rationsväxlingspension för lantbruksföretaga-
re (1317/1990), lagen om avträdelsepension 
(16/1974), lagen om avträdelseersättning för 
lantbruksföretagare (1330/1992), lagen om 
avträdelsestöd för lantbruksföretagare 
(1293/1994) eller lagen om stöd för nedlägg-
ning av växthusproduktion och äppelodling 
(1297/1994) eller av bestämmelser eller före-
skrifter som utfärdats med stöd av dem skall 
en medlem som är förtrogen med lantbruks-
företagarverksamhet vara närvarande, 

2) vid behandlingen av ett ärende vars av-
görande i väsentlig grad är beroende av till-
lämpningen av lagen om pension för företa-
gare (468/1969)  eller av bestämmelser eller 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den 
skall en medlem som är förtrogen med före-
tagarverksamhet vara närvarande, 

3) vid behandlingen av ett ärende vars av-
görande i väsentlig grad är beroende av me-
dicinska aspekter skall även en läkarmedlem 
vara närvarande. 
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En sektion är också beslutför när ordföran-
den och minst två andra medlemmar är när-
varande vid sektionen möte om alla de med-
lemmar som enligt 2 mom. skall vara närva-
rande vid behandlingen av ett ärende skriftli-
gen före sammanträdet har förenat sig om fö-
redragandens framställning och även de när-
varande medlemmarna intar samma stånd-
punkt. 

Av de medlemmar som avses ovan i det in-
ledande stycket till 2 mom. skall den ena ha 
förordnats på framställning av arbetsgivarnas 
mest representativa centralorganisationer och 
den andra på framställning av arbetstagarnas 
och tjänstemännens fackföreningars mest re-
presentativa centralorganisationer. 
 

9 § 

En för viss tid förordnad vice ordförandes el-
ler en medlems rätt att delta i behandlingen 

av ärenden 

En för viss tid förordnad vice ordförande 
eller medlem kan efter att förordnandet löpt 
ut eller han eller hon frånträtt uppdraget fort-
sättningsvis såsom medlem delta i behand-
lingen av ett ärenden i vars beredning eller 
behandling han eller hon har deltagit före 
förordnandet löpte ut eller medlemmen från-
trädde uppdraget. 
 

10 § 

Förstärkt sektion 

Besvärsnämndens ordförande eller vice 
ordförande kan förordna att ett ärende eller 
en fråga som hör till ett ärende skall avgöras 
i en förstärkt sektion. Till den förstärkta sek-
tionen hör ordföranden, vice ordförandena 
samt medlemmarna i den sektion som tidiga-
re har behandlat ärendet.  

Den förstärkta divisionen är beslutför när 
ordföranden eller en vice ordförande samt 
minst två tredjedelar av de övriga medlem-
marna är närvarande. För de övriga med-
lemmarna gäller dessutom vad som bestäms  
i 8 §. 
 
 
 

11 § 

Plenum 

Om ett ärende som skall avgöras av be-
svärsnämnden är av principiell betydelse el-
ler om sektionens avgörande skulle avvika 
från tidigare praxis, kan sektionen eller be-
svärsnämndens ordförande besluta att ärendet 
skall behandlas i nämndens plenum. I ple-
num behandlas även ärenden som gäller 
nämndens arbetsordning samt de förvalt-
ningsärenden som plenum på förvaltnings-
sektionens enhälliga framställning beslutar ta 
till behandling. Plenum är beslutfört då ord-
föranden eller en vice ordförande samt minst 
hälften av de övriga medlemmarna är närva-
rande. För de övriga medlemmarna gäller 
dessutom vad som bestäms i 8 §. 
 

12 § 

Tillämpning av förvaltningsprocesslagen 

Vid behandlingen av ärenden i besvärs-
nämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), om inte något annat föreskrivs 
särskilt. I besvärsnämnden tillämpas även 
37 § och 39—50 § i förvaltningsprocesslagen 
om behandling och utredning av ärenden. 

Det som i 38 § i förvaltningsprocesslagen 
föreskrivs om muntlig förhandling i förvalt-
ningsdomstol på begäran av part gäller även 
verkställande av muntlig behandling be-
svärsnämnden.  
 
 

13 § 

Rättegångens offentlighet 

Besvärsärenden skall behandlas inom 
stängda dörrar i ärenden där tystnadsplikt 
gäller. Besvärsnämnden kan beslutat att ett 
ärende skall behandlas inom stängda dörrar 
om en offentlig behandling kunde medföra 
särskild olägenhet för en part. På muntlig 
förhandling tillämpas lagen om offentlighet 
vid rättegång (945/1984). 
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14 § 

Förvaltningsärenden 

Besvärsnämndens förvaltningsärenden be-
handlas i förvaltningssektionen. Besvärs-
nämndens ordförande, eller vid förhinder för 
denne en av vice ordförandena, sammankal-
lar förvaltningssektionen och är ordförande 
för sektionen och övriga medlemmar i sek-
tionen är vice ordförandena i nämnden och 
tre medlemmar, av vilka en utses av de med-
lemmar som förordnats på framställning av 
arbetsgivarorganisationerna inom sig, en av 
de medlemmar som förordnats på framställ-
ning av arbetstagar- och funktionärsorganisa-
tionerna inom sig och en av de medlemmar 
som förordnats på basis av lantbruksföreta-
garorganisationernas förslag inom sig. För-
valtningssektionen är beslutför när ordföran-
den och minst hälften av de övriga medlem-
marna är närvarande vid sammanträdet. Med 
undantag för förvaltningssektionens ordfö-
rande och vice ordförandena skall medlem-
marna ha personliga suppleanter. 
 
 

3 kap. 

Särskilda bestämmelser 

15 § 

Besvärsnämndens rätt att få uppgifter och 
handräckning 

Besvärsnämnden har rätt att utan hinder av 
sekretessbestämmelser och andra begräns-
ningar av rätten att få uppgifter 

1) av arbetsgivare, försäkrings- och pen-
sionspensionsanstalter som verkställer lag-
stadgad försäkring, myndigheter och andra 
instanser på vilka tillämpas lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet  få de 
uppgifter som är nödvändiga för avgörande 
av ett anhängigt försäkrings-, pensions- eller 
förmånsärende eller som annars är nödvändi-
ga för fullgörande av åligganden enligt denna 
lag eller enligt EG:s förordning (EEG) nr 
1408/71 om social trygghet eller  dess verk-
ställighetsförordning (EEG) nr 574/72 eller 
avtal om social trygghet och 

2) av läkare och andra yrkesutbildade per-
soner som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsenhe-
ter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 
4 punkten lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992) samt av den som verk-
ställer rehabilitering och av andra verksam-
hetsenheter för hälso- och sjukvården, social-
serviceproducenter eller vårdinrättningar på 
begäran få utlåtanden och övriga nödvändiga 
uppgifter om den pensionssökandes journal-
handlingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård 
samt arbetsförmåga, om sökanden inte själv 
lämnar dessa uppgifter.  

Då en arbetsgivare ombes lämna uppgifter 
som behövs för behandlingen av en arbetsta-
gares pensions- eller rehabiliteringsärende, 
får till arbetsgivaren utan arbetstagarens sam-
tycke lämnas endast de sekretessbelagda 
uppgifter om arbetstagaren som är nödvändi-
ga för att precisera de uppgifter som behövs 
vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena. 

Besvärsnämnden har rätt att avgiftsfritt få 
de uppgifter som den enligt denna lag har rätt 
att få. 

Besvärsnämnden har rätt att för att utföra 
sina uppgifter enligt denna lag få handräck-
ning av polis och övriga myndigheter. 
 

16 § 

Grunderna för besvärsnämndens ekonomi 

De pensionsanstalter som ansvarar för pen-
sioner som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 och 10-
13 punkten i lagen om pension för arbetsta-
gare (pensionsanstalter inom den privata sek-
torn) är skyldiga att betala en årlig justitie-
förvaltningsavgift. Justitieförvaltningsavgif-
ten motsvarar de sammanlagda kostnaderna 
som besvärsnämnden orsakas för skötseln av 
sina uppgifter enligt denna lag i fråga om be-
svärsärenden. 

Försäkringsinspektionen fastställer årligen 
besvärsnämndens budget på framställning av 
förvaltningssektionen. Budgeten skall uppta 
kostnaderna för besvärsnämndens verksam-
het. Förändringarna i de årliga kostnaderna 
skall motsvara ändringarna i den allmänna 
kostnadsnivån samt i antalet ärenden och i 
besvärsnämndens verksamhet. Försäkrings-
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inspektionen kan på framställning från för-
valtningssektionen av särskilda skäl under 
budgetåret fastställa tilläggskostnader enligt 
en tilläggsbudget. 

Justitieförvaltningsavgiften för pensionsan-
stalterna fastställs så att kostnaderna för be-
svärsnämndens verksamhet enligt den budget 
som avses i 2 mom. fördelas mellan pen-
sionsanstalterna inom den privata sektorn  i 
förhållande till förvärvsinkomsterna och ar-
betsinkomsterna för de försäkrade i respekti-
ve pensionsanstalt under det år som föregår 
kvalifikationsåret. Justitieförvaltningsavgif-
tens belopp fastställs av Försäkringsinspek-
tionen på framställning av besvärsnämndens 
förvaltningssektion. Besvärsnämnden ansva-
rar för debiteringen och indrivningen av ju-
stitieförvaltningsavgiften. Närmare bestäm-
melser om verkställigheten av avgiften kan 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

På revision av besvärsnämnden tillämpas 5 
kap. i revisionslagen (936/1994). Besvärs-
nämnden fastställer i plenum bokslutet samt 
beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. 
Besvärsnämnden skall delge Försäkringsin-
spektionen det fastställda bokslutet. Om bok-
slutet visar underskott eller överskott i för-
hållande till den fastställda budgeten skall 
skillnaden beaktas i grunderna för den justi-
tieförvaltningsavgift som bestäms för följan-
de år. 

En pensionsanstalt kan på det sätt som fö-
reskrivs i lagen om Försäkringsinspektionen 

(78/1999) anföra besvär hos Försäkringsin-
spektionen över en justitieförvaltningsavgift 
som har fastställts enligt denna lag. 

En justitieförvaltningsavgift får indrivas 
utan dom eller beslut i den ordning som före-
skrivs i lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367/61). Om avgif-
ten inte betalts senast på förfallodagen upp-
bärs på det obetalda kapitalet en årlig dröjs-
målsränta enligt den ränta som avses i 4 § i 
räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmåls-
ränta kan besvärsnämnden uppbära en förse-
ningsavgift om fem euro, om dröjsmålsräntan 
understiger detta belopp. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006, 

dock så att 12 § 2 mom. träder i kraft den 1 
januari 2007. Åtgärder som verkställigheten 
av lagen förutsätter får vidtas innan lagen 
träder i kraft. Det som i någon annan lag fö-
reskrivs om pensionsnämnden gäller efter 
denna lags ikraftträdande besvärsnämnden 
för arbetspensionsärenden. 

Försäkringsinspektionen fastställer på 
framställning av besvärsnämndens förvalt-
ningssektion besvärsnämndens budget och 
justitieförvaltningsavgiften för första gången 
för 2006. Besvärsnämndens budget för 2006 
skall basera sig på besvärsnämndens fast-
ställda bokslut för 2004 och de grunder som 
avses i 16 § 2 mom.  
 

————— 

Helsingfors den 21 april 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

1. 
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 20 § 4 mom., 
sådan den lyder i lag 1319/2002,  
ändras 19 c § 3 mom., 19 e § 3 mom., 20 § 1-3 mom., 21 §, 21 a § 1-3, 5 och 8 mom., 

21 b § 2 mom., 21 c §, 21 d § samt 22 § 1 och 2 mom., 
sådana de lyder 19 c § 3 mom. och 19 e § 3 mom. i lag 885/2004, 20 § 1-3 mom. i nämnda 

lag 1319/2002, 21 § i lagar 878/1994, 1331/1999, 1169/2003 och 1332/2003, 21 a § 1 – 3 
mom. i nämnda lag 878/1994 och 5 och 8 mom. i lag 375/2001, 21 b § 2 mom., 21 c § och 
21 d § i nämnda lag 878/1994, 22 § 1 mom. i lag 1263/1999 och 2 mom. i lag 707/1965, samt 

fogas till 21 §, sådan den lyder i nämnda lagar 878/1994, 1331/1999, 1169/2003 samt i lag 
1332/2003, ett nytt 3 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

19 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare tillfälligt har fått pen-
sion som utbetalats av Folkpensionsanstal-
ten enligt 45 § 2 mom. i folkpensionslagen 
för den tid för vilken arbetstagaren med an-
ledning av besvär som avses i 21 § beviljas 
pension retroaktivt, skall pensionsanstalten 
utbetala den retroaktiva pensionen till Folk-
pensionsanstalten till den del pensionen 
motsvarar beloppet av den pension som 
Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för 
stort belopp för samma tid. Förfarandet kan 
vara detsamma, om pensionsanstalten fort-
sätter utbetala retroaktivt rehabiliteringsstöd 
som beviljats med anledning av besvär en-
ligt 21 § eller om arbetstagaren har fått pen-
sion enligt folkpensionslagen för den tid i 
fråga om vilken pensionsanstalten i enlighet 
med 21 d § 2 mom. rättar sitt tidigare beslut 
eller i övrigt justerar beloppet av en bevil-
jad pension eller efter ett beslut om rättelse 

19 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare tillfälligt har fått pen-
sion som utbetalats av Folkpensionsanstal-
ten enligt 45 § 2 mom. i folkpensionslagen 
för den tid för vilken arbetstagaren med an-
ledning av besvär som avses i 20 § beviljas 
pension retroaktivt, skall pensionsanstalten 
utbetala den retroaktiva pensionen till Folk-
pensionsanstalten till den del pensionen 
motsvarar beloppet av den pension som 
Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för 
stort belopp för samma tid. Förfarandet kan 
vara detsamma, om pensionsanstalten fort-
sätter utbetala retroaktivt rehabiliteringsstöd 
som beviljats med anledning av besvär en-
ligt 20 § eller om arbetstagaren har fått pen-
sion enligt folkpensionslagen för den tid i 
fråga om vilken pensionsanstalten i enlighet 
med 21 d § 2 mom. rättar sitt tidigare beslut 
eller i övrigt justerar beloppet av en bevil-
jad pension eller efter ett beslut om rättelse 
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retroaktivt beviljar fortsatt rehabiliterings-
stöd. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

retroaktivt beviljar fortsatt rehabiliterings-
stöd. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
19 e § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ändring i ett förhandsbeslut får sökas på 

det sätt som föreskrivs i 21 §. 

19 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ändring i ett förhandsbeslut får sökas på 
det sätt som föreskrivs i 20 §. 
 

 
20 § 

För besvärsförfarande finns en pensions-
nämnd. Nämnden består av en ordförande 
med uppgiften som huvudsyssla som skall 
ha avlagt examen som berättigar till att 
handha domartjänst samt vara förtrogen 
med pensionsförsäkring, åtminstone en vice 
ordförande samt minst sju andra ledamöter 
och en personlig suppleant för envar av de 
sistnämnda, vilka statsrådet förordnar för 
högst fem år i sänder på framställning av 
social- och hälsovårdsministeriet. Ledamö-
terna i pensionsnämnden verkar under do-
maransvar. Om en ledamots plats blir ledig 
under mandatperioden, förordnas en efter-
trädare för återstoden av perioden. I övrigt 
gäller om ledamöters rätt att kvarstå i upp-
draget vad som bestäms om innehavare av 
domartjänst. Av ledamöterna skall minst två 
förordnas på förslag av arbetsgivarföre-
ningarnas mest representativa centralorga-
nisationer och minst två på förslag av ar-
betstagarnas och tjänstemännens fackföre-
ningars mest representativa centralorganisa-
tioner. Av de övriga ledamöterna skall åt-
minstone en ha avlagt examen som berätti-
gar till att handha domartjänst och vara för-
trogen med pensionsförsäkring, en vara för-
säkringsmatematiker och två legitimerade 
läkare som är förtrogna med försäkrings-
medicin. Nämnden kan arbeta uppdelad i 
divisioner. 

Vid behandlingen av ärenden i pensions-
nämnden tillämpas förvaltningsprocessla-
gen (586/1996), om inte något annat be-
stäms särskilt. För att ett ärende skall kunna 
utredas hålls vid behov muntlig förhandling 
i pensionsnämnden på det sätt som bestäms 
i 37 § förvaltningsprocesslagen. På muntlig 
förhandling tillämpas lagen om offentlighet 
vid rättegång (945/1984). I ärenden i vilka 

20 § 
För ändringssökande finns nämnden för 

arbetspensionsärenden och försäkrings-
domstolen. I lagen om besvärsnämnden för 
arbetspensionsärenden (xx/xx) föreskrivs 
om besvärsnämnden och dess medlemmar 
och i lagen om försäkringsdomstolen 
(132/2003) föreskrivs om försäkringsdom-
stolen. Till medlemmar av besvärsnämnden 
för arbetspensionsärenden förordnar stats-
rådet för högst fem år i sänder på framställ-
ning av social- och hälsovårdsministeriet 
personer som är förtrogna med förhållande-
na inom arbetslivet och på arbetsmarknaden 
och av vilka minst fyra skall utses på för-
slag av arbetsgivarföreningarnas mest re-
presentativa centralorganisationer och minst 
fyra på förslag av arbetstagarnas och tjäns-
temännens fackföreningars mest representa-
tiva centralorganisationer.  

En part som är missnöjd med en pen-
sionsanstalts beslut i ett ärende som gäller 
pension eller en förmån eller skyldigheter 
som i denna lag bestäms för en arbetsgiva-
re, får söka ändring i beslutet genom skrift-
liga besvär hos besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden senast den 30 dagen efter 
den dag då parten fick del av beslutet. 
Samma besvärsförfarande gäller beslut som 
Pensionsskyddscentralen utifrån sina upp-
gifter enligt denna lag har givit en part eller 
en pensionsanstalt. 

En part som är missnöjd med besvärs-
nämndens beslut i ett ärende som nämns i 2 
mom. får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen 
inom den tid som föreskrivs  i 2 mom. 
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tystnadsplikt gäller eller i vilka pensions-
nämnden har beslutat att de skall behandlas 
inom stängda dörrar på den grund att of-
fentlig behandling kunde medföra särskild 
olägenhet för en part skall muntlig förhand-
ling ske inom stängda dörrar. 

Pensionsnämnden har rätt att för utfö-
randet av sina uppdrag enligt denna lag få 
handräckning av polis och övriga myndig-
heter. 

Genom förordning av statsrådet bestäms 
närmare om pensionsnämndens samman-
sättning vid avgörande av olika grupper av 
ärenden och behandlingen av ärenden i 
pensionsnämnden samt om pensionsnämn-
dens förvaltning och behandlingen av för-
valtningsärenden i pensionsnämnden. Pen-
sionsnämnden fastställer en egen arbets-
ordning. 

( 4 mom. upphävs) 

 
 

21 § 
En part som är missnöjd med en pen-

sionsanstalts beslut i ett ärende som gäller 
pension eller skyldigheter som i denna lag 
bestäms för en arbetsgivare, får söka änd-
ring i beslutet genom skriftliga besvär hos 
pensionsnämnden senast den 30 dagen efter 
den dag då parten fick del av beslutet. Det-
samma gäller ett dylikt beslut av pensions-
skyddscentralen och pensionsskyddscentra-
lens beslut i ett ärende som gäller skyldig-
heter som i denna lag bestäms för en pen-
sionsanstalt samt de beslut av pensions-
skyddscentralen som avses i 1 § 7 mom. 1 c 
§ 2 mom., 10 a § 2 mom., 12 § 6 mom. och 
14 § 3 mom. (19.12.2003/1169)  

Den som är missnöjd med pensionsnämn-
dens beslut i ett ärende som nämns ovan får 
söka ändring i beslutet genom skriftliga be-
svär hos försäkringsdomstolen inom den tid 
som stadgas i 1 mom. 

Vad som i de två första meningarna i 10 c 
§ 1 mom. föreskrivs om talan för den som 
ärendet gäller och intressebevakaren och 
skyldigheten att höra dem gäller på motsva-
rande sätt vid sökande av ändring. 

Pensionsnämndens och försäkringsdom-
stolens beslut delges genom att beslutet 
sänds per post genom brev till mottagaren 
under den adress han eller hon har uppgett. 
Om det i samband med besvären inte visas 

21 § 
Beslut av besvärsnämnden för arbetspen-

sionsärenden och försäkringsdomstolens 
beslut delges genom att beslutet sänds per 
post genom brev till mottagaren under den 
adress han eller hon har uppgett. Om det i 
samband med besvären inte visas något an-
nat, anses ändringssökanden ha fått del av 
beslutet den sjunde dagen efter den dag då 
beslutet postades under den adress som 
ändringssökanden har uppgett.  

Ändring i en beslutssammanställning som 
en pensionsanstalt inom den privata sektorn 
har givit i egenskap av sista pensionsanstalt 
söks och besvärsärendet behandlas enligt 
20 § 2 och 3 mom., 21 § 1 mom. och 21 a § 
5—8 mom. Ändring i en beslutssamman-
ställning som en pensionsanstalt inom den 
offentliga sektorn har givit i egenskap av 
sista pensionsanstalt söks och besvärsären-
det behandlas enligt vad som föreskrivs i de 
pensionslagar för den offentliga sektorn 
som avses i 10 d § 2 mom. 

En part som har varit försäkrad i två eller 
flera EU-länder och som är missnöjd med 
en pensionsanstalts beslut med stöd av den-
na lag kan söka ändring i beslutet efter att 
ha fått en sådan sammanställning som av-
ses i artikel 48 i rådets förordning (EEG) nr 
574/72 om tillämpning av förordningen om 
social trygghet och till vilken fogats alla 
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något annat, anses ändringssökanden ha fått 
del av beslutet den sjunde dagen efter den 
dag då beslutet postades under den adress 
som ändringssökanden har uppgett.  

Ändring i en beslutssammanställning som 
en pensionsanstalt inom den privata sektorn 
har givit i egenskap av sista pensionsanstalt 
söks och besvärsärendet behandlas enligt 1–
4 mom. och 21 a § 5–8 mom. Ändring i en 
beslutssammanställning som en pensions-
anstalt inom den offentliga sektorn har givit 
i egenskap av sista pensionsanstalt söks och 
besvärsärendet behandlas enligt vad som 
föreskrivs i de pensionslagar för den offent-
liga sektorn som avses i 10 d § 2 mom.  

EU-länders beslut. I ett beslut av en pen-
sionsanstalt i ett ärende som gäller förut-
sättningarna för invalidpension söks dock 
ändring på det sätt som föreskrivs i denna 
lag. 

 
21 a § 

Den som söker ändring skall lämna in sin 
i 21 § 1 och 2 mom. avsedda besvärsskrift 
inom den tid som stadgas i 21 § 1 mom. till 
den berörda pensionsanstalten eller till pen-
sionsskyddscentralen, om denna har avgjort 
ärendet i egenskap av första beslutsinstans.  

 
Om pensionsanstalten eller pensions-

skyddscentralen till alla delar godkänner de 
yrkanden som framställs i besvärsskriften, 
skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett 
rättelsebeslut kan ändring sökas enligt 21 §.  

Kan pensionsanstalten eller pensions-
skyddscentralen inte på det sätt som nämns 
i 2 mom. rätta det beslut som besvären av-
ser, skall pensionsanstalten eller pensions-
skyddscentralen inom 30 dagar från be-
svärstidens utgång sända besvärsskriften 
jämte sitt utlåtande till pensionsnämnden el-
ler, om besvären gäller pensionsnämndens 
beslut, till försäkringsdomstolen för be-
handling. Pensionsanstalten eller pensions-
skyddscentralen kan härvid genom ett inte-
rimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till 
den del den godkänner yrkandet i besvären. 
Om besvären redan har sänts till besvärsin-
stansen, skall pensionsanstalten eller pen-
sionsskyddscentralen omedelbart underrätta 
besvärsinstansen om det interimistiska be-
slutet. I det interimistiska beslutet får änd-
ring inte sökas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

21 a § 
Den som söker ändring skall lämna in sin 

i 20 § 2 och 3 mom. avsedda besvärsskrift 
inom den tid som föreskrivs i 20 § 2 mom. 
till den berörda pensionsanstalten eller till 
Pensionsskyddscentralen, om denna har av-
gjort ärendet i egenskap av första beslutsin-
stans.  

Om pensionsanstalten eller Pensions-
skyddscentralen till alla delar godkänner de 
yrkanden som framställs i besvärsskriften, 
skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett 
rättelsebeslut kan ändring sökas enligt 20 §.  

Kan pensionsanstalten eller Pensions-
skyddscentralen inte på det sätt som nämns 
i 2 mom. rätta det beslut som besvären av-
ser, skall pensionsanstalten eller Pensions-
skyddscentralen inom 30 dagar från be-
svärstidens utgång   sända  besvärsskriften  
och  sitt  utlåtande  till besvärsnämnden för 
arbetspensionsärenden  eller, om besvären 
gäller besvärsnämndens beslut, till försäk-
ringsdomstolen för behandling. Pensionsan-
stalten eller Pensionsskyddscentralen kan 
härvid genom ett interimistiskt beslut rätta 
sitt tidigare beslut till den del den godkän-
ner yrkandet i besvären. Om besvären har 
sänts till besvärsinstansen, skall pensions-
anstalten eller Pensionsskyddscentralen 
omedelbart underrätta besvärsinstansen om 
det interimistiska beslutet. I det interimis-
tiska beslutet får ändring inte sökas. 
— — — — — — — — — — — — — — 

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn har givit i egen-

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn har givit i egen-
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skap av sista pensionsanstalt skall tillställas 
denna pensionsanstalt inom den tid som fö-
reskrivs i 21 § 1 mom. Den skall begära ut-
låtande om besvären av pensionsanstalterna 
inom den offentliga sektorn till den del be-
svären gäller pensionsskydd som sköts av 
dessa. Gäller överklagandet av en besluts-
sammanställning enbart bedömning av ar-
betsförmågan begärs dock inget utlåtande. 
— — — — — — — — — — — — — —  

skap av sista pensionsanstalt skall tillställas 
denna pensionsanstalt inom den tid som fö-
reskrivs i 20 § 2 mom. Den skall begära ut-
låtande om besvären av pensionsanstalterna 
inom den offentliga sektorn till den del be-
svären gäller pensionsskydd som sköts av 
dessa. Gäller överklagandet av en besluts-
sammanställning enbart bedömning av ar-
betsförmågan begärs dock inget utlåtande. 
— — — — — — — — — — — — — — 

När ett ärende som gäller besvär över en 
beslutssammanställning behandlas i pen-
sionsnämnden eller försäkringsdomstolen 
eller när det är fråga om att till förmån för 
den försäkrade undanröja eller rätta en la-
gakraftvunnen beslutssammanställning en-
ligt pensionslagar för den privata sektorn el-
ler om det i beslutssammanställningen före-
kommer ett sådant fel som avses i 21 e §, 
skall denna lag tillämpas, om inte något an-
nat föreskrivs i lagen om försäkringsdom-
stolen (14/1958). 

När ett ärende som gäller besvär över en 
beslutssammanställning behandlas i be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 
eller försäkringsdomstolen eller när det är 
fråga om att till förmån för den försäkrade 
undanröja eller rätta en lagakraftvunnen be-
slutssammanställning enligt pensionslagar 
för den privata sektorn eller om det i be-
slutssammanställningen förekommer ett så-
dant fel som avses i 21 e §, skall denna lag 
tillämpas, om inte något annat föreskrivs i 
lagen om försäkringsdomstolen (132/2003). 

 
21 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett laga kraft vunnet beslut av en pen-

sionsanstalt, pensionsskyddscentralen och 
pensionsnämnden får verkställas så som en 
laga kraft vunnen dom i tvistemål. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

21 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett laga kraft vunnet beslut av en pen-
sionsanstalt, Pensionsskyddscentralen och 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
får verkställas så som en lagakraftvunnen 
dom i tvistemål. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
21 c § 

Har besvär som anförs hos pensions-
nämnden eller försäkringsdomstolen kom-
mit till pensionsanstalten eller pensions-
skyddscentralen eller till besvärsinstansen 
efter utgången av den tid som stadgas i 21 
eller 22 §, kan besvärsinstansen trots förse-
ningen ta upp besvären till behandling, om 
det finns vägande orsaker till förseningen. 

21 c § 
Har besvär som anförs hos besvärsnämn-

den för arbetspensionsärenden eller försäk-
ringsdomstolen kommit till pensionsanstal-
ten eller Pensionsskyddscentralen eller till 
besvärsinstansen efter utgången av den tid 
som föreskrivs i 20 eller 22 §, kan besvärs-
instansen trots förseningen ta upp besvären 
till behandling, om det finns vägande orsa-
ker till förseningen. 
 

 
21 d § 

Om ett laga kraft vunnet beslut i ett ären-
de som avses i 21 § grundar sig på en orik-
tig eller bristfällig utredning eller om beslu-
tet uppenbart står i strid med lag, kan för-
säkringsdomstolen på framställning av pen-
sionsanstalten eller på ansökan av en part i 
ärendet, efter att ha berett de övriga parter-

21 d § 
Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende 

som avses i 20 § 2 eller 3 mom. eller i 21 § 
2 mom. grundar sig på en oriktig eller brist-
fällig utredning eller om beslutet uppenbart 
strider mot lag, kan försäkringsdomstolen 
på framställning av pensionsanstalten eller 
på ansökan av en part i ärendet, efter att ha 
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na tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet 
och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en sådan fram-
ställning kan pensionsanstalten, tills ärendet 
har avgjorts på nytt, interimistiskt inställa 
utbetalningen av pension eller betala denna 
enligt sin framställning.  
 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall pensionsanstalten pröva ärendet 
på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare laga kraft vunnet beslut be-
vilja en förvägrad förmån eller utöka en re-
dan beviljad förmån. Pensionsnämnden och 
försäkringsdomstolen kan tillämpa motsva-
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet kan 
ändring sökas så som stadgas i 21 §. 

berett de övriga parterna tillfälle att bli hör-
da, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en sådan framställning kan pensions-
anstalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, 
interimistiskt inställa utbetalningen av pen-
sion eller betala den enligt sin framställ-
ning.  

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall pensionsanstalten pröva ärendet 
på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare laga kraft vunnet beslut be-
vilja en förvägrad förmån eller utöka en re-
dan beviljad förmån. Även besvärsnämnden 
för arbetspensionsärenden och försäkrings-
domstolen kan tillämpa motsvarande förfa-
rande när de behandlar ärenden som gäller 
ändringssökande. I beslutet kan ändring sö-
kas så som föreskrivs i 20 §. 
 

 
22 § 

Den som anser att en debitering som med 
stöd av denna lag fastställts av pensionsan-
stalt eller pensionsskyddscentralen stridit 
mot lag eller avtal, får däröver skriftligen 
anföra grundbesvär hos pensionsnämnden 
senast inom två år från ingången av året ef-
ter det år då fordran bestämdes eller debite-
rades. Detsamma gäller debiteringar på 
grundval av 1 § 6 mom. Om sådana grund-
besvär anförs med anledning av utmätning, 
gäller dessutom vad som bestäms om 
grundbesvär vid utmätning av skatter och 
avgifter. 

Den som icke åtnöjes med pensions-
nämndens beslut i ovan i 1 mom. nämnt 
ärende, må söka ändring däri hos försäk-
ringsdomstolen genom skriftliga besvär 
inom tid, som stadgas i 21 §. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

22 §. 
Den som anser att en debitering som med 

stöd av denna lag har fastställts av en pen-
sionsanstalt eller av Pensionsskyddscentra-
len har stridit mot lag eller avtal, får skrift-
ligen anföra grundbesvär över debiteringen 
hos besvärsnämnden för arbetspensions-
ärenden senast inom två år från ingången 
av året efter det år då fordran bestämdes el-
ler debiterades. Detsamma gäller debite-
ringar på grundval av 1 § 6 mom. Om såda-
na grundbesvär anförs med anledning av 
utmätning, gäller dessutom vad som be-
stäms om grundbesvär vid utmätning av 
skatter och avgifter.  

Den som är missnöjd med besvärsnämn-
dens beslut i ett ärende som nämns i 1 
mom., får söka ändring i beslutet hos för-
säkringsdomstolen genom skriftliga besvär 
inom den tid som föreskrivs i 20 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2006. Åtgärder som verkställigheten av la-
gen förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 

——— 
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2. 
 
 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av 18 § i lagen om pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 18 § så-

dan den lyder i lag 1320/2002 som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

18 § 
Till den pensionsnämnd som avses i 20 § 

lagen om pension för arbetstagare förordnar 
statsrådet på framställning av social- och 
hälsovårdsministeriet för fem år i sänder 
åtminstone två ledamöter, om vilka de or-
ganisationer som avses i 16 b § 1 mom. 
lägger fram förslag för social- och hälso-
vårdsministeriet. 

18 § 
Till den besvärsnämnd för arbetspen-

sionsärenden som avses i lagen om be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 
förordnar statsrådet på framställning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet för fem år i 
sänder åtminstone två medlemmar som är 
förtrogna med förhållandena inom arbetsli-
vet och insatta i lantbruksföretagarverk-
samhet och om vilka de organisationer som 
avses i 16 b § 1 mom. lägger fram förslag 
för social- och hälsovårdsministeriet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2006. Åtgärder som verkställigheten av la-
gen förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 

——— 
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3. 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av 15 § i lagen om pension för företagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 15 § sådan den ly-

der i lag 1321/2002 som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 § 
Till den pensionsnämnd som avses i 20 § 

lagen om pension för arbetstagare förordnar 
statsrådet på framställning av social- och 
hälsovårdsministeriet för fem år i sänder 
åtminstone två ledamöter, om vilka de mest 
representativa företagarorganisationerna 
lägger fram förslag för social- och hälso-
vårdsministeriet. 

15 § 
Till den besvärsnämnd för arbetspen-

sionsärenden som avses i lagen om be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 
förordnar statsrådet på framställning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet för fem år i 
sänder åtminstone två medlemmar som är 
förtrogna med förhållandena inom arbetsli-
vet och insatta i företagarverksamhet och 
om vilka de mest representativa företagar-
organisationerna lägger fram förslag för so-
cial- och hälsovårdsministeriet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2006. Åtgärder som verkställigheten av la-
gen förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 

——— 
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4. 
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 30 a § 2 mom. 

5 punkten och 53 § 5 mom., 
sådana de lyder, 30 a § 2 mom. 5 punkten i lag 723/2003 och 53 § 5 mom. i lag 1365/2004, 
ändras 43 §, 53 § 1 - 3 och 6 mom., 53 a §, 53 c § 1, 2, 4 och 6 mom., 53 d § 1 mom., 53 e § 

och 54 §, 
sådana de lyder, 43 § i lag 140/2003 och 526/1981, 53 § 1 och 2 mom. i nämnda lag 

526/1981, 3 och 6 mom. i nämnda lag 1327/2002, 53 a § 1, 3 och 5 mom. i lag 893/1994, 2 
och 4 mom. i nämnda lag 526/1981, 53 c § 1 mom. i nämnda lag 893/1994, 2 mom. i nämnda 
lag 723/2003, 4 mom. i lag 1329/1999 och 6 mom. i lag 1373/2003, 53 d § 1 mom. i nämnda 
lag 893/1994, samt 

fogas till 53 §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981, 893/1994 och 1327/2002 samt i lag 
1365/2004, ett nytt 7 mom. samt en ny 53 i §, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

30 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utöver vad som i denna eller någon an-
nan lag bestäms om uppgifterna skall 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) sörja för att hos försäkringsanstalterna 
tas ut medel för täckande av olycksfalls-
nämndens kostnader 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 mom. 5 punk upphävs 

 
43 § 

När anmälan om ett olycksfall i arbete har 
lämnats till en försäkringsanstalt och rätten 
till skadestånd är ostridig, men försäkrings-
anstalten anser att skadeståndsskyldigheten 
ankommer på en annan försäkringsanstalt, 
är förstnämnda försäkringsanstalt skyldig 
att utan dröjsmål på den skadeståndsskyldi-
ga försäkringsanstaltens vägnar i förskott på 
skadeståndet utbetala ett belopp som till 
storleken ungefär motsvarar skadeståndet. 

43 § 
När anmälan om ett olycksfall i arbete har 

lämnats till en försäkringsanstalt och rätten 
till skadestånd är ostridig, men försäkrings-
anstalten anser att skadeståndsskyldigheten 
ankommer på en annan försäkringsanstalt, 
är förstnämnda försäkringsanstalt skyldig 
att utan dröjsmål på den skadeståndsskyldi-
ga försäkringsanstaltens vägnar i förskott på 
skadeståndet utbetala ett belopp som till 
storleken ungefär motsvarar skadeståndet. 
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Uppnås inte enighet om vilken försäkrings-
anstalt som är skadeståndsskyldig, skall 
denna fråga underställas olycksfallsnämn-
den för avgörande. Ändring i olycksfalls-
nämndens beslut får sökas genom besvär 
hos försäkringsdomstolen på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996).  

Då enighet uppnåtts om vilken försäk-
ringsanstalt som är skadeståndsskyldig eller 
då ärendet avgjorts genom beslut av olycks-
fallsnämnden, skall den skadeståndsskyldi-
ga försäkringsanstalten omedelbart till den 
försäkringsanstalt som utgett förskottet er-
lägga vad denna med stöd av 1 mom. utgett, 
och förskottets belopp skall avdragas från 
den slutliga betalningen. 

Uppnås inte enighet om vilken försäkrings-
anstalt som är skadeståndsskyldig, skall 
denna fråga underställas besvärsnämnden 
för olycksfallsärenden för avgörande. Änd-
ring i nämndens beslut får sökas genom be-
svär hos försäkringsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

Då enighet uppnåtts om vilken försäk-
ringsanstalt som är skadeståndsskyldig eller 
då ärendet avgjorts genom beslut av be-
svärsnämnden skall den skadeståndsskyldi-
ga försäkringsanstalten omedelbart till den 
försäkringsanstalt som utgett förskottet er-
lägga vad denna med stöd av 1 mom. utgett, 
och förskottets belopp skall avdragas från 
den slutliga betalningen. 
 

 
53 § 

I ärenden som rör olycksfallsförsäkring är 
rättsmedelsinstanserna olycksfallsnämnden, 
försäkringsdomstolen och högsta domsto-
len. 

Olycksfallsnämnden har en ordförande 
med uppdraget som huvudsyssla, minst två 
viceordförande, minst tre lagfarna med-
lemmar och tre läkarmedlemmar samt minst 
sex arbetsmarknadsmedlemmar. Ordföran-
den, viceordförandena och de övriga med-
lemmarna arbetar under domaransvar och 
har personliga suppleanter. Innehar ordfö-
randen tidigare statlig tjänst eller befattning, 
befrias han från skötseln av denna för den 
tid han är ordförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statsrådet förordnar ordföranden, vice 
ordförandena, de övriga medlemmarna och 
deras suppleanter för fem år i sänder på 
framställning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet. Om en medlems plats blir ledig 
under mandatperioden, förordnas en efter-
trädare för återstoden av perioden. I övrigt 
gäller om medlemmars rätt att kvarstå i 

53 § 
I ärenden som rör olycksfallsförsäkring är 

rättsmedelsinstanserna besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden, försäkringsdomstolen 
och högsta domstolen. 

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden 
har en ordförande med uppdraget som hu-
vudsyssla, minst två vice ordförande och 
minst tre lagfarna medlemmar och tre lä-
karmedlemmar samt minst sex medlemmar 
som är insatta i förhållande inom arbetsli-
vet och på arbetsmarknaden och minst tre 
medlemmar som är förtrogna med lant-
bruksföretagarnas förhållanden. Ordföran-
den, viceordförandena och de övriga med-
lemmarna arbetar under domaransvar och 
har personliga suppleanter. Innehar ordfö-
randen tidigare statlig tjänst eller befattning, 
befrias han från skötseln av denna för den 
tid han är ordförande. En medlem skall av-
lägga i 1 kap. 7 § i rättegångsbalken av-
sedd domared eller avge domarförsäkran i 
besvärsnämnden, om han eller hon inte ti-
digare har avlagt domared eller avgett do-
marförsäkran. 

Statsrådet förordnar ordföranden, vice 
ordförandena, de övriga medlemmarna och 
deras suppleanter för fem år i sänder på 
framställning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet. Om en medlems plats blir ledig 
under mandatperioden, förordnas en efter-
trädare för återstoden av perioden. I övrigt 
gäller om medlemmars rätt att kvarstå i 
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uppdraget vad som bestäms om innehavare 
av domartjänst. Av arbetsmarknadsmed-
lemmarna skall minst tre förordnas på för-
slag av arbetsgivarföreningarnas mest re-
presentativa centralorganisationer och minst 
tre på förslag av arbetstagarnas och tjäns-
temännens fackföreningars mest representa-
tiva centralorganisationer. Ordföranden, 
vice ordförandena och de lagfarna med-
lemmarna skall ha avlagt examen som med-
för behörighet för domartjänst och vara väl 
förtrogna med olycksfallsförsäkringen. Lä-
karmedlemmarna skall vara legitimerade 
läkare och förtrogna med försäkringsmedi-
cinen. Nämnden kan i sin verksamhet vara 
indelad i sektioner. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kostnaderna för olycksfallsnämndens 
verksamhet betalas av försäkringsanstal-
terna i förhållande till det antal ärenden 
som inkommer till nämnden för behandling, 
dock så att varje försäkringsanstalt årligen 
skall betala minst 971,21 euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

uppdraget vad som bestäms om innehavare 
av domartjänst. Av de medlemmar som är 
förtrogna med förhållandena på arbets-
marknaden skall minst tre förordnas på för-
slag av arbetsgivarföreningarnas mest re-
presentativa centralorganisationer och minst 
tre på förslag av arbetstagarnas och tjäns-
temännens fackföreningars mest representa-
tiva centralorganisationer. De medlemmar 
som är förtrogna med lantbruksföretagar-
nas förhållanden skall förordnas på fram-
ställning av lantbruksföretagarnas mest re-
presentativa centralorganisationer. Ordfö-
randen, vice ordförandena och de lagfarna 
medlemmarna skall ha avlagt examen som 
medför behörighet för domartjänst och vara 
väl förtrogna med olycksfallsförsäkringen. 
Läkarmedlemmarna skall vara legitimerade 
läkare och förtrogna med försäkringsmedi-
cinen. Nämnden kan i sin verksamhet vara 
indelad i sektioner 
— — — — — — — — — — — — — —  
 ( 5 mom. upphävs) 

Vid behandlingen av ärenden i olycks-
fallsnämnden tillämpas förvaltningspro-
cesslagen (586/1996), om inte något annat 
bestäms särskilt. För att ett ärende skall 
kunna utredas hålls vid behov muntlig för-
handling i olycksfallsnämnden på det sätt 
som bestäms i 37 § förvaltningsprocessla-
gen. På muntlig förhandling tillämpas lagen 
om offentlighet vid rättegång (945/1984). I 
ärenden där tystnadsplikt gäller eller i vilka 
olycksfallsnämnden har beslutat att de skall 
behandlas inom stängda dörrar på den 
grund att offentlig behandling kunde med-
föra särskild olägenhet för en part skall 
muntlig förhandling ske inom stängda dör-
rar. Närmare bestämmelser om olycksfalls-
nämnden och kostnaderna för denna utfär-
das genom förordning av statsrådet. Nämn-
den fastställer en egen arbetsordning. 

Vid behandlingen av ärenden i besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden tillämpas 
förvaltningsprocesslagen (586/1996), om 
inte något annat bestäms särskilt. För att ett 
ärende skall kunna utredas hålls vid behov 
muntlig förhandling i besvärsnämnden på 
det sätt som bestäms i 37 § förvaltningspro-
cesslagen. På muntlig förhandling tillämpas 
lagen om offentlighet vid rättegång 
(945/1984). I ärenden där tystnadsplikt 
gäller eller i vilka besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden har beslutat att de skall 
behandlas inom stängda dörrar på den 
grund att offentlig behandling kunde med-
föra särskild olägenhet för en part skall 
muntlig förhandling ske inom stängda dör-
rar. Närmare bestämmelser om besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden och kost-
naderna för denna utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden fastställer en egen ar-
betsordning. 

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden 
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har rätt till handräckning av polisen och 
andra myndigheter vid skötseln av sina 
uppgifter enligt denna lag. 
 

 
53 a § 

En part som inte är nöjd med en försäk-
ringsanstalts beslut får söka ändring i beslu-
tet hos olycksfallsnämnden genom skriftliga 
besvär senast den 30 dagen efter den dag då 
parten fick del av beslutet. Försäkringsan-
staltens beslut skall oberoende av ändrings-
sökande iakttas tills ärendet är avgjort ge-
nom ett laga kraft vunnet beslut eller utslag.  

Den som inte är nöjd med olycksfalls-
nämndens beslut får däri söka ändring hos 
försäkringsdomstolen genom skriftliga be-
svär inom den i 1 mom. stadgade tiden efter 
det han fick del av beslutet. 

En part som anser att debiteringen av en 
avgift som har påförts enligt denna lag har 
stridit mot lag eller avtal får över debite-
ringen skriftligen anföra grundbesvär hos 
olycksfallsnämnden inom två år från in-
gången av året efter det år då fordran påför-
des eller debiterades. Om sådana besvär an-
förs med anledning av utmätning, gäller 
dessutom vad som stadgas om grundbesvär 
i lagen om indrivning av skatter och avgif-
ter i utsökningsväg (367/61).  

Den som inte är nöjd med olycksfalls-
nämndens beslut i ett i 3 mom. nämnt ären-
de kan däri söka ändring hos försäkrings-
domstolen genom skriftliga besvär inom 
den tid som stadgas i 1 mom. 

En försäkringsanstalts och olycksfalls-
nämndens laga kraft vunna beslut verkställs 
som laga kraft vunnen dom i tvistemål. 

53 a § 
En part som inte är nöjd med en försäk-

ringsanstalts beslut får söka ändring i beslu-
tet hos besvärsnämnden för olycksfalls-
ärenden genom skriftliga besvär senast den 
30 dagen efter den dag då parten fick del av 
beslutet. Försäkringsanstaltens beslut skall 
oberoende av ändringssökande iakttas tills 
ärendet är avgjort genom ett lagakraftvun-
net avgörande.  

Den som är missnöjd med ett beslut av 
besvärsnämnden för olycksfallsärenden får 
söka ändring hos försäkringsdomstolen ge-
nom skriftliga besvär inom den i 1 mom. 
föreskrivna tiden efter det han fick del av 
beslutet. 

En part som anser att debiteringen av en 
avgift som har påförts enligt denna lag har 
stridit mot lag eller avtal får skriftligen an-
föra grundbesvär över debiteringen hos be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden inom 
två år från ingången av året efter det år då 
fordran påfördes eller debiterades. Om så-
dana besvär anförs med anledning av ut-
mätning, gäller dessutom vad som före-
skrivs om grundbesvär i lagen om indriv-
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/61).  

Ärenden som gäller ändringssökande av-
görs av besvärsnämnden för olycksfalls-
ärenden i en sexmannasektion, vars ordfö-
rande är nämndens ordförande eller vice 
ordförande. Medlemmar i besvärsnämnden 
är därutöver en lagfaren medlem, en lä-
karmedlem och två medlemmar som är för-
trogna med förhållandena inom arbetslivet 
och på arbetsmarknaden, av vilka den ena 
har utsetts på förslag av arbetsgivarorgani-
sationerna och den andra förslag av arbets-
tagar- och tjänstemannaorganisationerna, 
samt en medlem som har utsetts på förslag 
av lantbruksföretagarorganisationerna. 
Sektionernas sammansättning skall med 
hänsyn till parterna vara jämbördig. Nämn-
den förordnar de sektioner som behandlar 
ärenden som gäller ändringssökande och 
underställande. I sammansättningen av sek-
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tionerna alternerar medlemmarna på det 
sätt som besvärsnämndens förvaltningssek-
tion bestämmer. Ärendena avgörs i be-
svärsnämnden och i dess sektioner på före-
dragning. Beslut av besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden undertecknas av före-
draganden. 

För att en sektion skall vara beslutför 
förutsätts det, förutom att ordföranden är 
närvarande, i ärenden som avses i lagen om 
olycksfallsförsäkring att de medlemmar som 
är förtrogna med förhållandena inom ar-
betslivet och på arbetsmarknaden är närva-
rande, i ärenden som avses i lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretaga-
re (1026/1981) och i lagen om ersättning 
till lantbruksföretagare för självrisktiden 
enligt sjukförsäkringslagen att den medlem 
som utsetts på förslag av lantbruksföreta-
garorganisationerna är närvarande samt i 
ärenden som avses i lagen om olycksfall i 
militärtjänst att de medlemmar som är för-
trogna med förhållandena inom arbetslivet 
och på arbetsmarknaden och den medlem 
som utsetts på förslag av lantbruksföreta-
garorganisationerna är närvarande. Om 
ärendets avgörande i väsentlig grad är be-
roende av en medicinsk fråga skall även lä-
karmedlemmen vara närvarande. 

En sektion är också beslutför när ordfö-
randen och minst två andra medlemmar är 
närvarande, om alla de som enligt 5 mom. 
hör till sektionen före sammanträdet skrift-
ligen har förenat sig om föredragandens 
framställning och även de som är närva-
rande har intagit samma ståndpunkt. 

Förvaltningsärenden behandlas i förvalt-
ningssektionen. Ordförande för denna är 
nämndens ordförande och övriga medlem-
mar vice ordförandena i nämnden samt tre 
medlemmar som är förtrogna med förhål-
landena inom arbetslivet och på arbets-
marknaden, vilka utses så att de medlem-
mar som utsetts på förslag av arbetsgivar-
organisationerna bland sig utser en med-
lem, de medlemmar som utsetts på förslag 
av arbetstagar- och funktionärsorganisa-
tionerna bland sig utser en medlem och de 
medlemmar som utsetts på förslag av lant-
bruksföretagarorganisationerna bland sig 
utser en medlem. Förvaltningssektionen är 
beslutför när ordföranden och minst hälften 
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av de övriga medlemmarna är närvarande 
vid sammanträdet. 

Ordföranden eller vice ordföranden för 
besvärsnämnden för olycksfallsärenden kan 
förordna att ett ärende eller en fråga som 
hör till ett ärende skall avgöras i en för-
stärkt sektion. Till den förstärkta sektionen 
hör ordföranden, vice ordförandena samt 
medlemmarna i den sektion som tidigare 
behandlat ärendet. Den förstärkta sektionen 
är beslutför när ordföranden eller en vice 
ordförande samt minst två tredjedelar av de 
övriga medlemmarna är närvarande. För 
de övriga medlemmarna gäller därutöver 
vad som bestäms i 5 mom. 

Om ett ärende som skall avgöras i nämn-
den är av principiell betydelse eller om en 
sektions avgörande skulle avvika från tidi-
gare praxis, kan sektionen eller nämndens 
ordförande förordna att ärendet skall be-
handlas i nämndens plenum. I plenum be-
handlas även ärenden som gäller nämndens 
arbetsordning. 

Plenum är beslutfört då ordföranden eller 
en vice ordförande och minst hälften av de 
övriga medlemmarna är närvarande. En 
förutsättning för beslutförhet är dessutom 
att minst en medlem som utsetts på förslag 
av arbetsgivarorganisationerna, minst en 
medlem som utsetts på förslag av arbetsta-
gar- och funktionärsorganisationerna samt 
att minst en medlem som utsetts på förslag 
av lantbruksföretagarorganisationerna  är 
närvarande. Om ärendets avgörande i vä-
sentlig grad är beroende av en medicinsk 
fråga skall även en läkarmedlem vara när-
varande. 

Den som är missnöjd med besvärsnämn-
dens beslut i ett i 3 mom. nämnt ärende kan 
söka ändring i det hos försäkringsdomsto-
len genom skriftliga besvär inom den tid 
som föreskrivs i 1 mom. 

En försäkringsanstalts och besvärsnämn-
dens lagakraftvunna beslut verkställs som 
en lagakraftvunnen dom i tvistemål. 

 
53 c § 

Då en part söker ändring i ett beslut som 
en försäkringsanstalt eller olycksfallsnämn-
den har givit i något annat än ett grundbe-
svärsärende, skall besvärsskriften inom den 
i 53 a § 1 mom. stadgade tiden lämnas till 

53 c § 
Då en part söker ändring i ett beslut som 

en försäkringsanstalt eller besvärsnämnden 
för olycksfallsärenden har givit i något an-
nat än ett grundbesvärsärende, skall be-
svärsskriften inom den i 53 a § 1 mom. fö-
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försäkringsanstalten. Om försäkringsanstal-
ten till alla delar bifaller de yrkanden som 
framställts i besvären, skall den ge ett nytt 
beslut i ärendet. Det nya beslutet får över-
klagas så som stadgas i 53 a §.  
 

Om försäkringsanstalten inte kan ändra 
det överklagade beslutet så som anges i 1 
mom., skall den inom 30 dagar efter be-
svärstidens utgång sända besvärsskrivelsen, 
de handlingar som gäller besvärsärendet 
och sitt utlåtande till olycksfallsnämnden 
eller, om besvären avser olycksfallsnämn-
dens beslut, till försäkringsdomstolen. För-
säkringsanstalten kan då genom ett interi-
mistiskt beslut ändra sitt tidigare beslut till 
den del den bifaller ett yrkande som fram-
förts i besvären. Om ärendet redan har sänts 
till besvärsinstansen skall försäkringsanstal-
ten genast meddela besvärsinstansen änd-
ringen av beslutet. En försäkringsanstalts 
interimistiska beslut får inte överklagas. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

reskrivna tiden lämnas till försäkringsan-
stalten. Om försäkringsanstalten till alla de-
lar bifaller de yrkanden som framställts i 
besvären, skall den ge ett nytt beslut i ären-
det. Det nya beslutet får överklagas så som 
föreskrivs i 53 a §.  

Om försäkringsanstalten inte kan ändra 
det överklagade beslutet så som anges i 1 
mom., skall den inom 30 dagar efter be-
svärstidens utgång sända besvärsskrivelsen, 
de handlingar som gäller besvärsärendet 
och sitt utlåtande till besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden eller, om besvären avser 
besvärsnämndens beslut, till försäkrings-
domstolen. Försäkringsanstalten kan då ge-
nom ett interimistiskt beslut ändra sitt tidi-
gare beslut till den del den bifaller ett yr-
kande som framförts i besvären. Om ären-
det redan har sänts till besvärsinstansen 
skall försäkringsanstalten genast meddela 
besvärsinstansen ändringen av beslutet. En 
försäkringsanstalts interimistiska beslut får 
inte överklagas. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Det som i de två första meningarna i 
41 a § 3 mom. föreskrivs om partens och in-
tressebevakarens rätt att föra talan och om 
skyldighet att höra dessa i ärenden enligt 
denna lag skall på motsvarande sätt tilläm-
pas vid sökande av ändring i en försäk-
ringsanstalts och olycksfallsnämndens be-
slut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det som i den första meningen i 41 a § 3 
mom. föreskrivs om partens och intressebe-
vakarens rätt att föra talan och om skyldig-
het att höra dem i ärenden enligt denna lag 
skall på motsvarande sätt tillämpas vid sö-
kande av ändring i beslut av en försäkrings-
anstalt och besvärsnämnden för olycksfalls-
ärenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beslut av olycksfallsnämnden och försäk-
ringsdomstolen delges genom att beslutet 
sänds per post genom brev till mottagaren 
under den adress denne har uppgett. Försäk-
ringsanstalten, olycksfallsnämnden och för-
säkringsdomstolen skall i beslutet anteckna 
vilken dag beslutet har postats samt motta-
garens namn och adress. Om det i samband 
med besvären inte visas något annat, anses 
ändringssökanden ha fått del av beslutet den 
sjunde dagen efter den dag då beslutet pos-
tades under den adress som ändringssökan-
den har uppgett. 

Beslut av besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden och försäkringsdomstolen del-
ges genom att beslutet sänds per post ge-
nom brev till mottagaren under den adress 
denne har uppgett. Försäkringsanstalten, 
besvärsnämnden för olycksfallsärenden och 
försäkringsdomstolen skall i beslutet an-
teckna vilken dag beslutet har postats samt 
mottagarens namn och adress. Om det i 
samband med besvären inte visas något an-
nat, anses ändringssökanden ha fått del av 
beslutet den sjunde dagen efter den dag då 
beslutet postades under den adress som änd-
ringssökanden har uppgett. 
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53 d § 

Om en försäkringsanstalts eller olycks-
fallsnämndens laga kraft vunna beslut eller 
försäkringsdomstolens laga kraft vunna ut-
slag i ett ärende som avses i denna lag 
grundar sig på oriktig eller bristfällig utred-
ning eller är uppenbart lagstridigt, kan för-
säkringsdomstolen på framställning av för-
säkringsanstalten eller ansökan av en part 
efter att ha berett övriga parter tillfälle att 
bli hörda, undanröja beslutet eller utslaget 
och förordna ny behandling av ärendet. Ef-
ter att ha gjort nämnda framställning kan 
försäkringsanstalten temporärt avbryta ut-
betalning av ersättning tills ärendet har av-
gjorts på nytt eller utbetala den enligt fram-
ställningen. Beträffande ändringssökande i 
försäkringsdomstolens utslag med stöd av 
detta moment gäller 53 b §. 

53 d § 
Om en försäkringsanstalts eller besvärs-

nämndens laga kraft vunna beslut eller för-
säkringsdomstolens lagakraftvunna dom i 
ett ärende som avses i denna lag grundar sig 
på oriktig eller bristfällig utredning eller är 
uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdom-
stolen på framställning av försäkringsan-
stalten eller ansökan av en part efter att ha 
berett övriga parter tillfälle att bli hörda, 
undanröja beslutet eller utslaget och förord-
na ny behandling av ärendet. Efter att ha 
gjort nämnda framställning kan försäk-
ringsanstalten temporärt avbryta utbetalning 
av ersättning tills ärendet har avgjorts på 
nytt eller utbetala den enligt framställning-
en. 

I fråga om extraordinärt ändringssökande 
gäller dessutom 31 kap. rättegångsbalken. 

 
53 e § 

Om det i ett ärende som gäller beviljande 
av förvägrad ersättning eller höjning av be-
viljad ersättning framkommer ny utredning, 
skall försäkringsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Utan hinder av sitt tidigare laga kraft 
vunna beslut kan försäkringsanstalten bevil-
ja den förvägrade ersättningen eller en yt-
terligare ökning av den beviljade ersätt-
ningen. Också olycksfallsnämnden och för-
säkringsdomstolen kan vid behandlingen av 
ett ärende som gäller ändringssökande för-
fara på motsvarande sätt. 

53 e § 
Om det i ett ärende som gäller beviljande 

av förvägrad ersättning eller höjning av be-
viljad ersättning framkommer ny utredning, 
skall försäkringsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Utan hinder av sitt tidigare laga kraft 
vunna beslut kan försäkringsanstalten bevil-
ja den förvägrade ersättningen eller en yt-
terligare ökning av den beviljade ersätt-
ningen. Också besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden och försäkringsdomstolen kan 
vid behandlingen av ett ärende som gäller 
ändringssökande förfara på motsvarande 
sätt. 

 
 53 i § 

Besvärsnämndens verksamhet finansieras 
genom justitieförvaltningsavgifter som upp-
bärs hos de försäkringsanstalter som bedri-
ver lagstadgad olycksfallsförsäkringsverk-
samhet. Avgifterna motsvarar de samman-
lagda kostnaderna som besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden orsakas för skötseln av 
sina uppgifter enligt denna lag när det gäll-
er besvärsärenden. 

Försäkringsinspektionen fastställer årli-
gen besvärsnämndens budget på framställ-
ning av nämndens förvaltningssektion. 
Budgeten skall uppta kostnaderna för be-
svärsnämndens verksamhet. Förändringar-
na i de årliga kostnaderna skall motsvara 
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ändringarna i den allmänna kostnadsnivån 
samt i antalet ärenden och i besvärsnämn-
dens verksamhet. Försäkringsinspektionen 
kan på framställning från förvaltningssek-
tionen av särskilda skäl under budgetåret 
fastställa tilläggskostnader enligt en 
tilläggsbudget. 

Justitieförvaltningsavgiften för försäk-
ringsanstalterna fastställs så att kostnader-
na för besvärsnämndens verksamhet enligt 
den budget som avses i 2 mom. fördelas 
mellan försäkringsanstalterna i förhållande 
till försäkringspremieinkomsten enligt re-
sultaträkningen för den lagstadgade olycks-
fallsförsäkringen i respektive pensionsan-
stalt samt den kalkylerade premieinkomsten 
för Statskontoret och Lantbruksföretagar-
nas pensionslanstalt under det år som före-
går kvalifikationsåret. Justitieförvaltnings-
avgiftens belopp fastställs av Försäkrings-
inspektionen på framställning av besvärs-
nämndens förvaltningssektion. Besvärs-
nämnden ansvarar för debiteringen och in-
drivningen av justitieförvaltningsavgiften. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av avgiften kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

På revision av besvärsnämnden tillämpas 
5 kap. i revisionslagen (936/1994). Be-
svärsnämnden fastställer i plenum bokslutet 
samt beviljar förvaltningssektionen an-
svarsfrihet. Besvärsnämnden skall delge 
Försäkringsinspektionen det fastställda 
bokslutet. Om bokslutet visar underskott el-
ler överskott i förhållande till den fastställ-
da budgeten skall skillnaden beaktas i 
grunderna för den justitieförvaltningsavgift 
som bestäms för följande år. 

En försäkringsanstalt kan på det sätt som 
föreskrivs i lagen om Försäkringsinspektio-
nen (78/1999) anföra besvär hos Försäk-
ringsinspektionen över en justitieförvalt-
ningsavgift som har fastställts enligt denna 
lag. 

En justitieförvaltningsavgift får indrivas 
utan dom eller beslut i den ordning som fö-
reskrivs i lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (367/61). Om 
avgiften inte betalts senast på förfallodagen 
uppbärs på det obetalda kapitalet en årlig 
dröjsmålsränta enligt den räntesats som av-
ses i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället 
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för dröjsmålsränta kan besvärsnämnden 
uppbära en förseningsavgift om fem euro, 
om dröjsmålsräntan understiger detta be-
lopp. 
 

 
54 § 

Har ansökan eller anmälan som skall ing-
es till försäkringsanstalt inom viss tid in-
kommit efter utgången av denna tid, utgör 
denna omständighet inte hinder för bevil-
jande av skadestånd, om vägande skäl till 
förseningen förelegat. 

Har besvärs- eller annan skrift som inom 
viss tid skall inges till olycksfallsnämnden, 
försäkringsdomstolen eller högsta domsto-
len inkommit efter utgången av denna tid, 
kan den oaktat detta under de i 1 mom. 
nämnda förutsättningarna upptagas till 
prövning. 

54 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Har en besvärsskrift eller annan skrivelse 
som inom viss tid skall inges till besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden, försäk-
ringsdomstolen eller högsta domstolen in-
kommit efter utgången av denna tid, kan 
den oaktat detta under de i 1 mom. nämnda 
förutsättningarna upptas till prövning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2006. Åtgärder som verkställigheten av la-
gen förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. Vad som i någon annan lag före-
skrivs om olycksfallsnämnden gäller efter 
denna lags ikraftträdande besvärsnämnden 
för olycksfallsärenden. 

Försäkringsinspektionen fastställer på 
framställning av besvärsnämndens förvalt-
ningssektion besvärsnämndens budget och 
justitieförvaltningsavgiften för första gång-
en för 2006. Besvärsnämndens budget för 
2006 skall basera sig på besvärsnämndens 
fastställda bokslut för 2004 och de grunder 
som avses i 53 i § 2 mom. 

——— 
 

 
 


