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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa och av vissa lagar som har samband med den 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vux-
enutbildningsstöd och vissa andra lagar där 
det bestäms om sökande av ändring hos ar-
betslöshetsnämnden skall ändras.   

Det föreslås att lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa ändras så att namnet på arbetslös-
hetsnämnden ändras till besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden. Som ett nytt arbets-
sätt för besvärsnämnden föreslås att ärenden 
som gäller sökande av ändring skall kunna 
behandlas i en förstärkt sektion. Till lagen 
fogas dessutom bestämmelser om en förvalt-
ningssektion och om beslutförhet för den och 
för dess förstärkta sektion och bestämmelsen 
om sektionens beslutförhet justeras. I be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
skall ärenden kunna behandlas vid muntlig 
förhandling på begäran av en enskild part. I 
fråga om bestämmelserna om besvärsnämn-
den för utkomstskyddsärenden föreslås också 

andra behövliga ändringar som stärker be-
svärsnämndens självständiga ställning och 
dess oavhängighet som handläggare av ären-
den som gäller sökande av ändring och som 
skapar klarhet mellan olika besvärsnämnder 
när det gäller systemet för sökande av änd-
ring.  

Det föreslås att lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa och lagen om vuxenutbildnings-
stöd ändras så att besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden skall ha rätt att avgöra 
ansökningar om undanröjande av beslut av 
Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa 
och Utbildningsfonden. I fråga om bestäm-
melserna om sökande av ändring hos arbets-
löshetsnämnden föreslås dessutom behövliga 
ändringar som följer av att nämndens namn 
ändras till besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2007. 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1.  Inledning 

Statsrådet tillsatte den 2 februari 2000 en 
kommitté med uppgift att utarbeta ett förslag 
till en reform av systemet för sökande av 
ändring i beslut om social trygghet. I kom-
mitténs uppdrag konstaterades att på grund 
av det stora antalet besvär över beslut som 
gäller social trygghet och för tryggande av 
särskild sakkunskap är det ändamålsenligt att 
bevara systemet med nämnder. Kommittén 
skulle utreda de samlade behoven av att revi-
dera systemet för sökande av ändring i ären-
den som gäller social trygghet, vilket inbe-
griper de olika faserna i samband med sö-
kande av ändring. Kommittén skulle göra en 
helhetsutredning om förfarandet för sökande 
av ändring i de olika nämnderna och utreda 
möjligheterna att göra systemet med nämn-
der och det förfarande som iakttas vid dem 
tydligare och enhetligare. Kommittén slut-
förde sitt arbete den 31 oktober 2001 (Änd-
ringssökande i beslut om social trygghet. Be-
tänkande av kommittén för ändringssökande 
i beslut om social trygghet KB 2001:9). 

När det gäller besvärsnämnderna utforma-
de kommittén sitt förslag i form av utveck-
lingslinjer. Den konstaterade att den detalje-
rade beredningen av utvecklingslinjerna för-
utsätter fortsatt arbete. Målet var att de be-
svärsnämnder som fungerar som första be-
svärsinstans skall bli självständigare och att 
systemet för sökande av ändring skall bli tyd-
ligare.  

Enligt kommittén kan ett system för sökan-
de av ändring i två steg betraktas som ut-
gångspunkt i ärenden som gäller social 
trygghet. Kraven på rättvis rättegång enligt 
grundlagen och Europeiska konventionen om 
de mänskliga rättigheterna bör uppfyllas re-
dan i den första besvärsinstansen. För att be-
svärsnämnden skall vara ett oavhängigt rätt-
skipningsorgan förutsätts att den organisato-
riskt inte finns i anslutning till de inrättningar 
eller förvaltningsmyndigheter vilkas beslut 

överklagas hos nämnden. För förstärkande av 
besvärsnämndernas självständiga organisato-
riska ställning föreslog kommittén att alla be-
svärsnämnder skall tillsättas vid statsrådets 
allmänna sammanträde, att nämnderna skall 
vara tillräckligt fristående i budgetekono-
miskt hänseende, att ordförandena skall utses 
tills vidare och att huvudregeln är att ordfö-
randena sköter uppdraget som huvudsyssla. 
Kommittén ansåg att besvärsnämnderna bör 
namnges så att det av namnet framgår att 
nämnderna har karaktär av rättskipningsor-
gan som behandlar ärenden som gäller sö-
kande av ändring.  

Kommittén utredde besvärsnämndernas 
sammansättningar. Utöver lagfarna med-
lemmar består besvärsnämnderna av läkar-
medlemmar och medlemmar med uppdraget 
som bisyssla. I sammansättningar vid avgö-
rande består nämnderna av medlemmar med 
uppdraget som bisyssla. Behörighetsvillkoren 
för dessa varierar i olika nämnder. För att 
den medicinska sakkunskapen skall 
säkerställas ansåg kommittén att en 
läkarmedlem alltjämt bör delta i be-
slutsfattandet i ärenden som gäller 
bedömning av medicinska utredningar. 
Läkarmedlemmen i besvärsnämnden bör, 
liksom för närvarande, vara en legitimerad 
läkare. Det förutsätts inte att han eller hon 
har särskilda kunskaper om försäkrings-
medicin, eftersom det inom vissa medicinska 
delområden i praktiken finns få läkare med 
denna förtrogenhet. Deltagandet för andra än 
de lagfarna medlemmarna kan motiveras 
med praktiska sakkunskaper. Med undantag 
för ordföranden bör medlemmarna i besvärs-
nämnderna alltjämt sköta uppdraget som bi-
syssla. I fråga om nämndernas sammansätt-
ning bör hänsyn tas till kravet på oavhängig 
rättskipning enligt grundlagen och konven-
tionen om de mänskliga rättigheterna. Den 
som är ordförande för en besvärsnämnd, med 
uppdraget som huvudsyssla, bör vara jurist. 
Ordföranden och medlemmarna med uppdra-
get som bisyssla bör vara förtrogna med de 
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förmånssystem som behandlas i nämnden. 
Nämnderna bör också bestå av medlemmar 
som är insatta i förhållandena inom arbetsli-
vet och på arbetsmarknaden eller medlemmar 
som företräder annan motsvarande praktisk 
kännedom som hänför sig till nämndens an-
svarsområde. Dessa medlemmar bör utses ut-
ifrån förslag av arbetsmarknadsorganisatio-
nerna eller andra instanser som företräder 
praktisk sakkunskap. 

Kommittén utredde också frågan om munt-
lig förhandling i nämnderna. För att ett ären-
de skall kunna utredas har muntlig förhand-
ling kunnat verkställas i nämnderna så som 
bestäms i 37 § i förvaltningslagen. Enligt 
kommittén är målet med utvecklingen av sy-
stemet för sökande av ändring i beslut om 
social trygghet att en part som är missnöjd 
med beslutet skall kunna få sitt ärende be-
handlat vid rättvis rättegång i ett så tidigt 
skede av handläggningen som möjligt. Enligt 
kommittén talar detta för att muntlig förhand-
ling också under nämndfasen bör ordnas på 
en parts begäran, om inte muntlig förhandlig 
är uppenbart onödig på grund av ärendets art 
eller av någon annan orsak. 

När det gäller arbetslöshetsnämndens 
sammansättning föreslog kommittén att de 
lagfarna medlemmarna skall vara förtrogna 
med de förmånssystem som behandlas i 
nämnden. En läkarmedlem bör delta i be-
handlingen av ärenden där en medicinsk ut-
redning kan påverka avgörandet. Nämnden 
bör också bestå av medlemmar som är insatta 
i förhållandena inom arbetslivet och på ar-
betsmarknaden och som bör utses utifrån för-
slag av arbetsmarknadsorganisationerna. För 
säkerställande av att besvärsmyndigheten är 
opartisk och oavhängig bör det ses till att 
sammansättningen är objektiv enligt en be-
dömning med tanke på parterna. Detta bör 
beaktas när det bestäms om arbetsgivar- och 
arbetstagarinstansernas deltagande i besluts-
fattandet. 

Vid social- och hälsovårdsministeriet har 
den detaljerade beredningen av kommitténs 
förslag fortsatt i form av projektarbete. Utgå-
ende från kommitténs förslag har ändringar 
genomförts i fråga om besvärsnämnden för 
arbetspensionsärenden (677/2005 och 
678/2005) och besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden (681/2005). Genom den propo-

sition som nu överlämnas genomförs resulta-
ten av kommitténs arbete i fråga om arbets-
löshetsnämnden. 
 
2.  Nuläge 

I 12 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (1290/2002), som trädde i kraft 
vid ingången av 2003, finns bestämmelser 
om arbetslöshetsnämnden. Enligt 1 mom. är 
arbetslöshetsnämnden första besvärsinstans i 
ärenden som gäller utkomstskyddet för ar-
betslösa. Arbetslöshetsnämnden är första be-
svärsinstans också när ändring söks med stöd 
av lagen om vuxenutbildningsstöd 
(1276/2000), lagen om Utbildningsfonden 
(1306/2002), lagen om alterneringsledighet 
(1305/2002), lönegarantilagen (866/1998), 
lagen om lönegaranti för sjömän 
(1108/2000), lagen om offentlig arbetskrafts-
service (1295/2002), lagen om arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) och 
lagen om främjande av invandrares integra-
tion samt mottagande av asylsökande 
(493/1999), så som anges särskilt i de nämn-
da lagarna. 

Enligt 2 mom. i den nämnda paragrafen be-
står arbetslöshetsnämnden av en ordförande, 
som kan sköta uppdraget som huvudsyssla, 
samt ett behövligt antal vice ordförande, lag-
farna medlemmar, läkarmedlemmar samt re-
presentanter för arbetsmarknadsorganisatio-
nerna. För andra medlemmar än ordförande 
och vice ordförande förordnas personliga 
suppleanter. I praktiken har också ordföran-
den skött uppdraget som bisyssla. 

I 3 mom. bestäms om förordnande av med-
lemmarna, deras mandatperiod, behörighets-
villkoren för medlemmarna och nämndens 
beslutförhet. Genom lag 1009/2005, som 
trädde i kraft vid ingången av 2006, ändrades 
momentet så att statsrådet förordnar ordfö-
randen och vice ordförandena samt de övriga 
medlemmarna och deras suppleanter för fem 
år i sänder. Av arbetsmarknadsmedlemmarna 
skall hälften förordnas på förslag av arbets-
givarorganisationerna och hälften på förslag 
av arbetstagar- och tjänstemannaorganisatio-
nerna. Ordföranden, vice ordförandena och 
de lagfarna medlemmarna samt deras supple-
anter skall ha avlagt examen som medför be-
hörighet för domartjänst och vara väl för-
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trogna med frågor som gäller utkomstskyddet 
för arbetslösa. Läkarmedlemmarna och deras 
suppleanter skall vara legitimerade, med för-
säkringsmedicin förtrogna läkare.  

Nämnden kan i sin verksamhet vara inde-
lad i sektioner. I praktiken har det funnits tre 
sektioner vid nämnden. Genom den ovan 
nämnda lag som trädde i kraft vid ingången 
av 2006 ändrades också bestämmelsen om 
beslutförhet för sektionen, och dessutom in-
togs bestämmelser om beslutförhet för ple-
num samt om att företrädarna för intresseor-
ganisationerna inte kan utgöra majoritet i en 
beslutför sammansättning vid plenum eller i 
en beslutför sammansättning för en sektion.  

En sektion är beslutför då ordföranden, en 
medlem som förordnats på förslag av arbets-
givarföreningarnas mest representativa cen-
tralorganisationer och en medlem som för-
ordnats på förslag av arbetstagarnas och 
tjänstemännens fackföreningars mest repre-
sentativa centralorganisationer samt en lagfa-
ren medlem eller läkarmedlem är närvarande. 
Plenum är beslutfört då ordföranden eller en 
vice ordförande och minst hälften av de övri-
ga medlemmarna är närvarande. För att ple-
num skall vara beslutfört krävs dessutom att 
minst en medlem som förordnats på förslag 
av arbetsgivarföreningarnas mest representa-
tiva centralorganisationer och en medlem 
som förordnats på förslag av arbetstagarnas 
och tjänstemännens fackföreningars mest re-
presentativa centralorganisationer är närva-
rande. Sektionerna och plenum är emellertid 
beslutföra endast om sammanlagt högst hälf-
ten av de närvarande medlemmarna är med-
lemmar som förordnats på förslag av arbets-
givarföreningarnas mest representativa cen-
tralorganisationer och arbetstagarnas och 
tjänstemännens fackföreningars mest repre-
sentativa centralorganisationer. Vid behand-
lingen av ett ärende vars avgörande på ett vä-
sentligt sätt beror på medicinska synpunkter 
skall en närvarande medlem vara läkare. 

I 4 mom. sägs att vid behandlingen av 
ärenden i arbetslöshetsnämnden tillämpas 
förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte 
något annat bestäms särskilt. Om det behövs 
för att ett ärende skall kunna utredas kan 
muntlig förhandling verkställas i arbetslös-
hetsnämnden på det sätt som bestäms i 37 § i 
förvaltningsprocesslagen. Vid muntlig för-

handling tillämpas lagen om offentlighet vid 
rättegång (945/1984). Muntlig förhandling 
skall ske inom stängda dörrar i ärenden i vil-
ka tystnadsplikt gäller eller i vilka arbetslös-
hetsnämnden beslutar att de skall behandlas 
inom stängda dörrar på den grund att offent-
lig behandling kunde medföra särskild olä-
genhet för en part. 

Arbetslöshetsnämndens beslut delges i en-
lighet med 5 mom. genom att beslutet sänds 
per post genom brev till mottagaren under 
den adress han eller hon har uppgett för ar-
betslöshetsnämnden. Ett lagakraftvunnet be-
slut av arbetslöshetsnämnden får verkställas 
så som en lagakraftvunnen dom. Enligt 6 
mom. verkar arbetslöshetsnämnden i anslut-
ning till social- och hälsovårdsministeriet. 
Kostnaderna för dess verksamhet betalas av 
statens medel.  

I förordningen om arbetslöshetsnämnden 
(1331/2002) finns närmare bestämmelser om 
arbetslöshetsnämnden. I förordningen be-
stäms bl.a. om ärenden som skall behandlas 
av nämnden, ärenden som skall behandlas av 
nämnden vid plenum och om förvaltnings-
sektionen. Enligt 11 § kan övriga bestämmel-
ser om nämndens verksamhet utfärdas ge-
nom en arbetsordning som fastställs av soci-
al- och hälsovårdsministeriet.  

I 12 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa bestäms om undanröjande av ett 
lagakraftvunnet beslut. I paragrafen sägs att 
om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en 
förmån enligt lagen grundar sig på en oriktig 
eller bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
framställning av Folkpensionsanstalten eller 
arbetslöshetskassan i fråga eller på ansökan 
av den som saken gäller, efter att ha berett de 
övriga parterna tillfälle att bli hörda, undan-
röja beslutet och bestämma att ärendet skall 
behandlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan Folkpensionsanstal-
ten eller arbetslöshetskassan, tills ärendet har 
avgjorts på nytt, temporärt inställa utbetal-
ningen av förmånen eller betala den till det 
belopp framställningen avser. 

Likaså kan Försäkringsinspektionen för 
försäkringsdomstolen föreslå att ett på ovan 
nämnt sätt felaktigt beslut av en arbetslös-
hetskassa eller av arbetslöshetsnämnden skall 
undanröjas. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
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framställning kan Försäkringsinspektionen 
temporärt inställa utbetalningen av förmånen 
eller förordna att den skall betalas till det be-
lopp framställningen avser. Dessutom har ut-
komstskyddsombudet rätt att hos försäk-
ringsdomstolen ansöka om att ett lagakraft-
vunnet beslut i ett ärende som gäller arbets-
kraftspolitiska förutsättningar skall undanrö-
jas. 
 
3.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Denna proposition baserar sig på de mål 
och förslag som kommittén för ändringssö-
kande i beslut om social trygghet lade fram i 
sitt kommittébetänkande. I enlighet med det-
ta siktar propositionen till att stärka arbets-
löshetsnämndens ställning som ett självstän-
digt och oavhängigt rättskipningsorgan, göra 
lagstiftningen om den tydligare samt göra 
dess organisation smidigare än för närvaran-
de. Det föreslås att bestämmelser om de vik-
tigaste frågorna beträffande arbetslöshets-
nämnden skall finnas i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. 

Det föreslås att namnet på arbetslöshets-
nämnden ändras till besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden, vilket bättre beskriver 
dess verksamhet, och att bestämmelser om 
besvärsnämnden skall tas in i ett nytt 12 a 
kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
Som ett nytt arbetssätt för besvärsnämnden 
föreslås att ärenden som gäller sökande av 
ändring skall kunna behandlas i en förstärkt 
sektion. I lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa tas också in bestämmelser om en för-
valtningssektion och beslutförhet för den och 
dess förstärkta sektion. Det föreslås att ären-
den skall kunna behandlas av besvärsnämn-
den vid muntlig förhandling också på begä-
ran av en enskild part. I lagen föreslås dess-
utom andra behövliga ändringar som stärker 
besvärsnämndens självständiga ställning och 
dess oavhängighet som handläggare av ären-
den som gäller sökande av ändring och som 
skapar klarhet mellan olika besvärsnämnder 
när det gäller systemet för sökande av änd-
ring. 

Det föreslås att behörigheten för besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden utvidgas 
så att den har rätt att avgöra ansökningar om 

undanröjande av beslut av Folkpensionsan-
stalten, en arbetslöshetskassa eller Utbild-
ningsfonden. Största delen av de ansökningar 
om undanröjande av beslut som inkommer 
till försäkringsdomstolen gäller Folkpen-
sionsanstalten eller arbetslöshetskassorna. 
Processekonomiskt sett är det ändamålsenligt 
att ansökningar om undanröjande av beslut 
av Folkpensionsanstalten och arbetslöshets-
kassorna behandlas i den första besvärsin-
stansen och att försäkringsdomstolen behand-
lar ärenden som gäller undanröjande bara när 
en part söker ändring i ett beslut som den 
första besvärsinstansen meddelat i ett ärende 
som gäller undanröjande av beslut eller an-
söker om undanröjande av beslut som med-
delats av försäkringsdomstolen. Det föreslås 
därför att behörigheten för besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden utvidgas så att den 
skall behandla ärenden som gäller undanrö-
jande av lagakraftvunna beslut av Folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöshetskassa. På 
motsvarande sätt är det ändamålsenligt att 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
också behandlar ärenden som gäller undanrö-
jande av Utbildningsfondens lagakraftvunna 
beslut om vuxenutbildningsstöd. För beslut 
av besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den finns det på normalt sätt en besvärskanal 
till försäkringsdomstolen. 
 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Ekonomiska konsekvenser 

Avsikten är att propositionen skall skapa 
klarhet i sökande av ändring i ärenden som 
gäller utkomstskydd för arbetslösa och i 
ärenden som enligt bestämmelserna skall be-
handlas av arbetslöshetsnämnden. Det före-
slås att ansökningar om undanröjande av be-
slut av Folkpensionsanstalten, en arbetslös-
hetskassa eller Utbildningsfonden skall styras 
till besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den för behandling. Det kan antas att refor-
men ökar antalet ärenden som inkommer till 
besvärsnämnden med ca 900 per år. I propo-
sitionen föreslås också att besvärsnämnden 
skall kunna verkställa muntlig förhandling i 
ett ärende också på en enskild parts begäran 
samt behandla ärenden i en förstärkt sektion. 
Förslagen kan bedömas ha obetydliga verk-
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ningar på besvärsnämndens utgifter. Försla-
gen i denna proposition kan inte bedömas ha 
några betydande kostnadseffekter. 
 
4.2. Konsekvenser för medborgarna 

De föreslagna ändringarna bidrar till att 
skapa klarhet i systemet för sökande av änd-
ring i utkomstskyddsärenden.  

Förslaget om muntlig förhandling stärker 
parternas möjligheter att få sitt besvärsärende 
behandlat vid rättvis rättegång i ett så tidigt 
behandlingsskede som möjligt. Den före-
slagna möjligheten för besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden att behandla ärenden i 
en utvidgad sektion tryggar bättre än för när-
varande att besvärsnämnden iakttar en enhet-
lig avgörandepraxis i fråga om olika katego-
rier av ärenden.  
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen baserar sig på förslagen och 
riktlinjerna enligt betänkandet av kommittén 
för ändringssökande i beslut om social trygg-
het (KB 2001:9), vilka varit föremål för fort-
satt detaljerad beredning vid social- och häl-
sovårdsministeriet. Eftersom statsrådet har 
utsett ordföranden för arbetslöshetsnämnden 
för en mandatperiod som löper ut den 31 de-
cember 2010 och eftersom ordföranden har 
rätt att kvarstå i motsvarande uppdrag vid be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden till 
utgången av den nämnda mandatperioden, är 

det ändamålsenligt att den ändring som gäller 
ordförandeskapet som huvudsyssla initieras 
senare.  

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. Under beredningen 
hördes justitieministeriet, arbetsministeriet, 
finansministeriet, arbetslöshetsnämnden, för-
säkringsdomstolen, Utbildningsfonden, be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden, 
kommunernas pensionsnämnd, besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden, prövnings-
nämnden, olika socialförsäkringsnämnder, 
Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscen-
tralen, Försäkringsinspektionen, arbetslös-
hetskassornas samarbetsorganisation och 
centrala arbetsmarknadsorganisationer.  
 
6.  Samband med andra proposi -

t ioner 

I denna proposition föreslås bl.a. att 
12 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa skall upphävas och att bestämmelser 
om offentlighet vid rättegång skall tas in i 5 § 
3 mom. i det nya 12 a kap. som föreslås bli 
fogat till lagen. Riksdagen behandlar som 
bäst regeringens proposition med förslag till 
lag om offentlighet vid rättegång i förvalt-
ningsdomstolar samt vissa lagar som har 
samband med den (RP 12/2006 rd). När riks-
dagen behandlar den sistnämnda propositio-
nen bör den beakta de ändringar av bestäm-
melserna som stadfästs utgående från denna 
proposition. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa 

12 kap. Sökande av ändring 

1 §. Rätt att söka ändring. I 1 och 3 mom. 
ändras namnet på arbetslöshetsnämnden till 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. 
Ändringen är av teknisk natur. 

5 §. Besvär som inkommit för sent. I para-
grafen ändras namnet på arbetslöshetsnämn-
den till besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden. Ändringen är av teknisk natur. 

6 §. Dagen för delfående av beslut. I para-
grafen ändras namnet på arbetslöshetsnämn-
den till besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden. Ändringen är av teknisk natur. 

7 §. Undanröjande av beslut. I paragrafen 
bestäms om förfarandet vid ansökan om un-
danröjande av ett lagakraftvunnet beslut. Det 
föreslås att behörigheten för besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden utvidgas så att be-
svärsnämnden skall ha rätt att undanröja la-
gakraftvunna beslut av Folkpensionsanstalten 
eller en arbetslöshetskassa och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Besvärs-
nämnden skall inte undanröja sina egna be-
slut, utan försäkringsdomstolen skall undan-
röja besvärsnämndens och sina egna beslut. I 
paragrafen görs dessutom tekniska justering-
ar av ordalydelsen.  

Enligt 1 mom. skall besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden kunna undanröja ett 
lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsan-
stalten eller en arbetslöshetskassa, om beslu-
tet har grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart står i strid 
med lag. I dagens läge har försäkringsdom-
stolen denna behörighet. Yrkande om undan-
röjande av beslutet skall kunna framställas av 
Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan i 
fråga eller en part. Besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. En 
motsvarande bestämmelse i fråga om försäk-
ringsdomstolen finns för närvarande i 

1 mom. i den gällande lagen. Ett beslut som 
besvärsnämnden har meddelat om undanrö-
jande av ett lagakraftvunnet beslut skall kun-
na överklagas hos försäkringsdomstolen på 
samma sätt som övriga beslut av besvärs-
nämnden kan överklagas. För att klargöra sa-
ken fastställs detta i 1 mom. i lagen. 

Enligt 2 mom. skall försäkringsdomstolen 
kunna undanröja ett beslut av besvärsnämn-
den för utkomstskyddsärenden och sitt eget 
lagakraftvunna beslut, om beslutet har grun-
dat sig på en felaktig eller bristfällig utred-
ning eller uppenbart står i strid med lag. För-
säkringsdomstolen skall bereda parterna till-
fälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Par-
terna skall hos försäkringsdomstolen kunna 
yrka att besvärsnämndens beslut skall undan-
röjas på samma villkor som de hos besvärs-
nämnden kan yrka att ett beslut av Folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöskassa skall 
undanröjas. Därmed avgör besvärsnämnden 
inte yrkanden om undanröjande av sina egna 
beslut, utan ärendet avgörs av försäkrings-
domstolen. Försäkringsdomstolen skall också 
kunna undanröja sina egna beslut. 

Enligt 3 mom. gäller att om Folkpensions-
anstalten eller en arbetslöshetskassa yrkar att 
ett beslut enligt 1 eller 2 mom. skall undanrö-
jas, skall den kunna inställa utbetalningen av 
förmånen eller betala den enligt sitt yrkande 
tills ärendet avgörs på nytt. En motsvarande 
bestämmelse finns i 1 mom. i den gällande 
lagen.  

I 4 mom. bestäms om Försäkringsinspek-
tionens rätt att föreslå att ett lagakraftvunnet 
beslut av en arbetslöshetskassa eller besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden skall 
undanröjas. Samtidigt föreslås också bli be-
stämt om utkomstskyddsombudets rätt att an-
söka om att ett lagkraftvunnet beslut i ett 
ärende som gäller arbetskraftspolitiska förut-
sättningar skall undanröjas. Bestämmelsen 
motsvarar 2 mom. i den gällande lagen, bort-
sett från att det föreslås att momentet ändras 
så att Försäkringsinspektionen skall kunna 
föreslå för besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden att ett beslut av en arbetslös-
hetskassa skall undanröjas eller för försäk-
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ringsdomstolen att ett beslut av besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden skall 
undanröjas. Utkomstskyddsombudet har rätt 
att hos besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden eller hos försäkringsdomstolen an-
söka om att ett lagakraftvunnet beslut i ett 
ärende som gäller arbetskraftspolitiska förut-
sättningar skall undanröjas så som bestäms i 
1 och 2 mom. 

I 5 mom. bestäms om tidsfristen för ansö-
kan om undanröjande. Ansökan om undanrö-
jande av ett beslut skall göras inom fem år 
från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av 
särskilt vägande skäl skall ett beslut kunna 
undanröjas också senare. Parterna skall bere-
das tillfälle att höras före beslutsfattandet.  

Enligt 6 mom. gäller att om ny utredning 
framkommer i ett ärende som gäller bevil-
jande av förvägrad förmån eller utökande av 
redan beviljad förmån, skall Folkpensionsan-
stalten eller arbetslöshetskassan pröva ären-
det på nytt. I situationer av detta slag kan 
Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskas-
san utan hinder av ett tidigare lagakraftvun-
net beslut bevilja en förvägrad förmån eller 
utöka en redan beviljad förmån. Också be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden och 
försäkringsdomstolen kan tillämpa motsva-
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 1 §. Bestämmelsen mot-
svarar 3 mom. i den gällande lagen.  

9 §. Fördelning av rättegångskostnader. I 
paragrafen ändras namnet på arbetslöshets-
nämnden till besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden. Ändringen är av teknisk na-
tur. 
 
12 a kap. Besvärsnämnden för utkomst-

skyddsärenden 

I 12 kap. 3 § i den gällande lagen finns be-
stämmelser om arbetslöshetsnämnden. Med 
anledning av de förslagna ändringarna i fråga 
om arbetslöshetsnämnden föreslås att den 
nämnda paragrafen upphävs och att det tas in 
helt nya bestämmelser om besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden genom att ett nytt 
12 a kap. fogas till lagen. I det nya kapitlet 
bestäms om besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden.  

1 §. Besvärsnämnden för utkomstskydds-

ärenden. Det föreslås att namnet på arbets-
löshetsnämnden ändras till besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden, eftersom det 
namnet bättre än det nuvarande beskriver be-
svärsnämndens verksamhet som ett rättskip-
ningsorgan som behandlar ärenden som gäll-
er sökande av ändring. Enligt 1 mom. skall 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
vara första besvärsinstans i ärenden som 
gäller utkomstskyddet för arbetslösa och i 
andra ärenden om vilka bestäms i lag. Förut-
om i fråga om ärenden som gäller utkomst-
skyddet för arbetslösa är arbetslöshetsnämn-
den första besvärsinstans också när ändring 
söks med stöd av lagen om vuxenutbild-
ningsstöd (1276/2000), lagen om Utbild-
ningsfonden (1306/2002), lagen om alterne-
ringsledighet (1305/2002), lagen om lönega-
ranti för sjömän (1108/2000), lönegarantila-
gen (866/1998), lagen om offentlig arbets-
kraftsservice (1295/2002), lagen om arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 
och lagen om främjande av invandrares in-
tegration samt mottagande av asylsökande 
(493/1999). 

Enligt 2 mom. hör besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden till social- och hälso-
vårdsministeriets förvaltningsområde och be-
talas kostnaderna för dess verksamhet av sta-
tens medel. Enligt 12 kap. 3 § 6 mom. i den 
gällande lagen verkar arbetslöshetsnämnden i 
anslutning till social- och hälsovårdsministe-
riet. Eftersom arbetslöshetsnämnden i orga-
nisatoriskt hänseende är ett självständigt be-
svärsorgan föreslås att bestämmelsen ändras 
så att besvärsnämndens självständighet un-
derstryks på så vis att det sägs att besvärs-
nämnden verkar inom social- och hälso-
vårdsministeriets förvaltningsområde, inte i 
anslutning till ministeriet. 

2 §. Ordförande och medlemmar. I 1 mom. 
bestäms om sammansättningen för besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden. Enligt 
momentet består besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden av en ordförande, som 
kan sköta uppdraget som huvudsyssla, samt 
ett behövligt antal vice ordförande, lagfarna 
medlemmar, läkarmedlemmar samt med-
lemmar som är insatta i förhållandena inom 
arbetslivet och på arbetsmarknaden och som 
handlar under domaransvar. För andra med-
lemmar än ordförande och vice ordförande 
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förordnas personliga suppleanter.  
Bestämmelsen motsvarar 12 kap. 3 § 

2 mom. i den gällande lagen, bortsett från att 
ordalydelsen ses över så att representanter för 
arbetsmarknadsorganisationerna ändras till 
medlemmar som är insatta i förhållandena 
inom arbetslivet och på arbetsmarknaden. 
Ändringen innebär inte någon ändring i sak 
av den gällande lagen.  

I 2 mom. bestäms om utseende av ordfö-
randen, vice ordförandena, medlemmarna 
och suppleanterna, om deras mandatperiod, 
deras rätt att kvarstå i uppdraget och om så-
dana fall där deras plats blir ledig under 
mandatperioden. Bestämmelsen motsvarar 
vad som i 12 kap. 3 § 3 mom. i den gällande 
lagen bestäms om utseende av medlemmar-
na, mandatperiodens längd och rätten att 
kvarstå i uppdraget. Det föreslås en teknisk 
justering som gäller de medlemmar som är 
insatta i förhållanden inom arbetslivet och på 
arbetsmarknaden. Dessutom föreslås att det 
på lagnivå bestäms om sådana fall där ordfö-
randens, vice ordförandenas, medlemmarnas 
eller suppleanternas plats blir ledig under 
mandatperioden. Bestämmelser om detta 
finns för närvarande i 5 § i förordningen om 
arbetslöshetsnämnden (1331/2002). Det före-
slås bli bestämt att om ordförandens, en vice 
ordförandes, en medlems eller en suppleants 
plats blir ledig under mandatperioden, skall 
statsrådet i personens ställe för återstoden av 
perioden på motsvarande sätt förordna en 
ordförande, en vice ordförande, en medlem 
eller en suppleant som uppfyller de behörig-
hetsvillkor som anges i 3 mom. Angående 
deras rätt att kvarstå i uppdraget gäller i öv-
rigt vad som bestäms om innehavare av do-
martjänst.  

I 3 mom. bestäms om behörighetsvillkoren 
för medlemmarna i besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden. Det föreslås att behö-
righetsvillkoren ändras så att medlemmarna 
av besvärsnämnden skall vara förtrogna med 
frågor som gäller utkomstskyddet för arbets-
lösa. Ordföranden, vice ordförandena och de 
lagfarna medlemmarna samt deras supplean-
ter skall dessutom ha avlagt examen som 
medför behörighet för domartjänst. Läkar-
medlemmarna och deras suppleanter skall 
vara legitimerade läkare. Det här innebär i 
praktiken att läkarmedlemmarna och deras 

suppleanter skall vara legitimerade läkare en-
ligt vad som i lagstiftningen bestäms särskilt 
om utövande av läkaryrket. Det förutsätts 
inte längre att läkarmedlemmarna eller deras 
suppleanter har särskilda kunskaper om för-
säkringsmedicin, eftersom det inom vissa 
medicinska delområden i praktiken finns få 
läkare med denna förtrogenhet. Det är me-
ningen att det administrativa förfarandet i an-
slutning till rekryteringen av läkarmedlem-
mar skall revideras vid social- och hälso-
vårdsministeriet så att det blir effektivare än 
förut. Avsikten är att social- och hälsovårds-
ministeriet i fortsättningen skall begära ett 
förslag av Finlands Läkarförbund som grund 
för sin framställning om en kandidat som bör 
utses som läkarmedlem i besvärsnämnden 
och som uppfyller behörighetsvillkoren. 

3 §. Behandlingen av rättskipningsärenden 
i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. 
I paragrafen bestäms om behandlingen av 
rättskipningsärenden i besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden vara indelad i sektioner. 
Det föreslås att bestämmelsen i 12 kap. 3 § 
3 mom. i den gällande lagen, enligt vilken 
nämnden i sin verksamhet kan vara indelad i 
sektioner, ändras så att det sägs att besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden i sin 
verksamhet är indelad i sektioner. I praktiken 
har arbetslöshetsnämnden i sin verksamhet 
varit indelad i tre sektioner. Genom ändring-
en fastställs den praxis som tillämpats inom 
nämnden. Den föreslagna bestämmelsen i 1 
mom. innebär att förvaltningssektionen skall 
bestämma vilka medlemmar som ingår i sek-
tionerna. Enligt tidigare praxis har beslut om 
detta fattats i plenum, vilket i synnerhet i 
samband med byte av medlemmar har visat 
sig vara ett onödigt tungrott och osmidigt 
förfarande. Den föreslagna revideringen ef-
fektiviserar förfarandet till denna del och gör 
det lättare.  

I 2 mom. bestäms om avgörande av rätt-
skipningsärenden i en sektion och om sektio-
nernas beslutföra sammansättning. Förslaget 
motsvarar den nuvarande regleringen. Rätt-
skipningsärenden avgörs av besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden i en sektion bestå-
ende av minst fyra och högst sex medlemmar 
och vars ordförande är besvärsnämndens ord-
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förande eller en vice ordförande. I praktiken 
har sektionen avgjort rättskipningsärenden i 
en sammansättning med sex medlemmar, 
dvs. ordföranden, två medlemmar som är in-
satta i förhållandena inom arbetslivet och på 
arbetsmarknaden samt tre lagfarna medlem-
mar eller, om det är fråga om ett ärende vars 
avgörande på ett väsentligt sätt beror på me-
dicinska synpunkter, två lagfarna medlem-
mar och en läkarmedlem. Vid behandlingen 
av ett ärende vars avgörande på ett väsentligt 
sätt beror på medicinska synpunkter skall en 
av de medlemmar som deltar i behandlingen 
vara läkare. Sektionen är beslutför då ordfö-
randen, en lagfaren medlem eller en läkar-
medlem, två medlemmar som är insatta i för-
hållandena inom arbetslivet och på arbets-
marknaden är närvarande. Den ena de sist-
nämnda medlemmarna skall ha förordnats på 
förslag av arbetsgivarföreningarnas mest re-
presentativa centralorganisationer och den 
andra på förslag av arbetstagarnas och tjäns-
temännens fackföreningars mest representa-
tiva centralorganisationer. 

I 3 mom. bestäms om en förstärkt sektion 
vid besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den. Möjligheten att föra ett ärende för be-
handling i en förstärkt sektion är en nyhet 
jämfört med nuläget. För säkerställande av 
en enhetlig tolkning skall ordföranden för be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden el-
ler en sektion eller dess ordförande kunna 
förordna att ett ärende som behandlas i sek-
tionen eller en fråga som hör till ett ärende 
skall avgöras i en förstärkt sektion. Till den 
förstärkta sektionen skall höra besvärsnämn-
dens ordförande, vice ordförandena samt 
medlemmarna i den sektion som tidigare har 
behandlat ärendet. Den förstärkta sektionen 
är beslutför när besvärsnämndens ordförande 
eller en vice ordförande samt minst två tred-
jedelar av de övriga medlemmarna är närva-
rande. I den sista meningen i momentet be-
stäms om tilläggsvillkoren för att den för-
stärkta sektionen skall vara beslutför. Enligt 
bestämmelsen gäller för de övriga medlem-
marna än ordföranden och vice ordförandena 
vad som bestäms i 2 mom. Det innebär att för 
att den förstärkta sektionen skall vara beslut-
för förutsätts det på motsvarande sätt som i 
fråga om en sektions beslutförhet att minst en 
lagfaren medlem eller, i medicinska ärenden, 

en läkarmedlem är närvarande. Det innebär 
också att för att den förstärkta sektionen skall 
vara beslutför förutsätt att två medlemmar 
som är insatta i förhållandena inom arbetsli-
vet och på arbetsmarknaden är närvarande. 
Den ena av dem skall ha förordnats på för-
slag av arbetsgivarföreningarnas mest repre-
sentativa centralorganisationer och den andra 
på förslag av arbetstagarnas och tjänstemän-
nens fackföreningars mest representativa 
centralorganisationer. Avsikten är att den 
förstärkta sektionen skall behandla olika 
slags enskilda ärenden för att säkerställa en 
enhetlig tolkningslinje. De ärenden som be-
handlas i den förstärkta sektionen kan vara 
av mycket olika karaktär, t.ex. ett förmåns-
ärende kan ha karaktär av ett prejudikat, vara 
svår till sitt innehåll i sak eller kräva princi-
piella resonemang.  

I 4 mom. bestäms om besvärsnämndens 
plenum. Enligt momentet gäller att om ett 
ärende som skall avgöras av besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden är av principiell 
betydelse för tillämpningen av lagen eller om 
en sektions avgörande skulle komma att av-
vika från tidigare praxis, kan besvärsnämn-
dens ordförande eller sektionen eller dess 
ordförande förordna att ärendet skall behand-
las i besvärsnämndens plenum. Innehållet i 
bestämmelsen motsvarar 2 § 1 mom. i den 
gällande förordningen om besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden.  

Plenum är beslutfört då ordföranden eller 
en vice ordförande och minst hälften av de 
övriga medlemmarna är närvarande. För att 
plenum skall vara beslutfört krävs dessutom 
att minst två medlemmar som är insatta i för-
hållandena inom arbetslivet och på arbets-
marknaden är närvarande. Den ena av med-
lemmarna skall ha förordnats på förslag av 
arbetsgivarföreningarnas mest representativa 
centralorganisationer och den andra på för-
slag av arbetstagarnas och tjänstemännens 
fackföreningars mest representativa central-
organisationer. Vid behandlingen av ett ären-
de vars avgörande på ett väsentligt sätt beror 
på medicinska synpunkter skall en närvaran-
de medlem vara läkare. Bestämmelsen om 
plenums beslutförhet motsvarar vad som i 
12 kap. 3 § i den gällande lagen bestäms om 
plenums beslutförhet. 

I 5 mom. anges ett tilläggsvillkor för att 
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sektionerna, den förstärka sektionen och ple-
num skall vara beslutföra. Bestämmelsen 
motsvarar vad som i 12 kap. 3 § 3 mom. i 
den gällande lagen bestäms om sektionernas 
och plenums beslutförhet. Det föreslås att be-
stämmelsen också skall gälla den förstärkta 
sektionen. Enligt förslaget är sektionerna, 
den förstärkta sektionen och plenum emeller-
tid beslutföra endast om sammanlagt högst 
hälften av de närvarande medlemmarna är 
medlemmar som är insatta i förhållandena 
inom arbetslivet och på arbetsmarknaden. I 
momentet bestäms dessutom om en sektions 
beslutförhet när ordföranden och minst två 
andra medlemmar är närvarande vid sektio-
nens sammanträde, förutsatt att de övriga 
medlemmar som hör till sektionen i beslutför 
sammansättning enligt 2 mom. och som inte 
är närvarande skriftligen före sammanträdet 
har meddelat att de förenar sig om föredra-
gandens framställning och även de närvaran-
de medlemmarna intar samma ståndpunkt. 
Det här förutsätter att de medlemmar som in-
går i sammansättningen för avgörande enhäl-
ligt, före sammanträdet har meddelat att de 
förenar sig med föredragandens förslag som 
inte längre ändras under sammanträdet.  

4 §. Behandlingen av administrativa ären-
den i besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden. I paragrafen bestäms om förvalt-
ningssektionen vid besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden. I 6 § i den gällande 
förordningen om arbetslöshetsnämnden be-
stäms om ärenden som skall behandlas i för-
valtningssektionen, om dess sammansättning 
och om dess beslutförhet. Det föreslås att be-
stämmelser om förvaltningssektionen skall 
tas in i lagen. Det föreslås att bestämmelser-
na om förvaltningssektionens sammansätt-
ning och beslutförhet skall ändras. Genom 
ändringarna säkerställs att kravet på oav-
hängighet uppfylls också när det gäller för-
valtningssektionens sammansättning och 
dess beslutföra sammanträden. 

I 1 mom. bestäms om förvaltningssektio-
nens sammansättning och ärenden som skall 
behandlas i sektionen. Enligt momentet skall 
administrativa ärenden behandlas i förvalt-
ningssektionen på motsvarande sätt som en-
ligt vad som bestäms i den gällande förord-
ningen. Enligt 6 § i den gällande förordning-
en om arbetslöshetsnämnden är arbetslös-

hetsnämndens ordförande ordförande för för-
valtningssektionen. Övriga medlemmar är 
vice ordförandena och en lagfaren medlem 
som väljs av nämnden samt en representant 
som de av arbetsgivarorganisationerna utsed-
da medlemmarna och en representant som de 
av arbetstagar- och tjänstemannaorganisatio-
nerna utsedda medlemmarna valt bland sig. 
Det föreslås att förvaltningssektionens sam-
mansättning ändras så att också en av be-
svärsnämndens vice ordförande skall kunna 
vara ordförande för förvaltningssektionen, 
om besvärsnämndens ordförande har förhin-
der, och så att två lagfarna medlemmar ingår. 
Med undantag för förvaltningssektionens 
ordförande och vice ordförandena skall med-
lemmarna också ha personliga suppleanter. 
Den föreslagna reformen effektiviserar be-
handlingen och avgörandet av administrativa 
ärenden. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om valet 
av förvaltningssektionens lagfarna medlem-
mar, de medlemmar som är insatta i förhål-
landen inom arbetslivet och på arbetsmark-
naden och deras suppleanter. De lagfarna 
medlemmarna skall väljas i plenum bland be-
svärsnämndens lagfarna medlemmar och de-
ras suppleanter. I plenum skall som med-
lemmar i förvaltningssektionen väljas två 
medlemmar bland de medlemmar som är in-
satta i förhållandena på arbetsmarknaden och 
bland deras suppleanter. Den ena av med-
lemmarna skall ha utsetts till besvärsnämn-
den på förslag av arbetsgivarföreningarnas 
mest representativa centralorganisationer och 
den andra på förslag av arbetstagarnas och 
tjänstemännens fackföreningars mest repre-
sentativa centralorganisationer. När det gäller 
valet av de medlemmar som är insatta i för-
hållandena inom arbetslivet och på arbets-
marknaden innebär ändringen en ändring av 
bestämmelsen i den gällande förordningen. 
Den föreslagna reformen underlättar valet av 
de medlemmar som är insatta i förhållandena 
inom arbetslivet och på arbetsmarknaden och 
gör valet smidigare.  

I 3 mom. bestäms om förvaltningssektio-
nens beslutförhet. Enligt den gällande be-
stämmelsen är förvaltningssektionen beslut-
för då ordföranden samt båda arbetsmark-
nadsmedlemmarna är närvarande vid mötet. 
Det föreslås att bestämmelsen om förvalt-
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ningssektionens beslutförhet ändras så att 
förvaltningssektionen är beslutför när be-
svärsnämndens ordförande, eller vid förhin-
der för denne en av vice ordförandena, de 
båda medlemmarna som är insatta i förhål-
landena inom arbetslivet och på arbetsmark-
naden samt en lagfaren medlem är närvaran-
de. Ändringen innebär en ändring i sak av 
bestämmelsen i den gällande förordningen.  

5 §. Behandlingen av ärenden. Enligt 
1 mom. skall förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) tillämpas vid behandlingen av 
ärenden i besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden, om inte något annat bestäms 
särskilt. Bestämmelser om tillämpning av 
förvaltningsprocesslagen finns för närvaran-
de i 12 kap. 3 § 4 mom., och innehållet i för-
slaget motsvarar den gällande lagen. 

I 2 mom. bestäms om verkställande av 
muntlig förhandling i besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden. Enligt den gällande 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa har 
muntlig förhandling kunnat verkställas i ar-
betslöshetsnämnden på det sätt som bestäms i 
37 § i förvaltningsprocesslagen, om det har 
behövts för att ett ärende skall kunna utredas. 
Det föreslås att bestämmelsen ändras så att 
också det som i 38 § i förvaltningsprocessla-
gen föreskrivs om muntlig förhandling i för-
valtningsdomstol på begäran av en enskild 
part skall gälla även verkställande av muntlig 
förhandling i besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden. Besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden skall således kunna 
verkställa muntlig förhandling i enlighet med 
både 37 och 38 § i förvaltningsprocesslagen. 
I 2 mom. hänvisas särskilt till 38 § i nämnda 
lag. Det innebär att besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden skall vara skyldig att på 
samma sätt som förvaltningsdomstolen ordna 
muntlig förhandling på begäran av en part. 
Muntlig förhandling som begärts av en part 
skall kunna utebli, om yrkandet inte utreds 
eller avslås direkt eller om muntlig förhand-
ling är uppenbart onödig på grund av ären-
dets natur eller av någon annan orsak.  

Enligt 3 mom. skall lagen om offentlighet 
vid rättegång (945/1984) tillämpas vid munt-
lig förhandling. Muntlig förhandling skall 
ske inom stängda dörrar i ärenden i vilka 
tystnadsplikt gäller eller i vilka besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden beslutar 

att de skall behandlas inom stängda dörrar på 
den grund att offentlig behandling kunde 
medföra särskild olägenhet för en part. Riks-
dagen behandlar som bäst regeringens propo-
sition med förslag till lag om offentlighet vid 
rättegång i förvaltningsdomstolar samt vissa 
lagar som har samband med den (RP 12/2006 
rd), i vilken det föreslås att de allmänna be-
stämmelserna om offentlighet vid rättegång 
skall revideras. Reformen kan också påverka 
regleringen av besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden.  

Enligt 4 mom. skall ett beslut av besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden delges 
genom att beslutet sänds per post genom brev 
till mottagaren under den adress han eller 
hon har uppgett för besvärsnämnden. Enligt 
momentet gäller vidare att ett lagakraftvun-
net beslut av besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden får verkställas så som en la-
gakraftvunnen dom. Bestämmelsen motsva-
rar 12 kap. 3 § 5 mom. i den gällande lagen. 

6 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. Enligt 1 mom. skall närmare bestämmel-
ser om organisationen för besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden, dess personal, 
behandlingen av ärenden och dess verksam-
het utfärdas genom förordning av statsrådet.  

I 2 mom. bestäms om den närmare regler-
ingen av organiseringen av arbetet i besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden. Enligt 
momentet skall närmare bestämmelser om 
organiseringen av arbetet i besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden kunna utfärdas i 
besvärsnämndens arbetsordning som skall 
fastställas av besvärsnämndens förvaltnings-
sektion. 
 
13 kap. Bestämmelser om erhållande 

och utlämnande av uppgifter 

9 §. Utkomstskyddsombudets rätt att få 
uppgifter och att vara närvarande. I 1 mom. 
ändras namnet på arbetslöshetsnämnden till 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. 
Ändringen är av teknisk natur. 

Ikraftträdande. Lagen avses träda i kraft 
den 1 januari 2007. I 1 och 5 mom. i ikraft-
trädandebestämmelsen föreslås sedvanliga 
bestämmelser om detta.  

Enligt 2 mom. skall vad som i någon annan 
lag föreskrivs om arbetslöshetsnämnden gälla 
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besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
efter det att den nya lagen har trätt i kraft.  

Den som utsetts till arbetslöshetsnämndens 
ordförande och de som utsetts till vice ordfö-
rande, medlemmar och suppleanter för den 
mandatperiod som går ut den 31 december 
2010 skall ha rätt att kvarstå i motsvarande 
uppdrag i besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden fram till utgången av den 
nämnda mandatperioden. En bestämmelse 
om detta föreslås i 3 mom. 

Enligt 4 mom. skall de ansökningar om un-
danröjande som avses i 12 kap. 7 § 1 mom. 
och som är anhängiga vid försäkringsdom-
stolen efter det att lagen har trätt i kraft avgö-
ras av försäkringsdomstolen.  
 
1.2. Lagen om vuxenutbildningsstöd 

22 §. Ändringssökande. I 1 mom. ändras 
namnet på arbetslöshetsnämnden till be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden. 
Ändringen är av teknisk natur.  

24 §. Besvär som inkommit för sent. I para-
grafen ändras namnet på arbetslöshetsnämn-
den till besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden. Ändringen är av teknisk natur. 

25 §. Undanröjande av beslut. I paragrafen 
bestäms om undanröjande av beslut av Ut-
bildningsfonden som gäller vuxenutbild-
ningsstöd. Det föreslås att behörigheten för 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
utvidgas så att besvärsnämnden skall ha rätt 
att undanröja ett sådant beslut som nämns 
ovan och bestämma att ärendet skall behand-
las på nytt. I dagens läge har försäkrings-
domstolen denna behörighet. Besvärsnämn-
den skall inte undanröja sina egna beslut, 
utan försäkringsdomstolen skall undanröja 
besvärsnämndens och sina egna beslut.  

Enligt 1 mom. skall besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden kunna undanröja ett 
lagakraftvunnet beslut av Utbildningsfonden 
som gäller vuxenutbildningsstöd och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt, 
om beslutet har grundat sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag. Utbildningsfonden eller en part 
skall kunna ansöka om att beslutet skall un-
danröjas. Besvärsnämnden skall bereda par-
terna tillfälle att bli hörda före beslutsfattan-
det. Besvärsnämndens beslut skall få över-

klagas hos försäkringsdomstolen på samma 
sätt som övriga beslut av besvärsnämnden 
kan överklagas. För att klargöra saken fast-
ställs detta i 1 mom. i lagen. 

Enligt 2 mom. skall försäkringsdomstolen 
kunna undanröja ett lagakraftvunnet beslut 
av besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den och sitt eget beslut, om beslutet har 
grundat sig på en felaktig eller bristfällig ut-
redning eller uppenbart står i strid med lag. 
Parterna skall kunna yrka hos försäkrings-
domstolen att besvärsnämndens beslut skall 
undanröjas på samma villkor som de hos be-
svärsnämnden kan yrka att ett beslut av Ut-
bildningsfonden skall undanröjas. Därmed 
avgör inte besvärsnämnden yrkanden om un-
danröjande av sina egna beslut, utan ärendet 
avgörs av försäkringsdomstolen. Försäk-
ringsdomstolen skall också kunna undanröja 
sina egna beslut. 

Enligt 3 mom. gäller att om Utbildnings-
fonden yrkar att ett i 1 eller 2 mom. nämnt 
beslut skall undanröjas kan fonden, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt avbry-
ta utbetalningen av stödet eller betala det en-
ligt sitt yrkande tills ärendet har avgjorts på 
nytt.  

I 4 mom. bestäms om tidsfristen för ansö-
kan om undanröjande. Ansökan om undanrö-
jande av ett beslut skall göras inom fem år 
från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av 
särskilt vägande skäl kan ett beslut undanrö-
jas på ansökan som gjorts efter utgången av 
den föreskrivna tiden. Parterna skall beredas 
tillfälle att höras före beslutsfattandet.  

Enligt 5 mom. skall fonden pröva ärendet 
på nytt, om ny utredning framkommer i ett 
ärende som gäller beviljande av förvägrad 
förmån eller utökande av redan beviljad för-
mån. Fonden kan utan hinder av ett tidigare 
lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller utöka en redan beviljad förmån. 
Också besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökande. 
I beslutet får ändring sökas enligt 22 §. Be-
stämmelsen motsvarar gällande 25 § 2 mom.  

Ikraftträdande. Lagen avses träda i kraft 
den 1 januari 2007. I 1 och 3 mom. i ikraft-
trädandebestämmelsen föreslås sedvanliga 
bestämmelser om detta. 
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Enligt 2 mom. skall de ansökningar om un-
danröjande som avses i 25 kap. 1 mom. och 
som är anhängiga vid försäkringsdomstolen 
efter det att lagen har trätt i kraft avgöras av 
försäkringsdomstolen.  
 
1.3. Lagen om finansiering av arbetslös-

hetsförmåner  

25 §. Ändringssökande. I 2 mom. ändras 
namnet på arbetslöshetsnämnden till be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden. 
Ändringen är av teknisk natur.  
 
1.4. Lagen om alterneringsledighet 

20 §. Sökande av ändring. I 1 och 2 mom. 
ändras namnet på arbetslöshetsnämnden till 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. 
Ändringen är av teknisk natur. 

21 §. Tillämpning av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa och lagen om arbetslös-
hetskassor. I 1 mom. ändras namnet på ar-
betslöshetsnämnden till besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden. Ändringen är av tek-
nisk natur. 
 
1.5. Lönegarantilagen 

26 §. Förvaltningsbesvär. I 1 och 2 mom. 
ändras namnet på arbetslöshetsnämnden till 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. 
Ändringen är av teknisk natur. 
 
1.6. Lagen om lönegaranti för sjömän 

24 §. Förvaltningsbesvär. I 1 och 2 mom. 
ändras namnet på arbetslöshetsnämnden till 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. 
Ändringen är av teknisk natur. 
 
1.7. Lagen om offentlig arbetskrafts-

service 

13 kap. Sökande av ändring 

2 §. Sökande av ändring i beslut om vissa 
studiesociala förmåner och ersättningar för 
uppehälle. I 1 mom. 3 punkten ändras nam-
net på arbetslöshetsnämnden till besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden. Änd-
ringen är av teknisk natur. 

2.  Närmare bestämmelser och fö-
reskri f ter  

Det föreslås att i lagen tas in en bestäm-
melse om bemyndigande enligt vilken när-
mare bestämmelser om organisationen för 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, 
dess personal, behandlingen av ärenden och 
dess verksamhet skall utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Närmare bestämmelser 
om organiseringen av arbetet i besvärsnämn-
den för utkomstskyddsärenden kan utfärdas i 
besvärsnämndens arbetsordning som skall 
fastställas av besvärsnämndens förvaltnings-
sektion. 
 
 
 
3.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. Åtgärder som verkställigheten av la-
garna förutsätter skall få vidtas innan lagarna 
träder i kraft.  
 
 
 
4.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

Besvärsnämnderna är sådana besvärsorgan 
angående vilka bestäms genom lag i enlighet 
med 98 § 3 mom. i grundlagen och i fråga 
om vilkas verksamhet sådana garantier för en 
rättvis rättegång som avses i 21 § 2 mom. i 
grundlagen skall uppfyllas.  

Bestämmelser om besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden finns i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Besvärsnämnden 
verkar i likhet med en domstol och dess med-
lemmar sköter sina uppdrag under domaran-
svar, och deras oavhängighet garanteras ge-
nom bestämmelser om jäv. De föreslagna 
ändringarna stärker för sin del det i 21 § i 
grundlagen avsedda rättsskyddet i ärenden 
som gäller sökande av ändring vilka skall 
behandlas av besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden. Regeringen anser att den fö-
reslagna lagen inte kränker de grundläggande 
fri- och rättigheterna enligt grundlagen och 
inte heller i övrigt strider mot grundlagen, 
och att den således kan behandlas i vanlig 
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lagstiftningsordning. Regeringen anser det 
dock vara önskvärt att utlåtande om proposi-
tionen begärs av grundlagsutskottet. 

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

1. 
 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 

12 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1364/2003 och 1009/2005, samt 
ändras 12 kap. 1 § 1 och 3 mom., 5—7 och 9 § samt 13 kap. 9 § 1 mom.,  
av dem 12 kap. 1 § 3 mom. och 9 § sådana de lyder i lag 608/2005, samt 
fogas till lagen ett nytt 12 a kap. som följer: 

 
V AVDELNINGEN 

VERKSTÄLLIGHET OCH SÖKANDE AV 
ÄNDRING 

12 kap. 

Sökande av ändring 

1 § 

Rätt att söka ändring 

Den som är missnöjd med Folkpensionsan-
staltens eller arbetslöshetskassans beslut får 
söka ändring i det hos besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden och den som är miss-
nöjd med ett beslut av besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden får söka ändring i det 
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdom-
stolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utkomstskyddsombudet har rätt att söka 
ändring i ett ärende som gäller de arbets-
kraftspolitiska förutsättningarna för erhållan-
de av arbetslöshetsförmåner eller fördelning 
av rättegångskostnader genom att i enlighet 
med 1 mom. anföra besvär hos besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden inom 30 
dagar från det arbetssökanden fick del av 

Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshets-
kassans beslut och hos försäkringsdomstolen 
inom 30 dagar från det arbetskraftsmyndig-
heten fick del av beslutet.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för utkomstskyddsärenden eller försäk-
ringsdomstolen kommit in efter utgången av 
den tid som nämns i 1 §, kan besvärsinstan-
sen trots förseningen ta upp besvären till 
prövning, om det har funnits vägande skäl till 
förseningen. 
 

6 § 

Dagen för delfående av beslut 

Ändringssökanden anses ha fått del av be-
slutet den sjunde dagen efter att beslutet pos-
tades under den adress han eller hon uppgi-
vit, om inte något annat visas. Utkomst-
skyddsombudet anses ha fått del av ett beslut 
av besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den den sjunde dagen efter att beslutet posta-
des under arbetskraftsmyndighetens adress, 
om inte något annat visas. 
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7 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöshetskassa 
grundar sig på en felaktig eller bristfällig ut-
redning eller uppenbart står i strid med lag, 
kan besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den på yrkande av Folkpensionsanstalten, ar-
betslöshetskassan i fråga eller en part undan-
röja beslutet och bestämma att ärendet skall 
behandlas på nytt. Besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I 
beslutet får ändring sökas enligt 1 § 1 och 
2 mom. 

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden eller 
försäkringsdomstolen grundar sig på en fel-
aktig eller bristfällig utredning eller uppen-
bart står i strid med lag, kan försäkringsdom-
stolen på yrkande av Folkpensionsanstalten, 
arbetslöshetskassan i fråga eller en part un-
danröja beslutet och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. Försäkringsdomsto-
len skall bereda parterna tillfälle att bli hörda 
innan ärendet avgörs.  

Efter att ha yrkat att ett i 1 eller 2 mom. av-
sett beslut skall undanröjas kan Folkpen-
sionsanstalten eller arbetslöshetskassan, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt instäl-
la utbetalningen av förmånen eller betala den 
enligt sitt yrkande. 

Likaså kan Försäkringsinspektionen för be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden fö-
reslå att ett på ovan nämnt sätt felaktigt be-
slut av en arbetslöshetskassa eller för försäk-
ringsdomstolen att ett beslut av besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden skall 
undanröjas. Efter att ha gjort en ovan nämnd 
framställning kan Försäkringsinspektionen 
förordna att utbetalningen av förmånen skall 
inställas temporärt eller att den skall betalas 
till det belopp framställningen avser. Dessut-
om har utkomstskyddsombudet rätt att ansö-
ka om att ett lagakraftvunnet beslut i ett 
ärende som gäller arbetskraftspolitiska förut-
sättningar skall undanröjas så som bestäms i 
1 och 2 mom. 

Ansökan om undanröjande av ett beslut 
skall göras inom fem år från det att beslutet 

har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande 
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan 
som gjorts även efter utgången av den före-
skrivna tiden. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall Folkpensionsanstalten eller arbetslös-
hetskassan pröva ärendet på nytt. Folkpen-
sionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Besvärsnämn-
den för utkomstskyddsärenden och försäk-
ringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får ändring 
sökas enligt 1 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Fördelning av rättegångskostnader 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den och försäkringsdomstolen kan ålägga ar-
betskraftsmyndigheten att helt eller delvis er-
sätta Folkpensionsanstalten eller en arbets-
löshetskassa för rättegångskostnaderna i ett 
ärende där Folkpensionsanstalten eller ar-
betslöshetskassan åläggs att betala en parts 
rättegångskostnader och skyldigheten att be-
tala rättegångskostnader huvudsakligen eller 
delvis grundar sig på ett arbetskraftspolitiskt 
utlåtande enligt 11 kap. 4 §. Arbetskrafts-
kommissionen eller arbetskraftsbyrån skall 
höras om fördelningen av ersättningsansva-
ret. 
 

12 a kap. 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 

1 § 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den är första besvärsinstans i ärenden som 
gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Dessut-
om är besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden besvärsinstans i de ärenden om vilka 
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bestäms särskilt i lag. 
Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-

den verkar inom social- och hälsovårdsmini-
steriets förvaltningsområde. Kostnaderna för 
dess verksamhet betalas av statens medel. 
 

2 § 

Ordförande och medlemmar 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den består av en ordförande, som kan sköta 
uppdraget som huvudsyssla, samt ett behöv-
ligt antal vice ordförande, lagfarna medlem-
mar, läkarmedlemmar samt medlemmar som 
är insatta i förhållandena inom arbetslivet 
och på arbetsmarknaden och som handlar 
under domaransvar. För andra medlemmar än 
ordförande och vice ordförande förordnas 
personliga suppleanter. 

Statsrådet förordnar ordföranden och vice 
ordförandena samt de övriga medlemmarna 
och deras suppleanter för fem år i sänder. 
Om någon av deras plats blir ledig under 
mandatperioden, utses en efterträdare för 
återstoden av perioden. Angående deras rätt 
att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt vad som 
bestäms om innehavare av domartjänst. Av 
de medlemmar som är insatta i förhållandena 
inom arbetslivet och på arbetsmarknaden 
skall hälften utses på förslag av arbetsgivar-
föreningarnas mest representativa centralor-
ganisationer och hälften på förslag av arbets-
tagarnas och tjänstemännens fackföreningars 
mest representativa centralorganisationer.  

Medlemmarna i besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden skall vara förtrogna 
med frågor som gäller utkomstskyddet för 
arbetslösa. Ordföranden, vice ordförandena 
och de lagfarna medlemmarna samt deras 
suppleanter skall dessutom ha avlagt examen 
som medför behörighet för domartjänst. Lä-
karmedlemmarna och deras suppleanter skall 
vara legitimerade läkare.  
 

3 § 

Behandlingen av rättskipningsärenden i be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den är i sin verksamhet indelad i sektioner så 

som dess förvaltningssektion bestämmer. 
Rättskipningsärenden avgörs av besvärs-

nämnden för utkomstskyddsärenden i en sek-
tion bestående av minst fyra och högst sex 
medlemmar och vars ordförande är besvärs-
nämndens ordförande eller en vice ordföran-
de. Vid behandlingen av ett ärende vars av-
görande på ett väsentligt sätt beror på medi-
cinska synpunkter skall en de medlemmar 
som deltar i behandlingen vara läkare. Sek-
tionen är beslutför då ordföranden, en lagfa-
ren medlem eller en läkarmedlem samt två 
medlemmar som är insatta i förhållandena 
inom arbetslivet och på arbetsmarknaden är 
närvarande. Den ena av de sistnämnda med-
lemmarna skall ha förordnats på förslag av 
arbetsgivarföreningarnas mest representativa 
centralorganisationer och den andra på för-
slag av arbetstagarnas och tjänstemännens 
fackföreningars mest representativa central-
organisationer.  

För säkerställande av en enhetlig tolkning 
kan ordföranden för besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden eller en sektion eller 
dess ordförande förordna att ett ärende som 
behandlas i sektionen eller en fråga som hör 
till ett ärende skall avgöras i en förstärkt sek-
tion. Till den förstärkta sektionen hör be-
svärsnämndens ordförande, vice ordförande-
na samt medlemmarna i den sektion som ti-
digare har behandlat ärendet. Den förstärkta 
sektionen är beslutför när besvärsnämndens 
ordförande 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 
1 mom.  

Om ett ärende som skall avgöras av be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden är 
av principiell betydelse för tillämpningen av 
lagen eller om en sektions avgörande skulle 
komma att avvika från tidigare praxis, kan 
besvärsnämndens ordförande eller sektionen 
eller dess ordförande förordna att ärendet 
skall behandlas i besvärsnämndens plenum. 
Plenum är beslutfört då ordföranden eller en 
vice ordförande och minst hälften av de övri-
ga medlemmarna är närvarande. För att ple-
num skall vara beslutfört krävs dessutom att 
minst två medlemmar som är insatta i förhål-
landena inom arbetslivet och på arbetsmark-
naden är närvarande. Den ena av medlem-
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marna skall ha förordnats på förslag av ar-
betsgivarföreningarnas mest representativa 
centralorganisationer och den andra på för-
slag av arbetstagarnas och tjänstemännens 
fackföreningars mest representativa central-
organisationer. Vid behandlingen av ett ären-
de vars avgörande på ett väsentligt sätt beror 
på medicinska synpunkter skall en närvaran-
de medlem vara läkare. 

Sektionerna, den förstärkta sektionen och 
plenum är dock beslutföra endast om sam-
manlagt högst hälften av de närvarande med-
lemmarna är medlemmar som är insatta i 
förhållandena inom arbetslivet och på ar-
betsmarknaden. En sektion är beslutför också 
när ordföranden och minst två andra med-
lemmar är närvarande, förutsatt att de med-
lemmar som hör till sektionen i beslutför 
sammansättning och som inte är närvarande 
skriftligen före sammanträdet har meddelat 
att de förenar sig om föredragandens fram-
ställning och även de närvarande medlem-
marna intar samma ståndpunkt. 
 

4 § 

Behandlingen av administrativa ärenden i 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 

Administrativa ärenden i besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden behandlas av för-
valtningssektionen. Besvärsnämndens ordfö-
rande, eller vid förhinder för denne en av 
vice ordförandena, är ordförande för sektio-
nen, och övriga medlemmar i sektionen är 
vice ordförandena för besvärsnämnden, två 
lagfarna medlemmar och två medlemmar 
som är insatta i förhållandena inom arbetsli-
vet och på arbetsmarknaden. Av de sist-
nämnda medlemmarna skall den ena ha för-
ordnats till medlem i besvärsnämnden på för-
slag av arbetsgivarföreningarnas mest repre-
sentativa centralorganisationer och den andra 
på förslag av arbetstagarnas och tjänstemän-
nens fackföreningars mest representativa 
centralorganisationer. Med undantag för för-
valtningssektionens ordförande och vice ord-
förandena skall medlemmarna ha personliga 
suppleanter. 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den väljer i plenum de lagfarna medlemmar-
na i förvaltningssektionen samt de medlem-

mar som är insatta i förhållandena inom ar-
betslivet och på arbetsmarknaden och deras 
suppleanter bland besvärsnämndens lagfarna 
medlemmar, medlemmar som är insatta i 
förhållandena inom arbetslivet och på ar-
betsmarknaden och deras suppleanter. 

Förvaltningssektionen vid besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden är beslutför när 
besvärsnämndens ordförande, eller vid för-
hinder för denne en av vice ordförandena, de 
båda medlemmarna som är insatta i förhål-
landena inom arbetslivet och på arbetsmark-
naden och en lagfaren medlem är närvarande. 
 

5 § 

Behandlingen av ärenden 

Vid behandlingen av ärenden i besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden tilläm-
pas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om 
inte något annat bestäms särskilt. 

Det som i 38 § i förvaltningsprocesslagen 
föreskrivs om muntlig förhandling i förvalt-
ningsdomstol på begäran av enskild part 
gäller även verkställande av muntlig förhand-
ling i besvärsnämnden.  

Vid muntlig förhandling tillämpas lagen 
om offentlighet vid rättegång (945/1984). 
Muntlig förhandling skall ske inom stängda 
dörrar i ärenden i vilka tystnadsplikt gäller 
eller i vilka besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden beslutar att de skall behandlas 
inom stängda dörrar på den grund att offent-
lig behandling kunde medföra särskild olä-
genhet för en part. 

Ett beslut av besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden delges genom att beslutet 
sänds per post genom brev till mottagaren 
under den adress han eller hon har uppgett 
för besvärsnämnden. Ett lagakraftvunnet be-
slut av besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden får verkställas så som en lagakraft-
vunnen dom. 
 

6 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Närmare bestämmelser om organisationen 
för besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den, dess personal, behandlingen av ärenden 
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och dess verksamhet utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

Närmare bestämmelser om organiseringen 
av arbetet i besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden kan utfärdas i besvärsnämn-
dens arbetsordning som fastställs av besvärs-
nämndens förvaltningssektion. 
 
 

13 kap. 

Bestämmelser om erhållande och utlämnan-
de av uppgifter 

9 § 

Utkomstskyddsombudets rätt att få uppgifter 
och att vara närvarande 

Utkomstskyddsombudet har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter rätt 
att avgiftsfritt av arbetskraftsbyrån och ar-
betskraftskommissionen få uppgifter om ar-
betskraftspolitiska utlåtanden i den omfatt-
ning ombudets uppgifter det kräver. Ut-

komstskyddsombudet kan bestämma att 
Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan 
eller besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden skall delge utkomstskyddsombudet 
beslut som gäller namngivna personer. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Vad som i någon annan lag föreskrivs om 

arbetslöshetsnämnden gäller efter denna lags 
ikraftträdande besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden.  

Den som utsetts till arbetslöshetsnämndens 
ordförande och de som utsetts till vice ordfö-
rande, medlemmar och suppleanter för den 
mandatperiod som går ut den 31 december 
2010 har rätt att kvarstå i motsvarande upp-
drag fram till utgången av mandatperioden 
för besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den.  

De ansökningar om undanröjande som av-
ses i 12 kap. 7 § 1 mom. och som är anhäng-
iga vid försäkringsdomstolen vid ikraftträ-
dandet avgörs av försäkringsdomstolen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 
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2. 
 

Lag 

om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 22 § 

1 mom., 24 och 25 § som följer: 
 

22 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut och ett 
förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd får 
söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden och den som är 
missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden får söka ändring 
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdom-
stolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för utkomstskyddsärenden eller försäk-
ringsdomstolen kommit in efter utgången av 
den tid som nämns i 22 §, kan besvärsinstan-
sen trots förseningen ta upp besvären till 
prövning, om det har funnits vägande skäl till 
förseningen. 
 

25 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut av Utbild-
ningsfonden som gäller vuxenutbildningsstöd 
grundar sig på en felaktig eller bristfällig ut-
redning eller uppenbart står i strid med lag, 

kan besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den på yrkande av fonden eller en part un-
danröja beslutet och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I 
beslutet får ändring sökas enligt 22 §. 

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden eller av 
försäkringsdomstolen som gäller vuxenut-
bildningsstöd grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av fonden eller en part undanröja 
beslutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall 
bereda parterna tillfälle att bli hörda innan 
ärendet avgörs.  

Efter att ha yrkat att ett i 1 eller 2 mom. 
nämnt beslut skall undanröjas kan fonden, 
tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt 
avbryta utbetalningen av stödet eller betala 
det enligt sitt yrkande. 

Ansökan om undanröjande av ett beslut 
skall göras inom fem år från det att beslutet 
har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande 
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan 
som gjorts efter utgången av den föreskrivna 
tiden.  

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall fonden pröva ärendet på nytt. Fonden 
kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvun-
net beslut bevilja en förvägrad förmån eller 
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öka en redan beviljad förmån. Också be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden och 
försäkringsdomstolen kan tillämpa motsva-
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 22 §. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 

De ansökningar om undanröjande som av-
ses i 25 § 1 mom. och som är anhängiga vid 
försäkringsdomstolen vid ikraftträdandet av-
görs av försäkringsdomstolen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
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3. 
 

Lag 

om ändring av 25 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 

25 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1301/2002, som följer: 
 

25 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som är missnöjd med arbetslöshetsför-

säkringsfondens beslut om självriskpremie 
får söka ändring hos besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden och den som är miss-
nöjd med besvärsnämndens beslut får söka 

ändring hos försäkringsdomstolen. Ändring i 
försäkringsdomstolens beslut får inte sökas 
genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

 
————— 
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4. 
 

Lag 

om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om alterneringsledighet (1305/2002) 20 § 1 och 

2 mom. och 21 § 1 mom., 
av dem 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 609/2005, som följer: 

 
20 § 

Sökande av ändring 

Den som är missnöjd med Folkpensionsan-
staltens eller arbetslöshetskassans beslut om 
alterneringsersättning får söka ändring i det 
hos besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den genom skriftliga besvär senast den tretti-
onde dagen efter den dag då han eller hon 
fick del av beslutet. 

Den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden får 
söka ändring i det hos försäkringsdomstolen 
genom skriftliga besvär senast den trettionde 
dagen efter den dag då ändringssökanden 
fick del av beslutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor 

Om inte något annat bestäms i denna lag 

skall lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
och lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 
tillämpas i fråga om ansökan om alterne-
ringsersättning, avslag på grund av för sent 
inlämnad ansökan, betalningssätt, tillfälligt 
avbrott i betalningen eller betalning till lägre 
belopp, antalet förmånsdagar per vecka, be-
slut om alterneringsersättning, undanröjande 
av beslut och självrättelse, preskription av 
återkravsfordringar, skyldighet att lämna 
uppgifter, rätt att få uppgifter och utmät-
ningsmans rätt till information, erhållande 
och utlämnande av uppgifter, fördelning av 
rättegångskostnader samt besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

 
————— 
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5. 
 

Lag 

om ändring av 26 § i lönegarantilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998) 26 § 1 och 2 mom., sådana 

de lyder i lag 938/2004, som följer: 
 

26 § 

Förvaltningsbesvär 

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
som nämns i 21 och 22 § eller avvisats utan 
prövning får arbetstagaren söka ändring hos 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
genom skriftliga besvär. Besvären skall sän-
das till arbetskrafts- och näringscentralen 
inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
Arbetskrafts- och näringscentralen skall utan 
dröjsmål sända besvärsskriften, sitt utlåtande 
och handlingarna i ärendet till besvärsnämn-

den för utkomstskyddsärenden.  
Ändring i ett beslut av besvärsnämnden för 

utkomstskyddsärenden får sökas genom be-
svär hos försäkringsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). I fråga om delfåendet gäller vad 
som i 59 § i förvaltningslagen föreskrivs om 
vanlig delgivning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 
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6. 
 

Lag 

om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 15 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 24 § 1 och 

2 mom., sådana de lyder i lag 939/2004, som följer: 
 

24 § 

Förvaltningsbesvär 

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
som nämns i 19 och 20 § eller avvisats utan 
prövning får arbetstagaren söka ändring hos 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
genom skriftliga besvär. Besvären skall sän-
das till arbetskrafts- och näringscentralen 
inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
Arbetskrafts- och näringscentralen skall utan 
dröjsmål sända besvärsskriften, sitt utlåtande 
och handlingarna i ärendet till besvärsnämn-

den för utkomstskyddsärenden. 
Ändring i ett beslut av besvärsnämnden för 

utkomstskyddsärenden får sökas genom be-
svär hos försäkringsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). I fråga om delfåendet gäller vad 
som i 59 § i förvaltningslagen föreskrivs om 
vanlig delgivning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 
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7. 
 

Lag 

om ändring av 13 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 13 

kap. 2 § 1 mom. 3 punkten som följer: 
 

13 kap. 

Sökande av ändring 

2 § 

Sökande av ändring i beslut om vissa studie-
sociala förmåner och ersättningar för uppe-

hälle 

Med iakttagande av vad som i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa och i lagen om ar-
betslöshetskassor bestäms om sökande av 

ändring genom besvär i beslut som gäller ar-
betslöshetsförmåner får ändring sökas 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) i beslut av besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden om förmåner enligt 1 och 2 
punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 6 oktober 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Omsorgsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

1. 
 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 

12 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1364/2003 och 1009/2005, samt 
ändras 12 kap. 1 § 1 och 3 mom., 5—7 och 9 § samt 13 kap. 9 § 1 mom.,  
av dem 12 kap. 1 § 3 mom. och 9 § sådana de lyder i lag 608/2005, samt 
fogas till lagen ett nytt 12 a kap. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
 
 
 

12 kap. 

Sökande av ändring 

1 § 

Rätt att söka ändring 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens eller arbetslöshetskassans beslut 
får söka ändring i det hos arbetslöshets-
nämnden och den som är missnöjd med ar-
betslöshetsnämndens beslut får söka änd-
ring i det hos försäkringsdomstolen. I för-
säkringsdomstolens beslut får ändring inte 
sökas genom besvär. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utkomstskyddsombudet har rätt att söka 
ändring i ett ärende som gäller de arbets-
kraftspolitiska förutsättningarna för erhål-
lande av arbetslöshetsförmåner eller fördel-
ning av rättegångskostnader genom att i en-
lighet med 1 mom. anföra besvär hos ar-
betslöshetsnämnden inom 30 dagar från det 
arbetssökanden fick del av Folkpensionsan-
staltens eller arbetslöshetskassans beslut 

V AVDELNINGEN 

VERKSTÄLLIGHET OCH SÖKANDE 
AV ÄNDRING 

12 kap. 

Sökande av ändring 

1 § 

Rätt att söka ändring 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens eller arbetslöshetskassans beslut 
får söka ändring i det hos besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden och den som är 
missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden får söka ändring 
i det hos försäkringsdomstolen. I försäk-
ringsdomstolens beslut får ändring inte sö-
kas genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utkomstskyddsombudet har rätt att söka 
ändring i ett ärende som gäller de arbets-
kraftspolitiska förutsättningarna för erhål-
lande av arbetslöshetsförmåner eller fördel-
ning av rättegångskostnader genom att i en-
lighet med 1 mom. anföra besvär hos be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
inom 30 dagar från det arbetssökanden fick 
del av Folkpensionsanstaltens eller arbets-
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och hos försäkringsdomstolen inom 30 da-
gar från det arbetskraftsmyndigheten fick 
del av beslutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

löshetskassans beslut och hos försäkrings-
domstolen inom 30 dagar från det arbets-
kraftsmyndigheten fick del av beslutet.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 § 

Arbetslöshetsnämnden 

I ärenden som gäller utkomstskydd för 
arbetslösa är arbetslöshetsnämnden första 
besvärsinstans. 

Arbetslöshetsnämnden består av en ord-
förande, som kan sköta uppdraget som hu-
vudsyssla, samt ett behövligt antal vice ord-
förande, lagfarna medlemmar, läkarmed-
lemmar samt representanter för arbets-
marknadsorganisationerna, vilka samtliga 
handlar under domaransvar. För andra 
medlemmar än ordförande och vice ordfö-
rande förordnas personliga suppleanter. 

Statsrådet förordnar ordföranden och 
vice ordförandena samt de övriga medlem-
marna och deras suppleanter för fem år i 
sänder. Angående deras rätt att kvarstå i 
uppdraget gäller i övrigt vad som bestäms 
om innehavare av domartjänst. Av arbets-
marknadsmedlemmarna skall hälften för-
ordnas på förslag av arbetsgivarförening-
arnas mest representativa centralorganisa-
tioner och hälften på förslag av arbetsta-
garnas och tjänstemännens fackföreningars 
mest representativa centralorganisationer. 
Ordföranden, vice ordförandena och de 
lagfarna medlemmarna samt deras supple-
anter skall ha avlagt examen som medför 
behörighet för domartjänst och vara väl 
förtrogna med utkomstskyddsfrågor. Lä-
karmedlemmarna och deras suppleanter 
skall vara legitimerade, med försäkrings-
medicin förtrogna läkare. Nämnden kan i 
sin verksamhet vara indelad i sektioner. En 
sektion är beslutför då ordföranden, en 
medlem som förordnats på förslag av ar-
betsgivarföreningarnas mest representativa 
centralorganisationer och en medlem som 
förordnats på förslag av arbetstagarnas 
och tjänstemännens fackföreningars mest 
representativa centralorganisationer samt 
en lagfaren medlem eller läkarmedlem är 
närvarande. Plenum är beslutfört då ordfö-

3 § 

Arbetslöshetsnämnden 

(upphävs) 
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randen eller en vice ordförande och minst 
hälften av de övriga medlemmarna är när-
varande. För att plenum skall vara beslut-
fört krävs dessutom att minst en medlem 
som förordnats på förslag av arbetsgivarfö-
reningarnas mest representativa centralor-
ganisationer och en medlem som förordnats 
på förslag av arbetstagarnas och tjänste-
männens fackföreningars mest representa-
tiva centralorganisationer är närvarande. 
Sektionerna och plenum är emellertid be-
slutföra endast om sammanlagt högst hälf-
ten av de närvarande medlemmarna är 
medlemmar som förordnats på förslag av 
arbetsgivarföreningarnas mest representa-
tiva centralorganisationer och arbetstagar-
nas och tjänstemännens fackföreningars 
mest representativa centralorganisationer. 
Vid behandlingen av ett ärende vars avgö-
rande på ett väsentligt sätt beror på medi-
cinska synpunkter skall en närvarande med-
lem vara läkare. 

Vid behandlingen av ärenden i arbetslös-
hetsnämnden tillämpas förvaltningspro-
cesslagen (586/1996), om inte något annat 
bestäms särskilt. Om det behövs för att ett 
ärende skall kunna utredas verkställs i ar-
betslöshetsnämnden muntlig förhandling på 
det sätt som bestäms i 37 § förvaltningspro-
cesslagen. Vid muntlig förhandling tilläm-
pas lagen om offentlighet vid rättegång 
(945/1984). Muntlig förhandling skall ske 
inom stängda dörrar i ärenden i vilka tyst-
nadsplikt gäller eller i vilka arbetslöshets-
nämnden beslutar att de skall behandlas 
inom stängda dörrar på den grund att of-
fentlig behandling kunde medföra särskild 
olägenhet för en part. 

Arbetslöshetsnämndens beslut delges ge-
nom att beslutet sänds per post genom brev 
till mottagaren under den adress han eller 
hon har uppgett för nämnden. Ett laga-
kraftvunnet beslut av arbetslöshetsnämnden 
får verkställas så som en lagakraftvunnen 
dom. 

Arbetslöshetsnämnden verkar i anslutning 
till social- och hälsovårdsministeriet. Kost-
naderna för dess verksamhet betalas av sta-
tens medel. 

Närmare bestämmelser om arbetslöshets-
nämnden utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
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5 § 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos arbetslöshets-
nämnden eller försäkringsdomstolen kom-
mit in efter utgången av den tid som före-
skrivs i 1 §, kan besvärsinstansen trots för-
seningen ta upp besvären till prövning, om 
det har funnits vägande skäl till försening-
en. 
 

5 § 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för utkomstskyddsärenden eller försäk-
ringsdomstolen kommit in efter utgången 
av den tid som nämns i 1 §, kan besvärsin-
stansen trots förseningen ta upp besvären 
till prövning, om det har funnits vägande 
skäl till förseningen. 
 

 
6 § 

Dagen för delfående av beslut 

Ändringssökanden anses ha fått del av be-
slutet den sjunde dagen efter att beslutet 
postades under den adress han eller hon 
uppgivit, om inte något annat visas. Ut-
komstskyddsombudet anses ha fått del av 
arbetslöshetsnämndens beslut den sjunde 
dagen efter att beslutet postades under ar-
betskraftsmyndighetens adress, om inte nå-
got annat visas. 
 

6 § 

Dagen för delfående av beslut 

Ändringssökanden anses ha fått del av be-
slutet den sjunde dagen efter att beslutet 
postades under den adress han eller hon 
uppgivit, om inte något annat visas. Ut-
komstskyddsombudet anses ha fått del av 
ett beslut av besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden den sjunde dagen efter att 
beslutet postades under arbetskraftsmyn-
dighetens adress, om inte något annat visas. 
 

 
7 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan försäk-
ringsdomstolen på framställning av Folk-
pensionsanstalten eller arbetslöshetskassan i 
fråga eller på ansökan av den som saken 
gäller, efter att ha berett de övriga parterna 
tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd fram-
ställning kan Folkpensionsanstalten eller 
arbetslöshetskassan, tills ärendet har av-
gjorts på nytt, temporärt inställa utbetal-
ningen av förmånen eller betala den till det 
belopp framställningen avser. 
 
 
 

7 §

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten eller en arbetslöshetskas-
sa grundar sig på en felaktig eller bristfällig 
utredning eller uppenbart står i strid med 
lag, kan besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden på yrkande av Folkpen-
sionsanstalten, arbetslöshetskassan i fråga 
eller en part undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda 
innan ärendet avgörs. I beslutet får ändring 
sökas enligt 1 § 1 och 2 mom. 

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden eller 
försäkringsdomstolen grundar sig på en 
felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart står i strid med lag, kan försäk-
ringsdomstolen på yrkande av Folkpen-
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Likaså kan Försäkringsinspektionen för 
försäkringsdomstolen föreslå att ett på ovan 
nämnt sätt felaktigt beslut av en arbetslös-
hetskassa eller av arbetslöshetsnämnden 
skall undanröjas. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan Försäkringsin-
spektionen temporärt inställa utbetalningen 
av förmånen eller förordna att den skall be-
talas till det belopp framställningen avser. 
Dessutom har utkomstskyddsombudet rätt 
att hos försäkringsdomstolen ansöka om att 
ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende som 
gäller arbetskraftspolitiska förutsättningar 
skall undanröjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall Folkpensionsanstalten eller ar-
betslöshetskassan pröva ärendet på nytt. 
Folkpensionsanstalten eller arbetslöshets-
kassan kan utan hinder av ett tidigare laga-
kraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller utöka en redan beviljad för-
mån. Arbetslöshetsnämnden och försäk-
ringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får änd-
ring sökas enligt 1 §. 
 

sionsanstalten, arbetslöshetskassan i fråga 
eller en part undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Försäkringsdomstolen skall bereda parter-
na tillfälle att bli hörda innan ärendet av-
görs.  

Efter att ha yrkat att ett i 1 eller 2 mom. 
avsett beslut skall undanröjas kan Folkpen-
sionsanstalten eller arbetslöshetskassan, 
tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt 
inställa utbetalningen av förmånen eller be-
tala den enligt sitt yrkande. 

Likaså kan Försäkringsinspektionen för 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
föreslå att ett på ovan nämnt sätt felaktigt 
beslut av en arbetslöshetskassa eller för för-
säkringsdomstolen att ett beslut av besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden skall 
undanröjas. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan Försäkringsin-
spektionen förordna att utbetalningen av 
förmånen skall inställas temporärt eller att 
den skall betalas till det belopp framställ-
ningen avser. Dessutom har utkomst-
skyddsombudet rätt att ansöka om att ett la-
gakraftvunnet beslut i ett ärende som gäller 
arbetskraftspolitiska förutsättningar skall 
undanröjas så som bestäms i 1 och 2 mom. 

Ansökan om undanröjande av ett beslut 
skall göras inom fem år från det att beslutet 
har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande 
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan 
som gjorts även efter utgången av den före-
skrivna tiden. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall Folkpensionsanstalten eller ar-
betslöshetskassan pröva ärendet på nytt. 
Folkpensionsanstalten eller arbetslöshets-
kassan kan utan hinder av ett tidigare laga-
kraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller utöka en redan beviljad för-
mån. Besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökan-
de. I beslutet får ändring sökas enligt 1 §. 
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9 § 

Fördelning av rättegångskostnader 

Arbetslöshetsnämnden och försäkrings-
domstolen kan ålägga arbetskraftsmyndig-
heten att helt eller delvis ersätta Folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöshetskassa 
för rättegångskostnaderna i ett ärende där 
Folkpensionsanstalten eller arbetslöshets-
kassan åläggs att betala en parts rättegångs-
kostnader och skyldigheten att betala rätte-
gångskostnader huvudsakligen eller delvis 
grundar sig på ett arbetskraftspolitiskt utlå-
tande enligt 11 kap. 4 §. Arbetskraftskom-
missionen eller arbetskraftsbyrån skall hö-
ras om fördelningen av ersättningsansvaret. 
 

9 § 

Fördelning av rättegångskostnader 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den och försäkringsdomstolen kan ålägga 
arbetskraftsmyndigheten att helt eller delvis 
ersätta Folkpensionsanstalten eller en ar-
betslöshetskassa för rättegångskostnaderna i 
ett ärende där Folkpensionsanstalten eller 
arbetslöshetskassan åläggs att betala en 
parts rättegångskostnader och skyldigheten 
att betala rättegångskostnader huvudsakli-
gen eller delvis grundar sig på ett arbets-
kraftspolitiskt utlåtande enligt 11 kap. 4 §. 
Arbetskraftskommissionen eller arbets-
kraftsbyrån skall höras om fördelningen av 
ersättningsansvaret. 
 

 
 12 a kap. 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den 

1 § 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den är första besvärsinstans i ärenden som 
gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Dess-
utom är besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden besvärsinstans i de ärenden 
om vilka bestäms särskilt i lag. 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den verkar inom social- och hälsovårdsmi-
nisteriets förvaltningsområde. Kostnaderna 
för dess verksamhet betalas av statens me-
del. 
 

 
 2 §

Ordförande och medlemmar 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den består av en ordförande, som kan sköta 
uppdraget som huvudsyssla, samt ett behöv-
ligt antal vice ordförande, lagfarna med-
lemmar, läkarmedlemmar samt medlemmar 
som är insatta i förhållandena inom arbets-
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livet och på arbetsmarknaden och som 
handlar under domaransvar. För andra 
medlemmar än ordförande och vice ordfö-
rande förordnas personliga suppleanter. 

Statsrådet förordnar ordföranden och 
vice ordförandena samt de övriga medlem-
marna och deras suppleanter för fem år i 
sänder. Om någon av deras plats blir ledig 
under mandatperioden, utses en efterträda-
re för återstoden av perioden. Angående 
deras rätt att kvarstå i uppdraget gäller i 
övrigt vad som bestäms om innehavare av 
domartjänst. Av de medlemmar som är in-
satta i förhållandena inom arbetslivet och 
på arbetsmarknaden skall hälften utses på 
förslag av arbetsgivarföreningarnas mest 
representativa centralorganisationer och 
hälften på förslag av arbetstagarnas och 
tjänstemännens fackföreningars mest repre-
sentativa centralorganisationer.  

Medlemmarna i besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden skall vara förtrogna 
med frågor som gäller utkomstskyddet för 
arbetslösa. Ordföranden, vice ordförande-
na och de lagfarna medlemmarna samt de-
ras suppleanter skall dessutom ha avlagt 
examen som medför behörighet för domar-
tjänst. Läkarmedlemmarna och deras sup-
pleanter skall vara legitimerade läkare.  
 

 
 3 §

Behandlingen av rättskipningsärenden i be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den är i sin verksamhet indelad i sektioner 
så som dess förvaltningssektion bestämmer. 

Rättskipningsärenden avgörs av besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden i en 
sektion bestående av minst fyra och högst 
sex medlemmar och vars ordförande är be-
svärsnämndens ordförande eller en vice 
ordförande. Vid behandlingen av ett ärende 
vars avgörande på ett väsentligt sätt beror 
på medicinska synpunkter skall en de med-
lemmar som deltar i behandlingen vara lä-
kare. Sektionen är beslutför då ordföran-
den, en lagfaren medlem eller en läkarmed-
lem samt två medlemmar som är insatta i 
förhållandena inom arbetslivet och på ar-
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betsmarknaden är närvarande. Den ena av 
de sistnämnda medlemmarna skall ha för-
ordnats på förslag av arbetsgivarförening-
arnas mest representativa centralorganisa-
tioner och den andra på förslag av arbets-
tagarnas och tjänstemännens fackförening-
ars mest representativa centralorganisatio-
ner.  

För säkerställande av en enhetlig tolk-
ning kan ordföranden för besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden eller en sektion 
eller dess ordförande förordna att ett ären-
de som behandlas i sektionen eller en fråga 
som hör till ett ärende skall avgöras i en 
förstärkt sektion. Till den förstärkta sektio-
nen hör besvärsnämndens ordförande, vice 
ordförandena samt medlemmarna i den sek-
tion som tidigare har behandlat ärendet. 
Den förstärkta sektionen är beslutför när 
besvärsnämndens ordförande eller en vice 
ordförande samt minst två tredjedelar av de 
övriga medlemmarna är närvarande. För 
de övriga medlemmarna gäller dessutom 
vad som bestäms i 1 mom.  

Om ett ärende som skall avgöras av be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden är 
av principiell betydelse för tillämpningen 
av lagen eller om en sektions avgörande 
skulle komma att avvika från tidigare prax-
is, kan besvärsnämndens ordförande eller 
sektionen eller dess ordförande förordna att 
ärendet skall behandlas i besvärsnämndens 
plenum. Plenum är beslutfört då ordföran-
den eller en vice ordförande och minst hälf-
ten av de övriga medlemmarna är närva-
rande. För att plenum skall vara beslutfört 
krävs dessutom att minst två medlemmar 
som är insatta i förhållandena inom arbets-
livet och på arbetsmarknaden är närvaran-
de. Den ena av medlemmarna skall ha för-
ordnats på förslag av arbetsgivarförening-
arnas mest representativa centralorganisa-
tioner och den andra på förslag av arbets-
tagarnas och tjänstemännens fackförening-
ars mest representativa centralorganisatio-
ner. Vid behandlingen av ett ärende vars 
avgörande på ett väsentligt sätt beror på 
medicinska synpunkter skall en närvarande 
medlem vara läkare. 

Sektionerna, den förstärkta sektionen och 
plenum är dock beslutföra endast om sam-
manlagt högst hälften av de närvarande 
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medlemmarna är medlemmar som är insat-
ta i förhållandena inom arbetslivet och på 
arbetsmarknaden. En sektion är beslutför 
också när ordföranden och minst två andra 
medlemmar är närvarande, förutsatt att de 
medlemmar som hör till sektionen i beslut-
för sammansättning och som inte är närva-
rande skriftligen före sammanträdet har 
meddelat att de förenar sig om föredragan-
dens framställning och även de närvarande 
medlemmarna intar samma ståndpunkt. 
 

 
 4 §

Behandlingen av administrativa ärenden i 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 

Administrativa ärenden i besvärsnämn-
den för utkomstskyddsärenden behandlas av 
förvaltningssektionen. Besvärsnämndens 
ordförande, eller vid förhinder för denne en 
av vice ordförandena, är ordförande för 
sektionen, och övriga medlemmar i sektio-
nen är vice ordförandena för besvärsnämn-
den, två lagfarna medlemmar och två med-
lemmar som är insatta i förhållandena inom 
arbetslivet och på arbetsmarknaden. Av de 
sistnämnda medlemmarna skall den ena ha 
förordnats till medlem i besvärsnämnden på 
förslag av arbetsgivarföreningarnas mest 
representativa centralorganisationer och 
den andra på förslag av arbetstagarnas och 
tjänstemännens fackföreningars mest repre-
sentativa centralorganisationer. Med un-
dantag för förvaltningssektionens ordfö-
rande och vice ordförandena skall med-
lemmarna ha personliga suppleanter. 

Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den väljer i plenum de lagfarna medlem-
marna i förvaltningssektionen samt de med-
lemmar som är insatta i förhållandena inom 
arbetslivet och på arbetsmarknaden och de-
ras suppleanter bland besvärsnämndens 
lagfarna medlemmar, medlemmar som är 
insatta i förhållandena inom arbetslivet och 
på arbetsmarknaden och deras suppleanter. 

Förvaltningssektionen vid besvärsnämn-
den för utkomstskyddsärenden är beslutför 
när besvärsnämndens ordförande, eller vid 
förhinder för denne en av vice ordförande-
na, de båda medlemmarna som är insatta i 
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förhållandena inom arbetslivet och på ar-
betsmarknaden och en lagfaren medlem är 
närvarande. 
 

 
 5 § 

Behandlingen av ärenden 

Vid behandlingen av ärenden i besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden tilläm-
pas förvaltningsprocesslagen (586/1996), 
om inte något annat bestäms särskilt. 

Det som i 38 § i förvaltningsprocesslagen 
föreskrivs om muntlig förhandling i förvalt-
ningsdomstol på begäran av enskild part 
gäller även verkställande av muntlig för-
handling i besvärsnämnden.  

Vid muntlig förhandling tillämpas lagen 
om offentlighet vid rättegång (945/1984). 
Muntlig förhandling skall ske inom stängda 
dörrar i ärenden i vilka tystnadsplikt gäller 
eller i vilka besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden beslutar att de skall behand-
las inom stängda dörrar på den grund att 
offentlig behandling kunde medföra särskild 
olägenhet för en part. 

Ett beslut av besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden delges genom att be-
slutet sänds per post genom brev till motta-
garen under den adress han eller hon har 
uppgett för besvärsnämnden. Ett lagakraft-
vunnet beslut av besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden får verkställas så som 
en lagakraftvunnen dom. 
 

 
 6 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Närmare bestämmelser om organisatio-
nen för besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden, dess personal, behandling-
en av ärenden och dess verksamhet utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

Närmare bestämmelser om organisering-
en av arbetet i besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden kan utfärdas i be-
svärsnämndens arbetsordning som fast-
ställs av besvärsnämndens förvaltningssek-
tion. 
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13 kap. 

Bestämmelser om erhållande och utläm-
nande av uppgifter 

9 § 

Utkomstskyddsombudets rätt att få uppgif-
ter och att vara närvarande 

Utkomstskyddsombudet har utan hinder 
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter rätt att avgiftsfritt av arbetskraftsby-
rån och arbetskraftskommissionen få upp-
gifter om arbetskraftspolitiska utlåtanden i 
den omfattning ombudets uppgifter det krä-
ver. Utkomstskyddsombudet kan bestämma 
att Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskas-
san eller arbetslöshetsnämnden skall delge 
utkomstskyddsombudet beslut som gäller 
namngivna personer. 
 

13 kap. 

Bestämmelser om erhållande och utläm-
nande av uppgifter 

9 § 

Utkomstskyddsombudets rätt att få uppgif-
ter och att vara närvarande 

Utkomstskyddsombudet har utan hinder 
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter rätt att avgiftsfritt av arbetskraftsby-
rån och arbetskraftskommissionen få upp-
gifter om arbetskraftspolitiska utlåtanden i 
den omfattning ombudets uppgifter det krä-
ver. Utkomstskyddsombudet kan bestämma 
att Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskas-
san eller besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden skall delge utkomstskydds-
ombudet beslut som gäller namngivna per-
soner. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

Vad som i någon annan lag föreskrivs om 
arbetslöshetsnämnden gäller efter denna 
lags ikraftträdande besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden.  

Den som utsetts till arbetslöshetsnämn-
dens ordförande och de som utsetts till vice 
ordförande, medlemmar och suppleanter 
för den mandatperiod som går ut den 31 
december 2010 har rätt att kvarstå i mot-
svarande uppdrag fram till utgången av 
mandatperioden för besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden.  

De ansökningar om undanröjande som 
avses i 12 kap. 7 § 1 mom. och som är an-
hängiga vid försäkringsdomstolen vid 
ikraftträdandet avgörs av försäkringsdom-
stolen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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2. 
 

Lag 

om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 22 § 1 mom. 

samt 24 och 25 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

22 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut och 
ett förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd 
får söka ändring i beslutet hos arbetslös-
hetsnämnden och den som är missnöjd med 
arbetslöshetsnämndens beslut får söka änd-
ring hos försäkringsdomstolen. I försäk-
ringsdomstolens beslut får ändring inte sö-
kas genom besvär. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut och 
ett förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd 
får söka ändring i beslutet hos besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden och 
den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
får söka ändring hos försäkringsdomstolen. 
I försäkringsdomstolens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

24 § 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos arbetslöshets-
nämnden eller försäkringsdomstolen kom-
mit in efter utgången av den tid som nämns 
i 22 §, kan besvärsinstansen trots försening-
en ta upp besvären till prövning, om det har 
funnits vägande skäl till förseningen. 
 

24 § 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för utkomstskyddsärenden eller försäk-
ringsdomstolen kommit in efter utgången 
av den tid som nämns i 22 §, kan besvärsin-
stansen trots förseningen ta upp besvären 
till prövning, om det har funnits vägande 
skäl till förseningen. 
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25 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
vuxenutbildningsstöd grundar sig på en 
oriktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart står i strid med lag, kan försäk-
ringsdomstolen på framställning av fonden 
eller på ansökan av den som saken gäller, 
efter att ha berett de övriga parterna tillfälle 
att bli hörda, undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Efter att ha gjort en ovan nämnd framställ-
ning kan fonden, tills ärendet har avgjorts 
på nytt, temporärt avbryta utbetalningen av 
stödet eller betala det till de belopp fram-
ställningen avser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall fonden pröva ärendet på nytt. 
Fonden kan utan hinder av ett tidigare laga-
kraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller öka en redan beviljad förmån. 
Också arbetslöshetsnämnden och försäk-
ringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får änd-
ring sökas enligt 22 §. 
 

25 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut av Utbild-
ningsfonden som gäller vuxenutbildnings-
stöd grundar sig på en felaktig eller bristfäl-
lig utredning eller uppenbart står i strid med 
lag, kan besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden på yrkande av fonden eller 
en part undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden skall 
bereda parterna tillfälle att bli hörda innan 
ärendet avgörs. I beslutet får ändring sökas 
enligt 22 §. 

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden eller av 
försäkringsdomstolen som gäller vuxenut-
bildningsstöd grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av fonden eller en part undan-
röja beslutet och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. Försäkringsdom-
stolen skall bereda parterna tillfälle att bli 
hörda innan ärendet avgörs.  

Efter att ha yrkat att ett i 1 eller 2 mom. 
nämnt beslut skall undanröjas kan fonden, 
tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt 
avbryta utbetalningen av stödet eller betala 
det enligt sitt yrkande. 

Ansökan om undanröjande av ett beslut 
skall göras inom fem år från det att beslutet 
har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande 
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan 
som gjorts efter utgången av den föreskriv-
na tiden.  

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall fonden pröva ärendet på nytt. 
Fonden kan utan hinder av ett tidigare laga-
kraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller öka en redan beviljad förmån. 
Också besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökan-
de. I beslutet får ändring sökas enligt 22 §. 
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
De ansökningar om undanröjande som 

avses i 25 § 1 mom. och som är anhängiga 
vid försäkringsdomstolen vid ikraftträdan-
det avgörs av försäkringsdomstolen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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3. 
 

Lag 

om ändring av 25 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 

25 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1301/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

25 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som är missnöjd med arbetslöshets-

försäkringsfondens beslut om självriskpre-
mie får söka ändring hos arbetslöshets-
nämnden och den som är missnöjd med 
nämndens beslut får söka ändring hos för-
säkringsdomstolen. Ändring i försäkrings-
domstolens beslut får inte sökas genom be-
svär.  
— — — — — — — — — — — — — —  

25 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som är missnöjd med arbetslöshets-

försäkringsfondens beslut om självriskpre-
mie får söka ändring hos besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden och den som är 
missnöjd med besvärsnämndens beslut får 
söka ändring hos försäkringsdomstolen. 
Ändring i försäkringsdomstolens beslut får 
inte sökas genom besvär.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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4. 
 

Lag 

om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om alterneringsledighet (1305/2002) 20 § 1 och 

2 mom. och 21 § 1 mom., 
av dem 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 609/2005, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

20 § 

Sökande av ändring 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens eller arbetslöshetskassans beslut 
om alterneringsersättning får söka ändring i 
det hos arbetslöshetsnämnden genom skrift-
liga besvär senast den trettionde dagen efter 
den dag då han eller hon fick del av beslu-
tet. 

Den som är missnöjd med arbetslöshets-
nämndens beslut får söka ändring i det hos 
försäkringsdomstolen genom skriftliga be-
svär senast den trettionde dagen efter den 
dag då ändringssökanden fick del av beslu-
tet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Sökande av ändring 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens eller arbetslöshetskassans beslut 
om alterneringsersättning får söka ändring i 
det hos besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden genom skriftliga besvär se-
nast den trettionde dagen efter den dag då 
han eller hon fick del av beslutet. 

Den som är missnöjd med ett beslut av 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
får söka ändring i det hos försäkringsdom-
stolen genom skriftliga besvär senast den 
trettionde dagen efter den dag då ändrings-
sökanden fick del av beslutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 § 

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa och lagen om arbetslöshets-

kassor 

Om inte något annat bestäms i denna lag 
skall lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
och lagen om arbetslöshetskassor 
(603/1984) tillämpas i fråga om ansökan 
om alterneringsersättning, avslag på grund 
av för sent inlämnad ansökan, betalnings-
sätt, tillfälligt avbrott i betalningen eller be-
talning till lägre belopp, antalet förmånsda-
gar per vecka, beslut om alterneringsersätt-
ning, undanröjande av beslut och självrät-
telse, preskription av återkravsfordringar, 

21 §

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa och lagen om arbetslöshets-

kassor 

Om inte något annat bestäms i denna lag 
skall lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
och lagen om arbetslöshetskassor 
(603/1984) tillämpas i fråga om ansökan 
om alterneringsersättning, avslag på grund 
av för sent inlämnad ansökan, betalnings-
sätt, tillfälligt avbrott i betalningen eller be-
talning till lägre belopp, antalet förmånsda-
gar per vecka, beslut om alterneringsersätt-
ning, undanröjande av beslut och självrät-
telse, preskription av återkravsfordringar, 
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skyldighet att lämna uppgifter, rätt att få 
uppgifter och utmätningsmans rätt till in-
formation, erhållande och utlämnande av 
uppgifter, fördelning av rättegångskostna-
der samt arbetslöshetsnämnden. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

skyldighet att lämna uppgifter, rätt att få 
uppgifter och utmätningsmans rätt till in-
formation, erhållande och utlämnande av 
uppgifter, fördelning av rättegångskostna-
der samt besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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5. 
 

Lag 

om ändring av 26 § i lönegarantilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998) 26 § 1 och 2 mom., sådana 

de lyder i lag 938/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

26 § 

Förvaltningsbesvär 

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
som nämns i 21 och 22 § eller avvisats utan 
prövning får arbetstagaren söka ändring hos 
arbetslöshetsnämnden genom skriftliga be-
svär. Besvären skall sändas till arbetskrafts- 
och näringscentralen inom 30 dagar från 
delfåendet av beslutet. Arbetskrafts- och 
näringscentralen skall utan dröjsmål sända 
besvärsskriften, sitt utlåtande och handling-
arna i ärendet till arbetslöshetsnämnden. 
 

Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut 
får sökas genom besvär hos försäkrings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). I fråga 
om delfåendet gäller vad som i 59 § i för-
valtningslagen föreskrivs om vanlig delgiv-
ning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 § 

Förvaltningsbesvär 

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
som nämns i 21 och 22 § eller avvisats utan 
prövning får arbetstagaren söka ändring hos 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
genom skriftliga besvär. Besvären skall 
sändas till arbetskrafts- och näringscentra-
len inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet. Arbetskrafts- och näringscentralen skall 
utan dröjsmål sända besvärsskriften, sitt ut-
låtande och handlingarna i ärendet till be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden.  

Ändring i ett beslut av besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden får sökas genom 
besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). I fråga om delfåendet gäller 
vad som i 59 § i förvaltningslagen före-
skrivs om vanlig delgivning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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6. 
 

Lag 

om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 15 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 24 § 1 och 

2 mom., sådana de lyder i lag 939/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

24 § 

Förvaltningsbesvär 

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
som nämns i 19 och 20 § eller avvisats utan 
prövning får arbetstagaren söka ändring hos 
arbetslöshetsnämnden genom skriftliga be-
svär. Besvären skall sändas till arbetskrafts- 
och näringscentralen inom 30 dagar från 
delfåendet av beslutet. Arbetskrafts- och 
näringscentralen skall utan dröjsmål sända 
besvärsskriften, sitt utlåtande och handling-
arna i ärendet till arbetslöshetsnämnden. 
 

Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut 
får sökas genom besvär hos försäkrings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). I fråga 
om delfåendet gäller vad som i 59 § i för-
valtningslagen föreskrivs om vanlig delgiv-
ning.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Förvaltningsbesvär 

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
som nämns i 19 och 20 § eller avvisats utan 
prövning får arbetstagaren söka ändring hos 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
genom skriftliga besvär. Besvären skall 
sändas till arbetskrafts- och näringscentra-
len inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet. Arbetskrafts- och näringscentralen skall 
utan dröjsmål sända besvärsskriften, sitt ut-
låtande och handlingarna i ärendet till be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden. 

Ändring i ett beslut av besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden får sökas genom 
besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). I fråga om delfåendet gäller 
vad som i 59 § i förvaltningslagen före-
skrivs om vanlig delgivning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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7. 
 

Lag 

om ändring av 13 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 13 

kap. 2 § 1 mom. 3 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

13 kap. 

Sökande av ändring 

2 § 

Sökande av ändring i beslut om vissa stu-
diesociala förmåner och ersättningar för 

uppehälle 

Med iakttagande av vad som i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om 
arbetslöshetskassor bestäms om sökande av 
ändring genom besvär i beslut som gäller 
arbetslöshetsförmåner får ändring sökas 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) i arbetslöshetsnämndens beslut om för-
måner enligt 1 eller 2 punkten. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 kap. 

Sökande av ändring 

2 § 

Sökande av ändring i beslut om vissa stu-
diesociala förmåner och ersättningar för 

uppehälle 

Med iakttagande av vad som i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om 
arbetslöshetskassor bestäms om sökande av 
ändring genom besvär i beslut som gäller 
arbetslöshetsförmåner får ändring sökas 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) i beslut av besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden om förmåner enligt 1 
och 2 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 


