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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av bestämmelserna om ny behandling i
lagstiftningen om socialskyddsförmåner
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås det att lagarna om
socialskyddsförmåner ska ändras så att en
försäkringsanstalt som har beviljat en socialskyddsförmån har möjlighet att i ett enklare
förfarande än för närvarande avgöra ett ärende på nytt i en situation där förmånstagaren
efter det att ett beslut meddelats har beviljats
en annan förmån eller ersättning retroaktivt
som enligt förmånslagen i fråga helt förhindrar att en förmån betalas ut eller minskar dess
belopp. I propositionen föreslås det även att
rätten att hos försäkringsdomstolen överklaga
ett beslut som besvärsnämnden meddelat i ett
ärende som gäller undanröjande av beslut ska
slopas.

Genom de föreslagna ändringarna försöker
man göra förfarandet för nytt avgörande av
ett ärende enklare och smidigare, och således
göra beslutsfattandet snabbare. Ett förfarande
för undanröjande av beslut är administrativt
sett onödigt tungt i ärenden där en parts rättsskydd inte äventyras, även om ett ärende avgörs på nytt genom ett enklare förfarande.
Med ändringarna strävar man dessutom efter
att förenhetliga den praxis som hänför sig till
förfarandet för nytt avgörande av ett ärende
vid verkställigheten av olika förmåner.
Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2011.
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ALLMÄN MOTIVERING
1
1.1

Nuläge och bedömning av nuläget
Rättelse av beslut och ny behandling
av ett ärende

Rättelse av sakfel
I förmånslagarna som gäller socialförsäkring finns det särskilda bestämmelser om rättelse av sakfel i beslut. De särskilda bestämmelserna fogades till förmånslagstiftningen
med anledning av att förvaltningslagen
(434/2003) trädde i kraft, och genom dem
begränsades rättelse av fel till en parts nackdel så att en förutsättning för rättelse är att
parten samtycker till rättelsen. Förfarandet
för samtycke anses återspegla den förvaltningsrättsliga principen om förtroendeskydd.
I förmånslagstiftningen är det vanligen fråga
om en förmån som tryggar en klients utkomst, och därför har tröskeln för att ändra
ett beslut till en klients nackdel ansetts vara
högre än t.ex. i andra förvaltningsbeslut.
Enligt förmånslagarna finns det sakfel i ett
beslut, om beslutet grundar sig på en klart
oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, eller om
det har skett ett fel i förfarandet då beslutet
fattades. I dessa fall kan en förmånsbeviljande anstalt undanröja ett oriktigt beslut som
den har fattat, och avgöra ärendet på nytt. Ett
beslut får rättas till en förmånstagares fördel
eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en
förmånstagares nackdel förutsätter dock att
parten samtycker till att beslutet rättas. Om
en part inte samtycker till att ett sakfel rättas,
kan en försäkringsanstalt hos en besvärsinstans rätta fel som finns i ett beslut genom ett
förfarande för undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut.
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
och besvärsrätt i anslutning till detta
I förmånslagarna finns det bestämmelser
om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. Enligt dessa bestämmelser kan besvärs-

nämnden, som fungerar som första besvärsinstans i förmånsärenden, på yrkande av en
försäkringsanstalt eller en förmånstagare undanröja ett lagakraftvunnet beslut och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt, om
ett lagakraftvunnet beslut, som har meddelats
av en försäkringsanstalt och som baserar sig
på en förmånslag, grundar sig på en felaktig
eller bristfällig utredning eller uppenbart står
i strid med lag. Besvärsnämnden ska innan
ett ärende avgörs ge parterna tillfälle att bli
hörda. Ändring i ett beslut som besvärsnämnden meddelat i ett ärende får sökas på
samma sätt som ändring i förmånsbeslut vanligen söks. Om ett lagakraftvunnet beslut
som besvärsnämnden eller försäkringsdomstolen meddelat och som baserar sig på förmånslagen i fråga grundar sig på en felaktig
eller bristfällig utredning eller uppenbart står
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på
yrkande av en förmånstagare eller en försäkringsanstalt undanröja beslutet och bestämma
att ärendet ska behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska även bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslut som har meddelats av försäkringsdomstolen kan ändring inte längre sökas genom
ordinära rättsmedel. Om det har skett ett fel i
förfarandet kan försäkringsdomstolens beslut
som ett extraordinärt rättsmedel dock återbrytas i högsta förvaltningsdomstolen. Detta
är dock inte möjligt om ändring i ett beslut
kan sökas hos högsta domstolen genom extraordinära rättsmedel.
Förmånslagarnas bestämmelser om förfarandet för undanröjande av beslut ersätter
tillsammans med bestämmelserna om rättelse
av ett lagakraftvunnet beslut och om prövning av besvär som kommit in efter det att
besvärstiden gått ut i huvudsak extraordinärt
ändringssökande.
Ärenden som gäller undanröjande av beslut
avgjordes fram till 2007 vanligen i försäkringsdomstolen som i största delen av ärendena som gällde utkomstskydd fungerade
som högsta besvärsinstans. Dessutom hade
prövningsnämnden (nu besvärsnämnden för
social trygghet) behörighet att undanröja
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Folkpensionsanstaltens eller, de sedermera
redan upplösta socialförsäkringsnämndernas
beslut i ärenden där prövningsnämnden fungerade som högsta besvärsinstans. Även arbetslöshetsnämnden hade som högsta besvärsinstans rätt att återbryta utbildnings- och
avgångsbidragsfondens lagakraftvunna beslut
om förmåner. Ändring i försäkringsdomstolens beslut i ärenden som gällde undanröjande av beslut fick inte sökas. Ärenden som
gäller undanröjande av beslut överfördes vid
ingången av 2007 till behörigheten för besvärsnämnder i första instans. I samband med
detta föreskrevs det om en möjlighet att genom ordinära rättsmedel söka ändring i beslut som meddelats av besvärsnämnden i
ärenden som gäller undanröjande av beslut.
Ändringarna genomfördes som en del av förenhetligandet av besvärssystemet i ärenden
som gäller utkomstskydd (RP 167/2006 rd).
Om en försäkringsanstalt ansöker om att ett
beslut ska undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess att
ärendet har avgjorts på nytt. Beslut om återkrav kan dock inte meddelas förrän ett ärende som gäller undanröjande av beslut har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. En
ansökan om att ett lagakraftvunnet beslut ska
undanröjas ska lämnas in inom fem år från
det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt
vägande skäl kan ett beslut undanröjas även
på en ansökan som har lämnats in efter det
att den föreskrivna tiden gått ut. Inom rättspraxis har det ansetts att situationer där fusk
förekommit är särskilt vägande skäl.
I ärenden som gäller undanröjande av beslut är det fråga om ett rättsmedel som kan
jämföras med återbrytande, som är en form
av extraordinärt ändringssökande. Extraordinärt ändringssökande omfattar vanligen inte
rätt att söka ändring. Sett ur denna synvinkel
passar den gällande rätten att överklaga beslut som besvärsnämnden meddelat i ärenden
som gäller undanröjande av beslut dåligt ihop
med det extraordinära ändringssökandets förfaringssätt.
Enligt lag får både en försäkringsanstalt
och en förmånstagare ansöka om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. Största
delen av ansökningarna om undanröjande av
beslut görs dock av försäkringsanstalterna. I

majoriteten av dessa ansökningar godkänner
besvärsnämnden en försäkringsanstalts ansökan, och beslutet undanröjs. Detta innebär att
ärendet sänds tillbaka till försäkringsanstalten för att avgöras på nytt. Försäkringsanstalten ska i dessa fall fatta ett nytt beslut i förmånsärendet som en förmånstagare om den
så önskar ska kunna överklaga genom ordinära rättsmedel. Genom att överklaga beslutet kan en förmånstagare få förmånen sådan
den var innan beslutet undanröjdes.
Den gällande rätten att söka ändring i beslut som besvärsnämnden meddelat i ärenden
som gäller undanröjande av beslut förlänger
behandlingen av ett ärende avsevärt, om alla
möjligheter att överklaga används. I ärenden
som gäller undanröjande av beslut inser en
förmånstagare inte heller nödvändigtvis alltid
att i besvärsnämndens beslut om undanröjande av beslut har förutsättningarna för undanröjande av ett beslut och inte det egentliga
förmånsärendet avgjorts.
I ärenden som gäller undanröjande av beslut handlar det ofta om att beslut som är till
nackdel för en förmånstagare rättas på grund
av att förmånstagaren får en förmån som betalats till ett för stort belopp eller på felaktiga
grunder. Att avgöra ett beslut på nytt genom
ett förfarande för undanröjande av beslut kan
ta lång tid, om en förmånstagare använder
alla möjligheter att överklaga. Om det dessutom handlar om en förmån som ska återkrävas, kan det vara i förmånstagarens intresse
att genom besvär fördröja att ett nytt beslut
meddelas. Beslut om återkrav kan meddelas
först efter det att ett nytt beslut har meddelats. En förmånstagare kan även överklaga ett
beslut om återkrav genom ordinära rättsmedel. Det egentliga återkravet inleds för sin del
först utifrån ett lagakraftvunnet beslut om
återkrav. I förmånslagarna finns det bestämmelser om inom vilken tid beslut ska fattas i
fråga om en förmån som har betalats utan
grund och inom vilken tid en fordran som
fastställts genom beslut preskriberas. När det
gäller förmåner som betalas ut av Folkpensionsanstalten ska beslut om återkrav av en
förmån som har betalats utan grund fattas
inom fem år från den dag då förmånen betalades ut. En fordran som har fastställts genom ett beslut om återkrav preskriberas i sin
tur inom fem år efter det att beslutet har
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meddelats, om inte preskriptionen avbrutits
innan dess. Att ett förfarande för undanröjande av beslut förlängs kan tillsammans med
att den återkravsprocess som följer på förfarandet förlängs leda till att den fordran som
ska återkrävas preskriberas.
Andra förmåner eller ersättningar som har
beviljats retroaktivt
I 83 § i folkpensionslagen (568/2007) föreskrivs det om nytt avgörande av ett ärende
med anledning av beviljad arbetspension eller ersättning. Enligt paragrafen kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet enligt 84 § eller utan partens samtycke
enligt 81 § 2 mom. avgöra ärendet på nytt efter att ha hört den som saken gäller, om den
som får folkpension eller familjepension retroaktivt har beviljats en sådan arbetspension
eller ersättning enligt 22 § som ska beaktas
som inkomst eller om en sådan förmån har
höjts. Folkpension är en pensionsavhängig
förmån och de pensionsinkomster som inverkar på dess belopp anges i 22 § i folkpensionslagen.
En bestämmelse som motsvarar 83 § i
folkpensionslagen har även fogats till 41 § i
lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
(571/2007) och till 31 § i lagen om särskilt
stöd till invandrare (1192/2002). Till 30 § i
lagen om garantipension (703/2010) har en
motsvarande bestämmelse också fogats. Lagen om garantipension träder i kraft den 1
mars 2011.
Situationer där en förmånstagare retroaktivt
har beviljats en annan förmån eller ersättning
förekommer dock även på annat håll inom
verkställigheten av sociala förmåner, men en
uttrycklig förfarandebestämmelse för nytt
avgörande av ett ärende finns inte för närvarande. Situationer av detta slag uppstår vanligen när en förmånstagare ska beviljas en
förmån retroaktivt genom ett ändringssökande som gäller en primär förmån.
Med anledning av en förmån eller ersättning som beviljats retroaktivt har förmånstagaren ofta betalats en förmån till ett för stort
belopp. En förmån eller ersättning som har
beviljats retroaktivt är vanligen en primär
förmån som enligt en förmånslag helt förhindrar att en förmån betalas ut eller minskar
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dess belopp. I förmånslagstiftningen finns det
särskilda bestämmelser om förhållandet mellan förmåner och i anknytning till detta om
regressrätt mellan försäkringsanstalterna när
det gäller förmåner. Situationer där en förmån ska återkrävas av en förmånstagare på
grund av att den betalats till ett för stort belopp förekommer också. Enligt huvudregeln i
förmånslagarnas bestämmelser om återkrav
ska den överskjutande förmånen återkrävas,
om en förmån har betalats utan grund eller
till ett för stort belopp. Återkrav kan dock
frångås under vissa förutsättningar som har
reglerats särskilt. Ett felaktigt beslut ska rättas innan återkrav inleds. När ett beslut vunnit laga kraft, meddelas ett särskilt överklagbart beslut om återkrav.
I situationer där förmåner eller ersättningar
har beviljats retroaktivt finns det för närvarande ingen enhetlig praxis i de olika förmånssystemen, utan beslut rättas utifrån olika
bestämmelser. En del av besluten rättas med
samtycke av en förmånstagare eller genom
ett förfarande för undanröjande av beslut. I
fråga om andra förmåner har beslut rättas utifrån bestämmelserna om justering eller på
basis av en försäkringsanstalts regressrätt.
Gemensamt med rättelserna är dock att det
handlar om situationer där förmånstagaren
retroaktivt har beviljats en annan förmån eller ersättning som hänför sig till tiden då en
förmån som har beviljats tidigare började eller tiden före detta, och att en förmån eller
ersättning som har beviljats retroaktivt till sin
karaktär är sådan att den enligt en förmånslag
helt förhindrar att en förmån betalas ut eller
minskar dess belopp. Om en försäkringsanstalt har tillgång till uppgifter om en förmån,
ska förmånen i normala fall beaktas när ett
beslut fattas. I dessa situationer är det ofta
samtidigt fråga om ett förmånsbelopp som
ska återkrävs av ett annat försäkringsbolag
eller en förmån som ska återkrävas av förmånstagaren själv.
Ett förfarande för undanröjande av beslut
är administrativt sett ett onödigt tungt och
utdraget förfarande när det gäller att avgöra
ett förmånsärende på nytt i en situation där
en annan förmån eller ersättning har beviljats
retroaktivt. Administrativt sett belastar ett
förfarande för undanröjande av beslut både
den som betalar en förmån och besvärsin-
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stanserna. I situationer som gäller återkrav
kan en förlängd behandling även leda till att
en återkravsfordran preskriberas. En snabbare behandling av ärenden och ett enklare förfarande än för närvarande är till fördel med
tanke på en förmånstagares rättsskydd. Det är
även ändamålsenligt att förfarandet för att
avgöra ett förmånsärende på nytt i situationer
där förmåner eller ersättningar har beviljats
retroaktivt är enhetligt vid verkställigheten
av de olika förmånerna.

ter som är av betydelse med tanke på en förmån har förändrats väsentligt.
Om en förmånstagares omständigheter förändras så att den som ansöker om en förmån
anser att han eller hon nu uppfyller förutsättningarna för beviljande av en förmån som tidigare förvägrats genom ett lagakraftvunnet
beslut, är det fråga om ett nytt ärende och sökanden kan i normal ordning ansöka om
förmånen på nytt.

Ny utredning och förändringar i omständigheterna efter det att beslut har meddelats

Delgivning av hörande i ärenden som gäller
undanröjande

I förmånslagarna finns det bestämmelser
om en försäkringsanstalts skyldighet att på
nytt behandla ett ärende som har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Enligt bestämmelserna ska en försäkringsanstalt pröva
ärendet på nytt, om det i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller höjning av beviljad förmån framkommer ny utredning. I dessa fall kan försäkringsanstalten
trots ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller bevilja en förmån som har beviljats tidigare till ett större
belopp. Även besvärsnämnderna och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande
förfarande när de behandlar ett besvärsärende. I förarbetet till bestämmelserna om ändringssökande (RP 117/1994 rd) konstateras
det att förnyad prövning av ett ärende förutsätter att det framkommit nya uppgifter som
beslutsfattaren inte hade tillgång till när det
tidigare beslutet fattades.
I förmånslagarna finns det även särskilda
bestämmelser om indragning eller justering
av periodiska förmåner när omständigheterna
förändras. Enligt bestämmelserna ska indragning eller justering i regel genomföras av
en försäkringsanstalt. Ett undantag från vad
som nämnts ovan utgör 46 § 1 mom. i lagen
om olycksfallsförsäkring (608/1948). I förmånslagarna finns det vanligen även bestämmelser om förmånstagarens skyldighet
att meddela om sådana förändringar i sina
omständigheter som påverkar en förmåns belopp eller hans eller hennes rätt till en förmån. Principen om förtroendeskydd har inte
ansetts omfatta situationer där omständighe-

Enligt förmånslagarnas bestämmelser om
undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
ska besvärsnämnden och försäkringsdomstolen ge parterna tillfälle att bli hörda innan ett
ärende som gäller undanröjande av beslut
avgörs. För att göra behandlingen av ärenden
som gäller undanröjande av beslut smidigare
har försäkringsanstalterna i praktiken för besvärsinstansernas del skött om hörande av
parter samtidigt som de har lämnat in ansökan om undanröjande av beslut jämte bilagor
till besvärsinstansen. I de bestämmelser om
undanröjande av beslut som finns i lagen om
studiestöd har det inte särskilt föreskrivits om
besvärsinstansernas skyldighet att höra parter, utan i besvärsinstanserna tillämpas i fråga om hörande bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I praktiken
har även hörande i ärenden som gäller undanröjande av beslut enligt lagen om studiestöd skötts av Folkpensionsanstalten eller
studiestödsnämnden, och delgivning av hörande har meddelats bevisligen.
Förvaltningsprocesslagen reglerar rättskipning i allmänna förvaltningsdomstolar. I 55 §
i den lagen föreskrivs om delgivning av beslut och andra handlingar. I paragrafen föreskrivs att ett beslut för vilket gäller att besvärstiden eller någon annan tidsfrist som
påverkar mottagarens rätt börjar löpa från
delfåendet, ska delges bevisligen enligt 60 § i
förvaltningslagen. Bevislig delgivning kan
enligt paragrafen också anlitas i de fall där
det av någon annan orsak är nödvändigt för
att trygga en parts rättigheter. Enligt 2 mom.
i paragrafen tillämpas bestämmelserna i för-
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valtningslagen på delgivning av andra handlingar.
I bestämmelserna om besvärsnämnder föreskrivs det med avvikelse från förvaltningsprocesslagen om delgivning av beslut per
brev. Enligt förmånslagstiftningen delges beslut likaså med avvikelse från förvaltningslagen per post genom brev.
Försäkringsanstalternas praxis varierar i
fråga om hur hörande delges i ärenden som
gäller undanröjande av beslut. När det gäller
de förmåner som Folkpensionsanstalten
verkställer har delgivning av hörande skett
bevisligen, vilket även är fallet vid verkställigheten av utkomstskydd för arbetslösa och
arbetspensionsförsäkring. Delgivning har i
dessa fall skett med hjälp av mottagningsbevis eller, om detta inte har lyckats, med hjälp
av stämningsman. I sista hand har ärendet
delgetts i Officiella tidningen. Vid verkställigheten av olycksfallsförsäkring har man i
regel använt vanlig delgivning som sker per
post. I regel har en part i fråga om alla förmåner skickat sitt svar direkt till besvärsinstansen. Om en part inte har hörts av en försäkringsanstalt, har besvärsinstansen hört
parten och delgivning har i dessa fall skett
bevisligen.
Bevislig delgivning är ett administrativt
sett tungt och långsamt delgivningssätt som
onödigt förlänger behandlingen. Dessutom
ger detta delgivningssätt upphov till extra
kostnader. Delgivning som har verkställts
med hjälp av mottagningsbevis är inte heller
okomplicerad för en part, eftersom detta förutsätter att dokumentet i fråga hämtas från en
angiven postanstalt innan tidsfristen går ut.
En parts rättsskydd skulle inte äventyras,
även om delgivning av hörande sker som
vanlig delgivning per brev. I förmånsärenden
delges en part också beslut genom vanlig
delgivning per brev. Om en part meddelar sitt
svar först efter det att den tidsfrist som reserverats för hörande gått ut, kan utredningen
ändå beaktas, ifall besvärsinstansen ännu inte
har avgjort ärendet. Ett ärende sänds tillbaka
till försäkringsanstalten för att avgöras på
nytt, om besvärsnämnden undanröjer en försäkringsanstalts beslut. En part kan om den
så önskar söka ändring i ett beslut som en
försäkringsanstalt meddelat på detta sätt. I
förmånslagarna finns det dessutom också be-

9

stämmelser om rättelse av ett lagakraftvunnet
beslut till en parts fördel med anledning av
en ny utredning.
2
2.1

Föreslagna ändringar
Andra förmåner eller ersättningar
som har beviljats retroaktivt

I propositionen föreslås det att en bestämmelse om nytt avgörande av ett ärende då
förmånstagaren efter det att ett beslut meddelats har beviljats en annan förmån eller ersättning retroaktivt fogas till sjukförsäkringslagen (1224/2004), lagen om utkomstskydd
för arbetslösa (1290/2002), lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000), lagen om bostadsbidrag (408/1975), lagen om studiestöd
(65/1994), lagen om Folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) och lagen om
handikappförmåner (570/2007). I fråga om
arbetspensionslagarna föreslås det att en
motsvarande bestämmelse fogas till lagen om
pension för arbetstagare (395/2006), lagen
om pension för företagare (1272/2006), lagen
om sjömanspensioner (1290/2006), lagen om
pension för lantbruksföretagare (1280/2006)
och lagen om kommunala pensioner
(549/2003). Enligt förslaget ska nämnda bestämmelse även fogas till lagen om stöd för
upphörande med att bedriva jordbruk
(612/2006).
De föreslagna bestämmelserna ska gälla situationer där förmånstagaren retroaktivt har
beviljats en annan förmån eller ersättning
som hänför sig till tiden då en förmån börjat
eller tiden före detta, och den förmån eller
den ersättning som har beviljats till sin karaktär är sådan att den med stöd av lag direkt
helt förhindrar att en förmån betalas ut eller
minskar dess belopp. Bestämmelsen ska även
tillämpas i situationer där förmånstagaren har
meddelats ett beslut som innehåller en retroaktiv höjning av en förmån eller ersättning.
En försäkringsanstalt kan i dessa situationer
utan en parts samtycke eller ett förfarande för
undanröjande av beslut till denna del på nytt
avgöra ett ärende som har avgjorts genom ett
lagakraftvunnet beslut. Försäkringsanstalten
ska i ärendet alltid meddela ett nytt beslut
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som en part om den så önskar ska kunna
överklaga genom ordinära rättsmedel.
De föreslagna bestämmelserna gäller inte
situationer där omständigheterna har förändrats, dvs. situationer där betalningsperioden
för en förmån eller ersättning som har beviljats retroaktivt hänför sig till både tiden då en
redan beviljad förmån börjat och tiden efter
det att ett beslut om beviljande har meddelats. I dessa fall tillämpas de bestämmelser
om indragning eller justering av en förmån
som finns i förmånslagen i fråga. Den föreslagna bestämmelsen gäller inte heller situationer där en försäkringsanstalt redan när ett
beslut fattats haft tillgång till uppgifter om en
annan förmån eller ersättning som har beviljats. I dessa situationer förutsätter nytt avgörande av ett ärende samtycke av en part eller
att beslutet undanröjs.
2.2

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut och besvärsrätt i anslutning till detta

I propositionen föreslås det att den gällande
besvärsrätten i fråga om beslut som besvärsnämnden har meddelat i ärenden som gäller
undanröjande av beslut slopas. Ändring i beslut som besvärsnämnden har meddelat i
ärenden som gäller undanröjande av beslut
kan således inte längre sökas hos försäkringsdomstolen genom besvär. När ett lagakraftvunnet beslut undanröjs är det fråga om
ett förfarande som kan jämföras med extraordinärt ändringssökande, som vanligen inte
omfattar besvärsrätt. För tydlighetens skull
föreslås det att i förmånslagarnas bestämmelser om undanröjande av ett lagakraftvunnet
beslut ska besvärsförbud uttryckligen nämnas. Genom ett uttryckligt omnämnande utesluter man möjligheten att med stöd av förmånslagarnas allmänna bestämmelser om rätt
att söka ändring överklaga ett beslut som besvärsnämnden har meddelat i ärenden som
gäller undanröjande av beslut. I fråga om lagen om stöd för skolresor för studerande i
gymnasieutbildning och yrkesutbildning
(48/1997, lagen om stöd för skolresor) föreslås det att bestämmelser om detta ska fogas
till lagens allmänna bestämmelser om ändringssökande.

I och med att besvärsrätten slopas blir den
totala behandlingstiden för förmånsärenden
betydligt kortare. Eftersom det i socialförsäkringsförmånerna är fråga om ärenden som
gäller utkomstskydd, har även en snabb behandling av ett ärende betydelse. Att en förmånstagares rättsskydd tillgodoses ska dock
alltid säkerställas. Med tanke på en förmånstagares rättsskydd är det viktigt att ett ärende
sänds tillbaka till försäkringsanstalten för att
avgöras på nytt, om besvärsnämnden godkänner en försäkringsanstalts ansökan om
undanröjande av beslut, och undanröjer ett
lagakraftvunnet beslut. En försäkringsanstalt
ska i ett förmånsärende meddela ett nytt
överklagbart beslut som en part om den så
önskar kan överklaga hos besvärsnämnden
och försäkringsdomstolen genom ordinära
rättsmedel. Om besvärsnämnden avslår en
sådan ansökan om undanröjande av beslut
som en förmånstagare själv gjort, förblir det
beslut som en försäkringsanstalt har meddelat i ärendet i kraft. Enligt förmånslagarna
har en part rätt att alltid få ett ärende prövat
på nytt, om ny utredning framkommer i
ärendet. En part har även rätt att hos försäkringsdomstolen ansöka om undanröjande av
besvärsnämndens och försäkringsdomstolens
beslut.
Att slopa besvärsrätten på det sätt som
nämnts ovan innebär även att inte heller en
försäkringsanstalt har besvärsrätt, om besvärsnämnden avslår försäkringsanstaltens
ansökan om undanröjande av beslut eller
godkänner den ansökan om undanröjande av
beslut som en part gjort. En försäkringsanstalt har dock på samma sätt som en part rätt
att hos försäkringsdomstolen ansöka om undanröjande av besvärsnämndens och försäkringsdomstolens beslut.
2.3

Delgivning av hörande i ärenden som
gäller undanröjande av beslut

För tydlighetens skull och för att uppnå en
enhetlig praxis samt för att göra det administrativa förfarandet enklare, föreslås det i propositionen att till förmånslagarnas paragrafer
om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut fogas en bestämmelse om att delgivning
av hörande i ett ärende som gäller undanröjande av beslut ska meddelas enligt vad som
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anges i 59 § i förvaltningslagen. Delgivning
sker således genom vanlig delgivning per
post genom brev. Mottagaren anses ha fått
del av ett ärende den sjunde dagen efter det
att brevet avsändes, om inte något annat visas. Ett ärende anses dock ha kommit till en
myndighets kännedom den dag brevet anlände.
Även i motiveringen till förvaltningslagen
(RP 72/2002 rd s. 120) har det framförts att
man vill framhäva att vanlig delgivning ska
vara det som i regel anlitas vid delgivning av
handlingar som hör till behandlingen av ett
förvaltningsärende, och att man vill minska
bevislig delgivning som sker med mottagningsbevis.
3
3.1

Propositionens konsekvenser
Konsekvenser för myndigheterna

De bestämmelser om retroaktiva förmåner
som det föreslås att ska fogas till förmånslagarna minskar antalet ärenden som gäller undanröjande av beslut, vilket minskar besvärsnämndernas arbetsmängd.
År 2009 blev 1 316 ärenden som gällde ansökan om undanröjande av beslut anhängiga i
besvärsnämnden för social trygghet och,
samma år avgjordes sammanlagt 1 647 ärenden i nämnden. Av ansökningarna om undanröjande av beslut godkändes 76 procent och
12 procent avslogs, medan 9 procent av ansökningarna förföll. Den huvudsakliga orsaken till att ansökningar förfaller har varit att
Folkpensionsanstalten efter det att den gjort
en ansökan om undanröjande av beslut har
fått samtycke av en part. Av ansökningarna
om undanröjande av beslut sändes två procent tillbaka. År 2010 har det fram till utgången av september kommit in 958 ansökningar om undanröjande av beslut till besvärsnämnden för social trygghet. I år har
man fram till utgången av september avgjort
sammanlagt 1 438 ansökningar om undanröjande av beslut. Besvärsnämnden för social
trygghet upprätthåller ingen statistik över antalet ansökningar om undanröjande av beslut
per förmån, men enligt besvärsnämndens bedömning baserar sig ungefär 40 procent av
ansökningarna om undanröjande av beslut på
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att förmånstagaren har beviljats en förmån eller ersättning retroaktivt.
År 2009 blev 1 336 ansökningar om undanröjande av beslut anhängiga i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Enligt besvärsnämndens bedömning kommer det 2010
att lämnas in ungefär lika många ansökningar
om undanröjande av beslut, dvs. omkring
1 300 stycken. Till besvärsnämnden lämnas
det varje år in uppskattningsvis ungefär
300 sådana ansökningar om undanröjande av
beslut som gäller en social förmån som beviljats retroaktivt.
De föreslagna ändringarna beräknas inte ha
betydande konsekvenser för försäkringsdomstolens arbetsmängd.
Genom ändringarna blir dessutom verkställigheten av förmåner smidigare och försäkringsanstalternas arbetsmängd minskas.
Propositionen inverkar inte på de utgifter
förmånerna medför eller förmånernas belopp.
Behandlingen av ärenden blir emellertid
snabbare och onödigt administrativt arbete
försvinner, vilket i någon mån medför en inbesparing av utgifter.
Att besvärsrätten slopas innebär även att
inte heller en försäkringsanstalt längre kan
söka ändring, om besvärsnämnden avslår försäkringsanstaltens ansökan om undanröjande
av beslut eller godkänner en sådan ansökan
om undanröjande av beslut som har gjorts av
en part. En försäkringsanstalt har dock rätt att
hos försäkringsdomstolen ansöka om undanröjande av besvärsnämndens och försäkringsdomstolens beslut.
3.2

Konsekvenser för de försäkrade

Genom ändringarna blir behandlingen av
ärenden snabbare, vilket innebär att de försäkrade snabbare får beslut i ärenden. Med
tanke på en försäkrads rättsskydd både i en
situation där ett ärende som gäller en retroaktiv förmån avgörs på nytt och i en situation
där besvärsnämnden undanröjer en försäkringsanstalts lagakraftvunna beslut, får den
försäkrade alltid ett nytt överklagbart beslut
som den försäkrade om han eller hon så önskar kan överklaga genom ordinära rättsmedel. I förmånslagstiftningen finns det särskilda bestämmelser om en försäkringsanstalts
skyldighet att pröva ett ärende på nytt med
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anledning av ny utredning, om besvärsnämnden avslår en sådan ansökan om undanröjande av beslut som gjorts av en försäkrad. En
part har även rätt att hos försäkringsdomstolen ansöka om undanröjande av besvärsnämndens och försäkringsdomstolens beslut.
4

Beredningen av propositionen

De föreslagna ändringarna grundar sig på
kommittén för reformen av den sociala
trygghetens (SATA-kommittén) förslag till
reform av den sociala tryggheten (social- och
hälsovårdsministeriets rapporter 2009:62).
En av kommitténs uppgifter var att reda ut
och bedöma hur de administrativa processerna och förfarandesätten i socialskyddssystemet kan förtydligas och förenklas.
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet i
samarbete med aktörer som företräder verkställighetssystemet för socialskyddsförmånerna och besvärsinstanserna samt de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. I samband med beredningen av propositionen har

justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och finansministeriet hörts. På
grund av den brådskande tidtabellen för propositionen har man inte hunnit begära skriftliga utlåtanden om lagförslaget. De aktörer
som är viktiga med tanke på propositionen
har dock deltagit i beredningen av propositionen.
5

Samband med andra propositioner

Regeringens proposition till Riksdagen
med förslag till lag om besvärsnämnden för
olycksfallsärenden och till vissa lagar som
har samband med den (RP 218/2010 rd) behandlas för närvarande i riksdagen. I nämnda
proposition föreslås det att till 54 a § i lagen
om olycksfallsförsäkring överförs bestämmelserna om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut enligt 53 d § i den gällande lagen. Enligt förslaget ska lagen träda i kraft
den 1 januari 2011. I den aktuella propositionen föreslås det likaså att 53 d § i lagen om
olycksfallsförsäkring ska ändras.
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DETALJMOTIVERING
1
1.1

Lagförslag
Lagförslag 1—13

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad annan förmån eller ersättning
I de lagar som gäller socialskyddsförmåner
föreslås helt nya paragrafer om nytt avgörande av ett ärende i sådana situationer där förmånstagaren, efter att ett beslut meddelats,
retroaktivt har beviljats en annan förmån eller ersättning som enligt förmånslagen i fråga
antingen hindrar att förmånen beviljas eller
minskar dess belopp. Avsikten är att bestämmelsen också ska tillämpas när förmånstagaren har meddelats ett beslut som innefattar en retroaktiv höjning av en förmån eller
ersättning. Den föreslagna bestämmelsen ska
gälla situationer där rätten till en retroaktiv
förmån uppkommer samtidigt som, eller före
rätten till en annan förmån. I en sådan situation ska försäkringsanstalten enligt förslaget
kunna avgöra ett lagakraftvunnet ärende på
nytt till denna del, utan en parts samtycke eller utan att tillämpa ett förfarande för undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. För att
ärendet ska kunna avgöras på nytt förutsätts
det alltid att ett nytt överklagbart beslut meddelas.
En typisk situation där det föreslagna förfarandet kan bli tillämpligt uppstår när förmånstagaren i samband med sökande av ändring i ett beslut som gäller en primär förmån
retroaktivt beviljas en annan förmån eller ersättning som med stöd av förmånslagen i fråga hindrar att förmånen beviljas eller minskar
dess belopp.
Bestämmelsen ska inte tillämpas på situationer som gäller förändringar i förmånstagarens omständigheter och inte heller på situationer där det är fråga om sådana retroaktivt
beviljade förmåner eller ersättningar som
försäkringsanstalten redan hade tillgång till
uppgifter om när ett beslut fattades. I situationer som gäller förändringar i förmånstaga-

rens omständigheter tillämpas bestämmelserna om justering eller indragning av förmån i
förmånslagen. I situationer där en försäkringsanstalt redan hade tillgång till uppgifter
om en retroaktivt beviljad förmån eller ersättning när ett beslut fattades ska ärendet
kunna avgöras på nytt med samtycke av en
part eller genom ett förfarande för undanröjande av beslut.
Allmänna bestämmelser om hörande av en
part finns i 34 § i förvaltningslagen. Enligt
huvudregeln i bestämmelsen ska en part innan ett ärende avgörs ges tillfälle att framföra
sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring
med anledning av sådana yrkanden och sådan
utredning som kan inverka på hur ärendet
kommer att avgöras. I paragrafens 2 mom.
räknas de situationer upp där ärendet får avgöras utan att en part hörs. Enligt momentets
5 punkt får ett ärende avgöras utan att en part
hörs om ett yrkande som inte rör någon annan part godkänns eller om hörandet av någon annan orsak är uppenbart onödigt.
I motiveringen till förvaltningslagen konstateras det att rätten att bli hörd av hävd har
betraktats som en princip som främjar rättsskyddet. Utöver detta har hörande ansetts accentuera individens möjligheter till medinflytande, vilket väsentligen hör samman med
partsställningen. Hörandet av en part främjar
också utredningen av ett ärende. Därigenom
främjar skyldigheten att höra parterna också
objektivitet i myndigheternas verksamhet och
noggrannhet i behandlingen av ärenden.
Att höra en part i de situationer som avses i
de föreslagna bestämmelserna kan anses vara
onödigt eftersom försäkringsanstalten inte
har prövningsrätt när det gäller beaktande av
en förmån eller ersättning. I sådana situationer skulle därför hörandet av en part bli en
ren formalitet som skulle fördröja behandlingen av ärendet och som inte reellt skulle
främja parternas rättsskydd. I de flesta fall
kan en förmån som till följd av en retroaktivt
utbetald förmån eller ersättning betalats ut till
en part till ett alltför stort belopp återkrävas
med stöd av regressrätt hos den försäkrings-
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anstalt som betalat ut den retroaktiva förmånen. I dessa fall får parten information om
samordningen av förmånerna redan i det beslut som den försäkringsanstalt som beviljar
den retroaktiva förmånen meddelar. En part
får genom ordinära rättsmedel överklaga detta beslut. Parten får också överklaga det beslut genom vilket ett förmånsärende har avgjorts på nytt.
I praktiken anger förmånstagaren redan i
samband med ansökan om förmånen ifall han
eller hon har ansökt om en motsvarande förmån eller ersättning också på annat håll. Pensionsanstalten informerar då i regel i sitt beslut förmånstagaren om hur en eventuell retroaktiv förmån påverkar en tidigare beviljad
förmån. I fråga om de flesta förmåner är
förmånstagaren dessutom med stöd av lag
skyldig att till Folkpensionsanstalten anmäla
sådana förändringar i förhållandena som inverkar på hans eller hennes rätt att få en förmån eller på förmånsbeloppet. Därmed kan
förmånstagaren antas ha förhandsinformation
om samordningen av förmånerna åtminstone
på en allmän nivå.
I sådana fall av retroaktivt beviljad förmån
eller ersättning där återkrav riktas mot förmånstagaren ska denne höras. Återkrav sker
emellertid enligt ett särskilt förfarande som
inleds först när förmånsbeslutet har avgjorts
på nytt på behörigt sätt. I samband med återkravsprocessen hörs i regel förmånstagaren
och ett överklagbart beslut meddelas i ärendet. Återkrav som riktas mot förmånstagaren
kan uppstå exempelvis i en situation där det
belopp som återkrävs hos en annan försäkringsanstalt med stöd av regressrätt inte helt
täcker den förmån som har betalats ut till ett
alltför stort belopp. Om förmånstagaren i
dessa fall skulle höras redan i samband med
att ärendet avgörs på nytt skulle detta förlänga ärendets totala behandlingstid och bidra till att höja det belopp som återkrävs hos
förmånstagaren.
Den förslagna nya bestämmelsen ska tas in
i en ny 3 a § i 17 kap. i sjukförsäkringslagen,
i en ny 4 a § i 12 kap. i lagen om utkomststöd
för arbetslösa, i en ny 23 a § i lagen om vuxenutbildningsstöd, i en ny 21 b § i lagen om
bostadsbidrag, i en ny 30 b § i lagen om studiestöd, i en ny 57 a § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och

rehabiliteringspenningförmåner, i en ny
41 a § i lagen om handikappförmåner, i en ny
140 a § i lagen om pension för arbetstagare, i
en ny 136 a § i lagen om pension för företagare, i en ny 137 a § i lagen om sjömanspensioner, i en ny 113 a § i lagen om pension för
lantbruksföretagare, i en ny 163 § i lagen om
kommunala pensioner samt i ett nytt 4 mom.
i 60 § i lagen om stöd för upphörande med att
bedriva jordbruk.
Den kommunala pensionsanstalten sörjer
för verkställigheten av statens pensionsskydd
från och med ingången av 2011. När pensionsbeslut meddelas tillämpas lagen om statens pensioner, men vid sökande av ändring i
pensionsbeslut tillämpas bestämmelserna om
ändringssökande i lagen om kommunala pensioner. Därför ska den föreslagna nya bestämmelsen, också när den tillämpas på beslut som fattas med stöd av lagen om statens
pensioner, ingå i den nya 163 § i lagen om
kommunala pensioner.
I 164 § i lagen om kommunala pensioner
föreslås vidare en ändring av teknisk natur,
där omnämnandet av förvaltningslagens författningsnummer stryks i paragrafen eftersom
författningsnumret redan nämns i den föreslagna nya 163 §.
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
I propositionen föreslås det att besvärsrätten i fråga om beslut som besvärsnämnden
meddelat i ärenden som gäller undanröjande
av beslut slopas. För tydlighetens skull ska
besvärsförbudet uttryckligen nämnas i bestämmelserna om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut i de föreslagna förmånslagarna. Genom ett uttryckligt omnämnande
utesluter man möjligheten att överklaga ett
beslut med stöd av förmånslagarnas allmänna
bestämmelser om rätt att söka ändring. Uttryckliga bestämmelser om besvärsrätt i fråga
om beslut som besvärsnämnden meddelat i
ärenden som gäller undanröjande av beslut
finns för närvarande i den bestämmelse i
förmånslagarna som gäller undanröjande av
ett lagakraftvunnet beslut. I studiestödslagen, lagen om kommunala pensioner och lagen om statens pensioner finns inga uttryckliga bestämmelser om besvärsrätt i den be-
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stämmelse som gäller undanröjande av beslut, utan i dessa lagar baserar sig rätten att
söka ändring på de allmänna bestämmelserna
om ändringssökande.
Ändringarna förkortar betydligt den totala
behandlingstiden för förmånsärenden. I ärenden som gäller socialförsäkringsförmåner rör
det sig om den försäkrades utkomstskydd,
och det är därför av betydelse att ärendet behandlas snabbt. Med tanke på partens rättsskydd är det viktigt att han eller hon alltid får
ett nytt överklagbart beslut i ett förmånsärende. Om besvärsnämnden undanröjer ett lagakraftvunnet beslut av en försäkringsanstalt
återförs ärendet till anstalten för ett nytt avgörande. Försäkringsanstalten ska då fatta ett
nytt beslut i ärendet, som en part om den så
önskar ska kunna överklaga genom ordinära
rättsmedel. Om besvärsnämnden avslår en
ansökan om undanröjande av beslut som
förmånstagaren har lämnat förblir det beslut
som en försäkringsanstalt har meddelat i
ärendet i kraft. Enligt förmånslagarna har en
part emellertid alltid rätt att få ett ärende prövat på nytt, om ny utredning framkommer i
ärendet. En part har även rätt att hos försäkringsdomstolen ansöka om undanröjande av
beslut som besvärsnämnden och försäkringsdomstolen meddelat.
Ändringen innebär samtidigt att inte heller
försäkringsanstalten framöver ska ha besvärsrätt om besvärsnämnden avslår försäkringsanstaltens ansökan om undanröjande av
beslut eller godkänner en annan parts ansökan om undanröjande av beslut. En försäkringsanstalt har dock på samma sätt som
förmånstagaren rätt att hos försäkringsdomstolen ansöka om undanröjande av besvärsnämndens och försäkringsdomstolens beslut.
I propositionen föreslås det vidare att det
till den paragraf i de föreslagna förmånslagarna som gäller undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut fogas ett nytt moment enligt vilket delgivning av hörande i ett ärende
som gäller undanröjande av ett beslut verkställs på det sätt som bestäms i förvaltningslagens 59 §. Delgivning sker därmed per post
genom brev. Mottagaren anses ha fått del av
ärendet den sjunde dagen efter det att brevet
har avsänts, om inte något annat visas. En
myndighet ska dock anses ha fått kännedom
om ärendet den dag brevet har anlänt.
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Det föreslås att till 31 § i lagen om studiestöd, som gäller undanröjande av beslut, till
paragrafens 1 och 2 mom. fogas en bestämmelse om att besvärsnämnden för studiestöd
respektive försäkringsdomstolen ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Bestämmelsen motsvarar gällande tilllämpningspraxis och de gällande bestämmelserna i de övriga förmånslagarna.
De ändringar som gäller besvärsförbud och
delgivning av hörande görs enligt förslaget i
17 kap. 4 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen
och genom att till paragrafen foga ett nytt
6 mom., i 12 kap. 7 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och genom att till
paragrafen foga ett nytt 7 mom., i 25 §
1 mom. i lagen om vuxenutbildningsstöd och
genom att till paragrafen foga ett nytt
6 mom., i 22 § 1 mom. i lagen om bostadsbidrag och genom att till paragrafen foga ett
nytt 6 mom., i 58 § 1 mom. lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner
och rehabiliteringspenningförmåner och genom att till paragrafen foga ett nytt 6 mom., i
42 § 1 mom. i lagen om handikappförmåner
och genom att till paragrafen foga ett nytt
5 mom., i 140 § 1 mom. i lagen om pension
för arbetstagare och genom att till paragrafen
foga ett nytt 5 mom., i 136 § 1 mom. i lagen
om pension för företagare och genom att till
paragrafen foga ett nytt 5 mom., i 137 §
1 mom. i lagen om sjömanspensioner och
genom att till paragrafen foga ett nytt
5 mom., i 113 § 1 mom. i lagen om pension
för lantbruksföretagare och genom att till paragrafen foga ett nytt 5 mom. samt i 162 §
1 mom. i lagen om kommunala pensioner
och genom att till paragrafen foga ett nytt
6 mom. I fråga om lagen om studiestöd görs
ändringarna enligt förslaget i 31 § 1 och
2 mom. och genom att till paragrafen foga ett
nytt 6 mom.
1.2

Lagförslag 14—16

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad annan förmån eller ersättning
Enligt förslaget ska 41 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 83 § i folk-
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pensionslagen och 30 § i lagen om garantipension ändras så att bestämmelserna överensstämmer med lagförslag 1—13 som presenteras i kapitel 1.1. Med stöd av de ändringar som föreslås i paragraferna ska försäkringsanstalten, när en förmån eller ersättning
retroaktivt har beviljats en part, utan samtycke av parten eller utan att undanröja beslutet kunna avgöra ärendet på nytt. Bestämmelsen ska också fortfarande tillämpas
på situationer där en förmån eller ersättning
höjs retroaktivt. Samtidigt föreslås det att den
berörda paragrafens rubrik i samtliga lagar
förenhetligas så att den motsvarar paragrafrubrikerna i lagförslagen 1—13.
Till 41 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare fogas dessutom enligt förslaget
en hänvisning till 22 § 2 mom. i folkpensionslagen, där det bestäms om sådan fortlöpande pension eller ersättning från utlandet
som motsvarar en pension eller ersättning
som ska beaktas som inkomst när folkpensionsbeloppet beräknas. Vidare föreslås till
41 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare bli fogad en bestämmelse om att Folkpensionsanstalten, utan samtycke av part eller undanröjande av beslut, har rätt att avgöra
ett ärende på nytt också om den som får bostadsbidrag retroaktivt har beviljats bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag, vilket
med stöd av 8 § 5 mom. i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare är en förmån som
hindrar att bostadsbidrag beviljas.
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
I propositionen föreslås det att de ändringar
som anges i kapitel 1.1 beträffande lagförslagen 1—13, och som gäller besvärsrätt i fråga
om ett beslut som besvärsnämnden har meddelat i ett ärende som gäller undanröjande av
ett beslut samt delgivning av hörande i ett
ärende som gäller undanröjande, på motsvarande grunder och på motsvarande sätt ska
göras också i lagen om bostadsbidrag för
pensionstagare, folkpensionslagen och lagen
om garantipension. Ändringarna görs enligt
förslaget i 42 § 1 mom. i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och genom att till
paragrafen foga ett nytt 5 mom., i 84 §
1 mom. i folkpensionslagen och genom att
till paragrafen foga ett nytt 5 mom. samt i

31 § 1 mom. i lagen om garantipension och
genom att till paragrafen foga ett nytt 5 mom.
1.3

Lagförslag 17—25

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
I propositionen föreslås det att de ändringar
i lagförslagen 1—13 som anges i kapitel 1.1
och som gäller besvärsrätt i fråga om ett beslut som besvärsnämnden har meddelat i ett
ärende som gäller undanröjande av ett beslut
samt delgivning av hörande i ett ärende som
gäller undanröjande, på motsvarande grunder
och på motsvarande sätt ska göras också i
lagförslag 17—25.
Ändringarna görs enligt förslaget i 174 §
1 mom. i lagen om statens pensioner
(1295/2006) och genom att till paragrafen
foga ett nytt 4 mom., i 21 § 1 mom. i militärunderstödslagen (781/1993) och genom att
till paragrafen foga ett nytt 6 mom., i 14 §
1 mom. i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad trygghet
(1573/1993) och genom att till paragrafen
foga ett nytt 6 mom., i 13 § 1 mom. i lagen
om moderskapsunderstöd (477/1993) och
genom att till paragrafen foga ett nytt
6 mom., i 15 c § 1 mom. i barnbidragslagen
(796/1992) och genom att till paragrafen foga
ett nytt 6 mom., i 33 § 1 mom. i lagen om
underhållsstöd (580/2008) och genom att till
paragrafen foga ett nytt 5 mom., i 22 §
1 mom. i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010) och genom att
till paragrafen foga ett nytt 4 mom., i 22 c §
1 mom. i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) och genom att
till paragrafen foga ett nytt 6 mom. samt i
53 d § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och genom att till paragrafen
foga ett nytt 6 mom.
1.4

Lagförslag 26

I propositionen föreslås det att ändring i ett
beslut av besvärsnämnden för studiestöd i ett
ärende som gäller undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut inte får sökas genom besvär. Eftersom det i 14 § i lagen om stöd för
skolresor i tillämpliga delar hänvisas till bestämmelserna i lagen om studiestöd bl.a. när
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det gäller undanröjande av beslut, föreslås
det för tydlighetens skull att bestämmelser
om förbud mot ändringssökande ska utfärdas
i den allmänna bestämmelse i 9 § i lagen om
stöd för skolresor som gäller ändringssökande.
2

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2011.
För tydlighetens skull ska det föreskrivas
särskilt om att den bestämmelse i varje förmånslag som gäller retroaktiva förmåner eller ersättningar ska tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter
det att den föreslagna lagen har trätt i kraft.
I fråga om ärenden som gäller undanröjande av beslut som är anhängiga i en besvärsinstans föreslås det att på ärenden som gäller
undanröjande av lagakraftvunna beslut som
är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid den föreslagna lagens
ikraftträdande tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.
Stödet för upphörande med att bedriva
jordbruk bestäms särskilt för varje tillämpningsperiod för en viss tid. Systemet med av-

17

trädelsestöd under perioden 2007—2010 regleras genom lag (612/2006) och under perioden 2011—2014 genom lagen om ändring
av lagen om stöd för upphörande med att
bedriva jordbruk (1787/2009). Avsikten är att
det nya 4 mom. i 60 § i lagen om stöd för
upphörande med att bedriva jordbruk också
ska gälla avträdelsestödperioden 2007—
2010. Därför föreslås det att det i lagens
ikraftträdandebestämmelse tas in ett omnämnande om att lagen tillämpas på avträdelser
som har skett den 1 januari 2007 eller därefter.
3

Förhållande till grundlagen samt
lagstiftningsordning

Lagförslaget innehåller inga sådana förslag
i fråga om vilka frågan om avvikelse från den
normala lagstiftningsordningen skulle bli aktuell. Genom propositionen ändras inte grunderna för erhållande av olika förmåner eller
deras belopp. De föreslagna ändringarna förkortar den totala behandlingstiden för förmånsärenden som gäller utkomstskydd.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 17 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag
1301/2006, och
fogas till 17 kap. en ny 3 a § och till 4 §, sådan den lyder i lag 1301/2006, ett nytt 6 mom.
som följer:
17 kap
Ändringssökande

kostnader för rehabiliteringspsykoterapi enligt 3 § i lagen om Folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

3a§
4§
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån eller ersättning

Undanröjande av beslut

Om den som får dagpenningsförmån retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats, har
beviljats en förmån eller ersättning som med
stöd av 8 kap. 6 §, 11 kap. 8 eller 10 § eller
12 kap. 1—5 eller 9—11 § i denna lag ska
beaktas, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller parts samtycke
avgöra ärendet på nytt.
Ärendet kan avgöras på nytt på det sätt som
bestäms i 1 mom. också när utbetalningen av
dagpenningen upphör med stöd av 9 kap.
15 § 2 mom. eller när den som fått sjukvårdsersättning enligt denna lag för kostnader för psykoterapi som getts av en läkare
retroaktivt har fått ersättning för samma

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan
ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
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———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 3 a § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
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På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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2.
Lag
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 kap. 7 § 1 mom., sådant det
lyder i lag 1089/2006, och
fogas till 12 kap. en ny 4 a § och till 7 §, sådan den lyder i lag 1089/2006, ett nytt 7 mom.
som följer:
12 kap
Sökande av ändring
4a§
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån
Om den som får arbetslöshetsförmån retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats, har
beviljats en förmån eller en ersättning som
med stöd av 3 kap. 3 § 1 mom., 3 kap. 4 §,
4 kap. 7 § eller 4 kap. 8 § ska beaktas, kan
arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller parts
samtycke avgöra ärendet på nytt.
7§
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa
grundar sig på en felaktig eller bristfällig ut-

redning eller uppenbart står i strid med lag,
kan besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden på yrkande av Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan i fråga eller en part undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska
behandlas på nytt. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett
beslut av besvärsnämnden får ändring inte
sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 4 a § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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3.
Lag
om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd(1276/2000) 25 § 1 mom., sådant det lyder i lag
1090/2006, och
fogas till lagen en ny 23 a § och till 25 §, sådan den lyder i lag 1090/2006, ett nytt 6 mom.
som följer:
23 a §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån
Om den som får vuxenutbildningsstöd retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats, har
beviljats en förmån som med stöd av 11 § eller 12 a § 3 mom. ska beaktas, kan Utbildningsfonden utan undanröjande av beslutet
eller parts samtycke avgöra ärendet på nytt.
25 §
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Utbildningsfonden som gäller vuxenutbildningsstöd
grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag,
kan besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden på yrkande av fonden eller en part un-

danröja beslutet och bestämma att ärendet
ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden ska bereda parterna
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I
ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte
sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 23 a § tillämpas på förmåner som beviljas retroaktivt efter det att
lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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4.
Lag
om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bostadsbidrag (408/1975) 22 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1315/2006,
och
fogas till lagen en ny 21 b § och till 22 §, sådan den lyder i lag 1315/2006, ett nytt 6 mom.
som följer:
21 b §
Om den som får bostadsbidrag eller en person som hör till ett hushåll som beviljas bostadsbidrag retroaktivt, efter att ett beslut har
meddelats, har beviljats eller blivit berättigad
till en förmån som förhindrar utbetalning av
bostadsbidrag som avses i 2 §, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet
eller parts samtycke avgöra ärendet på nytt.
22 §
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda in-

nan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 21 b § tillämpas på förmåner som beviljas eller sådan rätt till förmån som uppstår retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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5.
Lag
om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 31 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1080/2006,
och
fogas till lagen en ny 30 b § och till 31 §, sådan den lyder i lag 1080/2006, ett nytt 6 mom.
som följer:
30 b §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån
Om den som får studiestöd retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats, har beviljats
en förmån som förhindrar beviljande av studiestöd som avses i 6 §, kan Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden utan undanröjande av beslutet eller parts samtycke avgöra ärendet på nytt.
31 §
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut som har
meddelats av Folkpensionsanstalten eller
studiestödsnämnden och som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på oriktig
eller bristfällig utredning eller är uppenbart
lagstridigt, kan besvärsnämnden för studiestöd på yrkande av parten, Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden undanröja
beslutet, till den del beslutet gäller något annat än statsborgen för studielån, och förordna
ny behandling av ärendet. Besvärsnämnden
för studiestöd ska bereda parterna tillfälle att
bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av

besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för studiestöd eller försäkringsdomstolen har gett grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på
yrkande av parten, Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden undanröja beslutet,
till den del beslutet gäller något annat än
statsborgen för studielån, och förordna ny
behandling av ärendet. Försäkringsdomstolen
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 30 b § tillämpas på förmåner som beviljas retroaktivt efter det att
lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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6.
Lag
om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner(566/2005) 58 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1305/2006, och
fogas till lagen en ny 57 a § och till 58 §, sådan den lyder i lag 1305/2006, ett nytt 6 mom.
som följer:
57 a §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån eller ersättning
Om den som får rehabiliteringsförmån retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats, har
beviljats en förmån eller ersättning som med
stöd av 22, 34 eller 36 § ska beaktas, kan
Folkpensionsanstalten utan parts samtycke
eller undanröjande av beslut avgöra ärendet
på nytt.
58 §
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpen-

sionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan
ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 57 a § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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7.
Lag
om ändring av lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om handikappförmåner (570/2007) 42 § 1 mom. och
fogas till lagen en ny 41 a § och till 42 § ett nytt 5 mom. som följer:
41 a §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad förmån eller ersättning
Om en person som avses i 8 § som har fyllt
16 år och som får handikappbidrag retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats, har beviljats en förmån eller ersättning som avses i
9 § 1 mom. som berättigar till vårdbidrag för
pensionstagare, kan Folkpensionsanstalten
utan undanröjande av beslutet eller parts
samtycke avgöra ärendet på nytt.
Ärendet kan avgöras på nytt på det sätt som
bestäms i 1 mom. också när den som får handikappförmån enligt 7, 8 eller 9 § retroaktivt
har beviljats en sådan förmån eller ersättning
som ska beaktas som avses i 12 §.
42 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller
en handikappförmån enligt denna lag grundar

sig på en felaktig eller bristfällig utredning
eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande
av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska
behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli
hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av
besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 3 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Bestämmelserna i 41 a § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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8.
Lag
om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 140 § 1 mom., sådant det lyder i lag
1314/2006, och
fogas till 140 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1314/2006, ett nytt 5 mom. och till lagen
en ny 140 a §, som följer:
9 kap

140 a §

Ändringssökande

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad primär förmån eller
annan pension

140 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut som en pensionsanstalt gett med stöd av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling
av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av
parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga
om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna
lag. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parterna tillfälle att bli hörda
innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

Om pensionstagaren retroaktivt, efter att ett
beslut har meddelats, har beviljats en primär
förmån eller en pension som avses i 94 § eller sådan pension som avses i 91 § 3 mom.,
kan pensionsanstalten utan undanröjande av
beslutet eller parts samtycke avgöra ärendet
på nytt.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 140 a § tillämpas på
förmåner eller pension som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————

RP 274/2010 rd

27

9.
Lag
om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 136 § 1 mom. och
fogas till 136 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 136 a §, som följer:
10 kap

136 a §

Ändringssökande

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad primär förmån eller
annan pension

136 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut som en pensionsanstalt gett med stöd av denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning
eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling
av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av
parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga
om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna
lag. Besvärsnämnden ska ge parterna tillfälle
att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut
av besvärsnämnden får ändring inte sökas
genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

Om pensionstagaren retroaktivt, efter att ett
beslut har meddelats, har beviljats en primär
förmån eller en pension som avses i 87 § eller sådan pension som avses i 84 § 3 mom.,
kan pensionsanstalten utan undanröjande av
beslutet eller parts samtycke avgöra ärendet
på nytt.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 136 a § tillämpas på
förmåner eller pension som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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10.
Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 137 § 1 mom. och
fogas till 137 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 137 a §, som följer:
9 kap

137 a §

Ändringssökande

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad primär förmån eller
annan pension

137 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut som pensionskassan meddelat med stöd av denna lag
grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av den försäkrade eller pensionskassan undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Besvärsnämnden ska ge
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet
avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får
ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

Om pensionstagaren retroaktivt, efter att ett
beslut har meddelats, har beviljats en primär
förmån eller en pension som avses i 99 § eller sådan pension som avses i 96 § 3 mom.,
kan pensionsanstalten utan undanröjande av
beslutet eller parts samtycke avgöra ärendet
på nytt.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 137 a § tillämpas på
förmåner eller pension som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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11.
Lag
om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 113 § 1 mom. och
fogas till 113 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 113 a §, som följer:
9 kap

113 a §

Ändringssökande

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad primär förmån eller
annan pension

113 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut som pensionsanstalten gett med stöd av denna lag
grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling
av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av
parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga
om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna
lag. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parterna tillfälle att bli hörda
innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

Om pensionstagaren retroaktivt, efter att ett
beslut har meddelats, har beviljats en primär
förmån eller en pension som avses i 94 § i
lagen om pension för arbetstagare eller sådan
pension som avses i 91 § 3 mom. i den lagen,
kan pensionsanstalten utan undanröjande beslut eller parts samtycke avgöra ärendet på
nytt.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Bestämmelserna i 113 a § tillämpas på
förmåner eller pension som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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12.
Lag
om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 162 § 1 mom. och 164 § 1 mom., av
dem 162 § 1 mom. sådant det lyder i lag 469/2010 och 164 § 1 mom. i lag 1216/2004, och
fogas till 162 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1293/2006, 925/2006 och 469/2010, ett
nytt 6 mom. samt till lagen en ny 163 § i stället för den 163 § som upphävts genom lag
921/2003 som följer:
162 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut om pension
vilket den kommunala pensionsanstalten gett
med stöd av denna lag eller lagen om statens
pensioner grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av
den som saken gäller undanröja beslutet och
bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Ansökan om undanröjande av ett beslut ska
göras inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan
som gjorts även efter utgången av den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli
hörd innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom
besvär.
——————————————

Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
163 §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad primär förmån eller
annan pension
Om pensionstagaren retroaktivt, efter att ett
beslut har meddelats, har beviljats en primär
förmån eller en pension som avses i 77 eller
87 § eller sådan pension som avses i 91 §
1 mom., kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller parts samtycke avgöra
ärendet på nytt.
Ärendet kan avgöras på nytt på det sätt som
bestäms i 1 mom. om pensionstagaren retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats, har
beviljats en primär förmån eller en pension
som avses i 74 eller 85 § i lagen om statens
pensioner eller en sådan pension som avses i
88 § 3 mom. i den lagen.
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164 §
Tillämpning av bestämmelserna om förvaltningsförfarande
När den kommunala pensionsanstalten behandlar ett förvaltningsärende enligt denna
lag ska förvaltningslagen, språklagen
(423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas, om inte annat
bestäms i denna lag.

31

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Bestämmelserna i 163 § tillämpas på förmåner eller pension som beviljas retroaktivt
efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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13.
Lag
om ändring av 60 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) rubriken för
60 § och
fogas till 60 § ett nytt 4 mom. som följer:
60 §

na i 140 a § i lagen om pension för arbetstagare.

Rättelse, undanröjande av beslut och nytt
avgörande av ett ärende
——————————————
På ett nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån
eller annan pension tillämpas bestämmelser-

———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Denna lag tillämpas på förmåner eller pension som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
Denna lag tillämpas på avträdelser som har
skett den 1 januari 2007 eller efter det.

—————
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14.
Lag
om ändring av 41 och 42 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 41 § och 42 § 1 mom.,
av dessa lagrum 41 § sådan den lyder i lag 705/2010 och
fogas till 42 § ett nytt 5 mom. som följer:
41 §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån eller ersättning
Om den som får bostadsbidrag retroaktivt,
efter att ett beslut har meddelats, har beviljats
folkpension, efterlevandepension, garantipension eller sådan arbetspension eller ersättning enligt 22 § 1 eller 2 mom. i folkpensionslagen som ska beaktas som inkomst i
bostadsbidraget, eller bostadsbidrag enligt
lagen om bostadsbidrag, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller
samtycke av part avgöra ärendet på nytt.
42 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller
bostadsbidrag grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i

strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan
ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 3 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 41 § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt
efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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15.
Lag
om ändring av 83 och 84 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i folkpensionslagen (568/2007) 83 § och 84 § 1 mom., av dem 83 § sådan den lyder i
lag 1223/2009 och
fogas till 84 § ett nytt 5 mom. som följer:
83 §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån eller ersättning
Om den som får folkpension eller familjepension retroaktivt, efter att ett beslut har
meddelats, har beviljats en i 22 § avsedd arbetspension eller ersättning som ska beaktas
som inkomst, kan Folkpensionsanstalten utan
undanröjande av beslutet eller parts samtycke
avgöra ärendet på nytt.
84 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller
en förmån enligt denna lag grundar sig på en
felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av

en part eller Folkpensionsanstalten undanröja
beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social
trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli
hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av
besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 3 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 83 § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt
efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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16.
Lag
om ändring av 30 och 31 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om garantipension (703/2010) 30 § och 31 § 1 mom. och
fogas till 31 § ett nytt 5 mom. som följer:
30 §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån eller ersättning
Om den som får garantipension retroaktivt,
efter att ett beslut har meddelats, har beviljats
en i 9 § avsedd pension eller ersättning som
ska beaktas som inkomst, kan Folkpensionsanstalten, utan undanröjande av beslutet eller
parts samtycke avgöra ärendet på nytt.
31 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller
en förmån enligt denna lag grundar sig på
felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av
en part eller av Folkpensionsanstalten undan-

röja beslutet och bestämma att ärendet ska
behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli
hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av
besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 3 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 30 § tillämpas på pensioner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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17.
Lag
om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statens pensioner (1295/2006) 174 § 1 mom. och
fogas till 174 § ett nytt 4 mom. som följer:
174 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut som Statskontoret meddelat med stöd av denna lag
grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av en part eller Statskontoret undanröja beslutet och förordna ny behandling av
ärendet. Ansökan om undanröjande av ett beslut ska göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande
skäl kan ett beslut även undanröjas på ansökan som gjorts efter utgången av den före-

skrivna tiden. Besvärsnämnden ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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18.
Lag
om ändring av 21 § i militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i militärunderstödslagen (781/1993) 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1308/2006,
och
fogas till 21 §, sådan den lyder i lag 1308/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
21 §
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärs-

nämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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19.
Lag
om ändring av 14 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social
trygghet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1573/1993 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1310/2006, och
fogas till 14 §, sådan den lyder i lag 1310/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
14 §
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärs-

nämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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20.
Lag
om ändring av 13 § i lagen om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) 13 § 1 mom., sådant det lyder i lag
1307/2006, och
fogas till 13 §, sådan den lyder i lag 635/2004 och 1307/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

13 §
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärs-

nämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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21.
Lag
om ändring av 15 c § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnbidragslagen (796/1992) 15 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 1306/2006, och
fogas till 15 c §, sådan den lyder i lag 1306/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
15 c §
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärs-

nämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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22.
Lag
om ändring av 33 § i lagen om underhållsstöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om underhållsstöd (580/2008) 33 § 1 mom. och
fogas till 33 § ett nytt 5 mom. som följer:
33 §
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en oriktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Besvärsnämnden för social trygghet ska ge
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet

avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får
ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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23.
Lag
om ändring av 22 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer(133/2010) 22 § 1 mom., och
fogas till 22 § ett nytt 4 mom. som följer:
22 §
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på oriktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska tas upp till ny behandling. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan

ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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24.
Lag
om ändring av 22 c § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 22 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 1309/2006, och
fogas till 22 c §, sådan den lyder i lag 1309/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
22 c §
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärs-

nämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————

44

RP 274/2010 rd

25.
Lag
om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 53 d § 1 mom., sådant det lyder i lag
1312/2006, och
fogas till 53 d §, sådan den lyder i lag 1312/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
53 d §
Om ett lagakraftvunnet beslut som en försäkringsanstalt har meddelat på grundval av
denna lag grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för
olycksfallsärenden på yrkande av en part eller försäkringsanstalten undanröja beslutet
och bestämma att ärendet ska behandlas på
nytt. Besvärsnämnden för olyckfallsärenden
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
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26.
Lag
om ändring av 9 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 136/2003, som följer:
9§

kraftvunnet beslut får emellertid inte sökas
genom besvär.
——————————————

Ändringssökande
Ändring i ett beslut av Folkpensionsanstalten om stöd för skolresor får sökas genom
besvär hos besvärsnämnden för studiestöd.
Ändring i nämndens beslut får sökas genom
besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Ändring i nämndens beslut i ett
ärende som gäller undanröjande av ett laga-

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————
Helsingfors den 26 november 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 17 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag
1301/2006, och
fogas till 17 kap. en ny 3 a § och till 4 §, sådan den lyder i lag 1301/2006, ett nytt 6 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
17 kap
Ändringssökande
3a§
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån eller ersättning
Om den som får dagpenningsförmån retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats, har
beviljats en förmån eller ersättning som med
stöd av 8 kap. 6 §, 11 kap. 8 eller 10 § eller
12 kap. 1—5 eller 9—11 § i denna lag ska
beaktas, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller parts samtycke
avgöra ärendet på nytt.
Ärendet kan avgöras på nytt på det sätt
som bestäms i 1 mom. också när utbetalningen av dagpenningen upphör med stöd av
9 kap. 15 § 2 mom. eller när den som fått
sjukvårdsersättning enligt denna lag för
kostnader för psykoterapi som getts av en läkare retroaktivt har fått ersättning för samma
kostnader för rehabiliteringspsykoterapi enligt 3 § i lagen om Folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.
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Gällande lydelse
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4§

4§

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 1 och
2 §.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan
ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 3 a § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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2.
Lag
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 kap. 7 § 1 mom., sådant det
lyder i lag 1089/2006, och
fogas till 12 kap. en ny 4 a § och till 7 §, sådan den lyder i lag 1089/2006, ett nytt 7 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
12 kap
Sökande av ändring
4a§
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån
Om den som får arbetslöshetsförmån retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats,
har beviljats en förmån eller en ersättning
som med stöd av 3 kap. 3 § 1 mom., 3 kap.
4 §, 4 kap. 7 § eller 4 kap. 8 § ska beaktas,
kan arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller
parts samtycke avgöra ärendet på nytt.
7§

7§

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa
grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag,
kan besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden på yrkande av Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan i fråga eller en part undan-

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa
grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag,
kan besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden på yrkande av Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan i fråga eller en part undan-

Gällande lydelse
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röja 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 1 § 1 och
2 mom.
——————————————
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röja beslutet och bestämma att ärendet ska
behandlas på nytt. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett
beslut av besvärsnämnden får ändring inte
sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 4 a § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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3.
Lag
om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd(1276/2000) 25 § 1 mom., sådant det lyder i lag
1090/2006, och
fogas till lagen en ny 23 a § och till 25 §, sådan den lyder i lag 1090/2006, ett nytt 6 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
23 a §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån
Om den som får vuxenutbildningsstöd retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats,
har beviljats en förmån som med stöd av 11 §
eller 12 a § 3 mom. ska beaktas, kan Utbildningsfonden utan undanröjande av beslutet
eller parts samtycke avgöra ärendet på nytt.
25 §

25 §

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Utbildningsfonden som gäller vuxenutbildningsstöd
grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag,
kan besvärsnämnden för utkomstskyddsären-

Om ett lagakraftvunnet beslut av Utbildningsfonden som gäller vuxenutbildningsstöd
grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag,
kan besvärsnämnden för utkomstskyddsären-

Gällande lydelse
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den på yrkande av fonden eller en part undanröja 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 §.
——————————————
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den på yrkande av fonden eller en part undanröja beslutet och bestämma att ärendet
ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden ska bereda parterna
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I
ett beslut av besvärsnämnden får ändring
inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 23 a § tillämpas på förmåner som beviljas retroaktivt efter det att
lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga i besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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4.
Lag
om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bostadsbidrag (408/1975) 22 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1315/2006,
och
fogas till lagen en ny 21 b § och till 22 §, sådan den lyder i lag 1315/2006, ett nytt 6 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
21 b §
Om den som får bostadsbidrag eller en
person som hör till ett hushåll som beviljas
bostadsbidrag retroaktivt, efter att ett beslut
har meddelats, har beviljats eller blivit berättigad till en förmån som förhindrar utbetalning av bostadsbidrag som avses i 2 §, kan
Folkpensionsanstalten utan undanröjande av
beslutet eller parts samtycke avgöra ärendet
på nytt.

22 §
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet

22 §
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet

Gällande lydelse

RP 274/2010 rd
Föreslagen lydelse

53

skall bereda parterna tillfälle att bli hörda in- ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sö- nan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärskas i enlighet med vad som föreskrivs i 20 §.
nämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 21 b § tillämpas på förmåner som beviljas eller sådan rätt till förmån som uppstår retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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5.
Lag
om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 31 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1080/2006,
och
fogas till lagen en ny 30 b § och till 31 §, sådan den lyder i lag 1080/2006, ett nytt 6 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
30 b §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån
Om den som får studiestöd retroaktivt, efter
att ett beslut har meddelats, har beviljats en
förmån som förhindrar beviljande av studiestöd som avses i 6 §, kan Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden utan undanröjande av beslutet eller parts samtycke avgöra
ärendet på nytt.
31 §

31 §

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som har
meddelats av Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden och som gäller en förmån
enligt denna lag grundar sig på oriktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för studiestöd
på yrkande av parten, Folkpensionsanstalten
eller studiestödsnämnden undanröja beslutet,
till den del beslutet gäller något annat än
statsborgen för studielån, och förordna ny behandling av ärendet.

Om ett lagakraftvunnet beslut som har
meddelats av Folkpensionsanstalten eller
studiestödsnämnden och som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på oriktig
eller bristfällig utredning eller är uppenbart
lagstridigt, kan besvärsnämnden för studiestöd på yrkande av parten, Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden undanröja
beslutet, till den del beslutet gäller något annat än statsborgen för studielån, och förordna
ny behandling av ärendet. Besvärsnämnden

Gällande lydelse
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Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för studiestöd eller försäkringsdomstolen gett grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt,
kan försäkringsdomstolen på yrkande av parten, Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden undanröja beslutet, till den del beslutet gäller något annat än statsborgen för
studielån, och förordna ny behandling av
ärendet.

——————————————
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för studiestöd ska bereda parterna tillfälle att
bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut
av besvärsnämnden får ändring inte sökas
genom besvär.
Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för studiestöd eller försäkringsdomstolen har gett grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på
yrkande av parten, Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden undanröja beslutet,
till den del beslutet gäller något annat än
statsborgen för studielån, och förordna ny
behandling av ärendet. Försäkringsdomstolen ska bereda parterna tillfälle att bli hörda
innan ärendet avgörs.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 30 b § tillämpas på förmåner som beviljas retroaktivt efter det att
lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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6.
Lag
om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner(566/2005) 58 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1305/2006, och
fogas till lagen en ny 57 a § och till 58 §, sådan den lyder i lag 1305/2006, ett nytt 6 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
57 a §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån eller ersättning
Om den som får rehabiliteringsförmån retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats,
har beviljats en förmån eller ersättning som
med stöd av 22, 34 eller 36 § ska beaktas,
kan Folkpensionsanstalten utan parts samtycke eller undanröjande av beslut avgöra
ärendet på nytt.
58 §

58 §

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt.

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.

Gällande lydelse
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Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 55 §.
——————————————

57

Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan
ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 57 a § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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7.
Lag
om ändring av lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om handikappförmåner (570/2007) 42 § 1 mom. och
fogas till lagen en ny 41 a § och till 42 § ett nytt 5 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
41 a §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad förmån eller ersättning
Om en person som avses i 8 § som har fyllt
16 år och som får handikappbidrag retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats, har beviljats en förmån eller ersättning som avses i
9 § 1 mom. som berättigar till vårdbidrag för
pensionstagare, kan Folkpensionsanstalten
utan undanröjande av beslutet eller parts
samtycke avgöra ärendet på nytt.
Ärendet kan avgöras på nytt på det sätt
som bestäms i 1 mom. också när den som får
handikappförmån enligt 7, 8 eller 9 § retroaktivt har beviljats en sådan förmån eller ersättning som ska beaktas som avses i 12 §.
42 §

42 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller
handikappförmån enligt denna lag grundar sig en handikappförmån enligt denna lag grundar
på en felaktig eller bristfällig utredning eller sig på en felaktig eller bristfällig utredning

Gällande lydelse
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uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en
part eller Folkpensionsanstalten undanröja
beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social
trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli
hörda innan ärendet avgörs. Ändring i ett sådant avgörande får sökas på det sätt som föreskrivs i 36 och 37 §.
——————————————
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eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande
av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska
behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli
hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av
besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 3 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Bestämmelserna i 41 a § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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8.
Lag
om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 140 § 1 mom., sådant det lyder i lag
1314/2006, och
fogas till 140 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1314/2006, ett nytt 5 mom. och till lagen
en ny 140 a §, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
9 kap

9 kap

Ändringssökande

Ändringssökande

140 §

140 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som en pensionsanstalt gett med stöd av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling
av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av
parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga
om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna
lag. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden skall ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Ett sådant beslut får
överklagas i enlighet med vad som föreskrivs
i 128—130 §.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut som en pensionsanstalt gett med stöd av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling
av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av
parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga
om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna
lag. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parterna tillfälle att bli hörda
innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

Gällande lydelse
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140 a §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad primär förmån eller
annan pension
Om pensionstagaren retroaktivt, efter att
ett beslut har meddelats, har beviljats en
primär förmån eller en pension som avses i
94 § eller sådan pension som avses i 91 §
3 mom., kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller parts samtycke avgöra ärendet på nytt.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 140 a § tillämpas på
förmåner eller pension som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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9.
Lag
om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 136 § 1 mom. och
fogas till 136 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 136 a §, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
10 kap

10 kap

Ändringssökande

Ändringssökande

136 §

136 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som en pensionsanstalt gett med stöd av denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling
av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av
parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga
om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna
lag. Besvärsnämnden skall ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Ett sådant beslut kan överklagas på det sätt som föreskrivs i 124—126 §.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut som en pensionsanstalt gett med stöd av denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning
eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling
av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av
parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga
om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna
lag. Besvärsnämnden ska ge parterna tillfälle
att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut
av besvärsnämnden får ändring inte sökas
genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

Gällande lydelse
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136 a §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad primär förmån eller
annan pension
Om pensionstagaren retroaktivt, efter att
ett beslut har meddelats, har beviljats en
primär förmån eller en pension som avses i
87 § eller sådan pension som avses i 84 §
3 mom., kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller parts samtycke avgöra ärendet på nytt.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 136 a § tillämpas på
förmåner eller pension som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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10.
Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 137 § 1 mom. och
fogas till 137 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 137 a §, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
9 kap

9 kap

Ändringssökande

Ändringssökande

137 §

137 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som pensionskassan meddelat med stöd av denna lag
grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av den försäkrade eller pensionskassan undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Besvärsnämnden skall
ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet
avgörs. I ett sådant beslut får ändring sökas i
enlighet med 125—127 §.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut som pensionskassan meddelat med stöd av denna lag
grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av den försäkrade eller pensionskassan undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Besvärsnämnden ska ge
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet
avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får
ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

Gällande lydelse
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137 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad primär förmån eller
annan pension
Om pensionstagaren retroaktivt, efter att
ett beslut har meddelats, har beviljats en
primär förmån eller en pension som avses i
99 § eller sådan pension som avses i 96 §
3 mom., kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller parts samtycke avgöra ärendet på nytt.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 137 a § tillämpas på
förmåner eller pension som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010 rd

66

11.
Lag
om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 113 § 1 mom. och
fogas till 113 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 113 a §, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
9 kap

9 kap

Ändringssökande

Ändringssökande

113 §

113 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som pensionsanstalten gett med stöd av denna lag
grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling
av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av
parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga
om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna
lag. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden skall ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Ett sådant beslut får
överklagas i enlighet med 103—105 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut som pensionsanstalten gett med stöd av denna lag
grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av parten eller pensionsanstalten undanröja beslutet och förordna ny behandling
av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av
parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga
om ett lagakraftvunnet beslut som Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna
lag. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parterna tillfälle att bli hörda
innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

——————————————

Gällande lydelse
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113 a §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad primär förmån eller
annan pension
Om pensionstagaren retroaktivt, efter att
ett beslut har meddelats, har beviljats en
primär förmån eller en pension som avses i
94 § i lagen om pension för arbetstagare eller sådan pension som avses i 91 § 3 mom. i
den lagen, kan pensionsanstalten utan undanröjande beslut eller parts samtycke avgöra ärendet på nytt.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Bestämmelserna i 113 a § tillämpas på
förmåner eller pension som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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12.
Lag
om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 162 § 1 mom. och 164 § 1 mom., av
dem 162 § 1 mom. sådant det lyder i lag 469/2010 och 164 § 1 mom. i lag 1216/2004, och
fogas till 162 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1293/2006, 925/2006 och 469/2010, ett
nytt 6 mom. samt till lagen en ny 163 § i stället för den 163 § som upphävts genom lag
921/2003 som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
162 §

162 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension
vilket den kommunala pensionsanstalten gett
med stöd av denna lag eller lagen om statens
pensioner grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av
den som saken gäller undanröja beslutet och
bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Ansökan om undanröjande av ett beslut ska
göras inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan som
gjorts även efter utgången av den föreskrivna
tiden. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs.

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension
vilket den kommunala pensionsanstalten gett
med stöd av denna lag eller lagen om statens
pensioner grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av
den som saken gäller undanröja beslutet och
bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Ansökan om undanröjande av ett beslut ska
göras inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan
som gjorts även efter utgången av den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli
hörd innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom
besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

——————————————
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163 §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av retroaktivt beviljad primär förmån eller
annan pension
Om pensionstagaren retroaktivt, efter att
ett beslut har meddelats, har beviljats en
primär förmån eller en pension som avses i
77 eller 87 § eller sådan pension som avses i
91 § 1 mom., kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller parts samtycke
avgöra ärendet på nytt.
Ärendet kan avgöras på nytt på det sätt
som bestäms i 1 mom. om pensionstagaren
retroaktivt, efter att ett beslut har meddelats,
har beviljats en primär förmån eller en pension som avses i 74 eller 85 § i lagen om statens pensioner eller en sådan pension som
avses i 88 § 3 mom. i den lagen.

164 §

164 §

Tillämpning av bestämmelserna om förvaltningsförfarande

Tillämpning av bestämmelserna om förvaltningsförfarande

När den kommunala pensionsanstalten behandlar ett förvaltningsärende enligt denna
lag skall förvaltningslagen (434/2003) ,
språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas,
om inte annat bestäms i denna lag.
——————————————

När den kommunala pensionsanstalten behandlar ett förvaltningsärende enligt denna
lag ska förvaltningslagen, språklagen
(423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas, om inte annat
bestäms i denna lag.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Bestämmelserna i 163 § tillämpas på förmåner eller pension som beviljas retroaktivt
efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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13.
Lag
om ändring av 60 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) rubriken för
60 § och
fogas till 60 § ett nytt 4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
60 §

60 §

Rättelse och undanröjande av beslut

Rättelse, undanröjande av beslut och nytt
avgörande av ett ärende

——————————————
——————————————
På ett nytt avgörande av ett ärende med
anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension tillämpas bestämmelserna i 140 a § i lagen om pension för
arbetstagare.
§
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Denna lag tillämpas på förmåner eller
pension som beviljas retroaktivt efter det att
lagen har trätt i kraft.
Denna lag tillämpas på avträdelser som har
skett den 1 januari 2007 eller efter det.
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14.
Lag
om ändring av 41 och 42 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 41 § och 42 § 1 mom.,
av dessa lagrum 41 § sådan den lyder i lag 705/2010 och
fogas till 42 § ett nytt 5 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
41 §

41 §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad pension eller ersättning

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får bostadsbidrag har beviljats
folkpension, efterlevandepension eller garantipension eller sådan i 22 § 1 mom. i folkpensionslagen avsedd arbetspension eller ersättning som ska beaktas som inkomst vid beräkning av bostadsbidrag, eller om en sådan
förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten,
utan undanröjande av beslutet enligt 42 § och
utan samtycke av part enligt 39 § 2 mom.,
avgöra ärendet på nytt efter att ha hört parten.

Om den som får bostadsbidrag retroaktivt,
efter att ett beslut har meddelats, har beviljats
folkpension, efterlevandepension, garantipension eller sådan arbetspension eller ersättning enligt 22 § 1 eller 2 mom. i folkpensionslagen som ska beaktas som inkomst i
bostadsbidraget, eller bostadsbidrag enligt
lagen om bostadsbidrag, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller
samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

42 §

42 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller
bostadsbidrag grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpen-

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller
bostadsbidrag grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpen-
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Gällande lydelse
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sionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt.
Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Ändring i ett sådant avgörande får
sökas på det sätt som föreskrivs i 35 och 36 §.
——————————————

sionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan
ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 3 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 41 § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt
efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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15.
Lag
om ändring av 83 och 84 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i folkpensionslagen (568/2007) 83 § och 84 § 1 mom., av dem 83 § sådan den lyder i
lag 1223/2009 och
fogas till 84 § ett nytt 5 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
83 §

83 §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad arbetspension eller ersättning

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får folkpension eller familjepension har beviljats en sådan arbetspension
eller ersättning enligt 22 § retroaktivt som ska
beaktas som inkomst eller om en sådan förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten
utan undanröjande av beslutet enligt 84 § eller utan partens samtycke enligt 81 § 2 mom.
avgöra ärendet på nytt efter att ha hört den
som saken gäller.

Om den som får folkpension eller familjepension retroaktivt, efter att ett beslut har
meddelats, har beviljats en i 22 § avsedd arbetspension eller ersättning som ska beaktas
som inkomst, kan Folkpensionsanstalten
utan undanröjande av beslutet eller parts
samtycke avgöra ärendet på nytt.

84 §

84 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en
förmån enligt denna lag grundar sig på en
felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en
part eller Folkpensionsanstalten undanröja
beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social
trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli
hörda innan ärendet avgörs. Ändring i ett sådant avgörande får sökas på det sätt som föreskrivs i 77 och 78 §.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller
en förmån enligt denna lag grundar sig på en
felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en
part eller Folkpensionsanstalten undanröja
beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social
trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli
hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av
besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
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Delgivning av det hörande som avses i 1
och 3 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 83 § tillämpas på förmåner eller ersättning som beviljas retroaktivt
efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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16.
Lag
om ändring av 30 och 31 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om garantipension (703/2010) 30 § och 31 § 1 mom. och
fogas till 31 § ett nytt 5 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
30 §

30 §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad pension eller ersättning

Nytt avgörande av ett ärende med anledning
av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får garantipension retroaktivt
har beviljats en sådan i 9 § avsedd pension eller ersättning som ska beaktas som inkomst
eller om en sådan förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten, utan undanröjande av beslut enligt 31 § eller utan samtycke av part
enligt 28 § 2 mom., avgöra ärendet på nytt efter att ha hört parten.

Om den som får garantipension retroaktivt,
efter att ett beslut har meddelats, har beviljats
en i 9 § avsedd pension eller ersättning som
ska beaktas som inkomst, kan Folkpensionsanstalten, utan undanröjande av beslutet eller parts samtycke avgöra ärendet på nytt.

31 §

31 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en
förmån enligt denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart
står i strid med lag, kan besvärsnämnden för
social trygghet på yrkande av en part eller av
Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och
bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Besvärsnämnden för social trygghet ska ge
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet
avgörs. Ändring i ett sådant avgörande får
sökas på det sätt som föreskrivs i 24 och 25 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller
en förmån enligt denna lag grundar sig på
felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en
part eller av Folkpensionsanstalten undanröja
beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social
trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda
innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 3 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

——————————————
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Gällande lydelse
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———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 30 § tillämpas på pensioner eller ersättning som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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17.
Lag
om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statens pensioner (1295/2006) 174 § 1 mom. och
fogas till 174 § ett nytt 4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
174 §

174 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som Statskontoret meddelat med stöd av denna lag
grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av en part eller Statskontoret undanröja beslutet och förordna ny behandling av
ärendet. 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 även undanröjas på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden skall ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut som Statskontoret meddelat med stöd av denna lag
grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på
yrkande av en part eller Statskontoret undanröja beslutet och förordna ny behandling av
ärendet. Ansökan om undanröjande av ett beslut ska göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande
skäl kan ett beslut även undanröjas på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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18.
Lag
om ändring av 21 § i militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i militärunderstödslagen (781/1993) 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1308/2006,
och
fogas till 21 §, sådan den lyder i lag 1308/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
21 §

21 §

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 19 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010 rd

79

19.
Lag
om ändring av 14 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social
trygghet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1573/1993 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1310/2006, och
fogas till 14 §, sådan den lyder i lag 1310/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
14 §

14 §

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 13 §.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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20.
Lag
om ändring av 13 § i lagen om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) 13 § 1 mom., sådant det lyder i lag
1307/2006, och
fogas till 13 §, sådan den lyder i lag 635/2004 och 1307/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
13 §

13 §

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 11 §.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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21.
Lag
om ändring av 15 c § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnbidragslagen (796/1992) 15 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 1306/2006, och
fogas till 15 c §, sådan den lyder i lag 1306/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
15 c §

15 c §

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 15 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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22.
Lag
om ändring av 33 § i lagen om underhållsstöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om underhållsstöd (580/2008) 33 § 1 mom. och
fogas till 33 § ett nytt 5 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
33 §

33 §

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en oriktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Beslutet får överklagas enligt 28 och
29 §.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en oriktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Besvärsnämnden för social trygghet ska ge
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet
avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får
ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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23.
Lag
om ändring av 22 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer(133/2010) 22 § 1 mom., och
fogas till 22 § ett nytt 4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
22 §

22 §

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på oriktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska tas upp till ny behandling. Besvärsnämnden för social trygghet ska
ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet
avgörs. Ett sådant beslut får överklagas så
som föreskrivs i 17 och 18 §.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på oriktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska tas upp till ny behandling. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan
ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010 rd

84

24.
Lag
om ändring av 22 c § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 22 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 1309/2006, och
fogas till 22 c §, sådan den lyder i lag 1309/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
22 c §

22 c §

Undanröjande av beslut

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 22 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för social
trygghet på yrkande av den som saken gäller
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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25.
Lag
om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 53 d § 1 mom., sådant det lyder i lag
1312/2006, och
fogas till 53 d §, sådan den lyder i lag 1312/2006, ett nytt 6 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

53 d §
Om ett lagakraftvunnet beslut som en försäkringsanstalt har meddelat på grundval av
denna lag grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för
olycksfallsärenden på yrkande av en part eller
försäkringsanstalten undanröja beslutet och
bestämma att ärendet skall behandlas på nytt.
Besvärsnämnden för olyckfallsärenden skall
bereda parterna tillfälle att bli hörda innan
ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i
enlighet med vad som föreskrivs i 53 a §.
——————————————

53 d §
Om ett lagakraftvunnet beslut som en försäkringsanstalt har meddelat på grundval av
denna lag grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i
strid med lag, kan besvärsnämnden för
olycksfallsärenden på yrkande av en part eller försäkringsanstalten undanröja beslutet
och bestämma att ärendet ska behandlas på
nytt. Besvärsnämnden för olyckfallsärenden
ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————
Delgivning av det hörande som avses i 1
och 2 mom. verkställs på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
———
Denna lag träder i kraft
20 .
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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26.
Lag
om ändring av 9 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 136/2003, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
9§

9§

Ändringssökande

Ändringssökande

Ändring i ett beslut av Folkpensionsanstalten om stöd för skolresor får sökas genom besvär hos besvärsnämnden för studiestöd.
Ändring i nämndens beslut får sökas genom
besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

Ändring i ett beslut av Folkpensionsanstalten om stöd för skolresor får sökas genom
besvär hos besvärsnämnden för studiestöd.
Ändring i nämndens beslut får sökas genom
besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Ändring i nämndens beslut i ett
ärende som gäller undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut får emellertid inte sökas
genom besvär.
——————————————

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
På ärenden som gäller undanröjande av
lagakraftvunna beslut som är anhängiga i
besvärsnämnden och i försäkringsdomstolen
vid denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

