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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av vissa förfarandebestämmelser i anslutning till  
de förmåner som Folkpensionsanstalten verkställer 

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I denna proposition föreslås att lagstift-
ningen om de förmåner som Folkpensionsan-
stalten sköter ändras med anledning av för-
valtningslagen. I propositionen föreslås att 
Folkpensionsanstaltens beslut om förmåner 
fortsättningsvis skall kunna sändas som van-
lig delgivning per post genom brev och att 

Folkpensionsanstaltens beslut inte kan rättas 
till en sökandes nackdel utan sökandens sam-
tycke.  

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att de har antagits 
och blivit stadfästa, dock tidigast den 1 janu-
ari 2004.  

————— 
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MOTIVERING 

 
 
 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

1.1. Förvaltningslagen 

Förvaltningslagen (434/2003), som träder i 
kraft vid ingången av 2004, är en allmän lag 
som reglerar förvaltningens verksamhet och i 
vilken det föreskrivs om grunderna för god 
förvaltning och om förfarandet i förvalt-
ningsärenden. Lagen ersätter lagen om för-
valtningsförfarande (598/1982), lagen om 
översändande av handlingar (74/1954) och 
lagen om delgivning i förvaltningsärenden 
(232/1966).  Förvaltningslagen strävar efter 
att samla bestämmelserna om förfarandet vid 
behandling av förvaltningsärenden och mi-
nimikraven för kvaliteten på förvaltningens 
tjänster på ett så heltäckande sätt som möjligt 
så att det inte skall vara nödvändigt att i an-
nan lagstiftning införa bestämmelser om 
samma sak. Andra lagar bör inte heller i 
onödan innehålla hänvisningar till förvalt-
ningslagens bestämmelser.   

Förvaltningslagen är en allmän lag som i 
regel skall iakttas vid skötseln av alla slag av 
offentliga förvaltningsuppgifter samt i förfa-
randet vid anhängiggörandet och behandling-
en av förvaltningsärenden samt vid delgiv-
ningen i dessa ärenden. Således skall förvalt-
ningslagen tillämpas direkt på Folkpensions-
anstaltens behörighetsområde. Enligt förvalt-
ningsutskottets betänkande (FvUB 29/2002 
rd) om förvaltningslagen bör det inom olika 
förvaltningsområden utredas om speciallag-
stiftningen behöver och kan samordnas med 
förvaltningslagen så att undantag från för-
valtningslagen behöver göras i så få fall som 
möjligt.  Förvaltningsutskottet konstaterar att 
det blir aktuellt att se på behovet av special-
bestämmelser åtminstone inom Folkpen-
sionsanstaltens behörighetsområde och att 
eventuella ändringar måste genomföras under 

pågående valperiod.  Enligt 5 § förvaltnings-
lagen skall om det i någon annan lag finns 
bestämmelser som avviker från förvaltnings-
lagen de i stället iakttas.   

Inom Folkpensionsanstaltens behörighets-
område finns det behov av specialbestäm-
melser endast i fråga om förfarandet vid del-
givning av beslut och de bestämmelser som 
gäller rättelse av ett sakfel till en sökandes 
nackdel utan sökandens samtycke.  

 
1.2. Delgivning av beslut i fråga om 

Folkpensionsanstaltens förmåner 

Bestämmelserna om delgivning av beslut i 
Folkpensionsanstaltens förmånslagar avviker 
från varandra. I en del av förmånslagarna 
finns bestämmelser om att beslut skall sändas 
per post och att sökanden anses ha fått del av 
beslutet på den sjunde dagen efter det att be-
slutet avsändes, i en del av förmånslagarna 
finns inga bestämmelser om detta.   

Genom förvaltningslagen upphävs lagen 
om delgivning i förvaltningsärenden. Syftet 
med bestämmelserna i förvaltningslagen är 
bl.a. att förenkla förfarandena vid delgivning. 
Enligt 59 § förvaltningslagen sker vanlig 
delgivning per post genom brev till mottaga-
ren. Enligt 60 § förvaltningslagen skall be-
vislig delgivning i regel verkställas per post 
mot mottagningsbevis. Enligt lagen skall 
delgivningen verkställas mot mottagningsbe-
vis om den gäller ett förpliktande beslut och 
tiden för sökande av ändring eller någon an-
nan tidsfrist som påverkar mottagarens rätt 
börjar löpa från det att beslutet delgavs. En-
ligt motiveringen till lagen är förpliktande 
beslut alla sådana beslut där det uppställs en 
förpliktelse att göra någonting, t.ex. en betal-
ningsförpliktelse. 

Att sända ett beslut per post mot mottag-
ningsbevis innebär att den som ansöker om 
en förmån skall hämta beslutet på postens 
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serviceställe, som bestäms enligt sökandens 
adress. I glesbygden kan avståndet för att ut-
rätta ärenden vara långt vilket innebär att 
med tanke på besväret kan den som söker om 
en förmån uppleva förfarandet med bevislig 
delgivning mera som en börda än som en 
tillgång. Dessutom sänds en del av besluten 
utomlands. Ett mottagningsbevis kan inte 
heller med tanke på erhållandet av en förmån 
ha en sådan betydelse som skulle motivera 
dess användning. 

Förfarandet med bevislig delgivning moti-
veras med att en person ges möjlighet att re-
agera på en eventuell tidsfrist. Beslut om 
Folkpensionsanstaltens förmåner är alltid 
personliga. I ett förmånsbeslut finns alltid da-
tumet för när beslutet delgavs och postades 
samt en besvärsanvisning. Fristen för ett be-
svär kan vid behov bedömas på nytt om sö-
kanden kan ge en tillräcklig förklaring till att 
han eller hon inte har fått del av beslutet.  

Folkpensionsanstalten meddelar hundratu-
sentals beslut i förmånsärenden årligen. Om 
beslut om återkrav och eventuellt även vissa 
andra beslut skall sändas per post mot mot-
tagningsbevis kan det innebära att över 200 
000 beslut sänds bevisligen. Kostnaderna för 
förfarandet med mottagningsbevis och stäm-
ningsdelgivning blir betydande. Arbets-
mängden på Folkpensionsanstaltens kontor 
ökar i många avseenden och behandlingen av 
ärenden blir långsammare.  

För närvarande skickar Folkpensionsanstal-
ten alla beslut per post som vanligt brev till 
mottagaren. I fråga om Folkpensionsanstal-
tens beslut gäller delgivning mot mottag-
ningbevis åtminstone beslut om återkrav och 
eventuellt vissa avslagsbeslut. Med tanke på 
det stora antal beslut som Folkpensionsan-
stalten meddelar och även med tanke på 
kundservicen föreslås i lagen om Folkpen-
sionsanstalten en bestämmlse enligt vilken 
Folkpensionsanstalten fortsättningsvis skall 
kunna sända alla beslut per post genom brev. 
Det föreslås att bestämelsen tas in i lagen om 
Folkpensionsanstalten, varvid den omfattar 
alla beslut om de förmåner som Folkpen-
sionsanstalten enligt lag skall verkställa.  

 
 
 

1.3. Rättelse av fel i fråga om Folkpen-
sionsanstaltens förmåner 

Enligt bestämmelserna i Folkpensionsan-
staltens förmånslagar förutsätter rättelse av 
fel alltid sökandens samtycke. Enligt 50 § 
förvaltningslagen får ett beslut rättas till en 
parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett be-
slut till en parts nackdel förutsätter i regel 
partens samtycke. Enligt förvaltningslagen 
behövs dock inte partens samtycke om felet 
är uppenbart och det har föranletts av partens 
förfarande.  

Eftersom förvaltningslagen innehåller täm-
ligen omfattande bestämmelser om rättelse 
av fel i ett beslut föreslås i denna proposition 
att de bestämmelser i förmånslagarna som 
överlappar bestämmelserna i förvaltningsla-
gen upphävs till denna del. Den uttryckliga 
bestämmelse i 6 § förvaltningslagen om 
skydd av förväntningar ställer särskilt höga 
krav på de myndigheters verksamhet som 
sköter socialskydd och pensionsförsäkring.  
Således anses det vara nödvändigt att avvi-
kande från förvaltningslagen bestämma om 
rättelse av förmånsbeslut så att rättelse av ett 
sakfel eller ett fel i förfarandet till en parts 
nackdel fortsättningsvis alltid förutsätter par-
tens samtycke.  I övrigt skall förvaltningsla-
gens bestämmelser om rättelse av fel tilläm-
pas på den lagstiftning som gäller Folkpen-
sionsanstaltens förmåner. 

 
2.  Proposit ionens verkningar 

Förslagen har inga verkningar på utgifterna 
för förmånerna och inte heller några verk-
ningar i fråga om organisationen eftersom 
syftet med bestämmelserna är att trygga det 
gamla förfarandet när beslut delges och ge-
nom att fortsättningsvis kräva en parts sam-
tycke om beslutet rättas till partens nackdel. 

 
 

3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
Folkpensionsanstalten har deltagit i bered-
ningen av propositionen och justitieministe-
riet, undervisningsministeriet och miljömini-
steriet har hörts. 
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4.  Andra omständigheter som in-
verkat  på proposit ionens inne-
håll  

En separat proposition kommer att avlåtas 

om sådana ändringar som förvaltningslagen 
ger upphov till i fråga om de arbetslöshets-
förmåner som Folkpensionsanstalten sköter. 
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DETALJMOTIVERING 

 
 
 
1.  Lagförslag 

1.1. Lag om Folkpensionsanstalten 

20 a §. I den nya 20 a § föreslås bli bestämt 
om delgivningen av alla beslut om de förmå-
ner som Folkpensionsanstalten enligt lag 
skall verkställa så att beslut om de förmåner 
som Folkpensionsanstalten enligt lag skall 
verkställa fortsättningsvis skall kunna sändas 
som vanlig delgivning per post genom brev. 
För informationens skull anges det även i pa-
ragrafen på motsvarande sätt som i 59 § 2 
mom. förvaltningslagen att mottagaren anses 
ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter 
det att brevet avsändes, om inte något annat 
visas. 

 
1.2. Folkpensionslagen 

37 §. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att behandlingen av en pensionsansökan inte 
längre kan förordnas att förfalla om sökanden 
vägrar att lämna uppgifter som är nödvändiga 
för ansökningens avgörande eller om den 
som ansöker om invaliditetspension utan 
godtagbart skäl vägrar låta sig undersökas. I 
en sådan situation kan pensionsansökningen 
avslås på basis av tillgängliga uppgifter. En 
bestämmelse med motsvarande innehåll har 
tagits in i 17 b § 6 mom. lagen om pension 
för arbetstagare (395/1961) och i 12 § lagen 
om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 

74 b §. Förvaltningslagen innehåller tämli-
gen omfattande bestämmelser om rättelse av 
sakfel i ett beslut. Den uttryckliga bestäm-
melse i 6 § förvaltningslagen om skydd av 
förväntningar ställer särskilt höga krav på de 
myndigheters verksamhet som sköter social-
skydd och pensionsförsäkringar. Således an-
ses det vara nödvändigt att med avvikelse 
från förvaltningslagen bestämma om rättelse 
av förmånsbeslut så att rättelse av ett sakfel 
till en parts nackdel fortsättningsvis alltid 
förutsätter partens samtycke. Bestämmelser 
om detta finns fortfarande i 74 b § folkpen-

sionlagen (347/1956). Det föreslås att orda-
lydelsen i paragrafen preciseras.  I fråga om 
anhängiggörandet och följderna av rättelse av 
sakfel samt i fråga om de anteckningar i 
handlingar som skall göras på grund av ett 
ärende skall bestämmelserna i förvaltnings-
lagen iakttas.  Dessutom slopas sådan re-
glering som är överlappande med förvalt-
ningslagen, dvs. bestämmelserna om rättelse 
av ett skriv- eller räknefel i 74 b § folkpen-
sionslagen, och i fråga om rättelse av ett 
skriv- eller räknefel i ett beslut skall be-
stämmelserna i förvaltningslagen iakttas. 

81 §. Enligt paragrafen är pensionsanstal-
ten, för erhållande av utredning i ärende som 
handläggs i anstalten, berättigad att, på an-
hållan av sakägare eller på eget initiativ, vid 
allmän underrätt låta verkställa förhör med 
vittnen eller sakkunniga. Paragrafen har 
mycket sällan tillämpats i praktiken. Förvalt-
ningslagen och principerna för god förvalt-
ning betonar myndigheternas utrednings-
skyldighet och hörande av parter. Med tanke 
på partens rättssäkerhet är det inte befogat att 
behandlingen av förmånsärenden fördelas till 
allmänna domstolar. Det finns särskilda be-
stämmelser om sökande av ändring i för-
månsärenden och i samband med behand-
lingen av ett besvärsärende är det möjligt att 
ordna muntlig behandling i besvärsinstanser-
na. Således föreslås att paragrafen upphävs 
såsom onödig. 

84 §. I paragrafen hänvisas till lagen om 
översändande av handlingar (74/1954), som 
upphävt genom ikraftträdelsebestämmelsen i 
förvaltningslagen. I lagen om Folkpensions-
anstalten föreslås bli föreskrivet om delgiv-
ning av beslut och om tidpunkten för delgiv-
ningen så att bestämmelserna skall gälla alla 
de förmåner som Folkpensionsanstalten skö-
ter. Av den anledningen kan bestämmelserna 
om detta i förmånslagarna upphävas såsom 
onödiga.  
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1.3. Lagen om vårdbidrag för barn 

8 f §. I paragrafen föreslås bli bestämt att 
rättelse av ett sakfel till en parts nackdel fort-
sättningsvis skall förutsätta partens sam-
tycke. Bestämmelsen motsvarar 74 b § folk-
pensionslagen. Vid rättelse av fel iakttas i öv-
rigt bestämmelserna i förvaltningslagen. 

9 §. Hänvisningarna till 81 och 84 § folk-
pensionslagen, vilka enligt förslaget skall 
upphävas, föreslås bli slopade i 1 mom. 

 
1.4. Lagen om handikappbidrag 

7 d §. I paragrafen föreslås bli bestämt att 
rättelse av ett sakfel till en parts nackdel fort-
sättningsvis skall förutsätta partens sam-
tycke. Bestämmelsen motsvarar 74 b § folk-
pensionslagen.  Vid rättelse av fel iakttas i 
övrigt bestämmelserna i förvaltningslagen.  

8 §. Hänvisningarna till 81 och 84 § folk-
pensionslagen, vilka enligt förslaget skall 
upphävas, föreslås bli slopade i paragrafen.  

 
1.5. Lagen om bostadsbidrag för pen-

sionstagare 

14 §. Hänvisningarna till 81 och 84 § folk-
pensionslagen, vilka enligt förslaget skall 
upphävas, föreslås bli slopade i paragrafen. 

 
1.6. Familjepensionslagen 

37 §. Hänvisningarna till 81 och 84 § folk-
pensionslagen, vilka enligt förslaget skall 
upphävas, föreslås bli slopade i 1 mom. 

 
1.7. Lagen om frontmannapension 

17 §. Hänvisningarna till 81 och 84 § folk-
pensionslagen, vilka enligt förslaget skall 
upphävas, föreslås bli slopade i 1 mom. 

 
1.8. Lagen om betalning av fronttillägg 

utomlands 

10 §. Hänvisningarna till 81 och 84 § folk-
pensionslagen, vilka enligt förslaget skall 
upphävas, föreslås bli slopade i 1 mom. 

 
 
 

1.9. Lagen om särskilt stöd till invandrare 

30 §. Undanröjande av beslut.  Det föreslås 
att nya 3 och 4 mom. fogas till 30 §. Be-
stämmelserna gör det möjligt att rätta ett sak-
fel i ett beslut till en parts nackdel om parten 
ger sitt samtycke. Bestämmelsen motsvarar 
74 b § folkpensionslagen. Det föreslås dess-
utom att det till paragrafens rubrik fogas ett 
omnämnande om rättelse av fel. 

 
1.10. Lagen om bostadsbidrag 

20 §. I enlighet med förslaget om att upp-
häva 84 § folkpensionslagen föreslås att 20 § 
3 mom. upphävs, varvid bestämmelserna i 
lagen om Folkpensionsanstalten skall iakttas 
när ett beslut sänds eller delges.  

22 a §. I paragrafen föreslås bli bestämt att 
rättelse av ett sakfel till en parts nackdel fort-
sättningsvis skall förutsätta partens sam-
tycke. Bestämmelsen motsvarar 74 b § folk-
pensionslagen. Vid rättelse av fel iakttas i öv-
rigt bestämmelserna i förvaltningslagen.  

 
1.11. Lagen om studiestöd 

29 §. Ändringssökande. I enlighet med för-
slaget om att upphäva 84 § folkpensionslagen 
föreslås att 3 mom. upphävs, varvid bestäm-
melserna i lagen om Folkpensionsanstalten 
skall iakttas när ett beslut sänds eller delges. 

31 a §. Rättelse av fel. I paragrafen föreslås 
bli bestämt att rättelse av ett sakfel till en 
parts nackdel fortsättningsvis skall förutsätta 
partens samtycke. Bestämmelsen motsvarar 
74 b § folkpensionslagen. Vid rättelse av fel 
iakttas i övrigt bestämmelserna i förvalt-
ningslagen. 

32 §. Besvärsnämnden för studiestöd. I 55 
§ lagen om ändring av förvaltningsprocessla-
gen föreskrivs att ett beslut för vilket gäller 
att besvärstiden eller någon annan tidsfrist 
som påverkar mottagarens rätt börjar löpa 
från delfåendet delges bevisligen enligt 60 § 
förvaltningslagen.  En bevislig delgivning 
enligt 60 § förvaltningslagen skall sändas till 
mottagaren per post mot mottagningsbevis, 
på något annat sätt bevisligen eller som 
stämningsdelgivning.  

Besvärsnämnden för studiestöd meddelar 
årligen 3 000—4 000 beslut, vilka alla kan 
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överklagas hos försäkringsdomstolen inom 
30 dagar från delfåendet av beslutet.  En del 
av besluten sänds per post utomlands. Enligt 
nuvarande praxis sänder besvärsnämnden för 
studiestöd alla beslut per post genom brev till 
mottagaren. Denna praxis är smidig. Frister-
na för beslut som gäller studiestödsförmåner 
är personliga och bestämmelserna i lagen om 
studiestöd gör det möjligt att vid behov be-
döma en frist på nytt om sökanden kan ge en 
tillräcklig förklaring om att beslutet inte har 
delfåtts. 

Förfarandet med mottagningsbevis och 
stämningsdelgivning ökar arbetsmängden för 
besvärsnämnden för studiestöd på många sätt 
och medför betydande tilläggskostnader.  Att 
sända ett beslut per post mot mottagningsbe-
vis innebär att den som ansöker om en för-
mån skall hämta beslutet på postens service-
ställe, som bestäms enligt sökandens adress.  
Det är möjligt att även förmånstagarna upp-
lever förfarandet med bevislig delgivning 
snarare som en börda än som en tillgång. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
att med avvikelse från 55 § 1 mom. förvalt-
ningsprocesslagen får besvärsnämnden för 
studiestöd delge sina beslut som vanliga 
brev. Det föreslås att bestämmelsen fogas till 
32 § lagen om studiestöd som ett nytt 6 mom.  

 
1.12. Lagen om stöd för skolresor för stu-

derande i gymnasieutbildning och 
yrkesutbildning 

9 §. Ändringssökande. I enlighet med för-
slaget om att upphäva 20 § 3 mom. lagen om 
bostadsbidrag föreslås att bestämmelserna 
om att sända och få del av beslut upphävs i 
paragrafens 2 mom., varvid bestämmelserna i 
lagen om Folkpensionsanstalten skall iakttas 
till dessa delar. 

 
1.13. Militärunderstödslagen 

21 a §. Rättelse av fel. I paragrafen föreslås 
bli bestämt att rättelse av ett sakfel till en 
parts nackdel fortsättningsvis skall förutsätta 
partens samtycke. Bestämmelsen motsvarar 
74 b § folkpensionslagen. Vid rättelse av fel 
iakttas i övrigt bestämmelserna i förvalt-
ningslagen.  

 

1.14. Sjukförsäkringslagen 

48 §. Enligt förslaget skall paragrafen änd-
ras. Enligt 1 mom. skall Folkpensionsanstal-
ten meddela skriftligt beslut i ett ärende som 
gäller en förmån, om sökanden yrkar det.  En 
motsvarande bestämmelse om meddelande 
av förvaltningsbeslut skriftligen finns i 43 § 
förvaltningslagen.  Sålunda är 48 § 1 mom. 
sjukförsäkringslagen (364/1963) onödig. 

I paragrafen föreslås en specialbestämmel-
se som gäller meddelande av beslut när lä-
kemedelsersättning betalas till den försäkrade 
via apoteket. Sedan 1970 har man i fråga om 
läkemedelsersättningar tillämpat ett förfaran-
de med direktersättning där den försäkrade 
får läkemedlen till självriskpris i apoteket 
genom att uppvisa sitt FPA-kort. Förfarandet 
baserar sig på de avtal om direktersättning 
som Folkpensionsanstalten och apoteken har 
ingått med stöd av 30 a § sjukförsäkringsla-
gen. Med stöd av avtalet söker apoteket mot 
redovisning i efterhand den ersättning hos 
Folkpensionsanstalten som tillfaller den för-
säkrade. De försäkrade får direktersättning 
via apoteken vid ca 18 miljoner inköpstillfäl-
len årligen. Det är ca 90 % av alla läkeme-
delsersättningar.  

Enligt förvaltningslagen skall förvaltnings-
beslut ges skriftligen. Om man i förfarandet 
med direktersättning för läkemedel enligt 
30 a § sjukförsäkringslagen ger beslut skrift-
ligen till de försäkrade innebär det 80 000—
150 000 beslut per dag. Med beaktande av 
utskrifter, kuverteringar, porton och mervär-
desskatten skulle kostnaderna för att ge be-
slut skriftligen uppgå till ca 7 miljoner euro 
per år. Inte heller räcker Folkpensionsanstal-
tens datatekniska resurser till för att verkstäl-
la ett så omfattande förfarande vid delgivning 
av beslut. 

I motiveringen till 5 § förvaltningslagen 
konstateras att särdrag inom olika förvalt-
ningssektorer kan kräva reglering som avvi-
ker från förvaltningslagen också i fortsätt-
ningen och att i fråga om vissa kategorier av 
ärenden kan det stora antalet ärenden som 
skall behandlas ställa begränsningar för till-
lämpningen av de allmänna bestämmelserna. 
Förfarandet med direktersättning för läkeme-
del kräver specialbestämmelser som avviker 
från förvaltningslagen eftersom det stora an-
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talet inköpstillfällen gör det i praktiken omöj-
ligt att ge ett personligt beslut till varje för-
säkrad. 

Specialbestämmelsen försvagar inte de för-
säkrades rätt till ändringssökande enligt 
grundlagen, eftersom de fortsättningsvis 
kommer att ha rätt att få motiverade beslut 
skriftligen om de så önskar. Det etablerade 
förfarandet enligt gällande bestämmelse där 
den försäkrade kan be om ett skriftligt beslut 
inom sju dagar från läkemedelsinköpet 
kommer att fortsätta. I förfarandet med di-
rektersättning för läkemedel är det i allmän-
het fråga om ett avgörande som är positivt 
för den försäkrade och således finns det inte 
något nämnvärt behov av ändringssökande. I 
de fall då ersättning inte kan betalas får den 
försäkrade ett motiverat beslut skriftligen. 

56 a §. I paragrafen föreslås bli bestämt att 
rättelse av ett sakfel till en parts nackdel fort-
sättningsvis skall förutsätta partens sam-
tycke. Bestämmelsen motsvarar 74 b § folk-
pensionslagen. Vid rättelse av fel iakttas i öv-
rigt bestämmelserna i förvaltningslagen. 

Ikraftträdelsebestämmelse. Utöver det som 
har anförts ovan föreslås i ikraftträdelsebe-
stämmelsen att 20 § 1 mom. sjukförsäkrings-
förordningen (473/1963) upphävs. Enligt 
14 § 1 mom. förvaltningslagen förs en 
omyndigs talan av den omyndigas intresse-
bevakare, vårdnadshavare eller någon annan 
laglig företrädare. En omyndig har dock rätt 
att ensam föra sin talan i ärenden som gäller 
sådan inkomst eller förmögenhet som han el-
ler hon råder över. Enligt 14 § 2 mom. för-
valtningslagen för en omyndig person som 
har fyllt aderton år själv ensam sin talan i ett 
ärende som gäller hans eller hennes person, 
om den omyndiga kan förstå sakens betydel-
se. Enligt 14 § 3 mom. förvaltningslagen har 
en minderårig som har fyllt femton år och 
hans eller hennes vårdnadshavare eller någon 
annan laglig företrädare  rätt att var för sig 
föra talan i ett ärende som gäller den minder-
årigas person eller personliga fördel eller rätt.  

Enligt 20 § 1 mom. sjukförsäkringsförord-
ningen har en minderårig försäkrad som har 
fyllt 16 år rätt att även själv söka och lyfta 
honom på grund av sjukförsäkringslagen till-
kommande ersättning. Således avviker ål-
dersgränsen på 16 år i sjukförsäkringsförord-
ningen från åldersgränsen på 15 år i förvalt-

ningslagen. Av denna orsak föreslås att 20 § 
1 mom. sjukförsäkringsförordningen upp-
hävs, varvid den åldersgräns på 15 år som 
fastställs i förvaltningslagen skall följas i 
sjukförsäkringsärenden.  

 
1.15. Lagen om rehabilitering som ordnas 

av folkpensionsanstalten 

8 d §. Rättelse av fel. I paragrafen föreslås 
bli bestämt att rättelse av ett sakfel till en 
parts nackdel fortsättningsvis skall förutsätta 
partens samtycke. Bestämmelsen motsvarar 
74 b § folkpensionslagen. Vid rättelse av fel 
iakttas i övrigt bestämmelserna i förvalt-
ningslagen. 

14 §. Ordnande av verksamheten. Hänvis-
ningarna till 81 och 84 § folkpensionslagen, 
vilka enligt förslaget skall upphävas, föreslås 
bli slopade i paragrafen.   

 
1.16. Lagen om rehabiliteringspenning 

28 d §. Rättelse av fel. I paragrafen föreslås 
bli bestämt att rättelse av ett sakfel till en 
parts nackdel fortsättningsvis skall förutsätta 
partens samtycke. Bestämmelsen motsvarar 
74 b § folkpensionslagen. Vid rättelse av fel 
iakttas i övrigt bestämmelserna i förvalt-
ningslagen. 

 
1.17. Lagen om moderskapsunderstöd 

13 a §. Rättelse av fel. I paragrafen föreslås 
bli bestämt att rättelse av ett sakfel till en 
parts nackdel fortsättningsvis skall förutsätta 
partens samtycke. Bestämmelsen motsvarar 
74 b § folkpensionslagen. Vid rättelse av fel 
iakttas i övrigt bestämmelserna i förvalt-
ningslagen.  
 
1.18. Barnbidragslagen 

15 d §. Rättelse av fel. I paragrafen föreslås 
bli bestämt att rättelse av ett sakfel till en 
parts nackdel fortsättningsvis skall förutsätta 
partens samtycke. Bestämmelsen motsvarar 
74 b § folkpensionslagen. Vid rättelse av fel 
iakttas i övrigt bestämmelserna i förvalt-
ningslagen.  
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1.19. Lagen om stöd för hemvård och pri-
vat vård av barn 

22 d §. Rättelse av fel. I paragrafen föreslås 
bli bestämt att rättelse av ett sakfel till en 
parts nackdel fortsättningsvis skall förutsätta 
partens samtycke. Bestämmelsen motsvarar 
74 b § folkpensionslagen. Vid rättelse av fel 
iakttas i övrigt bestämmelserna i förvalt-
ningslagen.  

 
2.  Ikraftträdande 

Lagförslagen ansluter sig omedelbart till 
förvaltningslagen. Lagarna föreslås träda i 
kraft så snart som möjligt efter det att de har 
antagits och blivit stadfästa, dock tidigast den 
1 januari 2004.  

 
3.  Lagst if tningsordning 

Förvaltningslagen är en allmän lag och när 
speciallagstiftningen revideras skall det beak-
tas att regleringen motsvarar grundlagens 
krav beträffande regleringsnivån. Enligt 80 § 
1 mom. grundlagen skall bestämmelser om 
grunderna för individens rättigheter och 
skyldigheter utfärdas genom lag. Dessutom 
anger 21 § grundlagen att garantier för rätt-
skyddet och god förvaltning skall tryggas ge-
nom lag. Avvikelser från förvaltningslagen 
får följaktligen ske endast med stöd av be-
stämmelser på lagnivå. 

I de föreslagna lagarna finns bestämmelser 
om möjligheten att fortsättningsvis sända be-
slut om Folkpensionsanstaltens förmåner 
som vanlig delgivning per post genom brev. 
Lagstiftningen om social trygghet ger be-
svärsinstanserna möjlighet att ta upp ett för-
senat besvär till prövning och dessutom kan 
en part ansöka om undanröjande av beslut 
hos försäkringsdomstolen. Således kan förfa-
randet med vanlig delgivning inte anses 
äventyra en parts möjlighet att få sin sak prö-
vad hos en oberoende besvärsinstans. 

I de föreslagna lagarna bestäms också att 
ett sakfel eller ett fel i förfarandet får rättas 
till en parts nackdel endast med partens sam-
tycke. Den uttryckliga bestämmelse i 6 § för-
valtningslagen om skydd av förväntningar 

ställer särskilt höga krav på de myndigheters 
verksamhet som sköter socialskydd och pen-
sionsförsäkringar. Således anses det vara 
nödvändigt att avvikande från förvaltningsla-
gen bestämma om rättelse av förmånsbeslut 
så att rättelse av ett sakfel till en parts nack-
del fortsättningsvis alltid förutsätter partens 
samtycke. Den föreslagna bestämmelsen är 
ägnad att säkerställa den grundläggande rät-
tighet som föreskrivs i 19 § 2 mom. grundla-
gen och som gäller tryggande av den grund-
läggande försörjningen och en parts skydd av 
förväntningar gentemot myndigheterna och 
deras beslut.  

Enligt 43 § förvaltningslagen skall förvalt-
ningsbeslut ges skriftligen. I propositionen 
föreslås att en försäkrad inte meddelas ett 
skriftligt beslut i sådana fall som avses i 30 a 
§ sjukförsäkringslagen, i vilken föreskrivs 
om förfarandet med direktersättning för lä-
kemedel. Bestämmelser om detta finns i 48 § 
sjukförsäkringslagen. Beslutet skall dock 
meddelas om den försäkrade yrkar det inom 
sju dagar från den tidpunkt då han eller hon 
har betalt självriskandelen av läkemedlets 
pris till apoteket. Förfarandet med direkter-
sättning för läkemedel kräver specialbe-
stämmelser som avviker från förvaltningsla-
gen på grund av det stora antalet inköpstill-
fällen. Specialbestämmelsen försvagar inte 
de försäkrades rätt till ändringssökande enligt 
grundlagen, eftersom de fortsättningsvis 
kommer att ha rätt att få motiverade beslut 
skriftligen om de så önskar. Det etablerade 
förfarandet enligt gällande bestämmelse där 
den försäkrade kan be om ett skriftligt beslut 
inom sju dagar från läkemedelsinköpet 
kommer att fortsätta.  I förfarandet med di-
rektersättning för läkemedel är det i allmän-
het fråga om ett avgörande som är positivt 
för den försäkrade och således finns det inte 
något nämnvärt behov av ändringssökande.   
I de fall då ersättning inte kan betalas får den 
försäkrade ett motiverat beslut skriftligen. 

Med denna motivering anser regeringen att 
lagarna i propositionen kan behandlas i van-
lig lagstiftningsordning.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslagen 
 

 
 

1.  
 
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen den 17 augusti 2001 om Folkpensionsanstalten (731/2001) en ny 20 a § som 

följer: 
 
 

20 a § 

Delgivning av beslut 

Beslut om en förmån som Folkpensionsan-
stalten enligt lag skall verkställa sänds per 

post genom brev. Mottagaren anses ha fått 
del av beslutet den sjunde dagen efter det att 
brevet avsändes, om inte något annat visas.  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
 

 
 
 

2. 
 
 
 

Lag  

om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 81  och 84 §, 
av dessa lagrum 84 § sådan den lyder i lag 827/1996,  samt 
ändras 37  och 74 b §, av dessa lagrum 74 b § sådan den lyder i lag 886/1994, som följer:  
 
 

37 § 
En pensionsansökan kan på basis av till-

gängliga uppgifter avgöras om sökanden 
vägrar att lämna uppgifter som är nödvändiga 
för ansökningens behandling eller förete en 
sådan utredning som skäligen kan krävas av 
honom eller henne eller om den som ansöker 

om invaliditetspension inte iakttar bestäm-
melsen om läkarundersökning.  

 
74 b § 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
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ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-
sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 

nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 .  

————— 
 
 
 

 

3. 
 

Lag 

om ändring av 8 f och 9 § lagen om vårdbidrag för barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
 ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 8 f  och 9 § 1 mom. dessa 

lagrum, sådana de lyder, 8 f § i lag 891/1994 och 9 § 1 mom.  i lag 687/2002, som följer: 
 

 
8 f § 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-
sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

9 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35—39, 
39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 b—
46 d, 46 f, 46 j och 67 §, 79 § 1 och 4 mom. 
samt 80, 82, 85, 86, 88 och 88 a § folkpen-
sionslagen samt lagen om folkpensionsindex 
(456/2001). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
 

 

4.  
 

Lag  

om ändring av 7 d och 8 § lagen om handikappbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 7 d och 8 §, dessa lag-

rum sådana de lyder, 7 d § i lag 890/1994 och 8 § i lag 1032/2002, som följer:  
 
 

7 d §  
Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 

grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 

utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-
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sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

 
8 § 

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35—

39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4 
mom., 46, 46 b—46 d, 46 f, 46 i och 46 j §, 
79 § 1 och 4 mom. samt 80, 82, 85, 86, 88 
och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om 
folkpensionsindex (456/2001), i fråga om 
sistnämnda lag dock inte det belopp som 
nämns i 2 § 3 mom. i denna lag. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

Lag  

om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 14 §, sådan 

den lyder i lag 684/2002, som följer: 
 
 

14 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 28 §, 
31 § 2 mom., 35, 37—39, 39 a, 39 b, 40, 42, 
43, 43 a och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 46 
och 46 b §, 46 c § 2—4 mom., 46 d, 46 f, 

46 i, 46 j, 67, 74 b och 74 c §, 79 § 1 och 4 
mom. samt 80, 82, 85, 86 och 88 a § folkpen-
sionslagen. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 



 RP 160/2003 rd  
  
   

 

13

 

6. 
 
 

Lag  

om ändring av 37 § familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 37 § 1 mom., sådant det ly-

der i lag 683/2002, som följer: 
 
 

37 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37—
39, 39 b, 40—42, 43 och 44 §, 45 § 1, 2 och 
4 mom., 46 och 46 b §, 46 c § 2—4 mom., 
46 d—46 f, 46 i, 46 j, 67, 73, 73 a, 73 b, 74, 
74 b, 74 c, 79, 80, 82, 85, 86, 88 och 88 a § 
folkpensionslagen.  Om mottagaren av barn-
pension innan pensionen börjar inte har varit 

bosatt i Finland den tid av 10 år som förut-
sätts i 41 § folkpensionslagen, kan pensionen 
utan hinder av boende utomlands betalas om 
barnets vårdnadshavare uppfyller bosätt-
ningskravet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
 
 
 

 

7. 
 

Lag  

om ändring av 17 § lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 17 § 1 mom., sådant 

det lyder i lag 685/2002, som följer: 
 
 
 

17 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37–
39, 39 a, 39 b, 40–42, 43, 44–46, 46 b, 46 c, 
46 f, 46 j, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 79, 
80, 82, 85, 86, 88 och 88 a § folkpensionsla-
gen samt lagen om folkpensionsindex 

(456/2001). Vid bestämmande av extra front-
tillägg iakttas dessutom i tilllämpliga delar 
26 § 7 mom. folkpensionslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
 

————— 
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8. 
 
 
 

Lag  

om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 10 

§ 1 mom., sådant det lyder i lag 686/2002, som följer:  
 
 

10 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35 § 1 
och 2 mom. samt 37, 40, 46 b, 46 f, 46 j, 73, 
73 a, 73 b, 74, 74 b, 79, 82, 85, 86, 88 och 

88 a § folkpensionslagen  samt lagen om 
folkpensionsindex (456/2001). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
 
 

 

9. 
 
 

Lag  

om ändring av 30 § lagen om särskilt stöd till invandrare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) rubriken 

för 30 § och   
fogas till 30 § nya 3 och 4 mom. som följer: 
 
 
 

30 § 
Undanröjande av beslut och rättelse av fel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 

grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-

sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
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10. 
 
 
 

Lag  

om ändring av 22 a § lagen om bostadsbidrag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 20 § 3 mom., sådant det lyder 

i lag 755/1993, och 
ändras 22 a §, sådan den lyder i lag 340/1997, som följer: 

 
 

22 a § 
Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 

grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-
sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 

och avgöra ärendet på nytt. 
Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 

nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
 
 
 
 
 

 

11.  
 
 

Lag  

om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 29 § 3 mom. och  
ändras 31 a §, sådan den lyder i lag 341/1997,  samt 
fogas till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 305/1999 och 691/2002, ett nytt 6 mom. 

som följer: 
 

31 a § 

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten el-
ler studiestödsnämnden 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, kan Folkpensionsanstalten eller stu-
diestödsnämnden undanröja sitt felaktiga be-
slut och avgöra ärendet på nytt. 
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Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

 
32 § 

Besvärsnämnden för studiestöd 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utan hinder av bestämmelserna i 55 § för-
valtningsprocesslagen kan ett beslut av be-

svärsnämnden för studiestöd delges så att det 
sänds per post genom brev till mottagaren 
under den postadress som han eller hon har 
uppgivit för besvärsnämnden för studiestöd. 
Ändringssökanden anses ha fått del av beslu-
tet den sjunde dagen efter den då beslutet 
postades under den adress han eller hon upp-
givit, om inte något annat visas. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
 

 

12.  
 
 
 

Lag  

om ändring av 9 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yr-
kesutbildning 

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

ning och yrkesutbildning (48/1997) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 344/2001, som följer: 
 
 

9 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvärsskriften skall lämnas in till Folk-

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

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
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13.  
 
 
 

Lag  

om ändring av 21 a § militärunderstödslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993) 21 a §, sådan den lyder i 

lag 339/1997, som följer: 
 
 
 

21 a § 

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-

sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
 

 
 
 
 

14.  
 
 
 

Lag  

om ändring av 48 och 56 a § sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 48 och 56 a §, dessa lagrum så-

dana de lyder, 48 § i lag 350/1996 och 832/1996 och 56 a § i lag 329/1997, som följer:  
 
 

48 § 
Om läkemedelsersättning med stöd av 

30 a § betalas till apoteket mot redovisning, 
ges den försäkrade inte ett skriftligt beslut 
om betalning av ersättning. Ett beslut skall 
dock ges om den försäkrade yrkar det inom 

sju dagar från den tidpunkt då han eller hon 
har betalt självriskandelen av läkemedlets 
pris till apoteket. 

 
56 a § 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
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grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-
sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 

nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 
Genom denna lag upphävs 20 § 1 mom. 

sjukförsäkringsförordningen av den 1 no-
vember 1963 (473/1963).   

————— 
 

 
 

15.  
 
 
 

Lag  

om ändring av 8 d och 14 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

(610/1991) 8 d och 14 §, dessa lagrum sådana de lyder, 8 d § i lag 333/1997 och 14 § i lag 
697/2002, som följer:  
 
 

8 d §  

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-
sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

14 §  

Ordnande av verksamheten 

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35-37, 40 
och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 i, 46 j, 
59, 63, 82, 85, 86 och 88 § folkpensionsla-
gen. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 

————— 
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16.  
 
 

Lag  

om ändring av 28 d § lagen om rehabiliteringspenning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991) 28 d §, sådan den 

lyder i lag 334/1997, som följer:  
 
 

28 d §  

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-

sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20 .   

————— 
 
 
 
 

17. 
 

Lag  

om ändring av 13 a § lagen om moderskapsunderstöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993) 13 a §, sådan den ly-

der i lag 338/1997, som följer: 
 
 

13 a § 

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-

sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
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18.  
 
 

Lag  

om ändring av 15 d § barnbidragslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992) 15 d §, sådan den lyder i lag 

335/1997, som följer: 
 
 

15 d §  
 

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-

farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-
sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 .   

————— 
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19.  
 
 

Lag  

om ändring av 22 d § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

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

(1128/1996) 22 d §, sådan den lyder i lag 337/1997, som följer: 
 
 

22 d §  

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig 
utredning eller på uppenbart oriktig tillämp-
ning av lag eller om det har skett ett fel i för-
farandet då beslutet fattades, kan Folkpen-

sionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 

Helsingfors den 5 december 2003  

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

1.  
 
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen den 17 augusti 2001 om Folkpensionsanstalten (731/2001) en ny 20 a § som 
följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 20 a § 

Delgivning av beslut 

Beslut om en förmån som Folkpensions-
anstalten enligt lag skall verkställa sänds 
per post genom brev. Mottagaren anses ha 
fått del av beslutet den sjunde dagen efter 
det att brevet avsändes, om inte något annat 
visas.  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
 

 
 
 
 

2. 
 
 
 

Lag  

om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 81  och 84 §, 
av dessa lagrum 84 § sådan den lyder i lag 827/1996,  samt 

ändras 37  och 74 b §, av dessa lagrum 74 b § sådan den lyder i lag 886/1994, som följer: 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

37 § 
Behandlingen av pensionsansökan må 

förordnas att förfalla, om sökanden vägrar 
att lämna för ansökningens avgörande nö-
dig uppgift eller förete sådan utredning, 
som av honom skäligen kan krävas, eller 
om den, som ansöker om invaliditetspen-
sion, icke iakttager föreskrift om läkarun-
dersökning. 

37 § 
En pensionsansökan kan på basis av till-

gängliga uppgifter avgöras om sökanden 
vägrar att lämna uppgifter som är nödvän-
diga för ansökningens behandling eller fö-
rete en sådan utredning som skäligen kan 
krävas av honom eller henne eller om den 
som ansöker om invaliditetspension inte 
iakttar bestämmelsen om läkarundersök-
ning.  
 

 
74 b §  

Grundar sig pensionsanstaltens beslut på 
klart oriktig eller bristfällig utredning eller 
på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan 
pensionsanstalten med parternas samtycke 
undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra 
ärendet på nytt.  

 
Innehåller pensionsanstaltens beslut ett 

uppenbart skriv- eller räknefel, skall pen-
sionsanstalten rätta sitt beslut. Fel får dock 
inte rättas, om rättelsen leder till ett för en 
part oskäligt resultat.  

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionsanstaltens liggarexemplar. Den be-
rörda parten skall tillställas ett rättat eller 
nytt beslut. Är ändringssökande i fråga om 
beslutet anhängigt, skall pensionsanstalten 
meddela att rättelseärendet upptagits till be-
hand-ling samt tillställa även besvärsinstan-
sen sitt beslut i detta ärende.  

I ett beslut genom vilket pensionsanstal-
ten inte har godkänt ett yrkande på rättelse 
av fel får ändring inte sökas genom besvär. 

74 b § 
Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 

grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett fel 
i förfarandet då beslutet fattades, kan Folk-
pensionsanstalten undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
81 § 

För erhållande av utredning i ärende, 
som handlägges i pensionsanstalten, är an-
stalten berättigad att, på anhållan av sak-
ägare eller på eget initiativ, vid allmän un-
derrätt låta verkställa förhör med vittnen 
eller sakkunniga. 

 
(upphävs) 
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84 §  
Lagen om översändande av handlingar 

(74/54) tillämpas på pensionsanstalten. 
Den som saken gäller anses ha fått del av 
ett beslut eller meddelande sjunde dagen ef-
ter det att beslutet eller meddelandet posta-
des under den adress som han meddelat, om 
inte något annat visas. 

 
(upphävs) 

 ——— 
Denna lag träder i kraft den  20 .  

——— 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

Lag 

om ändring av 8 f och 9 § lagen om vårdbidrag för barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
 ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 8 f  och 9 § 1 mom., dessa 
lagrum sådana de lyder, 8 f § i lag 891/1994 och 9 § 1 mom.  i lag 687/2002, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 f §  
Grundar sig pensionsanstaltens beslut på 

en klart oriktig eller bristfällig utredning el-
ler på uppenbart oriktig tillämpning av lag, 
kan pensionsanstalten med parternas sam-
tycke undanröja sitt felaktiga beslut och av-
göra ärendet på nytt.  

 
Innehåller pensionsanstaltens beslut ett 

uppenbart skriv- eller räknefel skall pen-
sionsanstalten rätta sitt beslut. Fel får dock 
inte rättas, om rättelsen leder till ett för en 
part oskäligt resultat.  

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionsanstaltens liggarexemplar. Den be-
rörda parten skall tillställas ett rättat eller 
nytt beslut. Är ändringssökande i fråga om 
beslutet anhängigt skall pensionsanstalten 
meddela att rättelseärendet upptagits till be-
hand-ling samt tillställa även besvärsinstan-
sen sitt beslut i detta ärende.  

8 f § 
Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 

grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett 
fel i förfarandet då beslutet fattades, kan 
Folkpensionsanstalten undanröja sitt felak-
tiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  
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I ett beslut genom vilket pensionsanstal-
ten inte har godkänt ett yrkande på rättelse 
av fel får ändring inte sökas genom besvär. 
 

9 §  
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35—39, 
39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 
46 b—46 d, 46 f, 46 j och 67 §, 79 § 1 och 
4 mom. samt 80—82, 84—86, 88 och 88 a 
§ folkpensionslagen samt lagen om folk-
pensionsindex (456/2001). (9.8.2002/687) 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35—39, 
39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 
46 b—46 d, 46 f, 46 j och 67 §, 79 § 1 och 
4 mom. samt 80, 82, 85, 86, 88 och 88 a § 
folkpensionslagen  samt lagen om folkpen-
sionsindex (456/2001). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
 
 

4.  
Lag  

om ändring av 7 d och 8 § lagen om handikappbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 7 d och 8 §, dessa lagrum 
sådana de lyder, 7 d § i lag 890/1994 och 8 §, i lag 1032/2002, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 d §  
Grundar sig pensionsanstaltens beslut på 

klart oriktig eller bristfällig utredning eller 
på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan 
pensionsanstalten med parternas samtycke 
undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra 
ärendet på nytt.  

 
Innehåller pensionsanstaltens beslut ett 

uppenbart skriv- eller räknefel, skall pen-
sionsanstalten rätta sitt beslut. Fel får dock 
inte rättas om rättelsen leder till ett för en 
part oskäligt resultat.  

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionsanstaltens liggarexemplar. Den be-
rörda parten skall tillställas ett rättat eller 
nytt beslut. Är ändringssökande i fråga om 
beslutet anhängigt skall pensionsanstalten 
meddela att rättelseärendet upptagits till be-
hand-ling samt tillställa även besvärsinstan-
sen sitt beslut i detta ärende.  

7 d §  
Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 

grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett fel 
i förfarandet då beslutet fattades, kan Folk-
pensionsanstalten undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas. 
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I ett beslut genom vilket pensionsanstal-
ten inte har godkänt ett yrkande på rättelse 
av fel får ändring inte sökas genom besvär. 
 

8 §  
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 
35—39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 
och 4 mom., 46, 46 b—46 d, 46 f, 46 i och 
46 j §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80—82, 
84—86, 88 och 88 a § folkpensionslagen 
samt lagen om folkpensionsindex 
(456/2001), i fråga om sistnämnda lag dock 
inte det belopp som nämns i 2 § 3 mom. i 
denna lag. 

8 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 
35—39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 
och 4 mom., 46, 46 b—46 d, 46 f, 46 i och 
46 j §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80, 82, 85, 
86, 88 och 88 a § folkpensionslagen 
(347/1956) samt lagen om folkpensionsin-
dex (456/2001), i fråga om sistnämnda lag 
dock inte det belopp som nämns i 2 § 3 
mom. i denna lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

Lag  

om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 14 §, sådan 

den lyder i lag 684/2002, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 §  
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

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

14 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 28 §, 
31 § 2 mom., 35, 37—39, 39 a, 39 b, 40, 
42, 43, 43 a och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 
46 och 46 b §, 46 c § 2—4 mom., 46 d, 
46 f, 46 i, 46 j, 67, 74 b och 74 c §, 79 § 1 
och 4 mom. samt 80, 82, 85, 86 och 88 a § 
folkpensionslagen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
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6. 
 

Lag  

om ändring av 37 § familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 37 § 1 mom., sådant det ly-

der i lag 683/2002, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

37 §  
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas i tillämpliga delar 35, 37—39, 39 b, 
40—42, 43 och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 
46 och 46 b §, 46 c § 2—4 mom., 46 d—
46 f, 46 i, 46 j, 67, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 
74 c, 79—82, 84—86, 88 och 88 a § folk-
pensionslagen (347/1956). Om mottagaren 
av barnpension innan pensionen börjar inte 
har varit bosatt i Finland den tid på 10 år 
som förutsätts i 41 § folkpensionslagen, kan 
pensionen utan hinder av boende utomlands 
betalas om barnets vårdnadshavare uppfyl-
ler bosätt-ningskravet.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 
37—39, 39 b, 40—42, 43 och 44 §, 45 § 1, 
2 och 4 mom., 46 och 46 b §, 46 c § 2—4 
mom., 46 d—46 f, 46 i, 46 j, 67, 73, 73 a, 
73 b, 74, 74 b, 74 c, 79, 80, 82, 85, 86, 88 
och 88 a § folkpensionslagen. Om mottaga-
ren av barnpension innan pensionen börjar 
inte har varit bosatt i Finland den tid av 10 
år som förutsätts i 41 § folkpensionslagen, 
kan pensionen utan hinder av boende utom-
lands betalas om barnets vårdnadshavare 
uppfyller bosättningskravet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
 
 
 
 

7. 
 

Lag  

om ändring av 17 § lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 17 § 1 mom., sådant 

det lyder i lag 685/2002, som följer: 
 

17 §  
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 
37—39, 39 a, 39 b, 40—42, 43, 44—46, 

17 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

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

46 f, 46 j, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 79, 
80, 82, 85, 86, 88 och 88 a § folkpensions-
lagen samt lagen om folkpensionsindex 
(456/2001). Vid bestämmande av extra 
fronttillägg iakttas dessutom i tilllämpliga 
delar 26 § 7 mom. folkpensionslagen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
 
 
 
 

8. 
 
 
 

Lag  

om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 

10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 686/2002, som följer:  
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

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

10 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35 § 1 
och 2 mom. samt 37, 40, 46 b, 46 f, 46 j, 
73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 79, 82, 85, 86, 88 
och 88 a § folkpensionslagen samt lagen 
om folkpensionsindex (456/2001). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
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9. 
 
 

Lag  

om ändring av 30 § lagen om särskilt stöd till invandrare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) rubriken 

för 30 § och   
fogas till 30 § nya 3 och 4 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

30 § 

Undandröjande av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 

grundar sig på en klart oriktig eller brist-
fällig utredning eller på uppenbart oriktig 
tillämpning av lag eller om det har skett ett 
fel i förfarandet då beslutet fattades, kan 
Folkpensionsanstalten undanröja sitt felak-
tiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
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10. 
Lag  

om ändring av 22 a § lagen om bostadsbidrag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 20 § 3 mom., sådant det lyder 

i lag 755/1993,  och 
ändras 22 a §, sådan den lyder i lag 340/1997, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

20 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som söker ändring anses ha fått del 
av beslutet den sjunde dagen efter det att 
beslutet postats under den adress som han 
uppgett, om inte annat visas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
(upphävs) 

 
22 a §  

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

 
Innehåller folkpensionsanstaltens beslut 

ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall 
folkpensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel 
får dock inte rättas, om rättelsen leder till 
ett oskäligt resultat för den som saken gäll-
er.  

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

I ett beslut genom vilket folkpensionsan-
stalten inte har godkänt ett yrkande på rät-
telse av fel får ändring inte sökas genom 
besvär. 

22 a § 
Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 

grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett fel 
i förfarandet då beslutet fattades, kan Folk-
pensionsanstalten undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
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11.  
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 29 § 3 mom. och  
ändras 31 a §, sådan den lyder i lag 341/1997,  samt 
fogas till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 305/1999 och 691/2002, ett nytt 6 mom. 

som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 §  

Ändringssökande  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som söker ändring anses ha fått del 

av beslutet den sjunde dagen efter det att 
beslutet postats under den adress som han 
uppgett, om inte annat visas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 
 
(upphävs) 

 
31 a §  

Rättelse av fel  

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

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv- 
eller räknefel, skall folkpensionsanstalten 
eller studiestödsnämnden rätta det. Ett fel 
får dock inte rättas, om rättelsen leder till 
ett oskäligt resultat för den som saken gäll-
er.  

Angående rättelse skall en anteckning gö-
ras i folkpensionsanstaltens eller studie-
stödsnämndens liggarexemplar. Den som 
saken gäller skall tillställas ett rättat eller 

31 a § 

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
eller studiestödsnämnden 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 be-
slutet fattades, kan Folkpensionsanstalten 
eller studiestödsnämnden undanröja sitt fel-
aktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  
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nytt beslut. Om ändringssökande är anhäng-
igt i fråga om beslutet, skall folkpensions-
anstalten eller studiestödsnämnden meddela 
besvärsinstansen att rättelseärendet uppta-
gits till behandling samt tillställa även bes-
värsisntan-sen sitt beslut i detta ärende.  

I ett beslut genom vilket folkpensionsan-
stalten eller studiestödsnämnden inte har 
godkänt ett yrkande på rättelse av fel får 
ändring inte sökas genom besvär.  
 
 32 § 

Besvärsnämnden för studiestöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av bestämmelserna i 55 § 

förvaltningsprocesslagen kan ett beslut av 
besvärsnämnden för studiestöd delges så att 
det sänds per post genom brev till mottaga-
ren under den postadress som han eller hon 
har uppgivit för besvärsnämnden för stu-
diestöd. Ändringssökanden anses ha fått del 
av beslutet den sjunde dagen efter den då 
beslutet postades under den adress han el-
ler hon uppgivit, om inte något annat visas. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.  
 
 

Lag  

om ändring av 9 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yr-
kesutbildning 

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

ning och yrkesutbildning (48/1997) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 344/2001, som följer: 
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9 § 

Ändringssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvärsskriften skall lämnas in till Folk-

pensionsanstalten inom 30 dagar från det 
ändringssökanden fick del av beslutet. Änd-
ringssökanden anses ha fått del av beslutet 
den sjunde dagen efter den dag då beslutet 
postades under den adress han eller hon 
uppgivit, om inte något annat visas.  
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvärsskriften skall lämnas in till Folk-

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

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
——— 

 
 
 
 
 
 

13.  
 
 
 

Lag  

om ändring av 21 a § militärunderstödslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993) 21 a §, sådan den lyder i 

lag 339/1997, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

21 a §  

Rättelse av fel  

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

 
Innehåller folkpensionsanstaltens beslut 

ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall 

21 a § 

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett 
fel i förfarandet då beslutet fattades, kan 
Folkpensionsanstalten undanröja sitt felak-
tiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
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folkpensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel 
får dock inte rättas, om rättelsen leder till 
ett oskäligt resultat för den som saken gäll-
er.  

Angående rättelse skall en anteckning 
gtörs i folkpensionsanstaltens liggarexem-
plar. Den som saken gäller skall tillställas 
ett rättat eller nytt beslut. Om ändringssö-
kande är anhängigt i fråga om beslutet, skall 
folkpensionsanstalten meddela besvärsin-
stansen att rättelseärendet upptagits till be-
handling samt tillställa även besvärsinstan-
sen sitt beslut i detta ärende.  

I ett beslut genom vilket folkpensionsan-
stalten inte har godkänt ett yrkande på rät-
telse av fel får ändring inte sökas genom 
besvär. 

parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
 

 
 
 
 

14.  
 
 
 

Lag  

om ändring av 48 och 56 a § sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 48 och 56 a §, dessa lagrum så-

dana de lyder i lag 350/1996 och 832/1996 och 56 a § i lag 329/1997, som följer:   
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

48 § 
Folkpensionsanstalten skall meddela 

skriftligt beslut i ett ärende som gäller en 
förmån, om sökanden yrkar det. Yrkandet 
skall fram-läggas muntligen eller skriftligen 
inom sju dagar från det personen i fråga fått 
del av beslutet. I annat fall blir beslutet be-
stående. 

 
I de fall som avses i 30 a § skall den för-

säkrade för att få ett skriftligt beslut fram-
lägga yrkande enligt 1 mom. inom sju dagar 

48 § 
Om läkemedelsersättning med stöd av 

30 a § betalas till apoteket mot redovisning, 
ges den försäkrade inte ett skriftligt beslut 
om betalning av ersättning. Ett beslut skall 
dock ges om den försäkrade yrkar det inom 
sju dagar från den tidpunkt då han eller 
hon har betalt självriskandelen av läkemed-
lets pris till apoteket. 



 RP 160/2003 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

35

från den tidpunkt då han betalt det pris som 
avses i nämnda paragraf eller fått läkemed-
len utan kostnad. 
 

56 a §  
Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut 

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

 
Innehåller folkpensionsanstaltens beslut 

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

Angående rättelse skall en anteckning 
gttas i folkpensionsanstaltens liggarexem-
plar. Den som saken gäller skall tillställas 
ett rättat eller nytt beslut. Om ändringssö-
kande är anhängigt i fråga om beslutet, skall 
folkpettionsanstalten meddela besvärsin-
stansen att rättelseärendet upptagits till be-
handling samt tillställa även besvärsinstan-
sen sitt beslut i detta ärende.  

I ett beslut genom vilket folkpensionsan-
stalten inte har godkänt ett yrkande på rät-
telse av fel får ändring inte sökas genom 
besvär. 

56 a § 
Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 

grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett fel 
i förfarandet då beslutet fattades, kan Folk-
pensionsanstalten undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 
Genom denna lag upphävs 20 § 1 mom. 

sjukförsäkringsförordningen av den 1 no-
vember 1963 (473/1963).   

——— 
 

 
 
 
 

15.  
 

Lag  

om ändring av 8 d och 14 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

(610/1991) 8 d och 14 §, dessa lagrum sådana de lyder, 8 d § i lag 333/1997 och 14 § i lag 
697/2002, som följer:  
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

8 d §  

Rättelse av fel  

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

 
Innehåller folkpensionsanstaltens beslut 

ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall 
folkpensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel 
får dock inte rättas, om rättelsen leder till 
ett oskäligt resultat för den som saken gäll-
er.  

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

I ett beslut genom vilket folkpensionsan-
stalten inte har godkänt ett yrkande på rät-
telse av fel får ändring inte sökas genom 
besvär. 

8 d §  

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett fel 
i förfarandet då beslutet fattades, kan Folk-
pensionsanstalten undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas. 

 
14 §  

Organisering av verksamheten  

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

14 §  

Ordnande av verksamheten 

Om inte något annat bestäms i denna lag, 
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35-37, 
40 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 i, 46 
j, 59, 63, 82, 85, 86 och 88 § folkpensions-
lagen. 
 

 ——— 
Denna lag träder i kraft den      20   . 

——— 
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16.  
 
 
 

Lag  

om ändring av 28 d § lagen om rehabiliteringspenning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991) 28 d §, sådan den 

lyder i lag 334/1997, som följer:  
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

28 d §  

Rättelse av fel 

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

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

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

I ett beslut genom vilket folkpensionans-
talten inte har godkänt ett yrkande på rättel-
se av fel får ändring inte sökas genom be-
svär.  

28 d §  

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett fel 
i förfarandet då beslutet fattades, kan Folk-
pensionsanstalten undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
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17. 
 
 

Lag  

om ändring av 13 a § lagen om moderskapsunderstöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993) 13 a §, sådan den ly-

der i lag 338/1997, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

13 a §  

Rättelse av fel  

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

 
Innehåller folkpensionsanstaltens beslut 

ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall 
folkpensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel 
får dock inte rättas, om rättelsen leder till 
ett oskäligt resultat för den som saken gäll-
er.  

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

I ett beslut genom vilket folkpensionsan-
stalten inte har godkänt ett yrkande på rät-
telse av fel får ändring inte sökas genom 
besvär. 

13 a § 

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett fel 
i förfarandet då beslutet fattades, kan Folk-
pensionsanstalten undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
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18.  
 
 

Lag  

om ändring av 15 d § barnbidragslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 

ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992) 15 d §, sådan den lyder i lag 
335/1997, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 d §  

Rättelse av fel  

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

 
Innehåller folkpensionsanstaltens beslut 

ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall 
folkpensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel 
får dock inte rättas, om rättelsen leder till 
ett oskäligt resultat för den som saken gäll-
er.  

Angående rättelse skall en anteckning 
gttas i folkpensionsanstaltens liggarexem-
plar. Den som saken gäller skall tillställas 
ett rättat eller nytt beslut. Om ändringssö-
kande är anhängigt i fråga om beslutet, skall 
folkpettionsanstalten meddela besvärsin-
stansen att rättelseärendet upptagits till be-
handling samt tillställa även besvärsinstan-
sen sitt beslut i detta ärende.  

I ett beslut genom vilket folkpensionsan-
stalten inte har godkänt ett yrkande på rät-
telse av fel får ändring inte sökas genom 
besvär. 

15 d §  

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett fel 
i förfarandet då beslutet fattades, kan Folk-
pensionsanstalten undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
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19.  
 
 

Lag  

om ändring av 22 d § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn 
(1128/1996) 22 d §, sådan den lyder i lag 337/1997, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

22 d  

Rättelse av fel  

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

 
Innehåller folkpensionsanstaltens beslut 

ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall 
folkpensionsanstalten rätta beslutet. Ett fel 
får dock inte rättas, om rättelsen leder till 
ett oskäligt resultat för den som saken gäll-
er.  

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

I ett beslut genom vilket folkpensionsan-
stalten inte har godkänt ett yrkande på rät-
telse av fel får ändring inte sökas genom 
besvär. 

22 d §  

Rättelse av fel 

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten 
grundar sig på en klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag eller om det har skett ett fel 
i förfarandet då beslutet fattades, kan Folk-
pensionsanstalten undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

——— 
 

 


