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Regeringens proposition med förslag till lag om be-
svärsnämnden för social trygghet och till vissa lagar som 
har samband med den 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I denna proposition föreslås en lag om be-
svärsnämnden för social trygghet. Lagen er-
sätter bestämmelserna om prövningsnämn-
den i sjukförsäkringslagen. Prövningsnämn-
den ändrar namn till besvärsnämnden för so-
cial trygghet, vilket bättre beskriver nämn-
dens verksamhet. Besvärsnämnden tillsätts 
av statsrådet för fem år i sänder. 

Socialförsäkringsnämnderna i anknytning 
till Folkpensionsanstalten dras in och deras 
uppgifter föreslås bli överförda till besvärs-
nämnden för social trygghet. Nämnden före-
slås få större befogenheter som besvärsin-
stans också i alla de överklaganden som gäll-
er utkomstskyddsförmåner för vilka nämnden 
nu är den högsta besvärsinstansen. Dessutom 

skall besvärsnämnden ha rätt att avgöra an-
sökningar om undanröjande av beslut som 
fattats av Folkpensionsanstalten. 

Nämnden föreslås bli omorganiserad och få 
ny sammansättning i sektionerna. Beslut av 
besvärsnämnden skall få överklagas hos för-
säkringsdomstolen i alla besvärsärenden. 
Hädanefter kommer försäkringsdomstolen att 
vara den högsta besvärsinstansen i ärenden 
som gäller utkomstskydd. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2007 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2007. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1.  Inledning 

Den 2 februari 2000 tillsatte statsrådet en 
kommitté med uppdraget att utarbeta en re-
form av besvärssystemet i ärenden som gäller 
utkomstskydd. Kommittén blev klar med sitt 
arbete den 31 oktober 2001 (Toimeentulotur-
van muutolsenhaku. Toimeentuloturvan 
muutksenhakukomitean mietintö KM 
2001:9). Arbetet innefattade en övergripande 
bedömning av reformbehovet i alla steg av 
besvär i ärenden som gäller utkomstskydd. 

I kommittéuppdraget framhölls det att mo-
dellen med nämnder bör bibehållas eftersom 
det kommer in så många besvär angående ut-
komstskydd och en nämnd kan tillgodose be-
hovet av särskild kompetens. Följaktligen fö-
reslog kommittén att nämnder skall finnas 
kvar som första besvärsinstanser. Kommittén 
utredde besvärsförfarandet i olika typer av 
nämnder och möjligheterna att förtydliga och 
samordna nämndsystemet och reglerna för 
förfarandena. Det resulterade i ett förslag till 
riktlinjer för en översyn av besvärsnämnder-
na. 

Kommittén ansåg att det fanns flera förde-
lar med att slå ihop prövningsnämnden och 
socialförsäkringsnämnderna till en enda 
rikstäckande besvärsnämnd. Efter samgången 
skulle det finnas en besvärsmekanism i två 
steg precis som i andra frågor som gäller ut-
komstskydd. Besvärsnämnden föreslogs vara 
den första instansen och den behöriga dom-
stolen den andra instansen. Den nya besvärs-
nämnden skall inte vara administrativt knu-
ten till Folkpensionsanstalten, vilket de nuva-
rande socialförsäkringsnämnderna är. Dess-
utom är tanken att praxis för avgörande av 
besvär skall samordnas mer på det regionala 
planet när ärendena inte längre är utspridda 
på fem olika socialförsäkringsnämnder. Att 
socialförsäkringsnämnderna och prövnings-
nämnden slås samman till en ny besvärs-
nämnd för ärenden som gäller utkomstskydd 
är inte bara en normal sammanslagning av 
flera organ, utan innebär också att ett befint-
ligt nämndförfarande i två steg blir ett förfa-

rande i ett steg. 
Kommittén framhöll vidare att namnen på 

de nämnder som behandlar socialförsäkrings-
frågor i första instans inte signalerar att det är 
ett rättskipningsorgan som behandlar be-
svärsärenden. Besvärsnämnden för studiestöd 
är det enda undantaget. Namn som innehåller 
orden "klagonämnd" eller "besvärsnämnd" 
visar tydligare nämndens status, att den be-
handlar besvärsärenden. Kommittén kunde 
dock inte enas om ett enhälligt förslag till 
nytt namn på prövningsnämnden. 

I sitt arbete utgick kommittén från att be-
svärsnämnden är ett oavhängigt rättskip-
ningsorgan. I kommittébetänkandet sägs att 
det med avseende på en effektiv och samord-
nad praxis för avgöranden i besvärsnämnder-
na är motiverat att ordförandena innehar sitt 
uppdrag som huvudsyssla och utnämns tills-
vidare. Därmed bekräftas nämndernas orga-
nisatoriska självständighet. 

Besvärsmekanismen för socialförsäkrings-
frågor består som regel av nämnder i första 
instans med försäkringsdomstolen som högs-
ta besvärsinstans. 

I sitt förslag eftersträvar kommittén en 
samordning av besvärsmekanismen i frågor 
som gäller social trygghet. Därför föreslås att 
statsrådet tillsätter alla besvärsnämnder för 
fem år i sänder och att nämnderna skall ha 
ordförande med uppdraget som huvudsyssla. 
Bestämmelserna om besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden, besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden, arbetslöshetsnämnden, 
statens pensionsnämnd och kommunernas 
pensionsnämnd har redan ändrats och alla 
nämnder har en mandattid på fem år. Där-
emot tillsätts prövningsnämnden enligt lag 
för högst fyra år i sänder. 

Denna proposition är en fortsättning på de 
åtgärder för att förtydliga besvärssystemet 
som startade 2003. I linje med kommitténs 
ambitioner kommer en besvärsnämnd att 
vara första besvärsinstans i frågor som gäller 
utkomstskydd och försäkringsdomstolen på 
vissa undantag när den högsta besvärsinstan-
sen. 
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2.  Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

Socialförsäkringsnämnderna 

Bestämmelser om socialförsäkringsnämn-
derna finns i sjukförsäkringslagen 
(1224/2004) och i statsrådets förordning om 
socialförsäkringsnämnden (243/2005). Soci-
alförsäkringsnämnderna är verksamma i för-
säkringskretsarna som läggs fast av Folkpen-
sionsanstalten. För närvarande finns det fem 
socialförsäkringsnämnder: Södra Finlands 
socialförsäkringsnämnd i Lahtis, Västra Fin-
lands socialförsäkringsnämnd i Seinäjoki, 
Sydvästra Finlands socialförsäkringsnämnd i 
Åbo, Östra Finlands socialförsäkringsnämnd 
i Kuopio och Norra Finlands socialförsäk-
ringsnämnd i Uleåborg. Socialförsäkrings-
nämnderna finns i anknytning till Folkpen-
sionsanstaltens kretscentraler. 

Tillsammans bildar socialförsäkrings-
nämnderna och prövningsnämnden en be-
svärsinstans i två steg. Båda handlägger be-
svär över beslut av Folkpensionsanstalten. 
Socialförsäkringsnämnderna är första be-
svärsinstans för besvär som gäller förmåner 
enligt sjukförsäkringslagen, utom när det 
gäller beslut som Folkpensionsanstaltens 
centralförvaltning fattar om ersättning för fö-
retagshälsovård. Bland andra förmåner som 
ingår i socialförsäkringsnämndernas befo-
genheter märks Folkpensionsanstaltens be-
slut om ersättningar för semesterkostnader, 
barnbidrag, stöd för hemvård och privat vård 
av barn samt partiell vårdpenning, mo-
derskapsunderstöd, adoptionsbidrag och mili-
tärunderstöd. Årligen behandlar socialförsäk-
ringsnämnderna ungefär 6 000 ärenden, näs-
tan hälften av dem i Södra Finlands social-
försäkringsnämnd. 

Sjukförsäkringslagen föreskriver att statrå-
det tillsätter socialförsäkringsnämnderna för 
högst fyra år i sänder. Genom ett beslut av 
den 11 augusti 2004 tillsatte statsrådet alla 
socialförsäkringsnämnder för fyra år, från 
och med den 1 september 2004 till och med 
den 31 augusti 2008. Nämndernas omkostna-
der finansieras av Folkpensionsanstalten. År 
2005 uppgick omkostnaderna till totalt 1,1 
miljon euro. 

Socialförsäkringsnämndernas personal och 
sammansättning vid avgöranden 

Enligt sjukförsäkringslagen har socialförsäk-
ringsnämnderna en ordförande, en vice ord-
förande, en läkarmedlem och två medlemmar 
som är förtrogna med de försäkrades förhål-
landen. Varje medlem har en personlig sup-
pleant. Ordföranden och vice ordföranden 
skall ha behörighet som berättigar till domar-
tjänst. När ordföranden och vice ordföranden 
förordnas skall Folkpensionsanstalten ges 
tillfälle att lämna utlåtande. När det gäller de 
medlemmar som är läkare skall Rättsskydds-
centralen för hälsovården ges tillfälle att yttra 
sig. 

I januari 2006 hade socialförsäkrings-
nämnderna tretton föredragande. Sex av dem 
hade fast anställning och sju tidsbestämda 
anställningar. Tre av föredragandena med 
tidsbestämda anställningar arbetade deltid. 

Enligt sjukförsäkringslagen är nämnderna 
beslutföra när ordföranden och vice ordfö-
randen samt två andra medlemmar är närva-
rande. När en nämnd behandlar ett ärenden 
som i väsentlig grad beror på medicinska 
synpunkter skall en av de närvarande med-
lemmarna vara läkare. 
 
Prövningsnämnden 

Prövningsnämnden är besvärsinstans i 
ärenden som gäller Folkpensionsanstaltens 
ansvarsområde, på några få undantag när. 
Bestämmelser om prövningsnämndens orga-
nisation finns i sjukförsäkringslagen 
(1224/2004) och i förordningen om pröv-
ningsnämnden (244/2005). Prövningsnämn-
den skall vara antingen första eller andra be-
svärsinstans i frågor som gäller social trygg-
het i enlighet med vad som föreskrivs i lag-
stiftningen om social trygghet. Enligt sjuk-
försäkringslagen tillsätter statsrådet pröv-
ningsnämnden för högst fyra år i sänder. 

Prövningsnämnden är första besvärsinstans 
i ärenden som gäller folkpension, familjepen-
sion, vårdstöd till pensionstagare, vårdbidrag 
för barn och handikappbidrag samt i ärenden 
som gäller rehabilitering, bostadsbidrag till 
pensionstagare och det allmänna bostadsbi-
draget, särskilt stöd till invandrare och pen-
sionsstöd till vissa långvarigt arbetslösa per-
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soner och behandlas av Folkpensionsanstal-
ten. I dessa fall kan ett beslut av prövnings-
nämnden överklagas till försäkringsdomsto-
len. Prövningsnämnden är högsta besvärsin-
stans i frågor som gäller sjukförsäkring, stöd 
för hemvård och privat vård av barn, barnbi-
drag, moderskapsunderstöd och militärunder-
stöd. I dessa fall är socialförsäkringsnämn-
derna första besvärsinstans. 

Prövningsnämnden behandlar besvär som 
grundar sig på följande lagar: folkpensions-
lagen (347/1956), sjukförsäkringslagen 
(1224/2004), familjepensionslagen 
(38/1969), lagen om vårdbidrag för barn 
(444/1969), lagen om handikappbidrag 
(124/1988), lagen om Folkpensionsanstaltens 
rehabiliteringsförmåner och rehabiliterings-
penningförmåner (566/2005), bostadsbi-
dragslagen (408/1975), lagen om frontman-
napension (119/1977), lagen om betalning av 
fronttillägg till utlandet (988/1988), lagen om 
bostadsbidrag till pensionstagare (591/1978), 
barnbidragslagen (796/1992), lagen om mo-
derskapsunderstöd (477/1993), militärunder-
stödslagen (781/1993). lagen om tillämp-
ningen av bostadsbaserad social trygghet 
(1573/1993), lagen om stöd för hemvård och 
privat vård av barn (1128/1996), lagen om 
särskilt stöd till invandrare (1192/2002) och 
lagen om pensionsstöd till vissa långvarigt 
arbetslösa personer (39/2005). 

Prövningsnämnden finns inom social- och 
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. 
 

Prövningsnämndens personal 

Prövningsnämnden har en ordförande med 
uppdraget som huvudsyssla och utnämns för 
fyra år i sänder samt fastanställd personal be-
stående av föredragande, notarier och kon-
torspersonal. En av föredragandena är sekre-
terare i nämnden. Inklusive ordföranden hade 
prövningsnämnden 32 anställda 2005. Pröv-
ningsnämnden är indelad i sektioner. Den 
fast anställda personalen förbereder besvärs-
ärendena för behandling i sektioner och har 
hand om de åtgärder som krävs efter behand-
lingen i en sektion. 

Enligt 17 kap. 7 § 2 mom. i sjukförsäk-
ringslagen har prövningsnämnden en ordfö-
rande och ett behövligt antal vice ordförande 

och andra medlemmar som skall vara för-
trogna med socialförsäkring. Medlemmarnas 
förordnas av statsrådet för högst fyra år i 
sänder. Ordföranden, en vice ordförande och 
minst två andra medlemmar skall ha den be-
hörighet som krävs för domartjänst. Av de 
övriga medlemmar skall minst två vara läka-
re. För andra än ordföranden och vice ordfö-
randena förordnas personliga suppleanter. 
Enligt lag kan prövningsnämnden vara inde-
lad i sektioner. Genom ett beslut av den 8 de-
cember 2005 tillsatte statsrådet prövnings-
nämnden för treårsperioden den 1 januari 
2006 — 31 december 2008. 
 
Behandlingen av besvärsärenden 

Ett besvärsärende kommer till prövnings-
nämnden när besvär har lämnats in till Folk-
pensionsanstaltens byrå och Folkpensionsan-
stalten har undersökt möjligheterna till själv-
rättelse. Folkpensionsanstalten skall rätta sitt 
beslut om den godtar alla yrkanden i besvä-
ren. Om Folkpensionsanstalten inte godtar 
alla yrkanden skall den överföra besvären, 
sitt utlåtande och alla handlingar i ärendet till 
prövningsnämnden. Ärendet väcks i pröv-
ningsnämnden när kansliet antecknar att be-
svärsärendet har inkommit. När ärendet har 
avgjorts är ärendet inte längre aktuellt i 
prövningsnämnden sedan beslutet har sänts 
per post till sökanden. 

Prövningsnämnden har ett arbetspar bestå-
ende av en notarie och en föredragande. De 
arbetar så att notarien sammanställer en pro-
memoria om de handlingar som inkommit 
från Folkpensionsanstalten för föredraganden 
och föredraganden sammanställer sin fram-
ställning utifrån promemorian och tillgängli-
ga handlingar. Föredraganden är skyldig att 
föredra 25 besvärsärenden i veckan. Ärende-
na föredras av föredraganden i en sektion i 
plenum. 

Sjukförsäkringslagen har sedan den 1 april 
1999 haft en bestämmelse som föreskriver att 
förfarandet i prövningsnämnden följer för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Därmed 
tilläts prövningsnämnden föra muntliga för-
handlingar. Sedan lagändringen trädde i kraft 
har två muntliga förhandlingar ordnats. Be-
stämmelsen om förvaltningsprocesslagen in-
går i 17 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen. 
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Sammansättningar 

Enligt sjukförsäkringslagen kan nämnden 
vara indelad i sektioner. I år har prövnings-
nämnden fyra sektioner och varje sektion 
sammanträder regelbundet en gång i veckan. 
Sektionerna föreläggs alla ärendekategorier. 
Den medlem som är läkare deltar som regel i 
plenum i alla sektioner eftersom föredragan-
dena handlägger både medicinska och juri-
diska ärenden till varje plenum. 

Enligt lag består en sektion av ordföranden, 
minst en lagfaren medlem och en läkarmed-
lem samt två medlemmar som är förtrogna 
med de försäkrades förhållanden.  En sektion 
är beslutför när ordföranden och tre andra 
medlemmar i sektionen är närvarande. Om 
avgörandet i ett ärende i väsentlig grad beror 
på medicinska synpunkter skall en av de när-
varande medlemmarna vara en medlem som 
är läkare. 

När prövningsnämnden har beslutat i ett 
ärende deltar notarien i den tekniska hand-
läggningen av beslutet. I sista fasen av hand-
läggningen kontrollerar föredraganden att be-
slutet och ordföranden i prövningsnämnden 
läser igenom beslutet. Sedan sänds beslutet 
undertecknat av föredraganden per post till 
sökanden. I beslutet registreras också vilka 
av sektionens medlemmar som varit med och 
fattat beslutet. 

Enligt sjukförsäkringslagen kan prövnings-
nämnden också behandla ett ärende i plenum. 

Enligt förordningen om prövningsnämnden 
avgörs förvaltningsärenden i prövnings-
nämnden av ett presidium bestående av ord-
föranden och samtliga vice ordförande. 
 
Antalet ärenden och handläggningstiderna i 
prövningsnämnden 

År 2005 inkom nästan 14 000 besvärsären-
den till prövningsnämnden. Samma år be-
handlade nämnden ungefär 11 000 ärenden. 
Besvärsärendena är uppdelade i nitton ären-
dekategorier. De största kategorierna var det 
allmänna bostadsbidraget (3 080 ärenden), 
invalidpension enligt folkpensionslagen 
(2 732 ärenden)och vårdbidrag för pensions-
tagare (1 947 ärenden). År 2005 inkom 892 
sjukförsäkringsärenden, 121 ärenden som 
gällde stöd för hemvård av barn, 74 ärenden 

som gällde barnbidrag, 24 som gällde mili-
tärunderstöd och två ärenden som gällde mo-
derskapsunderstöd. Prövningsnämnden fick 
alltså 1 113 ärenden via socialförsäkrings-
nämnderna 2005. 

I slutet av 2005 fanns det 12 000 obehand-
lade ärenden i prövningsnämnden. Av alla 
ärenden i prövningsnämnden som kommit 
från Folkpensionsanstalten ändrades 11,9 
procent. I snitt överklagades 15 procent av 
besluten i prövningsnämnden hos försäk-
ringsdomstolen. Försäkringsdomstolen änd-
rade 16,9 procent av prövningsnämndens be-
slut. Den genomsnittliga handläggningstiden 
2005 var nio månader och tio dagar. 

På 2000-talet har de inkomna ärendena i 
prövningsnämnden ökat från drygt 10 000 
(2 000) till omkring 14 000. Det stora antalet 
ärenden i förhållande till resurserna har lett 
till långa handläggningstider. En bidragande 
faktor har varit att förvaltningsprocesslagen 
har fått en bestämmelse som kräver att beslu-
ten motiveras bättre. 

Typiskt för de utkomstskyddsärenden som 
prövningsnämnden handlägger är att ärende-
na är brådskande. Många av ärendena gäller 
till exempel pension och dagpenning och be-
rörs av bestämmelserna om grundläggande 
försörjning i 19 § 2 mom. i grundlagen. Of-
fentligheten i myndigheternas och domsto-
larnas verksamhet är viktig med avseende på 
den enskildes rättssäkerhet. I sina ställnings-
taganden och vid inspektioner i prövnings-
nämnden har riksdagens justitieombudsman 
understrukit att nämnden ansvarar för hur 
lång den samlande handläggningstiden i ett 
besvärsärende är. 
 
3.  Bedömning av nuläget  

Prövningsnämnden har utvecklats till ett 
besvärsorgan med en bred handläggning av 
ärenden som gäller utkomstskydd. I en del 
ärenden är nämnden första besvärsinstans 
och i en del andra ärenden högsta besvärsin-
stans. Alla ärenden som prövningsnämnden 
behandlar gäller överklaganden av beslut 
som fattats av Folkpensionsanstalten. Bero-
ende på ärendekategori skall ett ärende först 
överklagas hos den regionala socialförsäk-
ringsnämnden. Ett beslut av en socialförsäk-
ringsnämnd kan överklagas hos prövnings-
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nämnden, men prövningsnämndens beslut i 
ärendet är inte överklagbart. 

I merparten av ärendekategorierna är pröv-
ningsnämnden första besvärsinstans och be-
slutet får överklagas hos försäkringsdomsto-
len. 

Ett undantag är beslut som Folkpensions-
anstaltens centralförvaltning fattar om ersätt-
ning för företagshälsovård. I sådana ärenden 
är prövningsnämnden enda besvärsinstans. I 
beslut som Folkpensionsanstaltens central-
förvaltning fattar om ersättning för företags-
hälsovård finns det alltså ingen besvärsmöj-
lighet i två instanser. 

Det har förslagits att besvärssystemet för 
utkomstskydd förenklas. Kommittén för be-
svärssystemet föreslog att förenklingen skul-
le genomföras genom att socialförsäkrings-
nämnderna dras in och det nuvarande 
nämndsystemet bli en instans i två steg när 
det gäller utkomstskyddsärenden. En nämnd 
föreslogs vara första instans och försäkrings-
domstolen den högsta besvärsinstansen. Ut-
komstskyddet är ett större komplex där det 
ingår flera förmåner. 

En förutsättning för att en besvärsnämnd 
skall vara ett oberoende rättskipningsorgan är 
att det organisatoriskt inte är knutet till det 
ämbetsverk eller den myndighet vars beslut 
besvären gäller. I och med att socialförsäk-
ringsnämnderna i dagsläget arbetar med an-
slag från Folkpensionsanstalten och i an-
knytning till Folkpensionsanstaltens krets-
centraler kan det inte anses att kravet på obe-
roende uppfylls helt och hållet. 

Bestämmelserna om prövningsnämnden 
finns samlade i en stor förmånslag, sjukför-
säkringslagen. Med avseende på rättssäker-
heten vore tydligare om besvärsnämnden or-
ganisatoriskt sett ingick i en egen lag och 
förmånslagarna bara hade materiella be-
stämmelser om överklagande och besvärsför-
farandet. 
 
4.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

4.1. Målsättning 

Målet är att samordna besvärssystemet i 
utkomstskyddsärenden när det gäller de be-
slut om förmåner som fattas av Folkpen-

sionsanstalten. Propositionen bygger på för-
slagen från den kommitté som utredde be-
svärssystemet för utkomstskyddsärenden 
(Toimeentuloturvan muutolsenhaku. Toi-
meentuloturvan muutksenhakukomitean mie-
tintö KM 2001:9). Tanken är att det skall 
finnas ett besvärssystem i två steg, där be-
svärsnämnderna är första instans och försäk-
ringsdomstolen andra instans. Ett annat mål 
är att handläggningstiderna skall förkortas 
och tillämpningen av procedurbestämmelser-
na i förvaltningsprocesslagen säkerställas i 
besvärsnämnden för social trygghet. 

Den föreslagna reformen innebär att pröv-
ningsnämnden får fler ärenden att behandla. 
Det beräknas framöver komma in cirka 
20 000 ärenden. Det är ett stort antal, men 
jämfört med andra besvärsinstanser som är 
nämnder kan besvärsärendena med jämförel-
sevis adekvat personal, nya sammansättning-
ar och en effektivisering av prövningsnämn-
dens verksamhet koncentreras till en enda 
nämnd. Det ger de fördelar som ett samord-
nat besvärssystem kan generera. 
 
4.2. De viktigaste förslagen 

I propositionen förslås att det stiftas en sär-
skild lag om besvärsnämnden för social 
trygghet. Framöver skall förmånslagarna 
bara ha bestämmelser om överklagande och 
en hänvisningsbestämmelse till en särlag 
med bestämmelser om besvärsnämndens or-
ganisation. Socialförsäkringsnämnderna en-
ligt 17 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen före-
slås bli indragna och deras ärenden bli över-
förda till den nuvarande prövningsnämnden. 
Prövningsnämndens namn föreslås bli ändrat 
till besvärsnämnden för social trygghet som 
bättre beskriver verksamheten. Det innebär 
att överklaganden i ärenden som gäller sjuk-
försäkring, barnbidrag, stödet för hemvård 
och privat vård av barn, militärunderstöd och 
moderskapsunderstöd inte längre skall gå till 
de fem socialförsäkringsnämnden utan till en 
besvärsnämnd för social trygghet. Beslut av 
besvärsnämnden för social trygghet får över-
klagas hos försäkringsdomstolen. 

Vidare föreslås att ordföranden med upp-
draget som huvudsyssla och en ny vice ord-
förande med uppdraget som huvudsyssla ut-
nämns till sina uppdrag tillvidare. Det är mo-
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tiverat med tanke på en effektivisering och 
samordning av verksamheten. Dessutom för-
längs mandattiden till fem år. Därmed kan 
nämnden organisatoriskt sett vara självstän-
dig och oberoende i enlighet med kraven i 
grundlagen. 
 
Organisatoriska förändringar 

Besvärsnämnden för social trygghet före-
slås vid sidan av en ordförande med uppdra-
get som huvudsyssla få en vice ordförande 
med uppdraget som huvudsyssla. De föreslås 
båda bli utnämnda till sina tjänster tillvidare. 
Ändringen stärker nämndens och ordföran-
dedomarens oberoende samtidigt som be-
svärsnämnden får bättre förutsättningar att 
vara första rättsinstans. Ordföranden skall 
leda besvärsnämnden, svara för verksamhe-
ten och övervaka att lagtolkningen är sam-
ordnad i nämndens avgöranden. Dessutom 
ingår det i den ordförandes uppgifter som har 
uppdraget som huvudsyssla att ha hand om 
administrativa frågor på det sätt som arbets-
ordningen föreskriver. Både ordföranden 
med uppdraget som huvudsyssla och vice 
ordföranden med uppdraget som huvudsyssla 
kan vara ordförande i sektionerna. I övrigt 
ingår det bestämmelser om vice ordföranden 
i arbetsordningen för besvärsnämnden. 

När socialförsäkringsnämnderna dras in 
kommer besvärsnämnden för social trygghet 
att ha cirka 20 000 ärenden att behandla årli-
gen. För att det skall vara möjligt måste 
nämnden ha föredraganderesurser som är an-
passade till antalet ärenden. En bedömning är 
att besvärsnämnden för social trygghet behö-
ver ungefär elva föredragande till. Dessutom 
behöver kontorspersonalen utökas med upp-
skattningsvis tre årsverken när besvärsären-
dena ökar. 

Prövningsnämnden har tolv notarier. 
Nämnden bedömer att det inte behövs fler 
notarier. I stället ändras arbetsmodellerna så 
att notarierna sammanställer promemorior för 
handläggningen och beredningen i övrigt förs 
över på föredragandena. Därmed försvinner 
den nuvarande modellen med arbetspar be-
stående av en notarie och en föredragande. 

För närvarande har prövningsnämnden 32 
anställda. Med nyanställningar omfattande 
ungefär femton personer kommer prövnings-

nämnden att ha inemot 50 anställda. En ar-
betsmiljöenkät som gjorts i prövningsnämn-
den visar att personalens önskemål är att led-
ningen skall ha mer tid för att ägna sig åt per-
sonalfrågor. Med hänsyn till att besvärs-
nämnden nyligen infört en lönereform som 
förutsätter årliga utvecklingssamtal mellan 
chefen och medarbetarna behöver nämnden 
större resurser att hantera personalfrågorna. 
Den föreslagna nya tjänsten för en vice ord-
förande med uppdraget som huvudsyssla ger 
ökade resurser för personalfrågorna. Vice 
ordföranden skall också föra utvecklingssam-
tal med en del av föredragandena. 

Sektionerna föreslås bli fler eftersom be-
svärsärenden förs över från socialförsäk-
ringsnämnderna. Nämnden kommer att ha 
sex sektioner. Antalet medlemmar regleras i 
lag. 
 
Nya sammansättningar vid avgöranden 

När socialförsäkringsnämnderna dras in 
ökar antalet besvärsärenden i nämnden med 
uppskattningsvis en tredjedel. Därför är det 
befogat att verksamheten i prövningsnämn-
den utvecklas och sammansättningarna ses 
över. De beslutföra sammansättningarna i 
sektionerna föreslås bli ändrade så att för-
månsärenden beroende på sin art behandlas i 
en sammansättning med antingen fem eller 
tre medlemmar. Nämnden skall också kunna 
behandla ärenden i en förstärkt sektion. 

I sina utlåtanden (GrUU 4/1982 rd och 
GrUU 2/2006 rd) har riksdagens grundlags-
utskott ansett att rättssäkerheten överlag krä-
ver att besvärsdomstolarna har kollegiala 
sammansättningar. Därmed kan ärendena be-
handlas ur fler aspekter, och rättssäkerheten 
stärks. Grundlagsutskottet har också ansett 
att behandlingstakten spelar en roll för rätts-
säkerheten. Om den beslutföra sammansätt-
ningen förenklas utan att en behörig behand-
ling äventyras kan domstolens resurser förde-
las på rätt sätt mellan till exempel krävande 
och mindre krävande ärenden. Det i sin tur 
medför effektivare verksamhet så att ärende-
na tas upp till behandling i enlighet med 
grundlagen utan onödiga dröjsmål. 

I behandlingen av ärenden är det befogat 
att understryka att bestämmelserna om 
grundläggande försörjning enligt 19 § 
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2 mom. i grundlagen i hög grad påverkar be-
handlingen av förmånsärenden. Därför före-
slås lagen få mer ingående bestämmelser om 
sammansättningarna än vad den gällande 
lagstiftningen har. Genom ändringen skall 
det också i större omfattning tas hänsyn till 
nämndens resurser. Det är meningen att den 
arbetsinsats som föredragandena med juri-
disk utbildning står för skall utnyttjas bättre. 
För en tydligare indelning av sammansätt-
ningarna föreslås det också att lagen får en 
liknande bestämmelse om nämndens plenum 
som tidigare har ingått i förordningen om 
prövningsnämnden. 

I likhet med nuläget förslås medlemmarna i 
besvärsnämnden inneha sitt uppdrag som bi-
syssla. De skall vara förtrogna med sökande-
nas förhållanden och socialförsäkringsfrågor. 
I utnämningsförfarandet skall det också be-
aktas vilka samhälleliga konsekvenser de 
ärenden har som handhas av Folkpensionsan-
stalten som är underställd riksdagen. 

Frågan om val av medlemmar som är läka-
re till försäkringssystemen har varit uppe i 
flera år. Extra stor vikt har lagts vid förfaran-
den för god förvaltning för att besvärssyste-
met skall kunna rekrytera läkare med känne-
dom försäkringsmedicin och social trygghet. 
Syftet är att statsrådet precis som nu på för-
slag av social- och hälsovårdsministeriet ut-
nämner de läkare som medlemmar och sup-
pleanter i besvärsnämnden. I framtiden 
kommer det att etableras administrativt sam-
arbete med Finlands Läkarförbund kring för-
slagen till medlemmar som är läkare, för att 
besvärsnämnden skall få bättre tillgång till 
läkare som är förtrogna med socialförsäkring 
och försäkringsmedicin. 
 
Sammansättning med fem medlemmar 

I en sammansättning med fem medlemmar 
ingår ordföranden och fyra medlemmar. Där 
ingår ordföranden, en lagfaren medlem, en 
läkarmedlem och två medlemmar som är för-
trogna med sökandenas förhållanden. Sektio-
nen är beslutför när ordföranden och två and-
ra medlemmar är närvarande vid sammanträ-
det, förutsatt att sammansättningen är enhäl-
lig om ärendet. Det kräver att medlemmarna 
enhälligt och skriftligt omfattar föredragan-
dens framställning före sammanträdet och att 

framställningen inte ändras på sammanträdet. 
En större sammansättning med fem med-

lemmar skall behandla förmånsärenden som 
kräver att medlemmarna har kännedom om 
sökandenas förhållanden. Detta gäller bland 
annat invalidpension, dagpenningar inom so-
cialförsäkringen (sjukdagpenning, föräldra-
dagpenning och specialvårdspenning), vård-
bidrag till pensionstagare, handikappbidrag, 
vårdbidrag för barn och rehabiliteringspen-
ning. Också ärenden som gäller yrkesinriktad 
eller medicinsk rehabilitering av handikap-
pade, ersättning för företagshälsovård, sär-
skilt stöd till invandrare och bosättningsbase-
rad social trygghet kräver alltid en samman-
sättning med fem medlemmar. Sammansätt-
ningen kommer uppskattningsvis att hand-
lägga 11 000 ärenden 2007. 

 
Sammansättning med tre medlemmar 

Enligt förslaget skall en sammansättning 
med tre medlemmar bestå av ordföranden 
och två lagfarna medlemmar eller ordföran-
den, en lagfaren medlem och en läkarmed-
lem. Sektionen skall vara beslutför också när 
ordföranden och en lagfaren medlem eller en 
läkarmedlem  är närvarande. Detta förutsätter 
att en medlem som ingår i sammansättningen 
före sammanträdet har omfattat föredragan-
dens framställning och att framställningen 
inte ändras vid sammanträdet. Sammansätt-
ningen skall behandla andra besvärsärenden 
som ingår i besvärsnämndens ansvarsområde 
utom de som enligt lag kräver en samman-
sättning med fem medlemmar. En läkarmed-
lem skall delta i behandlingen när en medi-
cinsk utredning kan påverka avgörandet. År 
2007 kommer sammansättningen med tre 
medlemmar att behandla cirka 9 000 ären-
den. 

Ett förmånsärende skall alltid föras över till 
en sammansättning med fem medlemmar, om 
det anses vara av mycket stor betydelse för 
sökandens försörjning eller på grund av för-
hållandena eller om ärendet spelar en stor 
roll för lagtillämpningen, till exempel är ett 
prejudikat. 

Alla sektioner i besvärsnämnden skall kun-
na sammanträda i en sammansättning med 
fem respektive tre medlemmar. I likhet med 
gällande praxis skall ärenden som gäller 
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återkallande av besvär och ärenden som inte 
utreds kunna behandlas i båda sammansätt-
ningarna och kunna läggas fram direkt för 
plenum utan att de går via medlemmarna. 
Ärenden som gäller undanröjande eller åter-
kallande av besvärsärenden skall först läggas 
fram för medlemmarna och avgöras i en 
sammansättning med fem respektive tre med-
lemmar beroende på deras karaktär. Därmed 
kommer besvärsnämnden att kunna behandla 
ärenden snabbare och undanröja anhopning-
arna av ärenden. När dessa förmånsärenden 
behandlas i en mindre sammansättning fri-
sätts resurser för andra ärenden. 
 
Förstärkta sektionen och förvaltningssektio-
nen 

Besvärsnämnden skall också kunna ha en 
förstärkt sektion och en förvaltningssektion. 
Ärenden hänskjuts till förstärkta sektionen 
för att en samordnad rättspraxis skall kunna 
säkerställas. Också ärenden av principiell be-
tydelse för lagtillämpningen skall kunna be-
handlas i förstärkta sektionen. 

Ordföranden, vice ordföranden eller en 
vice ordförande med uppdraget som bisyssla 
har rätt att förordna att ett ärende eller en frå-
ga som anknyter till ett ärende skall avgöras i 
förstärkta sektionen. Ordföranden eller vice 
ordföranden med uppdraget som huvudsyssla 
är ordförande i förstärkta sektionen. Med-
lemmarna består av medlemmarna i den sek-
tion som behandlat frågan tidigare. 

Administrativa ärenden i besvärsnämnden 
skall behandlas av en ny förvaltningssektion. 
Sektionen motsvarar i stort sett presidiet som 
det föreskrivs om i den gällande förordning-
en. Förvaltningssektionen behandlar bland 
annat ärenden som gäller föredragnings- och 
handläggningsordningen, föredragandenas 
veckopensum, budgetförslaget och årsberät-
telsen. Dessutom väljer förvaltningssektionen 
föredragande, beslutar om föredragandenas 
behörighet att vara medlemmar i sektionen 
och behandlar andra förvaltningsärenden som 
närmare anges i besvärsnämndens arbetsord-
ning. 

De föreslagna ändringarna är nödvändiga 
för snabbare behandling av ärendena och för 
att rättssäkerheten också i fortsättningen skall 
kunna garanteras i enlighet med grundlagen. 

Systemet blir både öppet och fungerande tack 
vare att besvärsnämnden får en tydlig organi-
sation och lagbestämmelserna är uppdatera-
de. 
 
Vidgad rätt att undanröja beslut 

Besvärsnämnden för social trygghet före-
slås få utvidgad rätt att undanröja lagakraft-
vunna beslut av Folkpensionsanstalten och 
förordna om ny behandling av ärendena. 
Nämnden har inte rätt att undanröja sina egna 
beslut utan försäkringsdomstolen skall vara 
behörig att undanröja beslut av besvärs-
nämnden och sina egna beslut. 
 
5.  Proposi t ionens konsekvenser 

5.1. Ekonomiska konsekvenser 

Allmänt 

Prövningsnämnden blir en fristående be-
svärsinstans som finansieras av staten. 

År 2005 kom det in ungefär 15 000 be-
svärsärenden till prövningsnämnden. Nämn-
den avgjorde ungefär 11 000 ärenden samma 
år, det vill säga cirka 2 750 ärenden per sek-
tion. I slutet av 2005 fanns det omkring 
12 000 aktuella ärenden i prövningsnämnden. 
År 2005 uppgick prövningsnämndens om-
kostnader till 1,9 miljoner euro. 

Enligt propositionen dras Södra Finlands, 
Sydvästra Finlands, Västra Finlands, Östra 
Finlands och Norra Finlands socialförsäk-
ringsnämnder in. Nämnderna har haft sex 
fast anställda föredragande och sju tidsbe-
stämda föredragande, varav tre har varit del-
tidsanställda. Folkpensionsanstalten har stått 
för alla kostnader för socialförsäkringsnämn-
derna. 

Propositionen påverkar också antalet ären-
den som kommer in till försäkringsdomstolen 
som är sista besvärsinstans. Verksamheten 
vid försäkringsdomstolen kommer ytterligare 
att effektiveras med hjälp av tjänstere-
gleringar. 
 
Personella omställningar 

År 2005 hade prövningsnämnden 28 me-
darbetare med fast tjänsteförhållande och 
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fyra personer i tjänsteförhållande för viss tid. 
I och med att socialförsäkringsnämnderna 

dras in kommer prövningsnämnden att få in 
uppskattningsvis cirka 20 000 ärenden. För 
att den nya besvärsnämnden skall få tryggad 
kapacitet att avgöra ärenden föreslås att 
prövningsnämnden får fler medlemmar ge-
nom att nämnden tillförs två nya sektioner 
vid sidan av de nuvarande fyra. 

En effektivisering av ledarskapet i nämn-
den kräver att det inrättas en ordförandetjänst 
till med uppdraget som huvudsyssla. Den nya 
vice ordföranden skall dessutom vara ställfö-
reträdare för ordföranden med uppdraget som 
huvudsyssla. 

Dessutom bör prövningsnämnden få elva 
föredragandetjänster till. Två av tjänsterna 
kan vara tidsbestämda och gälla 2007—2009 
för att anhopningarna av obehandlade ären-
den skall kunna undanröjas. 
Med hänsyn till att besvärsnämnden kommer 
att behöva mer kontorsservice bör kontors-
personalen förstärkas med tre årsverken till. 
Besvärsnämnden bör således förstärkas med 
sammanlagt fenton årsverken. Besvärsnämn-
den för social trygghet kommer därmed att 
ha cirka femtio anställda. 

Propositionen påverkar också antalet be-
svär som kommer in till försäkringsdomsto-
len som är sista besvärsinstans. Om förslagen 
i fråga om besvärsnämnden genomförs kom-
mer ärendena till försäkringsdomstolen årli-
gen att vara mellan 1 3 000 och 1 500 fler än 
i dagens läge. När besvärsnämnden för social 
trygghet enligt propositionen från och med 
2007 har tillgång till femton årsverken fler 
jämfört med den nuvarande prövningsnämn-
den, kommer ungefär 1 300 fler ärenden att 
föras över från besvärsnämnden till försäk-
ringsdomstolen redan 2007. Bedömningen 
tar hänsyn till att ärendena i försäkringsdom-
stolen kommer att minska en aning när ären-
den som gäller undanröjande av Folkpen-
sionsanstaltens beslut inte längre går till för-
säkringsdomstolen utan först till besvärs-
nämnden för social trygghet. 

När det kommer in fler ärenden måste för-
säkringsdomstolen få större personal för att 
förhindra att de nuvarande handläggningsti-
derna på fjorton månader förlängs ytterligare. 
Ungefär 1 300 nya ärenden till år 2007 mot-
svarar en arbetsinsats på ungefär sju årsver-

ken. Syftet är att försäkringsdomstolen 2007 
skall få tre tjänster som försäkringsrättsdo-
mare, tre föredragandetjänster och en notarie-
tjänst. Enligt justitieministeriet ökar försäk-
ringsdomstolens utgifter med 0,6 miljoner 
euro från och med 2007 till följd av refor-
men. 
 
 
Medlemmar 

Medlemmarna i nämnden föreslås inneha 
uppdraget som bisyssla. Medlemmarna före-
slås få arvoden i enlighet med ett beslut av 
social- och hälsovårdsministeriet. Ordförande 
och medlemmar med uppdraget som bisyssla 
får månatligt arvode, mötesarvode och ett 
prövningsarvode på grundval av hur många 
besvärsärenden de har läst. 
 
 
Totala kostnader för reformen 

Med hänvisning till omständigheterna ovan 
beräknas de årliga merkostnaderna på grund 
av propositionen uppgå till cirka 1,1 miljoner 
euro. De totala kostnaderna för besvärs-
nämnden för social trygghet stiger till cirka 
tre miljoner euro. Samtidigt sparas lika 
mycket in på Folkpensionsanstaltens om-
kostnader eftersom de årliga omkostnaderna 
för socialförsäkringsnämnderna har varit cir-
ka 1,1 miljoner euro. Statens kostnader för 
besvärsnämnden ökar med 0,4 miljoner euro.  
 
 
5.2. Organisatoriska och personella kon-

sekvenser 

Föredragande med fast anställningsförhål-
lande i socialförsäkringsnämnderna kan 
övergå till besvärsnämnden för social trygg-
het eller stanna kvar i Folkpensionsanstaltens 
tjänst. Enligt ikraftträdandebestämmelsen i 
13 § i lagen om Folkpensionsanstalten kan 
personal i Folkpensionsanstaltens tjänst be-
hålla Folkpensionsanstaltens pensionsskydd 
när de övergår i statens tjänst, om uppgifter 
som hör till Folkpensionsanstalten överförs 
på staten. 

Lagändringen påverkar inte de anställdas 
tjänsteförhållanden vid prövningsnämnden. 
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6.  Beredning av ärendet  

Propositionen grundar sig på betänkandet 
(KB 2001:9) från kommittén för en reform 
av besvär i utkomstskyddsärenden. Ärendet 
har beretts i ett projekt som social- och häl-
sovårdsministeriet har tillsatt för att genom-
föra förslagen från kommittén. I samband 
med arbetet har inrikesministeriet, finansmi-
nisteriet, försäkringsdomstolen, prövnings-
nämnden, socialförsäkringsnämnderna. Folk-
pensionsanstalten, besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden, kommunernas pen-
sionsnämnd, statens pensionsnämnd, be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden, arbets-
löshetsnämnden och centrala arbetsmark-
nads- och företagarorganisationer hörts. 

Utlåtande om propositionen har begärts av 
justitieministeriet. Ministeriets synpunkter 
har beaktats i propositionen.  
 

7.  Samband med andra proposi t io-
ner 

I juni 2006 lämnades en proposition med 
förslag till folkpensionslag, lag om handi-
kappförmåner och lag om bostadsbidrag för 
pensionstagare samt vissa lagar som har sam-
band med dem (RP 90/2006) till riksdagen. 
När lagförslagen behandlas bör förslagen till 
bestämmelser om överklagande i förmånsla-
garna enligt folkpensionssystemet beaktas. 

Regeringen har också lämnat en proposi-
tion för förslag till lag om offentlighet vid 
rättegång i förvaltningsdomstolar samt vissa 
lagar som har samband med den (RP 
12/2006) till riksdagen. Propositionen beak-
tar inte bestämmelserna i denna proposition 
eftersom lagarna träder i kraft vid olika tid-
punkter. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2007 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
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DELTALJMOTIVERING 

 
 
1.  Motivering 

1.1. Lag om besvärsnämnden för social 
trygghet 

1 kap.  Uppgifter och medlemmar 

1 § Uppgifter och befogenheter. I 1 mom. 
föreskrivs att besvärsnämnden för social 
trygghet är första besvärsinstans i förmåns-
ärenden som handläggs av Folkpensionsan-
stalten när det finns särskilda bestämmelser 
om detta. I besvärsnämndens befogenheter 
kommer praktiskt taget alla ärenden som 
gäller utkomstskydd och handläggs av Folk-
pensionsanstalten att ingå. Förmåner som 
gäller studiestöd och utkomstskydd för ar-
betslösa är undantag från denna regel. 

Besvärsnämnden kommer att behandla be-
svärsärenden med stöd av följande lagar: en-
ligt folkpensionslagen (347/1956), sjukför-
säkringslagen (1224/2004), familjepensions-
lagen (38/1969), lagen om vårdbidrag för 
barn 444/1969), lagen om handikappbidrag 
(124/1988), lagen om bostadsbidrag 
(408/1975), lagen om frontmannapension 
(119/1977), lagen om betalning av fronttill-
lägg till utlandet (988/1988), lagen om bo-
stadsbidrag för pensionstagare (591/1978), 
lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliter-
ingsförmåner och rehabiliteringspenningför-
måner (566/2005), barnbidragslagen 
(796/1992), lagen om moderskapsunderstöd 
(477/1993), militärunderstödslagen 
(781/1993), lagen om tillämpningen av bo-
sättningsbaserad social trygghet (1573/1993), 
lagen om hemvård och privat vård av barn 
(1128/1996), lagen om särskilt stöd till in-
vandrare (1192/2002) och lagen om pen-
sionsstöd till vissa långvarigt arbetslösa per-
soner (39/2005). 

I 2 mom. ingår bestämmelser om besvärs-
nämndens mandattid. Enligt paragrafen till-
sätts nämnden av statsrådet för fem år i sän-
der på förslag av social- och hälsovårdsmini-

steriet. I statsrådets allmänna sammanträde 
förordnar statsrådet en ordförande och en 
vice ordförande, båda med uppdraget som 
huvudsyssla, till sina tjänster tillsvidare och 
flera vice ordförande med uppdraget som bi-
syssla och övriga medlemmar för en mandat-
tid på fem år. 

Enligt den gällande lagen tillsätter statsrå-
det prövningsnämnden för högst fyra år i 
sänder. Det finns således inga bestämmelser 
om den kortaste möjliga mandattiden. I an-
knytning till reformen av besvärsmekanis-
men för ärenden som gäller utkomstskyddet 
har det i samband med mandattiden för de 
övriga besvärsnämnderna ansetts viktigt att 
mandattiden läggs fast klart och tydligt i lag 
och att den är tillräcklig lång. Genom denna 
reform föreslås mandattiden bli förlängd till 
fem år. Därmed blir det tydligare att nämnd-
medlemmarna är oberoende samtidigt som 
bestämmelserna om mandattiden för be-
svärsnämnderna inom socialförsäkringen 
samordnas och besvärsnämnden får en star-
kare ställning som besvärsinstans i frågor 
som gäller utkomstskyddet. 

Medlemmarnas mandattid fortsätter precis 
som nu till dess nya medlemmar har förord-
nats. Förvaltningspraxis inom social- och 
hälsovårdsministeriet är att en nämnd tillsätts 
i sin gamla sammansättning för en ny man-
datperiod, om inte en medlem har begärt av-
sked från sitt uppdrag. Syftet med detta är att 
trygga kontinuiteten i nämnden och samord-
na rättspraxis. 

Dessutom föreskriver momentet att be-
svärsnämnden finns inom social- och hälso-
vårdsministeriets förvaltningsområde. 

2 §. Ordförande och medlemmar. Paragra-
fen har mer ingående bestämmelser än gäl-
lande lag om medlemmarna i nämnden och 
hur många de skall vara. Enligt 1 mom. skall 
nämnden ha en tjänst som ordförande med 
uppdraget som huvudsyssla. En ändring är att 
ordföranden skall utnämnas tillsvidare och 
inte för viss tid som fallet är nu. Detsamma 
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gäller den föreslagna nya vice ordföranden 
med uppdraget som bisyssla. Tjänsten före-
slås i anknytning till att besvärsnämnden får 
vidgade befogenheter. Ändringen stärker 
nämndens oberoende ställning. Dessutom 
skall nämnden ha fyra vice ordförande med 
uppdraget som bisyssla. De skall precis som 
nu se till att sektionerna fungerar och lägga 
upp riktlinjerna för sektionerna. 

Enligt 2 mom. skall besvärsnämnden ha 
sex läkarmedlemmar med uppdraget som bi-
syssla, sex lagfarna medlemmar med uppdra-
get som bisyssla och tolv medlemmar med 
kännedom om sökandenas förhållanden. Alla 
medlemmar utom ordföranden och vice ord-
föranden med uppdraget som huvudsyssla 
samt vice ordförandena med uppdraget som 
bisyssla skall ha personliga suppleanter. 
Samma lagbestämmelser skall gälla för sup-
pleanterna som för medlemmar i besvärs-
nämnden. Materiellt sett motsvarar lagrum-
met bestämmelserna i den gällande sjukför-
säkringslagen. 

 En utgångspunkt för sammansättningarna 
kan anses vara att en beslutför sammansätt-
ning måste uppfylla de krav på garantier för 
en rättvis rättegång som ställs i 21 § 2 mom. i 
grundlagen. Dessutom är det tänkt att änd-
ringen skall medföra kortare handläggnings-
tider. 

3 §. Behörighetskrav för medlemmarna. I 
paragrafen ingår bestämmelser om behörig-
hetskraven för medlemmarna. Alla medlem-
mar, det vill säga båda ordförandena med 
uppdraget som huvudsyssla, alla vice ordfö-
rande med uppdraget som bisyssla och alla 
medlemmar med uppdraget som bisyssla 
skall vara förtrogna med socialförsäkring. 
Enligt 1 mom. skall båda ordförandena med 
uppdraget som huvudsyssla ha avlagt exa-
men som medför behörighet för domartjänst. 
Dessutom skall ordföranden med uppdraget 
som huvudsyssla har praktisk chefserfaren-
het. 

I 2 mom. sägs att alla vice ordförande och 
medlemmar med uppdraget som bisyssla 
skall vara förtrogna med socialförsäkring. 
Vidare krävs vice ordförande med uppdraget 
som bisyssla och de lagfarna medlemmarna 
ha avlagt examen som medför behörighet för 
domartjänst.  

I 3 mom. ingår behörighetsvillkor för med-

lemmar som är läkare. De skall vara legiti-
merade läkare. Detta innebär att läkarmed-
lemmarna och deras suppleanter skall vara 
legitimerade läkare i enlighet med lagstift-
ningen om utövande av läkaryrket. 

Avsikten är att se över och effektivisera so-
cial- och hälsovårdsministeriets administrati-
va förfarande för rekrytering av medlemmar 
som är läkare. Ministeriet skall hädanefter 
begära utlåtande av Finlands Läkarförbund 
som beslutsunderlag när en föreslagen läkare 
som uppfyller behörighetskraven skall ut-
nämnas. 

4 §. Ordförandena med uppdraget som hu-
vudsyssla, uppgifter och utnämning. Paragra-
fen föreskriver om de uppgifter som ordfö-
randen respektive vice ordföranden med 
uppdraget som huvudsyssla skall ha och hur 
de utnämns till besvärsnämnden. 

Enligt 1 mom. utnämns ordföranden med 
uppdraget som huvudsyssla i likhet med nu-
varande praxis av statsrådet. Också den före-
slagna nya vice ordföranden med uppdraget 
som huvudsyssla föreslås bli utnämnd av 
statsrådet. Båda ordförandena utnämns tills-
vidare. Det avviker från gällande lag där ord-
förandens tidsbegränsade tjänst varit knuten 
till nämndens mandattid. Ändringen är tänkt 
att stärka ordförandens oberoende ställning 
och det faktum att ordföranden inte kan av-
skedas. Dessutom föreskrivs om statsrådets 
befogenhet att bevilja dem tjänstledighet. 

Enligt 2 mom. leder ordföranden med upp-
draget som huvudsyssla besvärsnämnden och 
svarar för verksamheten. I uppgifterna ingår 
också att övervaka att lagtolkningen är sam-
ordnad i avgörandena och att svara för 
nämndens administrativa ärenden i enlighet 
med arbetsordningen. Vidare föreskrivs att 
uppgifterna för vice ordföranden med upp-
draget som huvudsyssla anges i arbetsord-
ningen. 

5 §. När en plats som medlem blir ledig. 
Paragrafen anger när medlemmarna har rätt 
att kvarstå i sitt uppdrag och reglerar situa-
tioner när en plats som medlem eller vice 
ordförande med uppdraget som bisyssla blir 
ledig under mandattiden. Om en sådan plats 
blir ledig under mandattiden förordnar stats-
rådet på förslag av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet en ny medlem eller vice ordförande 
med uppdraget som bisyssla för återstoden av 



 RP 167/2006 rd 
  

 

17

mandattiden. Ordföranden med uppdraget 
som huvudsyssla och vice ordföranden med 
uppdraget som huvudsyssla samt vice ordfö-
randena och medlemmarna med uppdraget 
som bisyssla har rätt att kvarstå i uppdraget 
enligt vad som föreskrivs om innehavare av 
domartjänst. Det betyder att medlemmarna 
med uppdraget som bisyssla under mandatti-
den i likhet med domare har ett grundlags-
skydd mot att bli avskedade, om inte pen-
sionsåldern innebär något annat.  

6 §. Domared och domarförsäkran samt 
avgångsålder. I 1 mom. ingår bestämmelser 
om domared och domarförsäkran. Ordföran-
dena med uppdraget som huvudsyssla, alla 
vice ordförande med uppdraget som bisyssla 
och alla medlemmar med uppdraget som bi-
syssla samt deras suppleanter skall avlägga 
domared eller avge domarförsäkran i enlighet 
med vad som föreskrivs i 1 kap. 6 och 7 § i 
rättegångsbalken, innan de inleder uppdraget 
i nämnden. Förslaget stämmer överens med 
den nuvarande regleringen och innehållet i 
9 § i den gällande förordningen om pröv-
ningsnämnden. 

Enligt 2 mom. är ordföranden med uppdra-
get som huvudsyssla, vice ordförandena med 
uppdraget som huvudsyssla, vice ordföran-
dena med uppdraget som bisyssla och med-
lemmarna med uppdraget som bisyssla är 
skyldiga att avgå vid utgången av den månad 
då de fyller 68 år. Avgångsåldern stämmer 
överens med den allmänna avgångsåldern i 
arbetsrätten. 

7 §. Föredragande. I paragrafen ingår be-
stämmelser om behörighetsvillkor och ut-
nämnande av föredragande i besvärsnämn-
den. Enligt 1 mom. skall nämnden ha ett till-
räckligt antal föredagande. Paragrafen säger 
inte ut exakt hur många fördragandena skall 
vara. De kan rekryteras i enlighet med nämn-
des behov med hänsyn till antalet ärenden 
och behovet av föredragande. 

Enligt 7 § 2 mom. i den gällande förord-
ningen om prövningsnämnden krävs de för 
en tjänst som föredragande juris kandidatex-
amen eller någon annan examen som ger be-
hörighet för domartjänst. Det föreslagna 2 
mom. stämmer således överens med den gäl-
lande regleringen. Dessutom skall det före-
skrivas särskilt om vem som utnämner före-
dragandena. 

2 kap. Hur ärenden behandlas i be-
svärsnämnden 

8 §. Sektioner. Enligt 1 mom. är besvärs-
nämnden är uppdelad på sektioner precis som 
enligt gällande lag. Rättskipningsärenden av-
görs på föredragning i en sektion (med fem 
respektive tre medlemmar), i en förstärkt 
sektion eller i plenum. Andra ärenden än rätt-
skipningsärenden avgörs i förvaltningssek-
tionen, om den inte har hänskjutit ärendet till 
ordföranden med uppdraget som huvudsyss-
la. Paragrafen säger ingenting om antalet 
sektioner. Besvärsnämnden har haft fyra sek-
tioner. Avsikten är som det framgår av 2 § att 
besvärsnämnden skall ha sex sektioner när 
lagen har trätt i kraft. 

I 2 mom. föreskrivs om läkarmedlemmars 
skyldighet att delta när ärenden behandlas 
och avgörs. När en sektion (med fem eller tre 
medlemmar), en förstärkt sektion eller ple-
num behandlar ett ärende där avgörandet i 
väsentlig grad beror på medicinska synpunk-
ter skall en medlem som är läkare delta i be-
handlingen av ärendet. Materiellt sett mot-
svarar bestämmelsen den sista meningen i 
17 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen. 

9 §. Sektion med fem medlemmar. Paragra-
fen föreskriver om vilka ärenden en sektion 
med fem medlemmar får behandla och när 
den är beslutför. Sektionen skall bestå av en 
ordförande och fyra medlemmar. I samman-
sättningen ingår då en ordförande, en lagfa-
ren medlem, en läkarmedlem och två med-
lemmar som är förtrogna med sökandenas 
förhållanden. 

En större sammansättning med fem med-
lemmar behandlar förmånsärenden som gäll-
er bedömning av sökandens arbetsförmåga 
eller i övrigt gäller en förmån med stor rele-
vans för den grundläggande försörjningen 
och kräver att sammansättningen har med-
lemmar som är förtrogna med sökandenas 
förhållanden. Paragrafen får särskilda be-
stämmelser om vilka förmånsärenden och 
anknytande frågor sammansättningen med 
fem medlemmar är behörig att behandla.  En-
ligt 1 mom. får sammansättningen behandla 
förmåner som gäller invalidpension eller en 
förmån beträffande vårdbidrag för pensions-
tagare enligt folkpensionslagen (347/1956), 
förmåner enligt lagen om vårdbidrag för barn 



 RP 167/2006 rd 
  

 

18

(444/1969), lagen om handikappbidrag 
(124/1988), lagen om särskilt stöd till in-
vandrare (1192/2002), en dagpenning eller 
ersättning för företagshälsovård enligt sjuk-
försäkringslagen (1224/2004), lagen om till-
lämpning av lagstiftningen om bosättnings-
baserad social trygghet (1573/1993) och la-
gen om Folkpensionsanstaltens rehabiliter-
ingsförmåner och rehabiliteringspenningför-
måner (566/2005). 

Sektionen är beslutför när ordföranden och 
minst två andra medlemmar är närvarande 
vid sammanträdet, förutsatt att sammansätt-
ningen enhälligt omfattar ärendet. Det kräver 
att medlemmarna före sammanträdet enhäl-
ligt har omfattat föredragandens framställ-
ning och att framställningen inte ändras på 
sammanträdet. 

I 2 mom. föreskrivs att också andra ären-
den än de som nämns i 1 mom. behandlas i 
en sammansättning med fem medlemmar om 
ärendet kräver det. Ett ärende skall alltid be-
handlas i en större sammansättning med fem 
medlemmar när ärendet är av extra stor rele-
vans för sökandens försörjning, till exempel 
är ett prejudikat eller är av vikt för en sam-
ordnad tolkningslinje. 

Enligt 3 mom. är en sammansättning med 
fem medlemmar beslutför när en ordförande 
och minst två andra medlemmar är närvaran-
de förutsatt att sammansättningen enhälligt 
omfattar ärendet. Detta kräver att medlem-
marna före sammanträdet enhälligt har om-
fattat föredragandens framställning och att 
framställningen inte ändras på sammanträdet. 

10 §. Sektion med tre medlemmar. Paragra-
fen föreskriver om en sammansättning med 
tre medlemmar och de ärenden den är behö-
rig att avgöra. En mindre sammansättning 
med tre medlemmar är ett nytt sätt att hand-
lägga ärenden i besvärsnämnden. Samman-
sättningen skall enligt 1 mom. bestå av ord-
föranden och två lagfarna medlemmar. Den 
andra medlemmen är antingen en lagfaren 
medlem eller en läkarmedlem, om ärendets 
art kräver det. Sammansättningen med tre 
medlemmar får behandla alla andra ärenden 
än de som enligt 10 § är förbehållna en sam-
mansättning med fem medlemmar. Den får 
således behandla ärenden som bland annat 
gäller bostadsbidrag till pensionstagare, det 
allmänna bostadsbidraget, barnbidrag, stöd 

för henvård eller privat vård av barn, ersätt-
ning till den som tillhandahåller rehabiliter-
ingstjänster och pensionsstöd till långvarigt 
arbetslösa personer. Dessutom kan samman-
sättningen behandla ärenden som gäller 
fronttillägg, moderskapsunderstöd, militär-
understöd, adoptionsbidrag, ersättning för re-
sor vid rehabilitering och sjukvårdsersätt-
ningar. Sammansättningen med tre medlem-
mar är beslutför när ordföranden och en med-
lem är närvarande förutsatt att de medlemmar 
som ingår i sammansättningen före samman-
trädet har omfattat föredragandens framställ-
ning och att framställningen inte ändras på 
sammanträdet. Sektionen är beslutför när två 
medlemmar är närvarande. 

11 §. Förstärkt sektion. Paragrafen tillåter 
att besvärsnämnden behandlar ärenden i en 
förstärkt sektion. Förfarandet är nytt. Tanken 
är att den förstärkta sektionen skall behandla 
enskilda ärenden för att säkerställa en sam-
ordnad tolkning i nämnden. Det kan gälla 
mycket olika typer av ärenden, till exempel 
om ett förmånsärende kan bli ett prejudikat 
eller har ett komplicerat innehåll eller är 
mycket omfattande eller är av principiell be-
tydelse. Den förstärka sektionen består av 
ordföranden med uppdraget som huvudsyssla 
som ordförande eller vice ordföranden med 
uppdraget som bisyssla om ordföranden har 
förhinder. De övriga medlemmarna består av 
alla vice ordförande med uppdraget som bi-
syssla och medlemmarna i den sektion som 
tidigare har behandlat ärendet. 

Ordföranden i nämnden med uppdraget 
som huvudsyssla, vice ordföranden eller sek-
tionen kan besluta att ett ärende skall föras 
över till den förstärkta sektionen. Närmare 
bestämmelser om sektionen ingår i arbets-
ordningen. 

Enligt 2 mom. är den förstärkta sektionen 
beslutför när minst två tredjedelar av med-
lemmarna är närvarande. 

12 §. Plenum. Paragrafen har bestämmelser 
om besvärsnämndens plenum, sammansätt-
ning och beslutförhet. Enligt 1 mom. kan 
ordföranden med uppdraget i huvudsyssla el-
ler en vice ordförande i besvärsnämnden eller 
den sektion som har behandlat ärendet alter-
nativt ordföranden i sektionen förordna att ett 
ärende behandlas i besvärsnämndens plenum, 
om ärendet är av principiell betydelse för till-



 RP 167/2006 rd 
  

 

19

lämpningen av en lag i andra liknande fall el-
ler om avgörandet i sektionen skulle komma 
att avvika från tidigare praxis. Materiellt sett 
motsvarar bestämmelserna 17 kap.7 § 4 
mom. i sjukförsäkringslagen och 2 § i för-
ordningen om prövningsnämnden. 

Enligt 2 mom. är plenum beslutfört då ord-
föranden som har uppdraget som huvudsyss-
la eller vice ordföranden som har uppdraget 
som huvudsyssla är ordförande och minst 
hälften av de övriga medlemmarna är närva-
rande. 

13 §. Förvaltningssektionen. Paragrafen 
har bestämmelser om besvärsnämndens för-
valtningssektion. Regleringen innehåller nya 
bestämmelser. I 6 § i den gällande förord-
ningen om prövningsnämnden föreskrivs om 
behandlingen av förvaltningsärenden i 
nämnden. Förvaltningsärenden behandlas av 
ett presidium som består av ordföranden och 
vice ordförandena. I paragrafen föreskrivs att 
förvaltningsärenden skall behandlas i en 
sammansättning som benämns förvaltnings-
sektionen. Förfarandet och sammansättning-
en ligger i stort sett i linje med de nuvarande 
bestämmelserna. I förvaltningssektionen in-
går besvärsnämndens ordförande med upp-
draget som huvudsyssla och vice ordförande 
med uppdraget som huvudsyssla och alla 
vice ordförande med uppdraget som bisyssla. 
Närmare bestämmelser om behandlingen i 
förvaltningssektionen ingår i besvärsnämn-
dens arbetsordning. 

14 §. Behandling av ärenden. I 1 mom. 
sägs att förvaltningsprocesslagen tillämpas 
vid behandlingen av ärenden i besvärsnämn-
den om ingenting annat föreskrivs särskilt. 
Bestämmelserna om bland annat besvärsrätt, 
jäv för personer som behandlar besvärsären-
den och beslutsfattande i förvaltningspro-
cesslagen gäller därmed besvärsnämnden. 
Dessutom föreskriver momentet att bestäm-
melserna om extraordinärt ändringssökande i 
11 kap. i förvaltningsprocesslagen inte till-
lämpas på ärenden som ingår i besvärsnämn-
dens befogenheter. I lagen om försäkrings-
domstolen ingår en explicit bestämmelse som 
säger att 11 kap. i förvaltningsprocesslagen 
på några undantag när inte är tillämplig på 
ärenden som ingår i försäkringsdomstolens 
befogenheter. För tydlighetens skull föreslås 
också denna lag få bestämmelser om detta. 

Bestämmelser om förvaltningsprocesslagens 
tillämplighet ingår i 17 kap. 8 § i sjukförsäk-
ringslagen. Det föreslagna momentet har 
samma innehåll som den gällande lagen. 

Enligt 2 mom. kan besvärsnämnden undan-
röja ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-
sionsanstalten och förordna att ärendet skall 
behandlas på nytt i enlighet med vad som 
särskilt bestäms genom lag. Bestämmelsen är 
ny och ger besvärsnämndens utvidgade befo-
genheter. Enligt gällande lag är det bara för-
säkringsdomstolen som har den behörigheten 
i ärenden där prövningsnämnden är första be-
svärsinstans. Prövningsnämnden har bara rätt 
att undanröja beslut i ärenden där en social-
försäkringsnämnd är första besvärsinstans. 
Bestämmelser om besvärsnämndens rätt att 
undanröja beslut skall ingå i förmånslagstift-
ningen. Enligt de nya bestämmelserna i för-
månslagstiftningen kan besvärsnämnden för 
social trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut om det grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag. Folkpensionsanstalten eller en 
part kan yrka på att beslutet skall undanröjas. 
Ett undanröjande skall yrkas inom fem år ef-
ter att beslutet vann laga kraft. Besvärs-
nämnden skall dock inte undanröja sina egna 
beslut, utan försäkringsdomstolen är behörig 
att undanröja beslut av besvärsnämnden för 
social trygghet och sina egna beslut. En part 
skall hos försäkringsdomstolen kunna anhålla 
om att besvärsnämndens beslut undanröjs på 
samma villkor som när det gäller ett beslut av 
Folkpensionsanstalten som kan undanröjas 
av besvärsnämnden. Därmed avgör inte be-
svärsnämnden ett yrkande som gäller dess 
egna beslut, utan frågan avgörs av försäk-
ringsdomstolen som är den högsta besvärsin-
stansen i sociala trygghetsärenden. 

Bestämmelsen avser att undanröja anhop-
ningarna av ärenden i försäkringsdomstolen 
som beror på det stora antalet ansökningar 
om undanröjande av beslut och snabba upp 
behandlingen av ärenden som gäller laga-
kraftvunna beslut. Försäkringsdomstolen fö-
reläggs årligen omkring 2 500 ansökningar 
om undanröjande av beslut och godkänner 
ungefär 80 procent av dem. En stor del av 
avslagen beror på att besluten hade kunnat 
rättas av den myndighet som fattade dem 
utan att någon anhållan om undanröjande av 
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beslutet hade behövt göras. Av processeko-
nomiska skäl vore det rationellt att ansök-
ningar om undanröjande av beslut som fattats 
av Folkpensionsanstalten behandlades i för-
sta besvärsinstans som är besvärsnämnden 
för social trygghet. För att garantera parter-
nas rättssäkerhet skall ett beslut om undanrö-
jande av beslut som fattas besvärsnämnden få 
överklagas hos försäkringsdomstolen.  

I 3 mom. ingår en hänvisning till 38 § i 
förvaltningsprocesslagen som gäller muntlig 
förhandling. Besvärsnämnden för social 
trygghet får föra muntlig förhandling enligt 
vad som föreskrivs i 37 och 38 § i förvalt-
ningsprocesslagen. Därmed garanteras par-
terna rätt till muntlig förhandling redan i 
nämnden, vilket kommittén för en reform av 
besvärsmekanismen i utkomstskyddsärenden 
föreslog. Enligt den gällande lagen förs 
muntlig förhandling enligt 38 § i förvalt-
ningsprocesslagen på begäran av en part bara 
när prövningsnämnden är sista besvärsin-
stans, det vill säga när nämndens beslut inte 
får överklagas. 

I 4 mom. anges hur beslut av besvärs-
nämnden delges. Momentet har samma inne-
börd som 17 kap. 2 mom. i sjukförsäkrings-
lagen som anger hur beslut av prövnings-
nämnden delges. 

I 5 mom. föreskrivs hur beslut av besvärs-
nämnden verkställs. Ett lagakraftvunnet be-
slut av besvärsnämnden får verkställas såsom 
en lagakraftvunnen dom. 

I 6 mom. sägs att beslut av besvärsnämn-
den är avgiftsfria.  Tidigare bestämmelser om 
avgiftsfrihet för beslut av prövningsnämnden 
har ingått i 20 kap.4 § i sjukförsäkringslagen. 
Det föreslagna momentet motsvarar det tidi-
gare lagrummet. 

15 §. Offentlighet vid behandlingen. Para-
grafen har samma innebörd som 17 kap. 8 § 
2 mom. i sjukförsäkringslagen. Den föreskri-
ver att lagen om offentlighet vid rättegång 
(945/1984) tillämpas på besvärsnämnden för 
social trygghet. Vidare stadgas att muntlig 
behandling skall ske inom stängda dörrar om 
ett ärende är sekretessbelagt eller om nämn-
den förordnar att ett ärende skall behandlas 
inom stängda dörrar med motiveringen att en 
offentlig behandling kan medföra särskild 
olägenhet för en part. Merparten av de ären-
den som besvärsnämnden handlägger gäller 

sekretessbelagda uppgifter om personers häl-
sotillstånd eller ekonomiska situation. 

I mars 2006 lämnade regeringen en propo-
sition med förslag till lag om offentlighet vid 
rättegång i förvaltningsdomstolar samt vissa 
lagar som har samband med den (RP 
12/2006) till riksdagen. Propositionen har ett 
förslag till hänvisning i paragrafen till offent-
lighet vid rättegång i besvärsnämnden för so-
cial trygghet. 

16 §. Tjänsteåtal. Enligt paragrafen kan 
ordföranden, vice ordförandena och andra 
medlemmar i besvärsnämnden åtalas för 
tjänstebrott vid Helsingfors hovrätt. Be-
stämmelsen omfattar ordföranden med upp-
draget som huvudsyssla, vice ordföranden 
med uppdraget som huvudsyssla, alla vice 
ordförande med uppdraget som bisyssla och 
övriga medlemmar i nämnden med uppdraget 
som bisyssla. Varken sjukförsäkringslagen 
eller förordningen om prövningsnämnden har 
någon bestämmelse om tjänsteåtal. 

17 §. Rätt att få uppgifter och handräck-
ning. Paragrafen föreskriver om rätt för 
nämnden att få uppgifter och handräckning. I 
speciallagar ingår bestämmelser om besvärs-
nämndens rätt att få uppgifter om de ärenden 
som behandlas i nämnden. Paragrafen före-
slås få en likadan bestämmelse.  Utan hinder 
av sekretessbestämmelserna är myndigheter 
och samfund som utför ett offentligt uppdrag 
samt försäkrings- och pensionsanstalter skyl-
diga att på begäran och avgiftsfritt lämna 
uppgifter handräckning till besvärsnämnden, 
när de är nödvändiga för behandlingen av ett 
besvärsärende. Samma skyldighet gäller ock-
så legitimerade läkare och andra yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården. 

18 §. Finansiering. Paragrafen föreskriver 
att staten skall stå för kostnaderna för be-
svärsnämndens verksamhet. Bestämmelsen 
stämmer överens med gällande lag. 

I 2 mom. ingår bestämmelser om arvoden 
för medlemmar med uppdraget som bisyssla. 
Vice ordförandena med uppdraget som bi-
syssla och medlemmarna får arvoden enligt 
grunder som fastställts av social- och hälso-
vårdsministeriet. Därmed avses därmed mö-
tes-, prövnings- och månadsarvoden. Arvo-
dena grundar sig på ett beslut av social- och 
hälsovårdsministeriet från den 28 maj 1991. 

19 §. Närmare bestämmelser. Enligt 
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1 mom. meddelas närmare bestämmelser om 
personalen, både anställda i tjänsteförhållan-
de och anställda i arbetsavtalsförhållande, 
genom förordning av statsrådet. Genom för-
ordning skall det också föreskrivas att avgö-
randen av besvärsnämnden offentliggörs på 
något lämpligt sätt. 

I 2 mom. sägs att närmare bestämmelser 
om arbetet i besvärsnämnden finns i arbets-
ordningen som fastställs i plenum. 

20 §. Ikraftträdande. I 1 mom. föreslås la-
gen träda i kraft den 1 januari 2007. 

Enligt 2 mom. upphör socialförsäkrings-
nämnderna upphör med sin verksamhet när 
den föreslagna lagen träder i kraft. De be-
svärsärenden som är under behandling i soci-
alförsäkringsnämnderna förs över till be-
svärsnämnden för social trygghet för behand-
ling och avgörande. Samtidigt ändrar pröv-
ningsnämnden namn till besvärsnämnden för 
social trygghet, när den föreslagna lagen trä-
der i kraft. 

Det som sägs om socialförsäkringsnämn-
derna och prövningsnämnden någon annan-
stans i lag gäller enligt 3 mom. besvärs-
nämnden för social trygghet. 

Åtgärder för att tillsätta tjänsterna och upp-
dragen i besvärsnämnden för social trygghet 
och övriga åtgärder som lagen förutsätter för 
att säkerställa verksamheten i nämnden får 
enligt 4 mom. vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

21 §. Övergångsbestämmelser. Enligt 
1 mom. förs besvärsärenden som är aktuella i 
socialförsäkringsnämnderna över till be-
svärsnämnderna för social trygghet för be-
handling och avgörande. Besvärsnämnden 
kommer således att behandla två olika typer 
av ärenden som förs över från socialförsäk-
ringsnämnderna. En del ärenden är aktuella i 
socialförsäkringsnämnderna och de förs över 
till besvärsnämnden som första besvärsin-
stans när lagen träder i kraft. Dessa ärenden 
får överklagas hos försäkringsdomstolen. En 
del ärenden har däremot redan avgjorts i en 
socialförsäkringsnämnd, och de är aktuella i 
besvärsnämnden och väntar på behandling 
när lagen träder i kraft. Dessa ärenden kan 
inte överklagas till försäkringsdomstolen ef-
tersom de kommer att ha avgjorts i två in-
stanser. Bestämmelser om begränsningar i 
besvärsrätten i fråga om förmåner som tidi-

gare ingick i socialförsäkringsnämndernas 
behörighet kommer att ingå i ikraftträdande-
bestämmelserna i särlagstiftningen om för-
månerna. 

I 2 mom. föreskrivs om rätt för personal i 
socialförsäkringsnämnderna att flytta över till 
besvärsnämnden för social trygghet på de 
villkor som gäller i besvärsnämnden. Perso-
nalen ges också möjlighet att kvarstå i tjänst 
hos Folkpensionsanstalten. Rätten skall bara 
gälla föredragande som har fast anställnings-
förhållande i socialförsäkringsnämnderna. 

I 3 mom. regleras villkoren för den nuva-
rande personalen med uppdraget som huvud-
syssla i prövningsnämnden. Propositionen 
påverkar inte villkoren för den nuvarande 
personalen i prövningsnämnden. När pröv-
ningsnämnden byter namn till besvärsnämn-
den för social trygghet får personalen ha kvar 
sina anställningsvillkor. 

I 4 mom. anges hur tjänsten som ordföran-
de med uppdraget som huvudsyssla tillsätts. 
Den nuvarande ordföranden med uppdraget 
som huvudsyssla är av statsrådet utnämnd för 
viss tid fram till den 31 december 2008. Där-
för föreslås att ordföranden med uppdraget 
som huvudsyssla skall utnämnas tillsvidare 
när anställningen går ut, från och med den 1 
januari 2009. 

Enligt 5 mom. påverkar propositionen inte 
villkoren för medlemmarna och suppleanter-
na med uppdraget som bisyssla i prövnings-
nämnden, utan de är utnämnda av statsrådet 
och kan fortsätta mandattiden ut som med-
lemmar och suppleanter med uppdraget som 
bisyssla i besvärsnämnden. 

I 6 mom. ingår en övergångsbestämmelse 
för undanröjande av lagakraftvunna beslut. 
Prövningsnämnden har enligt gällande lag 
haft rätt att undanröja lagakraftvunna beslut 
av Folkpensionsanstalten, om besvärsnämn-
den har varit sista besvärsinstans, närmare 
bestämt i ärenden som ingått i socialförsäk-
ringsnämndernas befogenheter. I andra ären-
den har bara försäkringsdomstolen varit be-
hörig att undanröja beslut. 

Bestämmelsen om besvärsnämndens utvid-
gade rätt att undanröja beslut skall tillämpas 
på ansökningar som är aktuella i besvärs-
nämnden efter att lagen har trätt i kraft. An-
sökningar om undanröjande som är aktuella i 
besvärsnämnden när lagen träder i kraft och 
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besvärsnämnden har varit det undanröjande 
organet redan tidigare får inte överklagas till 
försäkringsrätten. I de ansökningar om un-
danröjande som är aktuella i försäkringsdom-
stolen den 31 december 2006 skall behandlas 
i försäkringsdomstolen. 

I 7 mom. ingår en övergångsbestämmelse 
om besvärsnämndens nya sammansättningar.  
 
1.2. Folkpensionslagen 

39 a §. Paragrafen är ny och stadgar om 
pension i situationer när en ansökan om an-
nan pension eller ersättning som påverkar 
någons pension drar ut på tiden. Bestämmel-
sen gäller när pension eller ersättning anhålls 
i en stat som tillämpar förordningen om soci-
al trygghet. I sådana fall skall temporär folk-
pension kunna beviljas. Om pension eller er-
sättning från den aktuella staten beviljas ret-
roaktivt, får Folkpensionsanstalten återkräva 
den förmån som betalats till för stort belopp 
på den pension eller ersättning som beviljats 
retroaktivt. 

73 §. I 1 och 2 mom. ändras prövnings-
nämndens namn till besvärsnämnden för so-
cial trygghet. Dessutom ändras en laghänvis-
ning till lagen om besvärsnämnden för social 
trygghet. 

73 b §. I paragrafen ändras prövnings-
nämnden till besvärsnämnden för social 
trygghet. Det är en teknisk ändring. 

74 §. Paragrafen reglerar undanröjande av 
beslut av Folkpensionsanstalten. Besvärs-
nämnden för social trygghet föreslås få vid-
gade befogenheter och därmed få rätt att un-
danröja lagakraftvunna beslut av Folkpen-
sionsanstalten och förordna om ny behand-
ling. Besvärsnämnden får inte undanröja sina 
egna beslut, utan det är försäkringsdomstolen 
som är behörig att undanröja beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och sina 
egna beslut. Dessutom ändras prövnings-
nämnden till besvärsnämnden för social 
trygghet. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten grundat sig på en felaktig 
eller bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet enligt 1 mom. undanröja beslu-
tet. I gällande lag är det försäkringsdomsto-
len som har den behörigheten. En part i ären-

det eller Folkpensionsanstalten får yrka att 
beslutet skall undanröjas. Besvärsnämndens 
beslut får på normalt sätt överklagas hos för-
säkringsnämnden. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och ett eget 
lagakraftvunnet beslut, om de har grundat sig 
på en felaktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart stått i strid med lag. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett 
beslut skall undanröjas, kan den enligt 
3 mom. avbryta utbetalningen av en förmån 
eller betala ut förmånen i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 

I 4 mom. ingår bestämmelser om fristen 
om ansökan om undanröjande av beslut. An-
sökan skall göras inom fem år efter att beslu-
tet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl 
får beslutet undanröjas också efter att den fö-
reskrivna tiden har gått ut. Innan beslutet fat-
tas skall parterna ges tillfälle att bli hörda. 

74 a §. Paragrafen är ny. Den gäller över-
klagande när en sökande som förordningen 
om social trygghet tillämpas på har varit för-
säkrad i två eller fler EU-stater. Sökanden 
kan överklaga när han eller hon har fått ett 
sammanfattande meddelande om besluten i 
alla stater. Däremot får ett beslut av Folkpen-
sionsanstalten som gäller kriterierna för inva-
lidpension överklagas redan innan det sam-
manfattande meddelandet om besluten kom-
mer. 
 
1.3. Sjukförsäkringslagen 

17 kap. Ändringssökande 

1 §. Rätt att söka ändring. I 1 mom. ändras 
prövningsnämnden till besvärsnämnden för 
social trygghet. Det är en teknisk ändring. 

2 §. Besvärstid och försenade besvär. I 
1 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet. Det är en 
teknisk ändring. 

I 3 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet. Dessutom 
ändras formuleringen i enlighet med formu-
leringen i lagen om Folkpensionsanstaltens 
rehabiliteringsförmåner och rehabiliterings-
penningförmåner. Det är en teknisk ändring. 

4 §. Undanröjande av beslut. Paragrafen 
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gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut 
av Folkpensionsanstalten. Besvärsnämnden 
för social trygghet föreslås få vidgade befo-
genheter och rätt att undanröja ett lagakraft-
vunnet beslut av Folkpensionsanstalten och 
bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Besvärsnämnden skall inte kunna undanröja 
sina egna beslut, utan försäkringsdomstolen 
är behörig att undanröja beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet och sina egna 
beslut. Dessutom ändras prövningsnämnden 
till besvärsnämnden för social trygghet.  

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 
beslutet grundar sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart står i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det pröv-
ningsnämnden som har den behörigheten i 
fråga om ärenden enligt sjukförsäkringslagen 
som behandlats i socialförsäkringsnämnder-
na. Den som saken gäller och Folkpensions-
anstalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag.  

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 
En liknande bestämmelse finns i 17 kap. 4 § 
1 mom. i sjukförsäkringslagen. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet. I övrigt 
stämmer lagrummet överens med det gällan-
de 17 kap. 4 § 2 mom. 

6 §. Socialförsäkringsnämnden. I paragra-
fen ingår bestämmelser om socialförsäk-
ringsnämnderna, deras verksamhetsområden 
och medlemmar. Av neutralitetsskäl föreslås 
att socialförsäkringsnämnderna dras in och 
att de ärenden som hör till dem förs över på 
besvärsnämnden för social trygghet. Paragra-
fen upphävs på grund av att socialförsäk-
ringsnämnderna upphör. 

7 §. Prövningsnämnden. I paragrafen ingår 
bestämmelser om prövningsnämnden, dess 
verksamhetsområde, medlemmar och sam-
mansättningar. I propositionen föreslås att 
prövningsnämnden byter namn till besvärs-
nämnden för social trygghet och att det införs 
en särskild lag om nämndens organisation 
med fullständiga bestämmelser om besvärs-
nämnden, dess medlemmar, sammansätt-
ningar, behandling av ärenden i nämnden 
osv. Följaktligen förslås paragrafen bli upp-
hävd. 

8 §. Behandling av ärenden. Paragrafen 
gäller behandlingen i socialförsäkringsnämn-
derna och prövningsnämnden. Med hänvis-
ning till motiven till 6 och 7 § föreslås para-
grafen bli upphävd. 
 
20 kap.  Särskilda bestämmelser 

4 §. Avgiftsfria beslut. I paragrafen sägs att 
beslut av Folkpensionsanstalten, socialför-
säkringsnämnderna och prövningsnämnden 
är avgiftsfria. I propositionen föreslås att 
prövningsnämnden byter namn till besvärs-
nämnden för social trygghet och att social-
försäkringsnämnderna dras in. Paragrafen fö-
reslås bli ändrad i enlighet med detta. 
 
1.4. Familjepensionslagen 

33 §. Paragrafen är ny. Den reglerar bevil-
jande av kompletteringsbelopp till efterle-
vandepension när ansökan om pension eller 
ersättning som påverkar kompletteringsbe-
loppet drar ut på tiden. Bestämmelsen gäller 
när pension eller ersättning anhålls i en stat 
som tillämpar förordningen om social trygg-
het. I sådana fall skall temporär folkpension 
kunna beviljas. Om pension eller ersättning 
från den aktuella staten beviljas, får Folkpen-
sionsanstalten återkräva den förmån som be-
talats till för stort belopp på pensionen eller 
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ersättningen. 
37 §. I 2 mom. ändras prövningsnämnden 

till besvärsnämnden för social trygghet. Det 
är en teknisk ändring. 
 
1.5. Lagen om vårdbidrag för barn 

8 b §. I 1 mom. ändras prövningsnämnden 
till besvärsnämnden för social trygghet. 
Dessutom ändras en hänvisning till att gälla 
den nya lagen om besvärsnämnden med pa-
ragrafer om nämndens organisation. 

I 2 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet. 

8 d §. I paragrafen ändras prövningsnämn-
den till besvärsnämnden för social trygghet. 
Det är en teknisk ändring. 

8 e §. Paragrafen gäller undanröjande av 
lagakraftvunna beslut av Folkpensionsanstal-
ten. Besvärsnämnden för social trygghet fö-
reslås få vidgade befogenheter och rätt att 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden 
skall inte kunna undanröja sina egna beslut, 
utan försäkringsdomstolen är behörig att un-
danröja beslut av besvärsnämnden för social 
trygghet och sina egna beslut. Dessutom änd-
ras prövningsnämnden till besvärsnämnden 
för social trygghet. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 
beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Den som saken gäller och Folkpensionsan-
stalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag. 

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 

förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 
En liknande bestämmelse finns i 74 § i folk-
pensionslagen. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet. I övrigt 
stämmer lagrummet överens med det gällan-
de 8 e 2 mom. Det är en teknisk ändring. 
 
1.6. Lagen om handikappbidrag 

7 §. I 1 mom. ändras prövningsnämnden 
till besvärsnämnden för social trygghet. Det 
är en teknisk ändring. 

Också i 2 mom. ändras prövningsnämnden 
till besvärsnämnden för social trygghet. Det 
är en teknisk ändring. 

7 b §. I paragrafen ändras prövningsnämn-
den till besvärsnämnden för social trygghet. 
Det är en teknisk ändring. 

7 c §. Paragrafen gäller undanröjande av 
lagakraftvunna beslut av Folkpensionsanstal-
ten. Besvärsnämnden för social trygghet fö-
reslås få vidgade befogenheter och rätt att 
undanröja ett beslut av Folkpensionsanstalten 
och bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Besvärsnämnden skall inte kunna un-
danröja sina egna beslut, utan försäkrings-
domstolen är behörig att undanröja beslut av 
besvärsnämnden för social trygghet och sina 
egna beslut. Dessutom ändras prövnings-
nämnden till besvärsnämnden för social 
trygghet. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 
beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Den som saken gäller och Folkpensionsan-
stalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
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social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag.  

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 
En liknande bestämmelse finns i 74 § i folk-
pensionslagen. 

4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet. I övrigt 
stämmer lagrummet överens med det gällan-
de 7 § 3 mom. 
 
1.7. Lagen om Folkpensionsanstaltens re-

habiliteringsförmåner och rehabili-
teringspenningförmåner 

55 §. Överklagande. I 1 och 3 mom. ändras 
prövningsnämnden till besvärsnämnden för 
social trygghet. Det är en teknisk ändring. 

58 §. Undanröjande av beslut.  Paragrafen 
gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut 
av Folkpensionsanstalten. Besvärsnämnden 
för social trygghet föreslås få vidgade befo-
genheter och rätt att undanröja ett beslut av 
Folkpensionsanstalten och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Besvärs-
nämnden skall inte kunna undanröja sina 
egna beslut, utan försäkringsdomstolen är 
behörig att undanröja beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet och sina egna 
beslut. Dessutom ändras prövningsnämnden 
till besvärsnämnden för social trygghet. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 

beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Den som saken gäller och Folkpensionsan-
stalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag.  

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 
En liknande bestämmelse finns i 74 § i folk-
pensionslagen. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet. I övrigt 
stämmer lagrummet överens med det gällan-
de 58 § 2 mom. 
 
1.8. Barnbidragslagen 

15 §. Ändringssökande. I 1 mom. ändras 
prövningsnämnden till besvärsnämnden för 
social trygghet. Det är en teknisk ändring. 

15 b §. Besvär som inkommit för sent. I pa-
ragrafen ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet. Det är en 
teknisk ändring. 

15 c §. Undandröjande av beslut. Paragra-
fen gäller undanröjande av lagakraftvunna 
beslut av Folkpensionsanstalten. Besvärs-
nämnden för social trygghet föreslås få vid-
gade befogenheter och rätt att undanröja ett 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt. Be-
svärsnämnden skall inte kunna undanröja 
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sina egna beslut, utan försäkringsdomstolen 
är behörig att undanröja beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet och sina egna 
beslut. Dessutom ändras prövningsnämnden 
till besvärsnämnden för social trygghet. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 
beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Den som saken gäller och Folkpensionsan-
stalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag.  

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet. I övrigt 
stämmer lagrummet överens med det gällan-
de 15 c § 2 mom. 
 
1.9. Lagen om moderskapsunderstöd 

 
11 §. Ändringssökande. I 1 mom. ändras 

prövningsnämnden till besvärsnämnden för 
social trygghet. Dessutom ändras hänvis-
ningslagen för bestämmelserna om besvärs-
nämnden till att gälla den föreslagna nya la-
gen om besvärsnämnden för social trygghet. 
Det är en teknisk ändring. 

12 a §. Besvär som inkommit för sent. I para-
grafen ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet i enlighet 
med propositionen. 

13 §. Undanröjande av beslut. Paragrafen 
gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut 
av Folkpensionsanstalten. Besvärsnämnden 
för social trygghet föreslås få vidgade befo-
genheter och rätt att undanröja ett beslut av 
Folkpensionsanstalten och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Besvärs-
nämnden skall inte kunna undanröja sina 
egna beslut, utan försäkringsdomstolen är 
behörig att undanröja beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet och sina egna 
beslut. Dessutom ändras prövningsnämnden 
till besvärsnämnden för social trygghet. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 
beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Den som saken gäller och Folkpensionsan-
stalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag.  

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet. I övrigt 
stämmer lagrummet överens med den sista 
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meningen i det gällande 13 § 1 mom. 
 
1.10. Militärunderstödslagen 

19 §. Ändringssökande. 1 mom. ändras 
prövningsnämnden till besvärsnämnden för 
social trygghet. Dessutom ändras hänvis-
ningslagen för bestämmelserna om besvärs-
nämnden till att gälla den föreslagna nya la-
gen om besvärsnämnden för social trygghet. 
Det är en teknisk ändring. 

20 a §. Besvär som inkommit för sent. I pa-
ragrafen ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet i enlighet 
med denna proposition. 

21 §. Undanröjande av beslut. Paragrafen 
gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut 
av Folkpensionsanstalten. Besvärsnämnden 
för social trygghet föreslås få vidgade befo-
genheter och rätt att undanröja ett beslut av 
Folkpensionsanstalten och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Besvärs-
nämnden skall inte kunna undanröja sina 
egna beslut, utan försäkringsdomstolen är 
behörig att undanröja beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet och sina egna 
beslut. Dessutom ändras prövningsnämnden 
till besvärsnämnden för social trygghet. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 
beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Den som saken gäller och Folkpensionsan-
stalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag.  

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet i enlighet 
med denna proposition. I övrigt stämmer lag-
rummet överens med det gällande 21 § 
2 mom. 
 
1.11. Lagen om stöd för hemvård och pri-

vat vård av barn 

22 §. Ändringssökande. I 1 mom. ändras 
prövningsnämnden till besvärsnämnden för 
social trygghet. Dessutom ändras hänvis-
ningslagen för bestämmelserna om besvärs-
nämnden till att gälla den föreslagna nya la-
gen om besvärsnämnden för social trygghet. 

22 b §. Besvär som inkommit för sent. I pa-
ragrafen ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet i enlighet 
med denna proposition. Det är en teknisk 
ändring. 

22 c §. Undanröjande av beslut. Paragrafen 
gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut 
av Folkpensionsanstalten. Besvärsnämnden 
för social trygghet föreslås få vidgade befo-
genheter och rätt att undanröja ett beslut av 
Folkpensionsanstalten och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Besvärs-
nämnden skall inte kunna undanröja sina 
egna beslut, utan försäkringsdomstolen är 
behörig att undanröja beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet och sina egna 
beslut. Dessutom ändras prövningsnämnden 
till besvärsnämnden för social trygghet. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 
beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Den som saken gäller och Folkpensionsan-
stalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
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social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag.  

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet i enlighet 
med denna proposition. I övrigt stämmer lag-
rummet överens med det gällande 22 c § 
2 mom. 
 
1.12.  Lagen om tillämpning av lagstift-

ningen om bosättningsbaserad social 
trygghet 

13 §. Ändringssökande. I 1 mom. ändras 
prövningsnämnden till besvärsnämnden för 
social trygghet i enlighet med denna proposi-
tion. Det är en teknisk ändring. 

13 b §. Besvär som inkommit för sent. I pa-
ragrafen ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet i enlighet 
med denna proposition. Dessutom ändras 
formuleringen i enlighet med lagen om Folk-
pensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner 
och rehabiliteringspenningförmåner. Änd-
ringen påverkar inte innehållet i paragrafen. 

14 §. Undanröjande av beslut. Paragrafen 
gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut 
av Folkpensionsanstalten. Besvärsnämnden 
för social trygghet föreslås få vidgade befo-
genheter och rätt att undanröja ett beslut av 
Folkpensionsanstalten och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Besvärs-
nämnden skall inte kunna undanröja sina 
egna beslut, utan försäkringsdomstolen är 

behörig att undanröja beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet och sina egna 
beslut. Dessutom ändras prövningsnämnden 
till besvärsnämnden för social trygghet. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 
beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Den som saken gäller och Folkpensionsan-
stalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag.  

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet i enlighet 
med denna proposition. I övrigt stämmer lag-
rummet överens med det gällande 14 § 2 
mom. 
 
1.13. Lagen om särskilt stöd till invandrare 

27 §. Ändringssökande. I 1 mom. ändras 
prövningsnämnden till besvärsnämnden för 
social trygghet i enlighet med denna proposi-
tion. Dessutom ändras hänvisningslagen för 
bestämmelserna om besvärsnämnden till att 
gälla den föreslagna nya lagen om besvärs-
nämnden för social trygghet. 

I 2 mom. ändras prövningsnämnden till be-
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svärsnämnden för social trygghet i enlighet 
med denna proposition. 

29 §. Försenade besvär. I paragrafen änd-
ras prövningsnämnden till besvärsnämnden 
för social trygghet i enlighet med denna pro-
position. Det är en teknisk ändring. 

30 c §. Undanröjande av beslut och rättel-
se av sakfel. Paragrafen gäller undanröjande 
av lagakraftvunna beslut av Folkpensionsan-
stalten. Besvärsnämnden för social trygghet 
föreslås få vidgade befogenheter och rätt att 
undanröja ett beslut av Folkpensionsanstalten 
och bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Besvärsnämnden skall inte kunna un-
danröja sina egna beslut, utan försäkrings-
domstolen är behörig att undanröja beslut av 
besvärsnämnden för social trygghet och sina 
egna beslut. Dessutom ändras prövnings-
nämnden till besvärsnämnden för social 
trygghet. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 
beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Den som saken gäller och Folkpensionsan-
stalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag.  

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet i enlighet 
med denna proposition. I övrigt stämmer lag-
rummet överens med det gällande 30 § 
2 mom. 
 
1.14. Lagen om olycksfallsförsäkring 

53 d §. Paragrafen gäller undanröjande av 
lagakraftvunna beslut av en försäkringstalt. 
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden före-
slås få vidgade befogenheter på samma sätt 
som besvärsnämnden för social trygghet. 
Därmed får också besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden rätt att undanröja ett laga-
kraftvunnet beslut av en försäkringsanstalt 
och bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Besvärsnämnden skall inte kunna un-
danröja sina egna beslut, utan försäkrings-
domstolen är behörig att undanröja beslut av 
besvärsnämnden för olycksfallsärenden och 
sina egna beslut. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden undanröja ett lagakraft-
vunnet beslut av en försäkringsanstalt, om 
beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Försäkringsanstalten eller en part har rätt att 
yrka på att beslutet skall undanröjas. Innan 
beslutet fattas skall parterna ges tillfälle att 
bli hörda. Ett beslut av besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden får på normalt sätt över-
klagas hos försäkringsdomstolen.  

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden och 
egna lagakraftvunna beslut, om de grundat 
sig på en felaktig eller bristfällig utredning 
eller uppenbart stått i strid med lag.  Innan 
beslutet fattas skall parterna ges tillfälle att 
bli hörda. 

I 3 mom. föreskrivs att försäkringsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
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beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. föreskrivs att i fråga om extraor-
dinärt ändringssökande gäller dessutom 31 
kap. rättegångsbalken. 
 
 
 
1.15. Lagen om ersättning till lantbruksfö-

retagare för självrisktiden enligt 
sjukförsäkringslagen 

7 §. Paragrafen föreslås bli ändrad på grund 
av att olycksfallsnämnden har bytt namn. Ett 
beslut av Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt får överklagas hos besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden och ett beslut av besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden får överkla-
gas hos försäkringsdomstolen. Dessutom fö-
reslås lagrummet få ett nytt 4 mom. som 
hänvisar till bestämmelserna om behandling 
av besvärsärenden i Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt enligt i 53 § i lagen om 
olycksfallsförsäkring och överföring av be-
svärsärenden till besvärsinstans. Besvärsme-
kanismen ses över och anpassas till det förfa-
rande som normalt tillämpas på ärenden som 
gäller utkomstskydd. Det innebär att pen-
sionsanstalten efter att ha fått in en besvärs-
skift själv kan rätta sitt beslut och hänskjuta 
ett besvärsärende till en besvärsinstans bara 
om det inte går att rätta beslutet. 

8 §. Paragrafen får en hänvisning till 53 e § 
i lagen om olycksfallsförsäkring. Lagrummet 
föreskriver om självrättelse på grund av ny 
utredning när det gäller att bevilja en förväg-
rad ersättning på nytt eller att utöka en redan 
beviljad förmån. Bestämmelsen tillåter smi-
dig självrättelse av beslut när ny utredning 
visar att en förvägrad förmån skulle ha blivit 
beviljad eller en redan beviljad förmån skulle 
ha beviljats till ett högre belopp. 

I 2 mom. ingår bestämmelser om undanrö-
jande av ett lagakraftvunnet beslut på samma 
villkor som i 53 d § i lagen om olycksfalls-
försäkring. De föreslagna bestämmelserna 
om rättelse av beslut och undanröjande av ett 
lagkraftvunnet beslut har samma innebörd 
som bestämmelserna om praxis vid ärenden 
som gäller utkomstskydd. 

1.16. Lagen om pension för arbetstagare 

140 §. Undanröjande av ett lagakraftvun-
net beslut. I 1 mom. föreslås att tidsfristen för 
att yrka på undanröjande av ett lagkraftvun-
net beslut stryks och i stället flyttas till 4 
mom. Dessutom får 1 mom. en preciserande 
bestämmelse som föreskriver att en part har 
rätt att hos försäkringsnämnden överklaga ett 
lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden 
för arbetspensionsärenden som gäller undan-
röjande av beslut. 

I 2 mom. föreslås bestämmelsen om undan-
röjande av beslut som fattats av försäkrings-
domstolen bli preciserad. Försäkringsdom-
stolen skall ha rätt att undanröja sina egna 
beslut i egenskap av högsta besvärsinstans i 
socialförsäkringsärenden precis som enligt 
gällande lag. 

I 4 mom. föreslås en bestämmelse om en 
tidsfrist för yrkande om att ett beslut skall 
undanröjande. Bestämmelsen ingick tidigare 
i 1 mom. För tydlighetens skull bildar lag-
rummet nu ett fristående 4 mom. Ansökan 
om att beslutet skall undanröjas skall göras 
inom fem år efter att beslutet vann laga kraft. 
Av särskilt vägande skäl kan ett beslut un-
danröjas på ansökan som gjorts även efter 
utgången av den föreskrivna tiden. När lag-
rummet flyttas förtydligas det faktum att fris-
ten på fem år gäller dels rätten enligt 1 mom. 
för besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den att undanröja ett lagakraftvunnet beslut, 
dels försäkringsdomstolens rätt enligt 2 
mom. att undanröja ett lagakraftvunnet be-
slut. 
 
1.17. Lagen om bostadsbidrag 

 
20 §. I 1 mom. ändras prövningsnämnden 

till besvärsnämnden för social trygghet i en-
lighet med denna proposition. Dessutom änd-
ras hänvisningslagen för bestämmelserna om 
besvärsnämnden till att gälla den föreslagna 
nya lagen om besvärsnämnden för social 
trygghet. 

21 a §. I paragrafen ändras prövnings-
nämnden till besvärsnämnden för social 
trygghet i enlighet med denna proposition. 
Det är en teknisk ändring. 

22 §. Paragrafen gäller undanröjande av la-
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gakraftvunna beslut av Folkpensionsanstal-
ten. Besvärsnämnden för social trygghet fö-
reslås få vidgade befogenheter och rätt att 
undanröja ett beslut av Folkpensionsanstalten 
och bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Besvärsnämnden skall inte kunna un-
danröja sina egna beslut, utan försäkrings-
domstolen är behörig att undanröja beslut av 
besvärsnämnden för social trygghet och sina 
egna beslut. Dessutom ändras prövnings-
nämnden till besvärsnämnden för social 
trygghet. 

Enligt 1 mom. kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut av Folkpensionsanstalten och bestäm-
ma att ärendet skall behandlas på nytt, om 
beslutet grundat sig på en felaktig eller brist-
fällig utredning eller uppenbart stått i strid 
med lag. Enligt gällande lag är det försäk-
ringsdomstolen som har den behörigheten. 
Den som saken gäller och Folkpensionsan-
stalten har rätt att yrka på att beslutet skall 
undanröjas. Ett beslut av besvärsnämnden för 
social trygghet får på normalt sätt överklagas 
hos försäkringsdomstolen. 

Enligt 2 mom. får försäkringsdomstolen 
undanröja ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet och egna 
lagakraftvunna beslut, om de grundat sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller up-
penbart stått i strid med lag.  

I 3 mom. föreskrivs att Folkpensionsanstal-
ten, om den yrkar på att ett beslut skall un-
danröjas, kan avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala ut den i enlighet med sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 
En liknande bestämmelse ingår i 74 § i folk-
pensionslagen. 

I 4 mom. anges tidsfristen för anhållan om 
undanröjande av beslut. Anhållan skall läm-
nas in inom fem år från det att beslutet vann 
laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-

den. Innan beslutet fattas skall parterna ges 
tillfälle att bli hörda. 

I 5 mom. ändras prövningsnämnden till be-
svärsnämnden för social trygghet i enlighet 
med denna proposition. I övrigt stämmer lag-
rummet överens med det gällande 22 § 
2 mom. 
 
2.  Ikraft trädande 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2007. Åtgärder som verkstäl-
ligheten av lagen förutsätter får vidtas innan 
lagen träder i kraft. 
 
3.  Lagst i f tningsordning 

I grundlagen ingår bestämmelser om dom-
stolarna. Enligt 3 § 3 mom. utövas den dö-
mande makten utövas av oberoende domsto-
lar, i högsta instans av högsta domstolen och 
högsta förvaltningsdomstolen. De lagstadga-
de socialförsäkringsnämnderna arbetar på 
samma sätt som domstolar och medlemmar-
na utför enligt lag sina uppdrag under do-
maransvar. Att de är oberoende garanteras av 
jävsbestämmelserna för domare. Med hjälp 
av den förvaltningspraxis som tillämpas av 
social- och hälsovårdsministeriet har inten-
tionen varit att säkerställa kontinuiteten i de 
nämnder som är besvärsinstanser, en sam-
ordnad rättspraxis och rättssäkerheten för sö-
kande i lagstiftningen om nämnderna och vid 
tillsättningen av nämnderna. De föreslagna 
lagändringarna stärker i enlighet med 21 § i 
grundlagen rättssäkerheten vid överklagan-
den av ärenden som gäller social trygghet. 

På dessa grunder lagförslagen i denna pro-
position kan behandlas i vanlig lagstiftnings-
ordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 

1. 
 
 
 

Lag 

om besvärsnämnden för social trygghet 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

1 kap. 

Uppgifter och medlemmar 

1 § 

Uppgifter och befogenheter 

Besvärsnämnden för social trygghet (be-
svärsnämnden) är första besvärsinstans i 
ärenden som gäller utkomstskydd och hand-
läggs av Folkpensionsanstalten i enlighet 
med vad som föreskrivs särskilt i de behöriga 
förmånslagarna. 

Besvärsnämnden tillsätts av statsrådet för 
fem år i sänder på förslag av social- och häl-
sovårdsministeriet. Nämnden finns inom so-
cial- och hälsovårdsministeriets förvaltnings-
område. 
 
 

2 § 

Ordförande och medlemmar 

Besvärsnämnden har en ordförande med 
uppdraget som huvudsyssla och en vice ord-
förande med uppdraget som huvudsyssla 
samt fyra vice ordförande med uppdraget 
som bisyssla. 

Dessutom har besvärsnämnden sex med-
lemmar som är läkare, sex lagfarna med-
lemmar och tolv medlemmar som har känne-
dom om sökandenas förhållanden samt en 
personlig suppleant för var och en av dem. 
Medlemmarna innehar uppdraget som bisyss-
la. För de personliga suppleanterna gäller det 

som föreskrivs i lag om besvärsnämndens 
medlemmar. 
 

3 § 

Behörighetskrav för medlemmarna 

Ordföranden med uppdraget som huvud-
syssla och vice ordföranden med uppdraget 
som huvudsyssla skall ha avlagt examen som 
medför behörighet för domartjänst och vara 
förtrogna med socialförsäkringsfrågor. Ord-
föranden med uppdraget som huvudsyssla 
skall dessutom ha i praktiken visad ledarför-
måga. 

Medlemmarna skall vara förtrogna med so-
cialförsäkringsfrågor samt vice ordförandena 
med uppdraget som bisyssla och de lagfarna 
medlemmarna dessutom ha avlagt examen 
som medför behörighet för domartjänst. 

De medlemmar som är läkare skall vara le-
gitimerade läkare. 
 

4 § 

Ordförandena med uppdraget som huvud-
syssla, uppgifter och utnämning 

Statsrådet utnämner ordföranden med upp-
draget som huvudsyssla och vice ordföran-
den med uppdraget som huvudsyssla och be-
viljar dem tjänstledighet. 

Ordföranden med uppdraget som huvud-
syssla leder besvärsnämnden och svarar för 
verksamheten, övervakar att lagtolkningen är 
samordnad i nämndens avgöranden och sva-
rar för administrativa frågor i enlighet med 
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vad som närmare föreskrivs i arbetsordning-
en. De uppgifter som hör till vice ordföran-
den med uppdraget som huvudsyssla anges i 
arbetsordningen. 
 

5 § 

När en plats som medlem blir ledig 

Det som föreskrivs om innehavare av do-
martjänst gäller i fråga om medlemmarnas 
rätt att kvarstå i sitt uppdrag. 

Om en plats som vice ordförande med 
uppdraget som bisyssla eller en plats som 
medlem blir ledig under mandattiden, för-
ordnas en efterträdare för återstoden av man-
dattiden. 
 

6 § 

Domared och domarförsäkran samt av-
gångsålder 

När ordföranden, vice ordförandena och 
medlemmarna åtar sig sitt uppdrag skall de 
avlägga domared eller avge domarförsäkran i 
enlighet med vad som föreskrivs i 1 kap. 6 a 
och 7 § i rättegångsbalken, om de inte har 
gjort det tidigare. 

Ordföranden, vice ordförandena och med-
lemmarna är skyldiga att avgå vid utgången 
av den månad då de fyller 68 år. 
 

7 § 

Föredragande 

Besvärsnämnden skall ha ett tillräckligt an-
tal föredragande. 

Föredragandena skall ha avlagt examen 
som medför behörighet för domartjänst. 
 

2 kap. 

Hur ärenden behandlas i besvärsnämnden 

8 § 

Sektioner 

Besvärsnämnden är uppdelad på sektioner. 
Rättskipningsärenden avgörs på föredragning 

i en sektion med fem eller tre medlemmar, i 
en förstärkt sektion eller i plenum. Övriga 
ärenden avgörs i förvaltningssektionen, om 
den inte har hänskjutit ärendet till ordföran-
den med uppdraget som huvudsyssla. 

När sektionen behandlar ett ärende där av-
görandet i väsentlig grad beror på medicinska 
synpunkter skall en medlem som är läkare 
delta i behandlingen av ärendet. 

 
9 § 

Sektion med fem medlemmar 

När ett ärende behandlas i en sektion med 
fem medlemmar skall ordföranden eller en 
vice ordförande i besvärsnämnden vara ord-
förande samt dessutom en lagfaren medlem, 
en medlem som är läkare och två medlemmar 
som är förtrogna med sökandenas förhållan-
den delta i behandlingen, om ärendet gäller: 

1) invalidpension eller en förmån beträf-
fande vårdbidrag för pensionstagare enligt 
folkpensionslagen (347/1956); 

2) en förmån enligt lagen om vårdbidrag 
för barn (444/1969); 

3) en förmån enligt lagen om handikappbi-
drag (124/1988); 

4) en förmån enligt lagen om särskilt stöd 
till invandrare (1192/2002); 

5) en dagpenningsförmån enligt sjukförsäk-
ringslagen (1224/2004); 

6) rehabiliteringspenning, yrkesinriktad re-
habilitering eller medicinsk rehabilitering en-
ligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabi 
iteringsförmåner och rehabiliteringspenning-
förmåner (566/2005); 

7) ersättning för företagshälsovård eller er-
sättning för semesterkostnader enligt sjukför-
säkringslagen; eller 

8) bosättningsbaserad social trygghet enligt 
lagen om tillämpning av lagstiftningen om 
bosättningsbaserad social trygghet 
(1573/1993). 

Också andra ärenden än de som nämns i 1 
mom. skall avgöras i en sammansättning med 
fem medlemmar, om ärendet är av särskilt 
stor betydelse för sökandens försörjning eller 
tillämpningen av lag. 

Sektionen är beslutför när ordföranden och 
minst två andra medlemmar är närvarande 
vid sammanträdet, förutsatt att de av med-
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lemmarna som inte är närvarande före sam-
manträdet har meddelat skriftligt att de om-
fattar föredragandens framställning och även 
de närvarande medlemmarna är av samma 
åsikt. 
 

10 § 

Sektion med tre medlemmar 

När andra ärenden behandlas än de som 
nämns i 9 § har sektionen en sammansättning 
bestående av ordföranden eller en av vice 
ordförandena i besvärsnämnden som ordfö-
rande och två lagfarna medlemmar eller en 
lagfaren medlem och en läkarmedlem. Sek-
tionen är beslutför när ordföranden och en 
medlem är närvarande, förutsatt att en tredje 
medlem som inte är närvarande före sam-
manträdet har meddelat skriftligt att han eller 
hon omfattar föredragandens framställning 
och även de närvarande medlemmarna är av 
samma åsikt. 

 
11 § 

Förstärkt sektion 

Ordföranden eller en vice ordförande i be-
svärsnämnden eller en sektion kan förordna 
att ett ärende som behandlas i sektionen eller 
en fråga som hör till ett ärende skall avgöras 
i en förstärkt sektion för att säkerställa en 
samordnad tolkning. Den förstärka sektionen 
består av ordföranden eller en vice ordföran-
de i besvärsnämnden som ordförande och 
vice ordförandena med uppdraget som bi-
syssla samt medlemmarna i den sektion som 
tidigare har behandlat ärendet som medlem-
mar. 

Den förstärkta sektionen är beslutför när 
minst två tredjedelar av medlemmarna är 
närvarande. 

 
12 § 

Plenum 

Om ett ärende som skall avgöras av be-
svärsnämnden är av principiell betydelse för 
tillämpningen av en lag i andra liknande fall 
eller om avgörandet i en sektion skulle 

komma att avvika från tidigare praxis, kan 
ordföranden eller en vice ordförande i be-
svärsnämnden eller en sektion förordna att 
ärendet skall behandlas i besvärsnämndens 
plenum. 

Plenum är beslutfört då ordföranden som 
har uppdraget som huvudsyssla eller vice 
ordföranden som har uppdraget som huvud-
syssla är ordförande och minst hälften av de 
övriga medlemmarna är närvarande. 

 
13 § 

Förvaltningssektionen 

Besvärsnämndens förvaltningsärenden be-
handlas i förvaltningssektionen. Sektionen 
består av besvärsnämndens ordförande med 
uppdraget som huvudsyssla, vice ordförande 
med uppdraget som huvudsyssla och vice 
ordförande med uppdraget som bisyssla. 
Ärenden behandlas i enlighet med vad som 
föreskrivs i besvärsnämndens arbetsordning. 

 
14 § 

Behandling av ärenden 

Vid behandlingen av ärenden i besvärs-
nämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), om ingenting annat föreskrivs 
särskilt. Bestämmelserna om extraordinärt 
ändringssökande i 11 kap. i förvaltningspro-
cesslagen tillämpas inte på ärenden som in-
går i besvärsnämndens befogenheter. 

Besvärsnämnden kan undanröja ett laga-
kraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten 
och förordna att ärendet skall behandlas på 
nytt i enlighet med vad som särskilt bestäms 
genom lag. 

Bestämmelserna i 38 § i förvaltningspro-
cesslagen om muntlig förhandling i en för-
valtningsdomstol som förs på begäran av part 
gäller också muntlig förhandling i besvärs-
nämnden. 

Ett beslut av besvärsnämnden delges så att 
det sänds per post till mottagaren under den 
postadress som han eller hon har uppgett. 
Sökanden anses ha fått del av beslutet den 
sjunde dagen efter den dag då beslutet posta-
des under den adress som han eller hon har 
uppgett, om det inte visas något annat. 
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Ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämn-
den får verkställas såsom en lagakraftvunnen 
dom. 

Ett beslut av besvärsnämnden är avgifts-
fritt. 

 
15 § 

Offentlighet vid behandlingen 

På behandlingen av ärenden i besvärs-
nämnden tillämpas lagen om offentlighet vid 
rättegång (945/1984). Muntlig behandling 
skall ske inom stängda dörrar om ett ärende 
är sekretessbelagt eller om nämnden förord-
nar att ett ärende skall behandlas inom stäng-
da dörrar med motiveringen att en offentlig 
behandling kan medföra särskild olägenhet 
för en part. 

 
3 kap. 

Särskilda bestämmelser 

16 § 

Tjänsteåtal 

Ordföranden, vice ordförandena och andra 
medlemmar i besvärsnämnden kan åtalas för 
tjänstebrott i Helsingfors hovrätt. 

 
17 § 

Rätt att få uppgifter och handräckning 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna är 
myndigheter och samfund som utför ett of-
fentligt uppdrag samt försäkrings- och pen-
sionsanstalter skyldiga att på begäran och 
avgiftsfritt lämna uppgifter som är nödvändi-
ga för behandlingen av ett besvärsärende 
samt handräckning till besvärsnämnden. 
Samma skyldighet gäller också legitimerade 
läkare och andra yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården. 

 
18 § 

Finansiering 

Kostnaderna för besvärsnämnden betalas 

av statliga medel. 
Arvodena för vice ordförandena med upp-

draget som bisyssla och för medlemmarna 
bestäms enligt grunder som fastställts av so-
cial- och hälsovårdsministeriet. 

 
19 § 

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om sekreterare,  
tjänstemän och annan personal anställda i ar-
betsavtalsförhållande samt om offentlighet 
för nämndens beslut föreskrivs genom för-
ordning av statsrådet. 

Närmare bestämmelser om arbetet i be-
svärsnämnden finns i arbetsordningen som 
fastställs i plenum. 

 
20 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Socialförsäkringsnämnderna upphör med 

sin verksamhet när denna lag träder i kraft. 
Samtidigt ändrar prövningsnämnden namn 
till besvärsnämnden för social trygghet. 

Det som föreskrivs om socialförsäkrings-
nämnderna och prövningsnämnden någon 
annanstans i lag gäller besvärsnämnden för 
social trygghet när denna lag har trätt i kraft. 

Åtgärder för att tillsätta tjänsterna och upp-
dragen i besvärsnämnden för social trygghet 
och övriga åtgärder som lagen förutsätter får 
vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
21 § 

Övergångsbestämmelser 

När denna lag träder i kraft förs ärenden 
som är aktuella i socialförsäkringsnämnderna 
och prövningsnämnden över till besvärs-
nämnderna för social trygghet för behandling 
och avgörande i enlighet med denna lag. 

Föredragande som har fast anställningsför-
hållande i socialförsäkringsnämnderna kan 
övergå till anställning i besvärsnämnden för 
social trygghet eller kvarstå i tjänst hos Folk-
pensionsanstalten. 

Ordföranden och annan personal med upp-
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draget som huvudsyssla i prövningsnämnden 
får fortsatt anställning i besvärsnämnden. 

Tjänsten som ordförande med uppdraget 
som huvudsyssla tillsätts tillsvidare från och 
med den 1 januari 2009. 

Medlemmarna och suppleanterna med 
uppdraget som bisyssla i prövningsnämnden 
kan fortsätta mandattiden ut som medlemmar 
och suppleanter med uppdraget som bisyssla 
i besvärsnämnden. 

I enlighet med vad som närmare bestäms i 
de behöriga förmånslagarna undanröjer be-
svärsnämnden beslut, när en ansökan om un-

danröjande blir aktuell den 1 januari 2007 el-
ler senare. Besvärsnämnden undanröjer dock 
ansökningar om undanröjande som aktualise-
rats i prövningsnämnden före den 1 januari 
2007. 

Från och med lagens ikraftträdande tilläm-
pas bestämmelserna om besvärsnämndens 
sammansättning på ärenden som förs över 
från socialförsäkringsnämnderna eller är ak-
tuella i prövningsnämnden när denna lag trä-
der i kraft eller har väckts den 1 januari 2007 
eller senare. 

 
————— 
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2. 
 
 
 

Lag  

 
om ändring av folkpensionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 73 § 1 och 2 mom., 73 b och 74 §, 
av dem 73 § 1 mom., 73 b och 74 § sådana de lyder i lag 886/1994 samt 73 § 2 mom. i lag 

135/2003,samt 
fogas till lagen nya 39 a och 74 a §, som följer: 
 
 

39 a § 
Om den som söker folkpension också har 

anhållit om pension eller ersättning i någon 
annan EU- eller EES-stat som tillämpar rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 om till-
lämpningen av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras fa-
miljemedlemmar flyttar inom gemenskapen 
(förordningen om social trygghet), kan folk-
pension beviljas temporärt för den tid som 
handläggningen pågår. Om pension eller er-
sättning från den aktuella staten beviljas ret-
roaktivt, får Folkpensionsanstalten återkräva 
den förmån som betalats till för stort belopp 
på den pension eller ersättning som beviljats 
retroaktivt i en annan stat. När meddelande 
om pension från en annan stat har inkommit, 
fattar Folkpensionsanstalten slutligt beslut 
om folkpension. 
 

73 §  
Den som är missnöjd med pensionsanstal-

tens beslut i ett ärende som gäller folkpen-
sion eller någon annan i denna lag stadgad 
förmån får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos besvärsnämnden för so-
cial trygghet. Angående besvärsnämnden för 
social trygghet stadgas i lagen om besvärs-
nämnden för social trygghet ( / ). 

Den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet får söka 
ändring genom besvär hos försäkringsdom-

stolen i enlighet med vad som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). I för-
säkringsdomstolens beslut får ändring inte 
sökas genom besvär.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

73 b § 
Om besvär som anförs hos besvärsnämn-

den för social trygghet eller försäkringsdom-
stolen kommit in efter utgången av den tids-
frist som föreskrivs i 73 §, kan den behöriga 
besvärsinstansen ta upp besvären till pröv-
ning, om det finns vägande skäl till förse-
ningen. 
 

74 §  
Om ett laga kraft vunnet beslut av Folk-

pensionsanstalten grundar sig på en felaktig 
eller bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet på yrkande av en part i ärendet 
eller Folkpensionsanstalten undanröja beslu-
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt.  Besvärsnämnden för social trygghet 
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda in-
nan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring 
sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 
73 §. 

Om ett lagkraftvunnet beslut som besvärs-
nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen fattar på grundval av denna 
lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig 
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utredning eller uppenbart står i strid med lag, 
kan försäkringsdomstolen på yrkande av en 
part i ärendet eller Folkpensionsanstalten un-
danröja beslutet och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. Försäkringsdomsto-
len skall bereda parterna tillfälle att bli hörda 
innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas, kan den avbryta utbe-
talningen av en förmån eller betala ut förmå-
nen i enlighet med sitt yrkande till dess ären-
det har avgjorts på nytt. 

Anhållan om att ett beslut skall undanröjas 
skall lämnas in inom fem år från det att be-
slutet vann laga kraft. Av särskilt vägande 
skäl kan ett beslut undanröjas även på ansö-
kan som gjorts efter utgången av den före-
skrivna tiden. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall pensionsanstalten pröva ärendet på nytt. 
Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidi-

gare laga kraft vunnet beslut bevilja en för-
vägrad förmån eller utöka en redan beviljad 
förmån. Besvärsnämnden för social trygghet 
och försäkringsdomstolen kan tillämpa mot-
svarande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet kan 
ändring sökas så som 73 § stadgar. 

 
74 a § 

Om en part som har varit försäkrad i två el-
ler flera EU-stater är missnöjd med ett beslut 
som Folkpensionsanstalten har fattat med 
stöd av denna lag, kan han eller hon överkla-
ga beslutet efter att ha fått ett sammanfattan-
de meddelande i enlighet med 48 § i rådets 
förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning-
en av förordningen om social trygghet åtföljt 
av pensionsbesluten från alla EU-stater. Ett 
beslut som gäller invalidpension får överkla-
gas i enlighet med vad som föreskrivs i den-
na lag. 

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

 
————— 
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3. 
 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 17 kap. 6—8 § och  
ändras 17 kap. 1 § 1 och 2 mom., 2 § 1 och 3 mom. samt 4 § och 20 kap. 4 § som följer: 
 
 

17 kap. 

Ändringssökande 

1 § 

Rätt att söka ändring 

Den som är missnöjd med Folkpensionsan-
staltens beslut får söka ändring i det genom 
besvär hos besvärsnämnden för social trygg-
het, och den som är missnöjd med ett beslut 
av besvärsnämnden för social trygghet får 
söka ändring genom besvär hos försäkrings-
domstolen.  

I försäkringsdomstolens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Besvärstid och försenade besvär 

Ett beslut av Folkpensionsanstalten och be-
svärsnämnden för social trygghet beslut del-
ges så att det sänds per post till mottagaren 
under den postadress som han eller hon har 
uppgivit. Ändringssökanden anses ha fått del 
av beslutet den sjunde dagen efter den då be-
slutet postades under den adress han eller 
hon uppgivit, om inte något annat visas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Även om besvär som anförs hos besvärs-

nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen kommit in efter utgången av 
föreskriven tid, kan besvären tas upp till 
prövning, om det finns vägande skäl till för-
seningen. 
 
 

4 §  

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-
sionsanstalten 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 beslu-
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet 
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda in-
nan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring 
sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 1 
och 2 §. 

Om ett laga kraft vunnet beslut som fattats 
av besvärsnämnden för social trygghet eller 
försäkringsdomstolen grundar sig på en fel-
aktig eller bristfällig utredning eller uppen-
bart står i strid med lag, kan försäkringsdom-
stolen på yrkande av en part i ärendet eller 
Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på nytt.  
Försäkringsdomstolen skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 
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Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas, kan den avbryta utbe-
talningen av en förmån eller betala ut den i 
enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har 
avgjorts på nytt. 

Anhållan om att ett beslut skall undanröjas 
skall lämnas in inom fem år från det att be-
slutet vann laga kraft. Av särskilt vägande 
skäl kan ett beslut undanröjas också på ansö-
kan som gjorts efter utgången av den före-
skrivna tiden. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan be-
viljad förmån. Besvärsnämnden för social 
trygghet och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-

handlar ärenden som gäller ändringssökande. 
Ändring i beslutet får sökas så som bestäms i 
1 och 2 §. 
 

20 kap. 

Särskilda bestämmelser 

4 §  

Avgiftsfria beslut 

Beslut av Folkpensionsanstalten och be-
svärsinstansen enligt denna lag är avgiftsfria. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Ett beslut som besvärsnämnden för social 

trygghet har fattat i enlighet med denna lag 
och som är ett avgörande av besvär över ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden får inte 
överklagas hos försäkringsdomstolen. 

 
————— 
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4. 
 
 

Lag 

om ändring av 33 och 37 § i familjepensionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969)37 § 2 mom., sådant det ly-

der i lag 104/1990, och 
fogas till lagen i stället för den 33 § som upphävts genom lag 947/1992 en ny 33 §, som föl-

jer: 
 
 

33 § 
Om den som anhåller om kompletterings-

belopp till efterlevandepension också har an-
hållit om pension eller ersättning i någon an-
nan EU- eller EES-stat som tillämpar rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämp-
ningen av systemen för social trygghet när 
anställda, egenföretagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen, kan 
kompletteringsbelopp beviljas för den tid 
som handläggningen pågår. Om pension eller 
ersättning från den aktuella staten beviljas 
retroaktivt, får Folkpensionsanstalten åter-
kräva den förmån som betalats till för stort 
belopp på den pension eller ersättning som 

beviljas retroaktivt i en annan stat. När med-
delande om pensionen eller ersättningen från 
en annan stat har inkommit, fattar Folkpen-
sionsanstalten slutligt beslut om komplette-
ringsbeloppet till efterlevandepensionen. 

 
37 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som är missnöjd med ett beslut av be-

svärsnämnden för social trygghet får söka 
ändring hos försäkringsdomstolen också i de 
fall som avses i 18 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

 
————— 
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5. 
 

Lag 

om ändring av lagen om vårdbidrag för barn 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (44/1969) 8 b § 1 och 2 mom., 8 d § 

och 8 e §, sådana de lyder i lag 981/1994, som följer: 
 

8 b § 
Den som är missnöjd med Folkpensionsan-

staltens beslut i ett ärende som gäller vårdbi-
drag för barn får söka ändring i beslutet ge-
nom skriftliga besvär hos besvärsnämnden 
för social trygghet. Om besvärsnämnden för 
social trygghet stadgas i lagen om besvärs-
nämnden för social trygghet ( / ). 

Den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet får söka 
ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos 
försäkringsdomstolen. I försäkringsnämn-
dens beslut får ändring inte sökas genom be-
svär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 d § 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för social trygghet eller försäkringsdom-
stolen inkommit efter utgången av den tid 
som stadgas i 8 b §, kan besvärsinstansen 
trots förseningen ta upp besvären till behand-
ling, om det finns vägande orsaker till förse-
ningen.  

 
8 e § 

Om ett laga kraft vunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten grundar sig på en felaktig 
eller bristfällig utredning eller beslutet up-
penbart står i strid med lag, kan besvärs-
nämnden för social trygghet på yrkande av 
den som ärendet angår eller Folkpensionsan-
stalten undanröja beslutet och förordna att 
ärendet skall behandlas på nytt. Besvärs-
nämnden för social trygghet skall bereda par-
terna tillfälle att bli hörda innan ärendet av-
görs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet 

med vad som 8 b § föreskriver. 
Om ett laga kraft vunnet beslut av besvärs-

nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt.  
Försäkringsdomstolen skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas, kan den avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala förmånen 
till det belopp som avses i yrkandet fram till 
dess att ärendet har avgjorts på nytt. 

Ansökan om att beslutet skall undanröjas 
skall göras inom fem år efter att beslutet 
vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan 
ett beslut undanröjas även på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den.  

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån skall 
pensionsanstalten pröva ärendet på nytt. 
Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett 
tidigare laga kraft vunnet beslut bevilja en 
förvägrad förmån eller utöka en redan bevil-
jad förmån. Besvärsnämnden för social 
trygghet och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökande. 
I beslutet kan ändring sökas så som 8 b § 
stadgar. 

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

 
————— 
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6. 
 

Lag  

om ändring av lagen om handikappbidrag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 7 § 1 och 2 mom., 

7 b § och 7 c §, sådana dessa lagrum lyder i lag 890/1994, som följer: 
 
 

7 § 
Den som är missnöjd med folkpensionsan-

staltens beslut i ett ärende som gäller handi-
kappbidrag får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos besvärsnämnden för so-
cial trygghet. Om besvärsnämnden för social 
trygghet stadgas i lagen om besvärsnämnden 
för social trygghet ( / ). 

Den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet får söka 
ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos 
försäkringsdomstolen. I försäkringsdomsto-
lens beslut får ändring inte sökas genom be-
svär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 b § 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för social trygghet eller försäkringsdom-
stolen inkommit efter utgången av den tid 
som 7 § stadgar, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till behandling, 
om det finns vägande orsaker till försening-
en.  

 
7 c § 

Om ett laga kraft vunnet beslut av Folk-
pensionslagen 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 i ärendet eller 
Folkpensionsanstalten yrkar undanröja beslu-
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet 
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda in-
nan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring 

sökas i enlighet med vad som 7 § föreskriver. 
Om ett laga kraft vunnet beslut av besvärs-

nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Försäkringsdomstolen skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas kan den avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala förmånen i 
enlighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder av ett 
tidigare laga kraft vunnet beslut bevilja en 
förvägrad förmån eller utöka en redan bevil-
jad förmån. Besvärsnämnden för social 
trygghet och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökande. 
I beslutet kan ändring sökas så som 7 § stad-
gar. 

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

 
————— 
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7. 
 

Lag 

om ändring av 55 och 58 § i lagen Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och reha-
biliteringspenningförmåner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 

rehabiliteringspenningförmåner av den 15 juli 2005 (566/2005) 55 § 1 och 3 mom. samt 58 § 
som följer: 

 
 

55 §  

Överklagande 

Den som är missnöjd med Folkpensionsan-
staltens beslut får överklaga det genom be-
svär hos besvärsnämnden för social trygghet 
och den som är missnöjd med beslutet av be-
svärsnämnden för social trygghet får över-
klaga det genom besvär hos försäkringsdom-
stolen. Försäkringsdomstolens beslut får inte 
överklagas genom besvär.  
— — — — — — — — — — — — — —  

När beslut som avses i 1 mom. överklagas 
skall besvärsskriften lämnas in till Folkpen-
sionsanstalten inom 30 dagar efter att änd-
ringssökanden fick del av beslutet. Ett beslut 
av Folkpensionsanstalten och besvärsnämn-
den för social trygghet delges så att det sänds 
per post till mottagaren under den postadress 
som han eller hon har uppgett. Sökanden an-
ses ha fått del av beslutet den sjunde dagen 
efter den dag då beslutet postades under den 
adress som han eller hon har uppgett, om det 
inte visas något annat. Även om besvär som 
anförs hos besvärsnämnden för social trygg-
het eller försäkringsdomstolen kommit in ef-
ter utgången av föreskriven tid, kan besvären 
tas upp till prövning, om det finns vägande 
skäl till förseningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

58 §  

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-
sionsanstalten grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart är lag-
stridigt, kan besvärsnämnden för social 
trygghet på yrkande av en part eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Besvärsnämnden för social trygghet skall be-
reda parterna tillfälle att bli hörda innan 
ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i 
enlighet med vad som 55 § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen och gäller en förmån enligt 
denna lag grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Försäkringsdomstolen skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas kan den avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala förmånen i 
enlighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 
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Ansökan om undanröjande av beslutet skall 
göras inom fem år efter att beslutet vann laga 
kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut 
undanröjas på ansökan som gjorts även efter 
utgången av den föreskrivna tiden.  

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av en förvägrad förmån 
eller ökande av en redan beviljad förmån, 
skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 

av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller öka en redan bevil-
jad förmån. Också besvärsnämnden för social 
trygghet och försäkringsdomstolen kan förfa-
ra på motsvarande sätt när de behandlar 
överklaganden. Beslutet får överklagas enligt 
55 §. 

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

 
————— 
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8. 
 

Lag  

om ändring av barnbidragslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992)15 § 1 mom., 16 b och 15 c §, 

sådana de lyder i lag 335/1997, som följer: 
 
 

15 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med Folkpensionsan-
staltens beslut får söka ändring i det hos be-
svärsnämnden för social trygghet och den 
som är missnöjd med ett beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet får söka ändring 
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdom-
stolen beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. Om besvärsnämnden för social 
trygghet stadgas i lagen om besvärsnämnden 
för social trygghet ( / ).  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
15 b § 

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för social trygghet eller försäkringsdom-
stolen kommit in efter utgången av den tid 
som nämns i 15 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, om 
det finns vägande skäl till förseningen. 
 

 
15 c § 

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-
sionsanstalten 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 beslu-
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet 
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda in-
nan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring 
sökas i enlighet med vad som 15 § föreskri-
ver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen och gäller en förmån enligt 
denna lag grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Försäkringsdomstolen skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas kan den avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala den i en-
lighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

Ansökan om att beslutet skall undanröjas 
skall göras inom fem år efter att beslutet 
vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan 
ett beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan be-
viljad förmån. Besvärsnämnden för social 
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trygghet och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökande. 
I beslutet får ändring sökas enligt 15 §.  

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

Ett beslut som besvärsnämnden för social 
trygghet har fattat i enlighet med denna lag 
och som är ett avgörande av besvär över ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden får inte 
överklagas hos försäkringsdomstolen. 

————— 
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9. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om moderskapsunderstöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) av den 28 maj 1993 11 § 1 mom., 12 a 

och 13 §, sådana de lyder i lag 338/1997, som följer: 
 
 

11 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med Folkpensionsan-
staltens beslut får söka ändring i det hos be-
svärsnämnden för social trygghet och den 
som är missnöjd med ett beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet får söka ändring 
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdom-
stolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. Om besvärsnämnden för social 
trygghet stadgas i lagen om besvärsnämnden 
för social trygghet ( / ).  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 a § 

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för social trygghet eller försäkringsdom-
stolen kommit in efter utgången av den tid 
som nämns i 11 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, om 
det finns vägande skäl till förseningen.  
 

13 §  

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-
sionsanstalten grundar sig på en felaktig eller 

bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan besvärsnämnden för social 
trygghet på yrkande av saken gäller eller 
Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Besvärsnämnden för social trygghet skall be-
reda parterna tillfälle att bli hörda innan 
ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i 
enlighet med vad som 11 § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen och gäller en förmån enligt 
denna lag grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Försäkringsdomstolen skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas kan den avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala förmånen i 
enlighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

Ansökan om att beslutet skall undanröjas 
skall göras inom fem år efter att beslutet 
vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan 
ett beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den.  

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
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eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan be-
viljad förmån. Besvärsnämnden för social 
trygghet och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökande. 

I beslutet får ändring sökas enligt 11 §. 
——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Ett beslut som besvärsnämnden för social 

trygghet har fattat i enlighet med denna lag 
och som är ett avgörande av besvär över ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden får inte 
överklagas hos försäkringsdomstolen. 

————— 
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10. 
 

Lag  

om ändring av militärunderstödslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993)19 § 1 mom., 20 a och 21 

§, sådana de lyder i lag 339/1997, som följer: 
 
 

19 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med Folkpensionsan-
staltens beslut får söka ändring i beslutet hos 
besvärsnämnden för social trygghet och den 
som är missnöjd med ett beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet beslut får söka 
ändring hos försäkringfomstolen. I försäk-
ringdomstolens beslut får ändring inte sökas 
genom besvär. Om besvärsnämnden för soci-
al trygghet stadgas i lagen om besvärsnämn-
den för social trygghet ( / ). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
20 a §  

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för social trygghet eller försäkringsdom-
stolen kommit in efter utgången av den tid 
som nämns i 19 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, om 
det finns vägande skäl till förseningen. 
 

21 § 

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-
sionsanstalten grundar sig på en oriktig 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 beslu-
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet 
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda in-
nan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring 
sökas i enlighet med vad som 19 § föreskri-
ver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen och gäller en förmån enligt 
denna lag grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Försäkringsdomstolen skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas kan den avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala förmånen i 
enlighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

Ansökan om att beslutet skall undanröjas 
skall göras inom fem år efter att beslutet 
vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan 
ett beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den.  

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
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av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan be-
viljad förmån. Besvärsnämnden för social 
trygghet och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökande. 
I beslutet får ändring sökas enligt 19 §. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.  
Ett beslut som besvärsnämnden för social 

trygghet har fattat i enlighet med denna lag 
och som är ett avgörande av besvär över ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden får inte 
överklagas hos försäkringsdomstolen. 

————— 
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11. 
 

Lag 

om ändring av 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 av den 20 december 1996 

(1128/1996) 22 § 1 mom., 22 b och 22 c §, sådana de lyder i lag 337/1997, som följer: 
 
 

22 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med folkpensionsan-
staltens beslut får söka ändring i det hos be-
svärsnämnden för social trygghet och den 
som är missnöjd med ett beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet får söka ändring 
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdom-
stolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. Om besvärsnämnden för social 
trygghet i lagen om besvärsnämnden för so-
cial trygghet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 b § 

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för social trygghet eller försäkringsdom-
stolen kommit in efter utgången av den tid 
som nämns i 22 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, om 
det finns vägande skäl till förseningen.  
 

22 c § 

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-
sionsanstalten 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 
och Folkpensionsanstalten undanröja beslutet 
och bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Besvärsnämnden för social trygghet 
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda in-
nan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring 
sökas i enlighet med vad som 22 § föreskri-
ver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen och gäller en förmån enligt 
denna lag grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Försäkringsdomstolen skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas kan den avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala förmånen i 
enlighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
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eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan be-
viljad förmån. Besvärsnämnden för social 
trygghet och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökande. 

I beslutet får ändring sökas enligt 22 §. 
——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Ett beslut som besvärsnämnden för social 

trygghet har fattat i enlighet med denna lag 
och som är ett avgörande av besvär över ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden får inte 
överklagas hos försäkringsdomstolen. 

————— 
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12. 
 

Lag 

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

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

baserad social trygghet (1573/1993) 13 § 1 mom., 13 b och 14 §, sådana de lyder i lag 
635/2004, som följer: 
 
 

13 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med Folkpensionsan-
staltens beslut får söka ändring i det hos be-
svärsnämnden för social trygghet, och den 
som är missnöjd med ett beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet hos försäkrings-
domstolen. I försäkringsdomstolens beslut 
får ändring inte sökas genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 b § 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för social trygghet eller försäkringsdom-
stolen kommit in efter utgången av den tid 
som föreskrivs i 13 §, kan besvärsinstansen 
trots förseningen ta upp besvären till pröv-
ning, om det har funnits vägande skäl till för-
seningen. 

 
14 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-
sionsanstalten grundar sig på 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 beslu-
tet och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet 
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda in-

nan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring 
sökas i enlighet med vad som 13 § föreskri-
ver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen och gäller en förmån enligt 
denna lag grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Försäkringsdomstolen skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas kan den avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala förmånen i 
enlighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller tillämpning av lagstiftningen om 
social trygghet eller tiden för tillämpningen, 
skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut tillämpa 
lagstiftningen om social trygghet till perso-
nens fördel. Besvärsnämnden för social 
trygghet och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökande. 
I beslutet får ändring sökas enligt 13 §. 

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

————— 
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13. 
 

Lag 

om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om särskilt stöd till invandrare av den 20 december 2002 (1192/2002) 27 § 1 

och mom., 29 och 30 §, av dessa lagrum 30 §, sådan den lyder i lag 1320/2003, som följer: 
 
 

27 §  

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med Folkpensionsan-
staltens beslut i ett ärende som gäller särskilt 
stöd får söka ändring i beslutet genom skrift-
liga besvär hos besvärsnämnden för social 
trygget. Angående besvärsnämnden för soci-
al trygghet bestäms i lagen besvärsnämnden 
för social trygghet ( / ). 

Den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet får söka 
ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos 
försäkringsdomstolen. I försäkringsdomsto-
lens beslut får ändring inte sökas genom be-
svär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
29 §  

Försenade besvär 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för social trygghet eller försäkringsdom-
stolen inkommit efter utgången av den tid 
som föreskrivs i 27 §, kan besvärsinstansen 
trots förseningen ta upp besvären till pröv-
ning, om det finns vägande orsaker till förse-
ningen. 

 
30 §  

Undanröjande av beslut och rättelse av sak-
fel  

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-
sionsanstalten 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 i ärendet eller 
Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Besvärsnämnden för social trygghet skall be-
reda parterna tillfälle att bli hörda innan 
ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i 
enlighet med vad som 27 § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen och gäller en förmån enligt 
denna lag grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Försäkringsdomstolen skall bereda parterna 
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas kan den avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala förmånen i 
enlighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

Ansökan om att beslutet skall undanröjas 
skall göras inom fem år efter att beslutet 
vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan 
ett beslut undanröjas också på ansökan som 
gjorts efter utgången av den föreskrivna ti-
den.  

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av en förvägrad förmån 
eller utökande av en redan beviljad förmån, 
skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan be-
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viljad förmån. Även besvärsnämnden för so-
cial trygghet och försäkringsdomstolen kan 
tillämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökande. 
I beslutet kan ändring sökas enligt 27 §. 

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 1 januari 2007. 

 
————— 
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14. 
 

Lag 

om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om olycksfallsförsäkring av den 20 augusti 1948 (608/948) 53 d §, sådan den 

lyder i lagarna 893/1994 och 681/2005, som följer: 
 
 

53 d § 
Om ett lagakraftvunnet beslut som en för-

säkringsanstalt har fattat på grundval av den-
na lag grundar sig på felaktig eller bristfällig 
utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan 
besvärsnämnden för olycksfallsärenden på 
yrkande av en part eller försäkringsdomsto-
len undanröja beslutet och förordna ny be-
handling av ärendet. Besvärsnämnden för 
olyckfallsärenden skall bereda parterna till-
fälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I be-
slutet kan ändring sökas i enlighet med vad 
som 53 a § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut som be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden eller ett 
laga kraft vunnet utslag som försäkringsdom-
stolen har fattat enligt denna lag grundar sig 
på en felaktig eller bristfällig utredning eller 
är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdom-
stolen på yrkande av en part i ärendet eller 
Folkpensionsanstalten undanröja beslutet el-
ler utslaget och förordna ny behandling av 
ärendet. Försäkringsdomstolen skall bereda 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. 

Om en försäkringsanstalts eller olycks-
fallsnämndens laga kraft vunna beslut eller 

försäkringsdomstolens laga kraft vunna ut-
slag i ett ärende som avses i denna lag grun-
dar sig på oriktig eller bristfällig utredning 
eller är uppenbart lagstridigt, kan försäk-
ringsdomstolen på framställning av försäk-
ringsanstalten eller ansökan av en part efter 
att ha berett övriga parter tillfälle att bli hör-
da, undanröja beslutet eller utslaget och för-
ordna ny behandling av ärendet. 

Om försäkringsanstalten yrkar på att beslu-
tet skall undanröjas kan den avbryta utbetal-
ningen av förmånen eller betala förmånen i 
enlighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

Ansökan om att beslutet eller utslaget skall 
undanröjas skall göras inom fem år efter att 
beslutet eller utslaget vann laga kraft. Av sär-
skilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas 
också på ansökan som gjorts efter utgången 
av den föreskrivna tiden.  

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

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

Lagen tillämpas på ansökningar som blir ak-
tuella den 1 januari 2007 eller senare. 

 
————— 
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15. 
 

Lag 

om ändring av 7 och 8 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden en-
ligt sjukförsäkringslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 januari 1991 om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden 

enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 7 § 1 och 3 mom. och 8 § 2 mom. 
av dessa lagrum 7 § 3 mom. som det lyder i lag 137/2003 och 8 § delvis i den sistnämnda 

lagen, samt 
fogas till 7 §, sådan den lyder delvis i lag 137/2003, ett nytt 4 mom. som följer: 
 
 

7 § 
I beslut av lantbruksföretagarnas pensions-

anstalt får ändring sökas genom skriftliga be-
svär hos den besvärsnämnd för olycksfalls-
ärenden som avses i 53 § lagen om olycks-
fallsförsäkring senast den trettionde dagen 
efter den då ändringssökanden fick del av be-
slutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I ett beslut av besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden får ändring sökas genom skrift-
liga besvär hos försäkringsdomstolen inom 
den besvärstid som 1 mom. föreskriver. 

En besvärsskrift som avses i 1 och 3 mom. 
skall lämnas in till lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt. I fråga om behandlingen av 
besvär vid lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt och inlämnande av besvär till besvärsin-
stansen gäller 53 c § i lagen om olycksfalls-

försäkring. 
 

8 § 
 
Om ett beslut som gäller en förvägrad för-

mån eller en utökning av en redan beviljad 
förmån rättas på grundval av ny utredning 
tillämpas 53 e § i lagen om olycksfallsförsäk-
ring på beslutet. 

Om ett laga kraft vunnet beslut i enlighet 
med denna lag grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller är uppenbart 
lagstridigt tillämpas 53 d § i lagen om 
olycksfallsförsäkring på undanröjande av be-
slutet. 

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

Lagen tillämpas på ansökningar som blir ak-
tuella den 1 januari 2007 eller senare. 

 
————— 
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16. 
 

Lag  

om ändring av 140 § lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för arbetstagare av den 19 maj 2006 (395/2006) 140 § 1 och 2 

mom., och 
fogas till 140 § ett nytt 4 mom. som följer: 
 
 

140 § 

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som en pen-
sionsanstalt gett med stöd av denna lag grun-
dar sig på felaktig eller bristfällig utredning 
eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden på yr-
kande av parten eller pensionsanstalten un-
danröja beslutet och förordna ny behandling 
av ärendet. Detsamma gäller på yrkande av 
parten eller Pensionsskyddscentralen i fråga 
om ett lagakraftvunnet beslut som Pensions-
skyddscentralen meddelat med stöd av denna 
lag. Ansökan om undanröjande av ett beslut 
skall göras inom fem år från det att beslutet 
har vunnit laga kraft. Besvärsnämnden för 
arbetspensionsärenden skall ge parterna till-
fälle 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 be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden el-
ler försäkringsdomstolen gett med stöd av 
denna lag grundar sig på felaktig eller brist-
fällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, 
kan försäkringsdomstolen på yrkande av par-
ten eller pensionsanstalten undanröja beslutet 
och förordna ny behandling av ärendet. För-
säkringsdomstolen skall ge parterna tillfälle 
att bli hörda innan ärendet avgörs. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ansökan om undanröjande av beslutet skall 
göras inom fem år efter att beslutet vann laga 
kraft.  

Av särskilt vägande skäl kan ett beslut un-
danröjas på ansökan som gjorts även efter 
utgången av den föreskrivna tiden. 

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

 
————— 
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17. 
 

Lag 

om ändring av lagen om bostadsbidrag  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75) 20 § 1 och 2 mom., 21 a och 22 §, 

sådana de lyder i lag 340/1997, som följer: 
fogas till lagen en ny 21 a och 22 a § som följer:  
 
 

20 § 
Den som är missnöjd med Folkpensionsan-

staltens beslut får söka ändring i det hos be-
svärsnämnden för social trygghet och den 
som är missnöjd med ett beslut av besvärs-
nämnden för social trygghet får söka ändring 
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdom-
stolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. Om besvärsnämnden för social 
trygghet stadgas i lagen besvärsnämnden för 
social trygghet ( / ). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
21 a § 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för social trygghet eller försäkringsdom-
stolen kommit in efter utgången av den tid 
som nämns i 20 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, om 
det finns vägande skäl till förseningen.  
 

22 § 
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpen-

sionsanstalten 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 eller undanröja 
beslutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas 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 20 § 
föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut som be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen meddelar på grundval av 
denna lag grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och förord-
na att ärendet skall behandlas på nytt.  För-
säkringsdomstolen skall bereda parterna till-
fälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas kan den avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala förmånen i 
enlighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på 
nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder 
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av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja 
en förvägrad förmån eller utöka en redan be-
viljad förmån. Besvärsnämnden för social 
trygghet och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökande. 

I beslutet kan ändring sökas enligt 20 §. 
——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Lagen tillämpas på ansökningar som blir ak-
tuella den 1 januari 2007 eller senare. 

————— 

Helsingfors den 29 september 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Omsorgsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

2. 
 
 
 

Lag  

 
om ändring av folkpensionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 73 § 1 och 2 mom., 73 b och 74 §, 
av dem 73 § 1 mom., 73 b och 74 § sådana de lyder i lag 886/1994 samt 73 § 2 mom. i lag 

135/2003,samt 
fogas till lagen nya 39 a och 47 a §, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 39 a § 

Om den som söker folkpension också har 
anhållit om pension eller ersättning i någon 
annan EU- eller EES-stat som tillämpar rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 om till-
lämpningen av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras 
familjemedlemmar flyttar inom gemenska-
pen (förordningen om social trygghet), kan 
folkpension beviljas temporärt för den tid 
som handläggningen pågår. Om pension el-
ler ersättning från den aktuella staten bevil-
jas retroaktivt, får Folkpensionsanstalten 
återkräva den förmån som betalats till för 
stort belopp på den pension eller ersättning 
som beviljats retroaktivt i en annan stat. 
När meddelande om pension från en annan 
stat har inkommit, fattar Folkpensionsan-
stalten slutligt beslut om folkpension. 
 

 
73 §  

Den som är missnöjd med pensionsanstal-
tens beslut i ett ärende som gäller folkpen-
sion eller någon annan i denna lag stadgad 
förmån får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos prövningsnämnden. 
Angående prövningsnämnden stadgas i 
sjukförsäkringslagen. 

I prövningsnämndens beslut får ändring 

73 §  
Den som är missnöjd med Pensionsanstal-

tens beslut i ett ärende som gäller folkpen-
sion eller någon annan i denna lag stadgad 
förmån får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos besvärsnämnden för 
social trygghet. Angående besvärsnämnden 
för social trygghet stadgas i lagen om be-
svärsnämnden för social trygghet ( / ). 
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sökas genom besvär hos försäkringsdomsto-
len på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). I försäk-
ringsdomstolens beslut får ändring inte sö-
kas genom besvär.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Den som är missnöjd med ett beslut av 
besvärsnämnden för social trygghet får 
söka ändring genom besvär hos försäk-
ringsdomstolen i enlighet med vad som fö-
reskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). I försäkringsdomstolens beslut 
får ändring inte sökas genom besvär.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
73 b §   

Har besvär som anförs hos prövnings-
nämnden eller försäkringsdomstolen in-
kommit efter utgången av den tid som 73 § 
stadgar, kan besvärsinstansen trots förse-
ningen ta upp besvären till behandling, om 
det finns vägande orsaker till förseningen. 

73 b § 
Om besvär som anförs hos besvärsnämn-

den för social trygghet eller försäkrings-
domstolen kommit in efter utgången av den 
tidsfrist som föreskrivs i 73 §, kan den be-
höriga besvärsinstansen ta upp besvären till 
prövning, om det finns vägande skäl till för-
seningen. 
 

 
74 §  

Om ett laga kraft vunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan försäk-
ringsdomstolen på framställning av pen-
sionsanstalten eller på ansökan av en part i 
ärendet, efter att ha berett de övriga parter-
na tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet 
och bestämma att ärendet skall behandlas 
på nytt. Efter att ha gjort en sådan fram-
ställning kan pensionsanstalten, tills ärendet 
har avgjorts på nytt, interimistiskt inställa 
utbetalningen av förmånen eller betala den-
na enligt sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall pensionsanstalten pröva ärendet 
på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare laga kraft vunnet beslut be-
vilja en förvägrad förmån eller utöka en re-
dan beviljad förmån. Prövningsnämnden 
och försäkringsdomstolen kan tillämpa 
motsvarande förfarande när de behandlar 
ärenden som gäller ändringssökande. I be-
slutet kan ändring sökas så som 73 § stad-
gar. 

74 § 
Om ett laga kraft vunnet beslut av Folk-

pensionsanstalten 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 i 
ärendet eller Folkpensionsanstalten undan-
röja beslutet och bestämma att ärendet skall 
behandlas på nytt. Besvärsnämnden för so-
cial trygghet skall bereda parterna tillfälle 
att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslu-
tet kan ändring sökas i enlighet med vad 
som föreskrivs i 73 §. 

Om ett lagkraftvunnet beslut som be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen fattar på grundval av 
denna lag grundar sig på en felaktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
yrkande av en part i ärendet eller Folkpen-
sionsanstalten undanröja beslutet och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Försäkringsdomstolen skall bereda parter-
na tillfälle att bli hörda innan ärendet av-
görs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas, kan den avbryta 
utbetalningen av en förmån eller betala ut 
förmånen i enlighet med sitt yrkande till 
dess ärendet har avgjorts på nytt. 

Anhållan om att ett beslut skall undanrö-
jas skall lämnas in inom fem år från det att 
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beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägan-
de skäl kan ett beslut undanröjas även på 
ansökan som gjorts efter utgången av den 
föreskrivna tiden. 

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

 
74 §  

 
 
 
 
 

74 a § 
Om en part som har varit försäkrad i två 

eller flera EU-stater är missnöjd med ett 
beslut som Folkpensionsanstalten har fattat 
med stöd av denna lag, kan han eller hon 
överklaga beslutet efter att ha fått ett sam-
manfattande meddelande i enlighet med 
48 § i rådets förordning (EEG) nr 574/72 
om tillämpningen av förordningen om soci-
al trygghet åtföljt av pensionsbesluten från 
alla EU-stater. Ett beslut som gäller inva-
lidpension får överklagas i enlighet med 
vad som föreskrivs i denna lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
——— 
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3. 
 

Lag  

om ändring av sjukförsäkringslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 17 kap.  6–8 § och  
ändras 17 kap. 1 § 1 och 2 mom., 2 § 1 och 3 mom. samt 4 § och 20 kap. 4 § som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

17 kap  

Ändringssökande 

1 §  

Rätt att söka ändring 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i det ge-
nom besvär hos socialförsäkringsnämnden, 
och den som är missnöjd med socialförsäk-
ringsnämndens beslut får söka ändring ge-
nom besvär hos prövningsnämnden. Den 
som är missnöjd med ett beslut av Folkpen-
sionsanstaltens centralförvaltning i ett ären-
de som gäller ersättning för företagshälso-
vård får söka ändring i beslutet genom be-
svär hos prövningsnämnden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 kap. 

Ändringssökande 

1 §  

Rätt att söka ändring 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i det ge-
nom besvär hos besvärsnämnden för social 
trygghet, och den som är missnöjd med ett 
beslut av besvärsnämnden för social trygg-
het får söka ändring genom besvär hos för-
säkringsdomstolen.  

I försäkringsdomstolens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 §  

Besvärstid och försenade besvär 

Socialförsäkringsnämndens och pröv-
ningsnämndens beslut delges så att det 
sänds per post till mottagaren under den 
postadress som han eller hon har uppgivit. 
Ändringssökanden anses ha fått del av be-
slutet den sjunde dagen efter den då beslutet 
postades under den adress han eller hon 
uppgivit, om inte något annat visas. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §  

Besvärstid och försenade besvär 

Ett beslut av Folkpensionsanstalten och 
besvärsnämnden för social trygghet beslut 
delges så att det sänds per post till mottaga-
ren under den postadress som han eller hon 
har uppgivit. Ändringssökanden anses ha 
fått del av beslutet den sjunde dagen efter 
den då beslutet postades under den adress 
han eller hon uppgivit, om inte något annat 
visas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Även om besvär som anförs hos besvärs-
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 nämnden för social trygghet eller försäk-
ringsdomstolen kommit in efter utgången 
av föreskriven tid, kan besvären tas upp till 
prövning, om det finns vägande skäl till för-
seningen. 

 
4 §  

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan pröv-
ningsnämnden på framställning av Folkpen-
sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
parterna tillfälle att bli hörda, undanröja be-
slutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan Folkpensionsan-
stalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, 
temporärt inställa utbetalningen av förmå-
nen eller betala den till det belopp fram-
ställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall Folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Socialförsäk-
ringsnämnden och prövningsnämnden kan 
tillämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökan-
de. Ändring i beslutet får sökas så som be-
stäms i 1 och 2 §. 

4 §  

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten 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 ären-
det skall behandlas på nytt.  Besvärsnämn-
den för social trygghet skall bereda parter-
na tillfälle att bli hörda innan ärendet av-
görs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet 
med vad som föreskrivs i 1 och 2 §. 

Om ett laga kraft vunnet beslut som fat-
tats av besvärsnämnden för social trygghet 
eller försäkringsdomstolen grundar sig på 
en felaktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan försäk-
ringsdomstolen på yrkande av en part i 
ärendet eller Folkpensionsanstalten undan-
röja beslutet och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt.  Försäkringsdom-
stolen skall bereda parterna tillfälle att bli 
hörda innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas, kan den avbryta 
utbetalningen av en förmån eller betala ut 
den i enlighet med sitt yrkande till dess 
ärendet har avgjorts på nytt. 

Anhållan om att ett beslut skall undanrö-
jas skall lämnas in inom fem år från det att 
beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägan-
de skäl kan ett beslut undanröjas också på 
ansökan som gjorts efter utgången av den 
föreskrivna tiden. 
Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet 
på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan 
hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut 
bevilja en förvägrad förmån eller utöka en 
redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för 
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social trygghet och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande förfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssö-
kande. Ändring i beslutet får sökas så som 
bestäms i 1 och 2 §. 

 
 

20 kap  

Särskilda bestämmelser 

4 §  

Avgiftsfria beslut 

Folkpensionsanstaltens, socialförsäk-
ringsnämndens och prövningsnämndens be-
slut är avgiftsfria. 

 
 

20 kap. 

Särskilda bestämmelser 

4 §  

Avgiftsfria beslut 

Beslut av Folkpensionsanstalten och be-
svärsinstansen enligt denna lag är avgifts-
fria. 

——— 
 

 
 

6 §  

Socialförsäkringsnämnden 

Socialförsäkringsnämndens verksamhets-
område är en försäkringskrets som bestäms 
av Folkpensionsanstalten. 

Socialförsäkringsnämnden tillsätts av 
statsrådet för högst fyra år i sänder. Den 
består av en ordförande och en vice ordfö-
rande samt en läkarledamot och två leda-
möter som är förtrogna med de försäkrades 
förhållanden. Varje ledamot har en person-
lig suppleant. Om någon plats blir ledig 
under mandatperioden, förordnas en efter-
trädare för återstoden av perioden. I övrigt 
gäller om deras rätt att kvarstå i uppdraget 
vad som bestäms om innehavare av domar-
tjänst. 

Nämndens ordförande skall ha den behö-
righet som krävs för domartjänst. Vid för-
ordnandet av ordföranden och vice ordfö-
randen skall Folkpensionsanstalten beredas 
tillfälle att avge utlåtande. I fråga om lä-
karledamöterna skall Rättsskyddscentralen 
för hälsovården ges tillfälle att avge utlå-
tande. 

Nämnden är beslutför när ordföranden 
eller vice ordföranden och två andra leda-
möter är närvarande. Vid behandlingen av 

6 § 

Socialförsäkringsnämnden 

(upphävs) 
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ett ärende som i första hand skall avgöras 
utgående från medicinska synpunkter skall 
en ledamot vara läkare. 

Närmare bestämmelser om socialförsäk-
ringsnämnden utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

 
7 §  

Prövningsnämnden 

Prövningsnämndens verksamhetsområde 
är hela landet. 

Prövningsnämnden tillsätts av statsrådet 
för högst fyra år i sänder. Den består av en 
ordförande och ett behövligt antal vice ord-
förande och andra ledamöter. För andra 
ledamöter än ordföranden och vice ordfö-
randena förordnas personliga suppleanter. 
Om någon plats blir ledig under mandatpe-
rioden, förordnas en efterträdare för åter-
stoden av perioden. I övrigt gäller om deras 
rätt att kvarstå i uppdraget vad som be-
stäms om innehavare av domartjänst. 

Ordföranden, som kan sköta uppdraget 
som huvudsyssla, samt vice ordförandena 
och de andra ledamöterna skall vara för-
trogna med socialförsäkringsfrågor. Dess-
utom skall ordföranden, vice ordförandena 
och minst två andra ledamöter ha den be-
hörighet som krävs för domartjänst. Av de 
övriga ledamöterna skall åtminstone två 
vara läkare. 

Nämnden kan arbeta i sektioner. En sek-
tion består av en ordförande, minst en lag-
faren ledamot och en läkarledamot samt två 
ledamöter som är förtrogna med de försäk-
rades förhållanden. En sektion är beslutför 
när dess ordförande och tre andra sektions-
ledamöter är närvarande. Vid behandlingen 
av ett ärende som i första hand skall avgö-
ras utgående från medicinska synpunkter 
skall en närvarande ledamot vara läkare. 
Prövningsnämnden kan också behandla 
ärenden i plenum. Plenum är beslutfört när 
prövningsnämndens ordförande eller en 
vice ordförande och minst hälften av leda-
möterna är närvarande. Vid behandlingen 
av ett ärende som i första hand skall avgö-
ras utgående från medicinska synpunkter 
skall en närvarande ledamot vara läkare. 

Prövningsnämnden finns i samband med 

7 § 

Prövninsnämnden 

(upphävs) 
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social- och hälsovårdsministeriet, och kost-
naderna för nämndens verksamhet ersätts 
av statens medel. 

Närmare bestämmelser om prövnings-
nämnden utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

 
 

8 §  

Behandling av ärenden 

Vid behandlingen av ärenden i socialför-
säkringsnämnden och prövningsnämnden 
tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte 
något annat bestäms särskilt. Om det be-
hövs för att ett ärende skall kunna utredas, 
verkställs i socialförsäkringsnämnden och 
prövningsnämnden muntlig förhandling på 
det sätt som bestäms i 37 § i förvaltnings-
processlagen. I ett ärende i vilket ändring i 
prövningsnämndens beslut inte får sökas, 
skall prövningsnämnden verkställa muntlig 
förhandling i enlighet med 38 § i förvalt-
ningsprocesslagen, om en enskild part be-
gär det. 

På muntlig förhandling tillämpas lagen 
om offentlighet vid rättegång (945/1984). 
Muntlig förhandling skall ske inom stängda 
dörrar i ärenden i vilka tystnadsplikt gäller 
eller i vilka socialförsäkringsnämnden eller 
prövningsnämnden har beslutat att de skall 
behandlas inom stängda dörrar på den 
grund att offentlig behandling kunde med-
föra särskild olägenhet för en part. 

I ett ärende som faller inom området för 
prövningsnämndens behörighet tillämpas 
inte vad som i 11 kap. i förvaltningspro-
cesslagen bestäms om extraordinärt änd-
ringssökande. Prövningsnämnden kan un-
danröja ett lagakraftvunnet beslut och för-
ordna om ny behandling av ärendet i enlig-
het med vad som bestäms särskilt. Ansökan 
om undanröjande av ett beslut skall göras 
inom fem år från att beslutet vunnit laga 
kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett 
beslut undanröjas på ansökan som gjorts 
även efter utgången av föreskriven tid. 

8 §

Behandling av ärenden 

(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
Ett beslut som besvärsnämnden för social 
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trygghet har fattat i enlighet med denna lag 
och som är ett avgörande av besvär över ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden får inte 
överklagas hos försäkringsdomstolen. 

——— 
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4. 
 

Lag  

om ändring av 33 och 37 § i familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969  (38/1969) 37 § 2 mom., sådant det 

lyder i lag 104/1990, och 
fogas till lagen i stället för den 33 § som upphävts genom lag 947/1992 en ny 33 §, som föl-

jer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 

33 § 
Om den som anhåller om kompletterings-

belopp till efterlevandepension också har 
anhållit om pension eller ersättning i någon 
annan EU- eller EES-stat som tillämpar rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 om till-
lämpningen av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras 
familjemedlemmar flyttar inom gemenska-
pen, kan kompletteringsbelopp beviljas för 
den tid som handläggningen pågår. Om 
pension eller ersättning från den aktuella 
staten beviljas retroaktivt, får Folkpen-
sionsanstalten återkräva den förmån som 
betalats till för stort belopp på den pension 
eller ersättning som beviljas retroaktivt i en 
annan stat. När meddelande om pensionen 
eller ersättningen från en annan stat har 
inkommit, fattar Folkpensionsanstalten slut-
ligt beslut om kompletteringsbeloppet till 
efterlevandepensionen. 

 
37 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som är missnöjd med prövningsnämn-
dens beslut får söka ändring hos försäk-
ringsdomstolen också i de fall som avses i 
18 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som är missnöjd med ett beslut av 
besvärsnämnden för social trygghet får 
söka ändring hos försäkringsdomstolen 
också i de fall som avses i 18 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
——— 
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5. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om vårdbidrag för barn 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (44/1969) 8 b § 1 och 2 mom., 8 d § 

och 8 e §, sådana de lyder i lag 981/1994, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 b § 
Den som är missnöjd med folkpensions-

anstaltens beslut i ett ärende som gäller 
vårdbidrag för barn får söka ändring i be-
slutet genom skriftliga besvär hos pröv-
ningsnämnden. Om prövningsnämnden 
stadgas i sjukförsäkringslagen (364/63). 

Den som är missnöjd med prövnings-
nämndens beslut får söka ändring i beslutet 
genom skriftliga besvär hos försäkrings-
domstolen. I försäkringsdomstolens beslut 
får ändring inte sökas genom besvär. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 b § 
Den som är missnöjd med Folkpensions-

anstaltens beslut i ett ärende som gäller 
vårdbidrag för barn får söka ändring i be-
slutet genom skriftliga besvär hos besvärs-
nämnden för social trygghet. Om besvärs-
nämnden för social trygghet stadgas i lagen 
om besvärsnämnden för social trygghet (  /  
). 

Den som är missnöjd med ett beslut av 
besvärsnämnden för social trygghet får 
söka ändring i beslutet genom skriftliga be-
svär hos försäkringsdomstolen. I fförsäk-
ringdomstolens beslut får ändring inte sökas 
genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 d § 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för social trygghet eller försäkrings-
domstolen inkommit efter utgången av den 
tid som stadgas i 8 b §, kan besvärsinstan-
sen trots förseningen ta upp besvären till 
behandling, om det finns vägande orsaker 
till förseningen. 

8 d § 
Har besvär som anförs hos besvärsnämnden 
för social trygghet eller försäkringsdomsto-
len inkommit efter utgången av den tid som 
stadgas i 8 b §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till behandling, 
om det finns vägande orsaker till försening-
en. 

 
 

8 e §  
Om ett laga kraft vunnet beslut som gäller 

förmån enligt denna lag grundar sig på en 
oriktig eller bristfällig utredning eller beslu-
tet uppenbart står i strid med lag, kan för-
säkringsdomstolen på ansökan av den som 
ärendet angår eller på framställning av pen-

8 e § 
Om ett laga kraft vunnet beslut av Folk-

pensionsanstalten grundar sig på en felak-
tig eller bristfällig utredning eller beslutet 
uppenbart står i strid med lag, kan besvärs-
nämnden för social trygghet på yrkande av 
den som ärendet angår eller Folkpensions-
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sionsanstalten, efter att ha berett den som 
ärendet angår tillfälle att bli hörd, undanröja 
beslutet och förordna att ärendet skall be-
handlas på nytt. Efter att ha gjort en sådan 
framställning kan pensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, interimistiskt 
avbryta utbetalningen av en förmån eller 
betala denna enligt sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån skall pensionsanstalten pröva ärendet 
på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare laga kraft vunnet beslut be-
vilja en förvägrad förmån eller utöka en re-
dan beviljad förmån. Prövningsnämnden 
och försäkringsdomstolen kan tillämpa 
motsvarande förfarande när de behandlar 
ärenden som gäller ändringssökande. I be-
slutet kan ändring sökas så som 8 b § stad-
gar. 

anstalten undanröja beslutet och förordna 
att ärendet skall behandlas på nytt. Be-
svärsnämnden för social trygghet skall be-
reda parterna tillfälle att bli hörda innan 
ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sö-
kas i enlighet med vad som 8 b § föreskri-
ver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen grundar sig på en felak-
tig eller bristfällig utredning eller uppen-
bart står i strid med lag, kan försäkrings-
domstolen på yrkande av en part i ärendet 
eller Folkpensionsanstalten undanröja be-
slutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt.  Försäkringsdomstolen 
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda 
innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas, kan den avbryta 
utbetalningen av förmånen eller betala 
förmånen till det belopp som avses i yrkan-
det fram till dess att ärendet har avgjorts 
på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån skall pensionsanstalten pröva ärendet 
på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan 
hinder av ett tidigare laga kraft vunnet be-
slut bevilja en förvägrad förmån eller utöka 
en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden 
för social trygghet och försäkringsdomsto-
len kan tillämpa motsvarande förfarande 
när de behandlar ärenden som gäller änd-
ringssökande. I beslutet kan ändring sökas 
så som 8 b § stadgar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007 
——— 
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6. 
 

Lag  

om ändring av lagen om handikappbidrag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 

ändras i lagen av den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 7 § 1 och 2 mom., 
7 b § och 7 c §, sådana dessa lagrum lyder i lag 890/1994, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 §  
Den som är missnöjd med folkpensions-

anstaltens beslut i ett ärende som gäller 
handikappbidrag får söka ändring i beslutet 
genom skriftliga besvär hos prövnings-
nämnden. Om prövningsnämnden stadgas i 
sjukförsäkringslagen (364/63). 

Den som är missnöjd med prövnings-
nämndens beslut får söka ändring i beslutet 
genom skriftliga besvär hos försäkrings-
domstolen. I försäkringsdomstolens beslut 
får ändring inte sökas genom besvär. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

7 § 
Den som är missnöjd med Folkpensions-

anstaltens beslut i ett ärende som gäller 
handikappbidrag får söka ändring i beslutet 
genom skriftliga besvär hos besvärsnämn-
den för social trygghet. Om besvärsnämn-
den för social trygghet stadgas i lagen om 
besvärsnämnden för social trygghet ( / ). 

Den som är missnöjd med ett beslut av 
besvärsnämnden för social trygghet får 
söka ändring i beslutet genom skriftliga be-
svär hos försäkringsdomstolen. I försäk-
ringsdomstolens beslut får ändring inte sö-
kas genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 b § 

Har besvär som anförs hos prövnings-
nämnden eller försäkringsdomstolen in-
kommit efter utgången av den tid som 7 § 
stadgar, kan besvärsinstansen trots förse-
ningen ta upp besvären till behandling, om 
det finns vägande orsaker till förseningen. 

7 b § 
Har besvär som anförs hos besvärsnämn-

den för social trygghet eller försäkrings-
domstolen inkommit efter utgången av den 
tid som 7 § stadgar, kan besvärsinstansen 
trots förseningen ta upp besvären till be-
handling, om det finns vägande orsaker till 
förseningen.  
 

 
7 c §  

Om ett laga kraft vunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan försäk-
ringsdomstolen på ansökan av en part i 
ärendet eller på framställning av pensions-
anstalten, och efter att ha berett den som 
ärendet angår tillfälle att bli hörd, undanröja 
beslutet och bestämma att ärendet skall be-

7 c §
Om ett laga kraft vunnet beslut av Folk-

pensionslagen grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet på yrkande av en part i ärendet 
eller Folkpensionsanstalten yrkar undanröja 
beslutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt. Besvärsnämnden för social 
trygghet skall bereda parterna tillfälle att 
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handlas på nytt. Efter att gjort en sådan 
framställning kan pensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, interimistiskt 
inställa utbetalningen av förmånen eller be-
tala denna enligt sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall pensionsanstalten pröva ärendet 
på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder 
av ett tidigare laga kraft vunnet beslut be-
vilja en förvägrad förmån eller utöka en re-
dan beviljad förmån. Prövningsnämnden 
och försäkringsdomstolen kan tillämpa 
motsvarande förfarande när de behandlar 
ärenden som gäller ändringssökande. I be-
slutet kan ändring sökas så som 7 § stadgar. 

bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet 
kan ändring sökas i enlighet med vad som 
7 § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen grundar sig på en felak-
tig eller bristfällig utredning eller uppen-
bart står i strid med lag, kan försäkrings-
domstolen på yrkande av en part i ärendet 
eller Folkpensionsanstalten undanröja be-
slutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt.  Försäkringsdomstolen 
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda 
innan ärendet avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas kan den avbryta 
utbetalningen av förmånen eller betala 
förmånen i enlighet med sitt yrkande fram 
till dess att ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall Folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Pensionsanstalten kan utan 
hinder av ett tidigare laga kraft vunnet be-
slut bevilja en förvägrad förmån eller utöka 
en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden 
för social trygghet och försäkringsdomsto-
len kan tillämpa motsvarande förfarande 
när de behandlar ärenden som gäller änd-
ringssökande. I beslutet kan ändring sökas 
så som 7 § stadgar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
——— 
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7.  

Lag  

om ändring av 55 och 58 § i lagen Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och reha-
biliteringspenningförmåner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 

rehabiliteringspenningförmåner av den 15 juli 2005 (566/2005) 55 § 1 och 3 mom. samt 58 § 
som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

55 §  

Överklagande 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut får överklaga det genom 
besvär hos prövningsnämnden och den som 
är missnöjd med prövningsnämndens beslut 
får överklaga det genom besvär hos försäk-
ringsdomstolen. Försäkringsdomstolens be-
slut får inte överklagas genom besvär. Be-
slut som gäller ersättning av den försäkra-
des resekostnader får dock överklagas i en-
lighet med sjukförsäkringslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

När beslut som avses i 1 mom. överklagas 
skall besvärsskriften lämnas in till Folkpen-
sionsanstalten inom 30 dagar efter att änd-
ringssökanden fick del av beslutet. I 20 a § i 
lagen om Folkpensionsanstalten föreskrivs 
om delgivning av beslut. Fastän besvär hos 
prövningsnämnden eller försäkringsdomsto-
len har kommit in efter utsatt tid, kan be-
svären tas upp till prövning om det finns 
vägande skäl för förseningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

55 §  

Överklagande 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut får överklaga det genom 
besvär hos besvärsnämnden för social 
trygghet och den som är missnöjd med be-
slutet av besvärsnämnden för social trygg-
het får överklaga det genom besvär hos för-
säkringsdomstolen. Försäkringsdomstolens 
beslut får inte överklagas genom besvär.  
— — — — — — — — — — — — — —  

När beslut som avses i 1 mom. överklagas 
skall besvärsskriften lämnas in till Folkpen-
sionsanstalten inom 30 dagar efter att änd-
ringssökanden fick del av beslutet. Ett be-
slut av Folkpensionsanstalten och besvärs-
nämnden för social trygghet delges så att 
det sänds per post till mottagaren under 
den postadress som han eller hon har upp-
gett. Sökanden anses ha fått del av beslutet 
den sjunde dagen efter den dag då beslutet 
postades under den adress som han eller 
hon har uppgett, om det inte visas något 
annat. Även om besvär som anförs hos be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen kommit in efter utgång-
en föreskriven tid, kan besvären tas upp till 
prövning, om det finns vägande skäl till för-
seningen. 
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58 §  

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut om en för-
mån enligt denna lag grundar sig på en orik-
tig eller bristfällig utredning eller uppenbart 
är lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på 
framställning av Folkpensionsanstalten eller 
på ansökan av en part och efter att ha berett 
de övriga parterna tillfälle att bli hörda un-
danröja beslutet och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en 
sådan framställning som avses ovan kan 
Folkpensionsanstalten, till dess att ärendet 
har avgjorts på nytt, temporärt avbryta utbe-
talningen av förmånen eller betala den till 
det belopp som anges i framställningen. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av en förvägrad 
förmån eller ökande av en redan beviljad 
förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller öka 
en redan beviljad förmån. Också pröv-
ningsnämnden och försäkringsdomstolen 
kan förfara på motsvarande sätt när de be-
handlar överklaganden. Beslutet får över-
klagas enligt 55 §. 

58 §  

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten grundar sig på en felaktig 
eller bristfällig utredning eller uppenbart är 
lagstridigt, kan besvärsnämnden för social 
trygghet på yrkande av en part eller Folk-
pensionsanstalten 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 änd-
ring sökas i enlighet med vad som 55 § fö-
reskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen och gäller en förmån en-
ligt denna lag grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av en part i ärendet eller Folk-
pensionsanstalten undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt.  Försäkringsdomstolen skall bereda 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas kan den avbryta 
utbetalningen av förmånen eller betala 
förmånen i enlighet med sitt yrkande fram 
till dess att ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av en förvägrad 
förmån eller ökande av en redan beviljad 
förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller öka 
en redan beviljad förmån. Också besvärs-
nämnden för social trygghet och försäk-
ringsdomstolen kan förfara på motsvarande 
sätt när de behandlar överklaganden. Beslu-
tet får överklagas enligt 55 §. 

——— 



 RP 167/2006 rd 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

78

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

——— 
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8. 
 

Lag 

om ändring av barnbidragslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992)15 § 1 mom., 16 b och 15 c §, 

sådana de lyder i lag 335/1997, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövnings-
nämnden. I prövningsnämndens beslut får 
ändring inte sökas genom besvär. Om soci-
alförsäkringsnämnden och prövningsnämn-
den stadgas i sjukförsäkringslagen. 
(18.4.1997/335)  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
besvärsnämnden för social trygghet och 
den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet får söka 
ändring hos försäkringsdomstolen. I försäk-
ringsdomstolens beslut får ändring inte sö-
kas genom besvär. Om besvärsnämnden för 
social trygghet stadgas i lagen om besvärs-
nämnden för social trygghet ( / ).  
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
15 b §  

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos socialförsäk-
ringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 15 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 
 

15 b § 

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden 
för social trygghet eller försäkringsdomsto-
len kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 15 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 
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15 c §  

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan pröv-
ningsnämnden på framställning av folkpen-
sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
parterna tillfälle att bli hörda, undanröja be-
slutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan folkpensionsan-
stalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, 
temporärt inställa utbetalningen av barnbi-
drag eller betala det till de belopp fram-
ställningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Socialförsäk-
ringsnämnden och prövningsnämnden kan 
tillämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökan-
de. I beslutet får ändring sökas enligt 15 §. 

15 c § 

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten 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 un-
danröja 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 15 § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen och gäller en förmån en-
ligt denna lag grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av en part i ärendet eller Folk-
pensionsanstalten undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas kan den avbryta 
utbetalningen av förmånen eller betala den 
i enlighet med sitt yrkande fram till dess att 
ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Besvärs-
nämnden för social trygghet och försäk-
ringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får änd-
ring sökas enligt 15 §.  
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——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
Ett beslut som besvärsnämnden för social 

trygghet har fattat i enlighet med denna lag 
och som är ett avgörande av besvär över ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden får inte 
överklagas hos försäkringsdomstolen. 

——— 
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9. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om moderskapsunderstöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) av den 28 maj 1993 11 § 1 mom., 12 a 

och 13 §, sådana de lyder i lag 338/1997, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
socialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövnings-
nämnden. I prövningsnämndens beslut får 
ändring inte sökas genom besvär. Om soci-
alförsäkringsnämnden och prövningsnämn-
den stadgas i sjukförsäkringslagen.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
besvärsnämnden för social trygghet och 
den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet får söka 
ändring hos försäkringsdomstolen. I försäk-
ringsdomstolens beslut får ändring inte sö-
kas genom besvär. Om besvärsnämnden för 
social trygghet stadgas i lagen om besvärs-
nämnden för social trygghet ( / ).  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 a §  

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos socialförsäk-
ringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 11 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

12 a § 

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden 
för social trygghet eller försäkringsdomsto-
len kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 11 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

 
13 §  

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan pröv-
ningsnämnden på framställning av folkpen-

13 §  

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten grundar sig på en felaktig 
eller bristfällig utredning eller uppenbart 
står i strid med lag, kan besvärsnämnden 
för social trygghet på yrkande av saken 
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sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
parterna tillfälle att bli hörda, undanröja be-
slutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan folkpensionsan-
stalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, 
temporärt inställa utbetalningen av förmå-
nen eller betala den till de belopp framställ-
ningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Socialförsäk-
ringsnämnden och prövningsnämnden kan 
tillämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökan-
de. I beslutet får ändring sökas enligt 11 §. 

gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja 
beslutet och bestämma 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 11 § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen och gäller en förmån en-
ligt denna lag grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av en part i ärendet eller Folk-
pensionsanstalten undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt.  Försäkringsdomstolen skall bereda 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas kan den avbryta 
utbetalningen av förmånen eller betala 
förmånen i enlighet med sitt yrkande fram 
till dess att ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Besvärs-
nämnden för social trygghet och försäk-
ringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får änd-
ring sökas enligt 11 §. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
Ett beslut som besvärsnämnden för social 

trygghet har fattat i enlighet med denna lag 
och som är ett avgörande av besvär över ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden får inte 
överklagas hos försäkringsdomstolen. 

——— 
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10. 
 

Lag  

om ändring av militärunderstödslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 

ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993)19 § 1 mom., 20 a och 
21 §, sådana de lyder i lag 339/1997, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

19 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i beslutet 
hos socialförsäkringsnämnden och den som 
är missnöjd med socialförsäkringsnämn-
dens beslut får söka ändring hos prövnings-
nämnden. I prövningsnämndens beslut får 
ändring inte sökas genom besvär. Om soci-
alförsäkringsnämnden och prövningsnämn-
den stadgas i sjukförsäkringslagen.  
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i beslutet 
hos besvärsnämnden för social trygghet och 
den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet beslut får 
söka ändring hos försäkringsdomstolen. I 
försäkringsdomstolens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om besvärs-
nämnden för social trygghet stadgas i lagen 
om besvärsnämnden för social trygghet ( / 
). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 a §  

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos socialförsäk-
ringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 19 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

20 a §  

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden 
för social trygghet eller försäkringsdomsto-
len kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 19 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen 
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21 §  

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan pröv-
ningsnämnden på framställning av folkpen-
sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
parterna tillfälle att bli hörda, undanröja be-
slutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan folkpensionsan-
stalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, 
temporärt inställa utbetalningen av förmå-
nen eller betala den till de belopp framställ-
ningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Socialförsäk-
ringsnämnden och prövningsnämnden kan 
tillämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökan-
de. I beslutet får ändring sökas enligt 19 §. 

21 § 

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten grundar sig på en oriktig 
eller bristfällig utredning eller uppenbart 
står i strid med lag, kan besvärsnämnden 
för social trygghet på yrkande av den som 
saken gäller eller Folkpensionsanstalten un-
danröja 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 19 § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen och gäller en förmån en-
ligt denna lag grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av en part i ärendet eller Folk-
pensionsanstalten undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt.  Försäkringsdomstolen skall bereda 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas kan den avbryta 
utbetalningen av förmånen eller betala 
förmånen i enlighet med sitt yrkande fram 
till dess att ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall Folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Besvärs-
nämnden för social trygghet och försäk-
ringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får änd-
ring sökas enligt 19 §. 
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——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007.  
Ett beslut som besvärsnämnden för social 

trygghet har fattat i enlighet med denna lag 
och som är ett avgörande av besvär över ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden får inte 
överklagas hos försäkringsdomstolen. 

——— 
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11. 
 

Lag  

om ändring av 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 av den 20 december 1996 

(1128/1996) 22 § 1 mom., 22 b och 22 c §, sådana de lyder i lag 337/1997, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

22 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med folkpensionsan-
staltens beslut får söka ändring i det hos so-
cialförsäkringsnämnden och den som är 
missnöjd med socialförsäkringsnämndens 
beslut får söka ändring hos prövnings-
nämnden. I prövningsnämndens beslut får 
ändring inte sökas genom besvär. Om soci-
alförsäkringsnämnden och prövningsnämn-
den stadgas i sjukförsäkringslagen.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 §  

Ändringssökande  

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
besvärsnämnden för social trygghet och 
den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet får söka 
ändring hos försäkringsdomstolen. I försäk-
ringsdomstolens beslut får ändring inte sö-
kas genom besvär. Om besvärsnämnden för 
social trygghet i lagen om besvärsnämnden 
för social trygghet (../  ). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 b §  

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos socialförsäk-
ringsnämnden eller prövningsnämnden 
kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 22 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

22 b § 

Besvär som inkommit för sent  

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden 
för social trygghet eller försäkringsdomsto-
len kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 22 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 
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22 c § 

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan pröv-
ningsnämnden på framställning av folkpen-
sionsanstalten eller på ansökan av den som 
saken gäller, efter att ha berett de övriga 
parterna tillfälle att bli hörda, undanröja be-
slutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan folkpensionsan-
stalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, 
temporärt inställa utbetalningen av förmå-
nen eller betala den till de belopp framställ-
ningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Socialförsäk-
ringsnämnden och prövningsnämnden kan 
tillämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökan-
de. I beslutet får ändring sökas enligt 22 §. 

22 c § 

Undanröjande av beslut  

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten 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 och Folkpensionsanstalten un-
danröja 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 22 § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen och gäller en förmån en-
ligt denna lag grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av en part i ärendet eller Folk-
pensionsanstalten undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas kan den avbryta 
utbetalningen av förmånen eller betala 
förmånen i enlighet med sitt yrkande fram 
till dess att ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Besvärs-
nämnden för social trygghet och försäk-
ringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får änd-
ring sökas enligt 22 §. 
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——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
Ett beslut som besvärsnämnden för social 

trygghet har fattat i enlighet med denna lag 
och som är ett avgörande av besvär över ett 
beslut av socialförsäkringsnämnden får inte 
överklagas hos försäkringsdomstolen. 

——— 
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12. 
 

Lag  

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

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

baserad social trygghet (1573/1993) 13 § 1 mom., 13 b och 14 §, sådana de lyder i lag 
635/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

13 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
prövningsnämnden, och den som är miss-
nöjd med prövningsnämndens beslut hos 
försäkringsdomstolen. I försäkringsdomsto-
lens beslut får ändring inte sökas genom be-
svär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

13 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
besvärsnämnden för social trygghet, och 
den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet hos för-
säkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens 
beslut får ändring inte sökas genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
13 b § 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos prövnings-
nämnden eller försäkringsdomstolen kom-
mit in efter utgången av den tid som före-
skrivs i 13 §, kan besvärsinstansen trots för-
seningen ta upp besvären till prövning, om 
det har funnits vägande skäl till försening-
en. 

13 b § 

Besvär som inkommit för sent 

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden 
för social trygghet eller försäkringsdomsto-
len kommit in efter utgången av den tid som 
föreskrivs i 13 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det har funnits vägande skäl till förse-
ningen. 

 
14 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende 
som avses i denna lag grundar sig på oriktig 
eller bristfällig utredning eller uppenbart 
står i strid med lag, kan försäkringsdomsto-
len på framställning av Folkpensionsanstal-
ten eller på ansökan av den som saken gäll-
er, efter att ha berett de övriga parterna till-
fälle att bli hörda, undanröja beslutet och 

14 §

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folk-
pensionsanstalten grundar sig på felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan besvärsnämnden för so-
cial trygghet på yrkande av den som saken 
gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja 
beslutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt. Besvärsnämnden för social 
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bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd fram-
ställning kan Folkpensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt till-
lämpa lagstiftningen om social trygghet i 
enlighet med sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller tillämpning av lagstiftningen 
om social trygghet eller tiden för tillämp-
ningen, skall Folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut tillämpa lagstiftningen om social 
trygghet till personens fördel. Prövnings-
nämnden och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökan-
de. I beslutet får ändring sökas enligt 13 §. 

trygghet skall bereda parterna tillfälle att 
bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet 
kan ändring sökas i enlighet med vad som 
13 § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen och gäller en förmån en-
ligt denna lag grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av en part i ärendet eller Folk-
pensionsanstalten undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas kan den avbryta 
utbetalningen av förmånen eller betala 
förmånen i enlighet med sitt yrkande fram 
till dess att ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller tillämpning av lagstiftningen 
om social trygghet eller tiden för tillämp-
ningen, skall Folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut tillämpa lagstiftningen om social 
trygghet till personens fördel. Besvärs-
nämnden för social trygghet och försäk-
ringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet får änd-
ring sökas enligt 13 §. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
——— 
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13. 
 

Lag 

om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om särskilt stöd till invandrare av den 20 december 2002 (1192/2002) 27 § 1 

och mom., 29 och 30 §, av dessa lagrum 30 §, sådan den lyder i lag 1320/2003, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

27 §  

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut i ett ärende som gäller sär-
skilt stöd får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos prövningsnämnden. 
Angående prövningsnämnden bestäms i 
sjukförsäkringslagen. 

Den som är missnöjd med prövnings-
nämndens beslut får söka ändring i beslutet 
genom skriftliga besvär hos försäkrings-
domstolen. I försäkringsdomstolens beslut 
får ändring inte sökas genom besvär. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

27 §  

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med Folkpensions-
anstaltens beslut i ett ärende som gäller sär-
skilt stöd får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos besvärsnämnden för 
social trygget. Angående besvärsnämnden 
för social trygghet bestäms i lagen besvärs-
nämnden för social trygghet ( / ). 

Den som är missnöjd med ett beslut av 
besvärsnämnden för social trygghet får söka 
ändring i beslutet genom skriftliga besvär 
hos försäkringsdomstolen. I försäkrings-
domstolens beslut får ändring inte sökas 
genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
29 §  

Försenade besvär 

Har besvär som anförs hos prövnings-
nämnden eller försäkringsdomstolen in-
kommit efter utgången av den tid som före-
skrivs i 27 §, kan besvärsinstansen trots för-
seningen ta upp besvären till prövning, om 
det finns vägande orsaker till förseningen. 

29 §  

Försenade besvär 

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden 
för social trygghet eller försäkringsdomsto-
len inkommit efter utgången av den tid som 
föreskrivs i 27 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande orsaker till försening-
en. 

 
30 §  

Undanröjande av beslut och rättelse av sak-
fel  

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 

30 §  

Undanröjande av beslut och rättelse av sak-
fel  

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folk-
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särskilt stöd grundar sig på en oriktig eller 
bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
framställning av Folkpensionsanstalten eller 
på ansökan av en part i ärendet, efter att ha 
berett de övriga parterna tillfälle att bli hör-
da, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en sådan framställning kan Folkpen-
sionsanstalten, tills ärendet har avgjorts på 
nytt, tillfälligt avbryta utbetalningen av det 
särskilda stödet eller betala detta enligt sin 
framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av en förvägrad 
förmån eller utökande av en redan beviljad 
förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Även pröv-
ningsnämnden och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande förfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssö-
kande. I beslutet kan ändring sökas enligt 
27 §. 

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. 
(30.12.2003/1320)  

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

pensionsanstalten 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 i 
ärendet eller Folkpensionsanstalten undan-
röja beslutet och bestämma att ärendet skall 
behandlas på nytt. Besvärsnämnden för so-
cial trygghet skall bereda parterna tillfälle 
att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslu-
tet kan ändring sökas i enlighet med vad 
som 27 § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen och gäller en förmån en-
ligt denna lag grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av en part i ärendet eller Folk-
pensionsanstalten undanröja beslutet och 
bestämma att ärendet skall behandlas på 
nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas kan den avbryta 
utbetalningen av förmånen eller betala 
förmånen i enlighet med sitt yrkande fram 
till dess att ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av en förvägrad 
förmån eller utökande av en redan beviljad 
förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Även be-
svärsnämnden för social trygghet och för-
säkringsdomstolen kan tillämpa motsvaran-
de förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet kan änd-
ring sökas enligt 27 §. 

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-
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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 samtyck-
er till att beslutet rättas.  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
——— 

 

14. 

Lag 

om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om olycksfallsförsäkring av den 20 augusti 1948 (608/948) 53 d §, sådan den 

lyder i lagarna 893/1994 och 681/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

53 d §  
Om ett lagakraftvunnet beslut av en för-

säkringsanstalt eller besvärsnämndens för 
olycksfallsärenden eller försäkringsdomsto-
lens lagakraftvunna utslag i ett ärende som 
avses i denna lag grundar sig på oriktig eller 
bristfällig utredning eller är uppenbart lag-
stridigt, kan försäkringsdomstolen på fram-
ställning av försäkringsanstalten eller på 
ansökan av en part, efter att ha gett de övri-
ga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja 
beslutet eller utslaget och förordna ny be-
handling av ärendet. Efter att ha gjort 
nämnda framställning kan försäkringsan-
stalten temporärt avbryta utbetalningen av 
ersättning tills ärendet har avgjorts på nytt 
eller utbetala den enligt framställningen.   

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

53 d § 
Om ett lagakraftvunnet beslut som en för-

säkringsanstalt har fattat på grundval av 
denna lag grundar sig på felaktig eller brist-
fällig utredning eller är uppenbart lagstri-
digt, kan besvärsnämnden för olycksfalls-
ärenden på yrkande av en part eller försäk-
ringsdomstolen undanröja beslutet och för-
ordna ny behandling av ärendet. Besvärs-
nämnden för olycksfallsärenden skall bere-
da parterna tillfälle att bli hörda innan ären-
det avgörs. I beslutet kan ändring sökas i 
enlighet med vad som 53 a § föreskriver. 

Om ett laga kraft vunnet beslut som be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden eller 
ett laga kraft vunnet utslag som försäk-
ringsdomstolen har fattat enligt denna lag 
grundar sig på en felaktig eller bristfällig 
utredning eller är uppenbart lagstridigt, 
kan försäkringsdomstolen på yrkande av en 
part i ärendet eller Folkpensionsanstalten 
undanröja beslutet eller utslaget och för-
ordna ny behandling av ärendet. Försäk-
ringsdomstolen skall bereda parterna till-
fälle att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om en försäkringsanstalts eller olycks-
fallsnämndens laga kraft vunna beslut eller 
försäkringsdomstolens laga kraft vunna ut-
slag i ett ärende som avses i denna lag 
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grundar sig på oriktig eller bristfällig ut-
redning eller är uppenbart lagstridigt, kan 
försäkringsdomstolen på framställning av 
försäkringsanstalten eller ansökan av en 
part efter att ha berett övriga parter tillfälle 
att bli hörda, undanröja beslutet eller ut-
slaget och förordna ny behandling av ären-
det. 

Om försäkringsanstalten yrkar på att be-
slutet skall undanröjas kan den avbryta ut-
betalningen av förmånen eller betala för-
månen i enlighet med sitt yrkande fram till 
dess att ärendet har avgjorts på nytt. 

Ansökan om att beslutet eller utslaget 
skall undanröjas skall göras inom fem år 
efter att beslutet eller utslaget vann laga 
kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut 
undanröjas också på ansökan som gjorts ef-
ter utgången av den föreskrivna tiden.  

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

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. Lagen tillämpas på ansökningar som 
blir aktuella den 1 januari 2007 eller sena-
re. 

——— 
 
 
 

15. 

Lag 

om ändring av 7 och 8 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden en-
ligt sjukförsäkringslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 januari 1991 om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden 

enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 7 § 1 och 3 mom. och 8 § 2 mom. 
av dessa lagrum 7 § 3 mom. som det lyder i lag 137/2003 och 8 § delvis i den sistnämnda 

lagen, samt 
fogas till 7 §, sådan den lyder delvis i lag 137/2003, ett nytt 4 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 
I beslut av lantbruksföretagarnas pen-

sionsanstalt får ändring sökas genom skrift-
liga besvär hos den olycksfallsnämnd som 
avses i 53 § lagen om olycksfallsförsäkring 

7 §
I beslut av lantbruksföretagarnas pen-

sionsanstalt får ändring sökas genom skrift-
liga besvär hos den besvärsnämnd för 
olycksfallsärenden som avses i 53 § lagen 
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senast den trettionde dagen efter den då 
ändringssökanden fick del av beslutet. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

I olycksfallsnämndens beslut får ändring 
sökas genom besvär hos försäkringsdomsto-
len på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 

om olycksfallsförsäkring senast den tretti-
onde dagen efter den då ändringssökanden 
fick del av beslutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I ett beslut av besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden får ändring sökas genom 
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen 
inom den besvärstid som 1 mom. föreskri-
ver. 

En besvärsskrift som avses i 1 och 3 
mom. skall lämnas in till lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt. I fråga om behand-
lingen av besvär vid lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt och inlämnande av besvär 
till besvärsinstansen gäller 53 c § i lagen 
om olycksfallsförsäkring. 

 
8 § 

Om det senare kommer fram att ett beslut 
som har fattats med stöd av denna lag har 
grundat sig på en oriktig eller bristfällig ut-
redning och att rätt till dagpenning har för-
vägrats eller dagpenning beviljats till ett för 
litet belopp genom beslutet, skall lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt behandla ären-
det på nytt. 

Har beviljandet av dagpenning grundat 
sig på ersättningstagarens svikliga förfaran-
de, kan försäkringsdomstolen på ansökan av 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och 
efter att ha hört ersättningstagaren undanrö-
ja det tidigare lagakraftvunna beslutet och 
bestämma att den dagpenning som utbetalts 
utan grund skall återbetalas. 

8 § 
Om ett beslut som gäller en förvägrad för-

mån eller en utökning av en redan beviljad 
förmån rättas på grundval av ny utredning 
tillämpas 53 e § i lagen om olycksfallsför-
säkring på beslutet. 

Om ett laga kraft vunnet beslut i enlighet 
med denna lag grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller är uppenbart 
lagstridigt tillämpas 53 d § i lagen om 
olycksfallsförsäkring på undanröjande av 
beslutet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. Lagen tillämpas på ansökningar som 
blir aktuella den 1 januari 2007 eller sena-
re. 

——— 
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16. 

Lag  

om ändring av 140 § lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för arbetstagare av den 19 maj 2006 (395/2006) 140 § 1 och 2 

mom., och 
fogas till 140 § ett nytt 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

140 §  

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som en 
pensionsanstalt gett med stöd av denna lag 
grundar sig på oriktig eller bristfällig utred-
ning eller är uppenbart lagstridigt, kan be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden på 
yrkande av parten eller pensionsanstalten 
undanröja beslutet och förordna ny behand-
ling av ärendet. Detsamma gäller på yrkan-
de av parten eller Pensionsskyddscentralen i 
fråga om ett lagakraftvunnet beslut som 
Pensionsskyddscentralen meddelat med 
stöd av denna lag. Ansökan om undanrö-
jande av ett beslut skall göras inom fem år 
från det att beslutet har vunnit laga kraft. 
Av särskilt vägande skäl kan ett beslut un-
danröjas på ansökan som gjorts även efter 
utgången av den föreskrivna tiden. Be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 
skall ge parterna tillfälle att bli hörda innan 
ärendet avgörs. 

Om ett lagakraftvunnet beslut som be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 
gett med stöd av denna lag grundar sig på 
oriktig eller bristfällig utredning eller är up-
penbart lagstridigt, kan försäkringsdomsto-
len på yrkande av parten eller pensionsan-
stalten undanröja beslutet och förordna ny 
behandling av ärendet. Försäkringsdomsto-
len skall ge parterna tillfälle att bli hörda 
innan ärendet avgörs. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

140 § 

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som en pen-
sionsanstalt gett med stöd av denna lag 
grundar sig på felaktig eller bristfällig ut-
redning eller är uppenbart lagstridigt, kan 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
på yrkande av parten eller pensionsanstalten 
undanröja beslutet och förordna ny behand-
ling av ärendet. Detsamma gäller på yrkan-
de av parten eller Pensionsskyddscentralen i 
fråga om ett lagakraftvunnet beslut som 
Pensionsskyddscentralen meddelat med 
stöd av denna lag. Ansökan om undanrö-
jande av ett beslut skall göras inom fem år 
från det att beslutet har vunnit laga kraft. 
Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
skall ge parterna tillfälle att bli hörda innan 
ärendet avgörs. Ett sådant beslut får över-
klagas i enlighet med vad som föreskrivs i 
128—130 §. 

Om ett lagakraftvunnet beslut som be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 
eller försäkringsdomstolen gett med stöd av 
denna lag grundar sig på felaktig eller brist-
fällig utredning eller är uppenbart lagstri-
digt, kan försäkringsdomstolen på yrkande 
av parten eller pensionsanstalten undanröja 
beslutet och förordna ny behandling av 
ärendet. Försäkringsdomstolen skall ge par-
terna tillfälle att bli hörda innan ärendet av-
görs. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ansökan om undanröjande av beslutet 
skall göras inom fem år efter att beslutet 
vann laga kraft.  
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Av särskilt vägande skäl kan ett beslut 
undanröjas på ansökan som gjorts även ef-
ter utgången av den föreskrivna tiden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
——— 
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17. 
 

Lag 

om ändring av lagen om bostadsbidrag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75) 20 § 1 och 2 mom., 21 a och 22 §, 

sådana de lyder i lag 340/1997, som följer: 
fogas till lagen en ny 21 a och 22 a § som följer:  
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

20 §  
Den som är missnöjd med folkpensions-

anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
prövningsnämnden och den som är miss-
nöjd med prövningsnämndens beslut får 
söka ändring hos försäkringsdomstolen. I 
försäkringsdomstolens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. Om prövnings-
nämnden stadgas i sjukförsäkringslagen 
(364/63).  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 
Den som är missnöjd med Folkpensions-

anstaltens beslut får söka ändring i det hos 
besvärsnämnden för social trygghet och 
den som är missnöjd med ett beslut av be-
svärsnämnden för social trygghet får söka 
ändring hos försäkringsdomstolen. I försäk-
ringsdomstolens beslut får ändring inte sö-
kas genom besvär. Om besvärsnämnden för 
social trygghet stadgas i lagen besvärs-
nämnden för social trygghet ( / ). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 a § 

Har besvär som anförs hos prövnings-
nämnden eller försäkringsdomstolen kom-
mit in efter utgången av den tid som nämns 
i 20 §, kan besvärsinstansen trots försening-
en ta upp besvären till prövning, om det 
finns vägande skäl till förseningen. 

21 a § 
Har besvär som anförs hos besvärsnämnden 
för social trygghet eller försäkringsdomsto-
len kommit in efter utgången av den tid som 
nämns i 20 §, kan besvärsinstansen trots 
förseningen ta upp besvären till prövning, 
om det finns vägande skäl till förseningen. 

 
22 §  

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan försäk-
ringsdomstolen på framställning av folk-
pensionsanstalten eller på ansökan av den 
som saken gäller, efter att ha berett de övri-
ga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja 
beslutet och bestämma att ärendet skall be-
handlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan 
nämnd framställning kan folkpensionsan-
stalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, 

22 § 
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folk-

pensionsanstalten grundar sig på en felak-
tig eller bristfällig utredning eller uppenbart 
står i strid med lag, kan besvärsnämnden 
för socialtrygghet på yrkande av den som 
saken gäller eller Folkpensionsanstalten el-
ler undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Besvärs-
nämnden för social trygghet skall bereda 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. I beslutet kan ändring sökas i en-
lighet med vad som 20 § föreskriver. 
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temporärt inställa utbetalningen av förmå-
nen eller betala den till de belopp framställ-
ningen avser. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Prövnings-
nämnden och försäkringsdomstolen kan till-
lämpa motsvarande förfarande när de be-
handlar ärenden som gäller ändringssökan-
de. I beslutet kan ändring sökas enligt 20 §. 

Om ett laga kraft vunnet beslut som be-
svärsnämnden för social trygghet eller för-
säkringsdomstolen meddelar på grundval 
av denna lag grundar sig på en felaktig el-
ler bristfällig utredning eller uppenbart står 
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av en part i ärendet eller Folk-
pensionsanstalten undanröja beslutet och 
förordna att ärendet skall behandlas på 
nytt.  Försäkringsdomstolen skall bereda 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. 

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att 
beslutet skall undanröjas kan den avbryta 
utbetalningen av förmånen eller betala 
förmånen i enlighet med sitt yrkande fram 
till dess att ärendet har avgjorts på nytt. 

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

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall folkpensionsanstalten pröva 
ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Besvärs-
nämnden för social trygghet och försäk-
ringsdomstolen kan tillämpa motsvarande 
förfarande när de behandlar ärenden som 
gäller ändringssökande. I beslutet kan änd-
ring sökas enligt 20 §. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. Lagen tillämpas på ansökningar som 
blir aktuella den 1 januari 2007 eller sena-
re. 

——— 
 
 


