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Lag

Nr 1329

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 63 § 2 mom.,
ändras 26 § 2 mom., 41 a § 3 mom., 42 §, 47 § 2—3 mom., 53 c § 4 mom. och 61 a §,
av dessa lagrum 26 § 2 mom. och 47 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1642/1992, 41 a §

3 mom. och 53 c § 4 mom. sådana de lyder i lag 893/1994, 42 § sådan den lyder i lag
526/1981 och 61 a § sådan den lyder i lag 601/1986 och 838/1996, samt

fogas till 47 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1642/1992, nya 4 och 5 mom.
som följer:

26 §
— — — — — — — — — — — — —

Har arbetstagaren fått i 23 § lagen om ut-
komststöd (1412/1997) avsett utkomststöd i
förskott skall dagpenning, olycksfallspension
och i 17 a § nämnd ersättning som beviljats
för motsvarande tid under i 1 mom. nämnda
förutsättningar betalas som ersättning för
utkomststödet till det organ som avses i 6 §

1 mom. socialvårdslagen (710/1982) på dess
ansökan.
— — — — — — — — — — — — —

41 a §
— — — — — — — — — — — — —

Vid behandlingen i en försäkringsanstalt
av sådana ärenden enligt denna lag som gäl-
ler försäkringsskyldighet, ersättning och
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återkrav samt med dessa jämförbara ärenden
skall parten beredas tillfälle att bli hörd, om
det är uppenbart nödvändigt med hänsyn till
hans eller hennes fördel. Intressebevakaren
för talan för en person som inte fyllt 15 år i
andra ärenden än sådana som gäller hans
eller hennes person. I övrigt iakttas vid be-
handlingen i tillämpliga delar de principer
som uttrycks i 4, 6, 9—11, 16, 16 a, 16 b,
21, 23 och 24 § lagen om förvaltningsförfa-
rande (598/1982). En tjänsteman vid en för-
säkringsanstalt kan dock utan hinder av 10 §
1 mom. 4 och 5 punkten lagen om förvalt-
ningsförfarande behandla ett ärende som
gäller försäkringsanstalten som arbetsgivare.

42 §
Kan den vars skadestånd det är fråga om

på grund av sin ålder, skada eller sjukdom
eller av annan orsak inte själv sköta sina an-
gelägenheter och saknar han eller hon intres-
sebevakare, kan en av försäkringsanstalten
godkänd nära anhörig eller annan person
som huvudsakligen skött honom eller henne
föra hans eller hennes talan i ärenden som
gäller skadestånd som avses i denna lag.

47 §
— — — — — — — — — — — — —

Skadeståndet betalas till den som har be-
viljats skadeståndet om inte något annat be-
stäms i lag. Angående utbetalning av ska-
destånd till någon som har intressebevakare
gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i
lagen om förmyndarverksamhet (442/1999).
Skadeståndet till personer som inte fyllt 15
år betalas dock till intressebevakaren.

Om inte parterna kommer överens om nå-
got annat, skall skadeståndet genom försäk-
ringsanstaltens försorg och på dess bekost-
nad tillhandahållas den skadeståndsberättiga-
de på den penninginrättning i landet som
han eller hon bestämmer. Har någon pen-
ninginrättning inte bestämts, tillhandahålls
den skadeståndsberättigade skadeståndet på
boningsortens postanstalt. En skadeståndsrat
som är mindre än 10 mark skall kunna lyftas
av den skadeståndsberättigade på försäkrings-
anstalten.

Till den som skadats i statens arbete kan
dock skadestånd betalas genom förmedling
av den myndighet, i vars arbete olycksfallet
har inträffat.

Om det inte kan anses ändamålsenligt att
betala ut skadeståndet till skadeståndstagaren
själv på grund av hans eller hennes levnads-

vanor, sjukdom eller av något annat särskilt
skäl och om för honom eller henne inte har
förordnats en intressebevakare, kan försäk-
ringsanstalten med skadeståndstagarens sam-
tycke besluta att dagpenning, olycksfallspen-
sion, livränta, familjepension eller försörj-
ningspension betalas ut till ett sådant organ i
skadeståndstagarens boningskommun som
avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen och
skall användas till vård av skadeståndstaga-
ren och av en person som skadeståndstaga-
ren enligt 2 § lagen om utkomststöd är skyl-
dig att försörja. Skadeståndet får inte i strid
med uttryckligt samtycke av skadeståndsta-
garen användas till någonting annat än om-
vårdnad under den månad som skadeståndet
har betalats ut för. Om skadeståndstagaren
får vård eller omvårdnad som avses i 61 a §
3 mom., skall skadeståndet användas på det
sätt som 61 a § 3 mom. föreskriver. En
framställning om utbetalning av pension i
enlighet med 1 mom. kan göras av skade-
ståndstagaren, hans eller hennes make, nå-
gon annan anhörig, den person som huvud-
sakligen har hand om honom eller henne
eller av det behöriga kollegiala organet i
kommunen.

53 c §
— — — — — — — — — — — — —

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

61 a §
Har en arbetstagare fått arbetslöshets-

dagpenning enligt lagen om utkomstskydd
för arbetslösa (602/84), arbetsmarknadsstöd
enligt lagen om arbetsmarknadsstöd
(1542/1993), utbildningsstöd enligt lagen om
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/
1990) eller utbildningsdagpenning enligt lagen
om stödjande av arbetslösas frivilliga studier
(1402/1997) för den tid, för vilken arbetsta-
garen beviljas dagpenning eller olycksfalls-
pension enligt denna lag retroaktivt, skall
försäkringsanstalten på yrkande av arbetslös-
hetskassan eller folkpensionsanstalten betala
den retroaktiva dagpenningen eller olycks-
fallspensionen till arbetslöshetskassan eller
folkpensionsanstalten till den del dagpen-
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ningen eller olycksfallspensionen mot-
svarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning,
arbetsmarknadsstöd, utbildningsstöd eller
utbildningsdagpenning som utbetalats för
samma tid.

Har en arbetstagare under den tid då änd-
ringsansökan är anhängig i fråga om olycks-
fallspension, livränta, familjepension och
försörjningspension i enlighet med denna lag
tillfälligt fått av folkpensionsanstalten utbe-
tald pension enligt 45 § 2 mom. folkpen-
sionslagen (347/1956) för den tid, för vilken
arbetstagaren beviljas ovan nämnd ersättning
retroaktivt, skall försäkringsanstalten betala
den retroaktiva olycksfallspensionen, livrän-
tan, familjepensionen och försörjningspen-
sionen till folkpensionsanstalten, till den del
den motsvarar beloppet av pension som
folkpensionsanstalten utbetalt till ett för stort
belopp för samma tid. På samma sätt kan
förfaras om arbetstagaren har fått pension i
enlighet med folkpensionslagen för samma
tid som försäkringsanstalten rättar eller i
övrigt justerar beloppet för olycksfalls-
pension, livränta, familjepension och försörj-
ningspension.

Om kommunen har ordnat vård eller om-
vårdnad på institution eller familjevård för
skadeståndstagaren, skall försäkringsanstal-
ten på yrkande av kommunen betala ut hans

eller hennes olycksfallspension, livränta, fa-
miljepension och försörjningspension för
tiden i vård eller omsorg på institution eller
i familjevård för att användas på det sätt
som 14 § lagen om klientavgifter inom so-
cial- och hälsovården (734/1992) föreskriver.

Ersättning utbetalas dock i de fall som av-
ses i 1—3 mom. till arbetslöshetskassan,
folkpensionsanstalten eller kommunen endast
under förutsättning att meddelande om rätten
till nämnda ersättning har gjorts till försäk-
ringsanstalten minst två veckor före den dag
då ersättningen skall utbetalas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Om ersättningen när denna lag träder i
kraft betalas till en förmyndare, vårdnadsha-
vare, god man eller någon annan person el-
ler instans som godkänts av försäkringsan-
stalten, fortsätter utbetalningen av ersättning
till denna person eller instans tills försäk-
ringsanstalten har fått ett meddelande om
någon annan intressebevakare eller instans
som har rätt att lyfta ersättningstagarens er-
sättning.

Lagens 61 a § 2 mom. kan även tillämpas
på sådan i momentet avsedd ersättning som
har börjat innan denna lag träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Fö r o rdn i n g

Nr 1330

om upphävande av 16 § förordningen angående verkställigheten av lagen om
olycksfallsförsäkring

Given i Helsingfors den 30 december 1999

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs 16 §

förordningen angående verkställigheten av
lagen om olycksfallsförsäkring (850/1948).

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2000.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 1331

om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med rikdagens beslut
upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 4 n § 4 mom. och

19 a §,
dessa lagrum sådana de lyder, 4 n § 4 mom. i lag 1482/1995 och 19 a § i lagarna

1167/1996 och 1040/1998,
ändras 10 c § 1 mom., 19 b och 19 c § samt 21 § 3 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 10 c § 1 mom., 19 c § och 21 § 3 mom. i lag 878/1994

samt 19 b § i sistnämnda lag och i lag 559/1993 och i nämnda lag 1482/1995, och
fogas till 4 b §, sådan den lyder i lagarna 274/1978 och 100/1990, ett nytt 5 mom. som

följer:

4 b §
— — — — — — — — — — — — —

Familjepension kan beviljas för viss tid,
om utredning om förmånslåtarens död inte
kan företes, men det är sannolikt att för-
månslåtaren är död.

10 c §
När en pensionsanstalt eller pensions-

skyddscentralen behandlar ärenden som gäl-
ler skyldigheten att ordna pensionsskydd,
pensionsansökan, pensionsrätt, pensionsbe-
lopp och utbetalning av pension samt åter-
krav och därmed jämförbara ärenden som
avses i denna lag skall den som ärendet gäl-
ler beredas tillfälle att bli hörd i ärendet, om
detta är uppenbart nödvändigt för bevakan-
det av hans intresse. Talan för den som inte
har fyllt 15 år förs i andra ärenden än såda-
na som gäller hans person av hans intresse-
bevakare. I övrigt iakttas vid behandlingen i
tillämpliga delar de principer som uttrycks i

4, 6, 9—11, 16, 16 a, 16 b, 21, 23 och 24 §
lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).
— — — — — — — — — — — — —

19 b §
Om den, vars förmån enligt denna lag det

är fråga om, på grund av ålder, skada, sjuk-
dom eller av någon annan orsak är oförmö-
gen att själv ansöka om förmånen eller att i
övrigt sköta sina ärenden som gäller förmå-
nen samt saknar personen i fråga en intres-
sebevakare, kan en av pensionsanstalten
godkänd nära anhörig till personen eller nå-
gon annan som huvudsakligen har dragit
försorg om personen på dennes vägnar föra
talan i ärenden som gäller förmåner enligt
denna lag.

En förmån enligt denna lag betalas till den
förmånstagare till vilken den har beviljats,
om inte något annat bestäms i lag. Angåen-
de betalning av en förmån till någon som
har en intressebevakare gäller i tillämpliga
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delar vad som bestäms i lagen om förmyn-
darverksamhet (442/1999). En förmån till
den som inte har fyllt 15 år betalas dock till
hans eller hennes intressebevakare.

En förmån enligt denna lag får inte utan
pensionsanstaltens samtycke överföras på
någon annan. Ett avtal som avser pantsätt-
ning av pension är ogiltigt. Begravningsbi-
drag eller annan kostnadsersättning som be-
talas enligt denna lag får inte mätas ut.

Om utbetalning av en förmån enligt denna
lag till förmånstagaren själv inte kan anses
ändamålsenligt på grund av förmånstagarens
livsstil, sjukdom eller av någon annan sär-
skild orsak och om intressebevakare inte
förordnats för honom eller henne, kan pen-
sionsanstalten med förmånstagarens sam-
tycke besluta att förmånen skall betalas till
ett i 6 § 1 mom. socialvårdslagen
(710/1982) avsett organ i förmånstagarens
boningskommun för att användas till vård av
förmånstagaren och av en sådan person vars
uppehälle förmånstagaren enligt 2 § lagen
om utkomststöd (1412/1997) är skyldig att
dra försorg om. En på detta sätt utbetald
förmån får inte i strid med förmånstagarens
uttryckliga samtycke användas för något an-
nat ändamål än för omvårdnaden under den
månad för vilken förmånen utbetalts. I det
fall att förmånstagaren får vård eller om-
vårdnad enligt 19 c § 5 mom., skall förmå-
nen användas i enlighet med 19 c § 5 mom.
Framställning om utbetalning av förmånen
kan göras av förmånstagaren, hans eller hen-
nes make, någon annan anhörig, den som
huvudsakligen sköter honom eller henne el-
ler vederbörande kollegiala organ i kommu-
nen.

Om beloppet av en ålderspension eller så-
dan full invalidpension, vars storlek inte har
fastställts med tillämpning av 6 a §, före
förrättandet av samordning som avses i 8 §
understiger fem mark i månaden, kan pen-
sionsanstalten betala ut pensionen som ett
engångsbelopp. Som ett engångsbelopp kan
pensionsanstalten likaså betala ut en familje-
pension eller en pension som understiger
fem mark och som med stöd av rådets för-
ordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen
av systemen för social trygghet när an-
ställda, egenföretagare eller deras familjer
flyttar inom gemenskapen betalas från Fin-
land till ett barn i form av skillnaden mellan
de förmåner som barnet skulle ha rätt till
från Finland och de förmåner som barnets
bosättningsland har beviljat. Engångsbelop-

pet beräknas enligt grunder som fastställs av
social- och hälsovårdsministeriet.

Den som fått engångsbetalning är därefter
inte med anledning av samma pensionsfall
berättigad till pension på grundval av de
arbetsförhållanden som engångsbetalningen
grundade sig på. Har för viss tid beviljad
invalidpension utbetalts som ett engångsbe-
lopp, kan pensionstagaren dock beviljas pen-
sion för den tid under vilken hans ar-
betsoförmåga fortgår efter utgången av
nämnda tid.

Det belopp som nämns i 5 mom. justeras
årligen vid ingången av januari månad enligt
det indextal som fastställs för tillämpning av
första meningen i 9 § 2 mom.

19 c §
Har en pensionsanstalt beviljat en arbets-

tagare invalidpension eller rehabiliterings-
penning retroaktivt och har arbetsgivaren för
samma tid till honom eller henne utbetalt
lön för sjukdomstiden, betalas pensionen
eller rehabiliteringspenningen för denna tid
på ansökan till arbetsgivaren, likväl högst
till det belopp som utbetalts i lön för samma
tid. Pensionen utbetalas inte till arbetsgiva-
ren till den del den med stöd av 4 d §
4 mom. skall utges till sjukförsäkringsfon-
den och pensionen eller rehabiliteringspen-
ningen utbetalas inte heller till arbetsgivaren
när arbetsgivaren med stöd av någon annan
lag har fått ersättning för den lön som han
utbetalt för sjukdomstiden.

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag-
penning enligt lagen om utkomstskydd för
arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt la-
gen om arbetsmarknadsstöd eller utbild-
ningsstöd enligt lagen om arbetskraftspoli-
tisk vuxenutbildning (763/1990) eller utbild-
ningsdagpenning enligt lagen om stödjande
av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997)
för den tid för vilken honom eller henne be-
viljas pension retroaktivt, skall pensionsan-
stalten på yrkande av arbetslöshetskassan
eller folkpensionsanstalten utbetala den ret-
roaktiva pensionen till arbetslöshetskassan
eller folkpensionsanstalten till den del pen-
sionen motsvarar beloppet av arbetslöshets-
dagpenning, arbetsmarknadsstöd, utbild-
ningsstöd eller utbildningsdagpenning som
har utbetalts för samma tid.

Har en arbetstagare tillfälligt fått av folk-
pensionsanstalten utbetald pension enligt
45 § 2 mom. folkpensionslagen för den tid
för vilken han på grund av besvär som avses
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i 21 § beviljas pension retroaktivt, skall pen-
sionsanstalten utbetala den retroaktiva pen-
sionen till folkpensionsanstalten till den del
pensionen motsvarar beloppet av pension
som pensionsanstalten utbetalt till ett för
stort belopp för samma tid. Förfarandet kan
vara detsamma, om arbetstagaren har fått
pension enligt folkpensionslagen för den tid
för vilken pensionsanstalten i enlighet med
21 d § 2 mom. rättar eller i övrigt justerar
beloppet av beviljad pension.

Har en arbetstagare fått utkomststöd enligt
23 § lagen om utkomststöd i förskott, beta-
las pension eller en del därav som beviljas
retroaktivt för samma tid eller på anhållan
av det organ som avses i 6 § 1 mom. social-
vårdslagen till organet för att ersätta redan
lämnat utkomststöd.

Om kommunen har ordnat vård eller om-
vårdnad på institution eller familjevård för
en pensionsberättigad, skall pensionsanstal-
ten på yrkande av kommunen till kommunen
betala den pension som den pensionsberätti-
gade har rätt till för tiden i vård eller om-
vårdnad på institution eller i familjevård, för
att användas på det sätt som 14 § lagen om
klientavgifter inom social- och hälsovården
(734/1992) föreskriver.

Har en arbetstagare fått studiepenning,
vuxenstudiepenning eller bostadstillägg en-
ligt lagen om studiestöd (65/1994) för den
tid för vilken honom eller henne retroaktivt
beviljas annan pension än delinvalidpension,
skall pensionsanstalten på yrkande av folk-
pensionsanstalten utbetala den retroaktiva
pensionen till folkpensionsanstalten till den
del pensionen motsvarar beloppet av studie-
stöd som har utbetalts för samma tid.

I de fall som avses i 1—6 mom. utbetalas
pensionen till arbetsgivaren, arbetslös-
hetskassan, folkpensionsanstalten, det organ
som avses i 4 mom. eller kommunen likväl
endast under förutsättning att meddelandet
om utbetalning av pensionen har gjorts till
pensionsanstalten minst två veckor före den
dag då pensionen skall utbetalas.

21 §
— — — — — — — — — — — — —

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

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Om förmånen när denna lag träder i kraft
betalas till en förmyndare, vårdnadshavare
eller god man eller någon annan person som
pensionsanstalten godkänt eller någon annan
instans, fortsätter utbetalningen av förmånen
till denna person eller instans tills pensions-
anstalten har fått ett meddelande om någon
annan intressebevakare som har rätt att lyfta
förmånstagarens förmån.

Lagens 19 b § 5 mom. och 19 c § 3 mom.
tillämpas också på pension som har börjat
innan lagen träder i kraft.

Det belopp som anges i 19 b § 5 mom.
motsvarar det löneindextal som fastställts för
1966.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 1332

om ändring av 13 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhål-

landen (134/1962) 13 a §, sådan den lyder i lag 1264/1999, som följer:

13 a §
Om inte något annat följer av denna lag,

gäller i tillämpliga delar 1 § 6 och 7 mom.,
3 § 2 mom., 3 a §, 4 § 1 och 5 mom., 4 a §
2—6 mom., 4 b—4 d, 4 f—4 h och
4 j—4 n §, 5 § 4 och 6 mom., 5 c, 7 f—7 h,
8, 8 a—8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 10 c och 12 §,
12 a § 4 och 5 mom., 13 a, 13 b och 14 §,

15 § 2 mom. samt 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a,
17 b, 18, 19 b—19 d, 20, 21, 21 a—21 e,
22 och 23 § lagen om pension för arbetsta-
gare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hålsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 1333

om ändring av lagen om sjömanspensioner

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 21 §, 22 § 3 mom.

samt 40 och 63 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 21 och 40 § i lag 880/1994, 22 § 3 mom. i lag 1346/1990

och 63 § delvis ändrad i lag 941/1988,
ändras 28 § 10 mom., 28 b § och 59 § 3 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 28 § 10 mom. i lag 1745/1995, 28 b § i lag 1169/1996 och

59 § 3 mom. i nämnda lag 880/1994, och
fogas till lagen nya 2 a och 28 c § som följer:

2 a §
När pensionskassan behandlar ärenden

som gäller skyldigheten att ordna pensions-
skydd, pensionsansökan, pensionsrätt, pen-
sionsbelopp och utbetalning av pension samt
återkrav och därmed jämförbara ärenden
som avses i denna lag skall den som ärendet
gäller beredas tillfälle att bli hörd, om detta
är uppenbart nödvändigt för bevakandet av
hans eller hennes intresse. Talan för den
som inte har fyllt 15 år förs i andra ärenden
än sådana som gäller hans eller hennes per-
son av hans eller hennes intressebevakare. I
övrigt iakttas vid behandlingen i tillämpliga
delar de principer som uttrycks i 4, 6,
9—11, 16, 16 a, 16 b, 21, 23 och 24 § lagen
om förvaltningsförfarande (598/1982).

Anställda vid och styrelsemedlemmar i
pensionskassan kan dock, utan hinder av
10 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om för-
valtningsförfarande, behandla ärenden som
avser arbetsgivare som har anordnat pen-
sionsskydd i pensionskassan eller arbetstaga-
re i anställning hos en sådan arbetsgivare.

28 §
— — — — — — — — — — — — —

Utbetalas invaliditetspension enligt
28 b § 4 mom. som ett engångsbelopp, skall
på pensionen inte tillämpas vad som före-
skrivs i denna paragraf.

28 b §
Om den, vars förmån enligt denna lag det

är fråga om, på grund av ålder, skada, sjuk-
dom eller av någon annan orsak är oförmö-
gen att själv ansöka om förmånen eller att i
övrigt sköta sina ärenden som gäller förmå-
nen samt saknar personen i fråga en intres-
sebevakare, kan en av pensionskassans god-
känd nära anhörig till personen eller någon
annan som huvudsakligen har hand om per-
sonen, på dennes vägnar föra talan i ärenden
som gäller förmåner enligt denna lag.

En förmån enligt denna lag betalas till den
förmånstagare till vilken den har beviljats,
om inte något annat bestäms i lag. Angåen-
de betalning av en förmån till någon som
har en intressebevakare gäller i tillämpliga
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delar vad som bestäms i lagen om förmyn-
darverksamhet (442/1999). En förmån till
den som inte har fyllt 15 år betalas dock till
hans eller hennes intressebevakare.

En förmån enligt denna lag får inte utan
pensionsanstaltens samtycke överföras på
någon annan. Ett avtal som avser pantsätt-
ning av pension är ogiltigt. Begravningsbi-
drag eller annan kostnadsersättning som be-
talas enligt denna lag får inte mätas ut.

Om utbetalning av en förmån enligt denna
lag till förmånstagaren själv inte kan anses
ändamålsenligt på grund av förmånstagarens
livsstil, sjukdom eller av någon annan sär-
skild orsak och om intressebevakare inte
förordnats för honom eller henne, kan pen-
sionsanstalten med förmånstagarens sam-
tycke besluta att förmånen skall betalas till
ett i 6 § 1 mom. socialvårdslagen
(710/1982) avsett organ i förmånstagarens
boningskommun för att användas till vård av
förmånstagaren och av en sådan person vars
uppehälle förmånstagaren enligt 2 § lagen
om utkomststöd (1412/1997) är skyldig att
dra försorg om. En på detta sätt utbetald
förmån får inte i strid med förmånstagarens
uttryckliga samtycke användas för något an-
nat ändamål än för omvårdnaden under den
månad för vilken förmånen betalts. I det fall
att förmånstagaren får vård eller omvårdnad
enligt 28 c § 5 mom., skall förmånen använ-
das i enlighet med 28 c § 5 mom. Framställ-
ning om utbetalning av förmånen kan göras
av förmånstagaren, hans eller hennes make,
någon annan anhörig, den som huvudsakli-
gen sköter honom eller henne eller vederbö-
rande kollegiala organ i kommunen.

I fråga om betalning av pension enligt
denna lag som ett engångsbelopp iakttas i
tillämpliga delar vad som bestäms i 19 b §
5—7 mom. lagen om pension för arbetstaga-
re.

28 c §
Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag-

penning enligt lagen om utkomstskydd för
arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt
lagen om arbetsmarknadsstöd eller utbild-
ningsstöd enligt lagen om arbetskraftspoli-
tisk vuxenutbildning eller utbildningsdag-
penning enligt lagen om stödjande av arbets-
lösas frivilliga studier (1402/1997) för den
tid för vilken honom eller henne beviljas
pension retroaktivt, skall pensionskassan på
yrkande av arbetslöshetskassan eller folkpen-
sionsanstalten utbetala den retroaktiva pen-

sionen till arbetslöshetskassan eller folkpen-
sionsanstalten till den del pensionen motsva-
rar beloppet av arbetslöshetsdagpenning,
arbetsmarknadsstöd, utbildningsstöd eller
utbildningsdagpenning som har utbetalts för
samma tid.

Har en arbetstagare tillfälligt fått av folk-
pensionsanstalten utbetald pension enligt
45 § 2 mom. folkpensionslagen för den tid
för vilken honom eller henne på grund av
besvär som avses i 59 § beviljas pension
retroaktivt, skall pensionskassan utbetala den
retroaktiva pensionen till folkpensionsanstal-
ten till den del pensionen motsvarar beloppet
av pension som folkpensionsanstalten utbe-
talt till ett för stort belopp för samma tid.
Förfarandet kan vara detsamma, om arbets-
tagaren har fått pension enligt folkpen-
sionslagen för den tid för vilken pensions-
kassan i enlighet med 61 § 2 mom. rättar
eller i övrigt justerar beloppet av beviljad
pension.

Har en arbetstagare fått utkomststöd enligt
23 § lagen om utkomststöd i förskott, beta-
las pension eller en del därav som beviljas
retroaktivt för samma tid på anhållan av det
organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdsla-
gen till organet för att ersätta redan lämnat
utkomststöd.

Om kommunen har ordnat vård eller om-
vårdnad på institution eller familjevård för
en pensionsberättigad, skall pensionskassan
på yrkande av kommunen till kommunen
betala den pension som den pensionsberätti-
gade har rätt till för tiden i vård eller om-
vårdnad på institution eller i familjevård, för
att användas på det sätt som 14 § lagen om
klientavgifter inom social- och hälsovården
(734/1992) föreskriver.

Har en arbetstagare fått studiepenning,
vuxenstudiepenning eller bostadstillägg en-
ligt lagen om studiestöd (65/1994) för den
tid för vilken honom eller henne retroaktivt
beviljas annan pension än delinvaliditetspen-
sion, skall pensionskassan på yrkande av
folkpensionsanstalten utbetala den retroak-
tiva pensionen till folkpensionsanstalten till
den del pensionen motsvarar beloppet av
studiestöd som har utbetalts för samma tid.

I de fall som avses i 1—5 mom. utbetalas
pensionen till arbetslöshetskassan, folkpen-
sionsanstalten, det organ som avses i
3 mom. eller kommunen likväl endast under
förutsättning att meddelandet om utbetalning
av pensionen har gjorts till pensionskassan
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minst två veckor före den dag då pensionen
skall utbetalas.

59 §
— — — — — — — — — — — — —

Vad som i de två första meningarna i
2 a § 1 mom. föreskrivs om talan för den
som ärendet gäller och intressebevakaren
och skyldigheten att höra dem gäller på mot-
svarande sätt vid sökande av ändring.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Om förmånen när denna lag träder i kraft
betalas till en förmyndare, vårdnadshavare
eller god man eller någon annan person som
pensionskassan godkänt eller någon annan
instans, fortsätter utbetalningen av förmånen
till denna person eller instans tills pensions-
kassan har fått ett meddelande om någon
annan intressebevakare som har rätt att lyfta
förmånstagarens förmån.

Lagens 28 c § 2 mom. tillämpas också på
pension som har börjat innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 1334

om ändring av lagen om pension för företagare

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 2 § 2 mom., 7 §

4 mom., 12 § och 17 § 1 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom., 7 § 4 mom. och 12 § i lag 1002/1997 och 17 §

1 mom. i lag 225/1998, som följer:

2 §
— — — — — — — — — — — — —

I 1 mom. nämnd försäkring får upptas ret-
roaktivt för det löpande kalenderåret och de
tre närmast föregående kalenderåren. Försäk-
ring får inte upptas efter företagarens död,
om inte pensionsskyddscentralen på ansökan
av en delägare i dödsboet av särskilda skäl
beslutar något annat.

7 §
— — — — — — — — — — — — —

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten
erhålls genom att de fastställda och enligt
9 § lagen om pension för arbetstagare juste-
rade arbetsinkomsternas sammanlagda be-
lopp divideras med motsvarande tid. Om
pensionsantaltens rätt till försäkringspremie
har förverkats enligt 12 § 6 mom., sänks den
pensionsgrundande arbetsinkomsten för det
kalenderår för vilket försäkringspremien har
preskriberats med beaktande av de uteståen-
de försäkringspremierna enligt vad som be-
stäms närmare genom förordning. Har för
företagaren fastställts arbetsinkomst för tiden
efter det att han eller hon har fyllt 23 år, skall
vid fastställandet av den pensionsgrun-

dande arbetsinkomsten inte beaktas arbetsin-
komsterna före nämnda ålder och inte heller
motsvarande tid.
— — — — — — — — — — — — —

12 §
Har företagaren försummat att uppta för-

säkring enligt denna lag och avhjälper han
eller hon inte på anmodan försummelsen
inom en av pensionsskyddscentralen utsatt
skälig tid, upptar pensionsskyddscentralen
försäkring på företagarens vägnar (tvångsför-
säkring). Pensionsanstalten fastställer härvid
företagarens arbetsinkomst på grundval av
anskaffad utredning eller, om sådan saknas,
enligt uppskattning och uppbär försäkrings-
premien.

Vid försummelse som avses i 1 mom. fast-
ställs arbetsinkomsten från det att företagar-
verksamheten enligt denna lag började. Ar-
betsinkomsten fastställs emellertid inte retro-
aktivt för längre tid än för det löpande ka-
lenderåret och de tre närmast föregående
kalenderåren. Har försäkringsskyldigheten
försummats för tid, som föregår denna tid,
är rätten till pension enligt denna lag till
denna del förverkad.
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Om företagaren är tvångsförsäkrad, tilläm-
pas inte 9 § 2 mom. på honom eller henne.

Pensionsanstalten kan höja försäkringspre-
mien för en företagare som försummat sin
försäkringsskyldighet till högst dubbelt be-
lopp för tiden för försummelsen. Närmare
anvisningar om påförande av förhöjning ges
av pensionsskyddscentralen.

Om företagaren försummat att betala för-
säkringspremien, har pensionsanstalten rätt
att för dröjsmålstiden uppbära en årlig dröjs-
målsränta enligt den räntefot som avses i 4 §
3 mom. räntelagen (633/1982).

Försäkringspremien skall uppbäras hos den
betalningsskyldige senast inom de fem ka-
lenderår som omedelbart följer efter det år
under vilket den har påförts. I annat fall för-
verkas rätten till premien. Pensionstagarens
utestående försäkringspremier kan dras av
från pensionen enligt vad som närmare be-
stäms genom förordning.

17 §
Om inte något annat följer av denna lag

gäller dessutom på motsvarande sätt i till-
lämpliga delar 2 § 2 mom., 3 § 1 och
2 mom., 3 a, 4, 4 a—4 h, 4 j—4 n §, 5 §
1 mom., 2 mom. 1 punkten, 3, 4 och
6 mom., 5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a—8 g, 9,
9 a, 10 och 10 c §, 11 § 1 och 2 mom.,
12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt
14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b—19 e,
20, 21, 21 a—21 e och 22 § lagen om pen-
sion för arbetstagare.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Lagens 2 § 2 mom. tillämpas på försäk-
ringar beträffande vilka ansökningarna an-
hängiggörs efter att lagen har trätt i kraft.

Lagens 12 § 2 mom. tillämpas på beslut
om fastställande av arbetsinkomst, vilket
meddelas på grundval av ett beslut om
tvångsförsäkring som pensionsskyddscentra-
len har meddelat efter att lagen har trätt i
kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 1335

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 3 §

2 mom., 8 i § 1 mom., 12 § och 19 § 1 och 3 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 8 i § 1 mom. i lag 1003/1997 och 12 § i

sistnämnda lag och i lag 913/1981 samt 19 § 1 mom. i lag 224/1998 och 3 mom. i lag
751/1974, som följer:

3 §
— — — — — — — — — — — — —

I 1 mom. nämnd försäkring får upptas ret-
roaktivt för det löpande kalenderåret och de
tre närmast föregående kalenderåren. Försäk-
ring får inte upptas efter företagarens död,
om inte lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt på ansökan av en delägare i dödsboet
av särskilda skäl beslutar något annat.
— — — — — — — — — — — — —

8 i §
Den pensionsgrundande arbetsinkomsten

erhålls genom att de fastställda och enligt
9 § lagen om pension för arbetstagare juste-
rade arbetsinkomsternas sammanlagda be-
lopp divideras med motsvarande tid. Om
pensionsantaltens rätt till försäkringspremie
har förverkats enligt 12 § 5 mom., sänks den
pensionsgrundande arbetsinkomsten för det
kalenderår för vilket försäkringspremien har
preskriberats med beaktande av den utestå-
ende försäkringspremien enligt vad som be-
stäms närmare genom förordning.
— — — — — — — — — — — — —

12 §
Har lantbruksföretagaren försummat att

uppta försäkring enligt denna lag och avhjäl-
per han eller hon inte på anmodan försum-
melsen inom en av lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt utsatt skälig tid, fastställer
pensionsanstalten arbetsinkomsten på grund-
val av utredning som den anskaffat eller, om
sådan saknas, enligt uppskattning och upp-
bär försäkringspremien (tvångsförsäkring).

Vid försummelse som avses i 1 mom. fast-
ställs arbetsinkomsten från det att lantbruks-
företagarverksamheten enligt denna lag bör-
jade. Arbetsinkomsten fastställs emellertid
inte retroaktivt för längre tid än för det lö-
pande kalenderåret och de tre närmast före-
gående kalenderåren. Har försäkringsskyl-
digheten försummats för tid, som föregår
denna tid, är rätten till pension enligt denna
lag till denna del förverkad.

Pensionsanstalten kan höja försäkringspre-
mien för en lantbruksföretagare som försum-
mat sin försäkringsskyldighet till högst dub-
belt belopp för tiden för försummelsen.

Om lantbruksföretagaren försummat att
betala försäkringspremien, har pensionsan-
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stalten rätt att för dröjsmålstiden uppbära en
årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som
avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982).

Försäkringspremien skall uppbäras hos den
betalningsskyldige senast inom de fem ka-
lenderår som omedelbart följer efter det år
under vilket den har påförts. I annat fall för-
verkas rätten till premien. Från pensionen
kan i enlighet med vad som närmare be-
stäms genom förordning avdras pensionsta-
garens utestående försäkringspremier enligt
denna lag och enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare
(1026/1981).

Då lantbruksföretagare ansöker om ovan i
4 § 1 mom. avsedd befrielse från försäk-
ringsskyldigheten eller i 15 § 1 mom. av-
sedd ändring, kan pensionsanstalten avbryta
uppbörden av försäkringspremie till dess
ansökningen om befrielse eller ändring har
behandlats. Då lantbruksföretagare ansöker
om invalidpension kan pensionsanstalten
likaså avbryta uppbörden till dess ärendet
avgjorts.

19 §
Om inte något annat följer av denna lag

gäller dessutom på motsvarande sätt i till-
lämpliga delar 2 § 2 mom., 3 a, 4, 4 a—4 h,

4 j—4 n §, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten,
3, 4 och 6 mom., 5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8,
8 a—8 g, 9, 9 a och 10 c §, 11 § 1 och
2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten samt 14,
16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b—19 e, 20,
21, 21 a—21 e och 22 § lagen om pension
för arbetstagare.
— — — — — — — — — — — — —

Vid tillämpningen av bestämmelserna i 8 §
1 och 5 mom. lagen om pension för arbets-
tagare skall pension enligt denna lag likstäl-
las med pension enligt lagen om pension för
arbetstagare och pensionsgrundande arbetsin-
komst enligt denna lag beaktas vid valet av
den i nämnda bestämmelser förutsatta högsta
pensionsgrundande lönen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Lagens 3 § 2 mom. tillämpas på försäk-
ringar beträffande vilka ansökningarna an-
hängiggörs efter att lagen har trätt i kraft.

Lagens 12 § 2 mom. tillämpas på beslut
om tvångsförsäkring som meddelats efter
ikraftträdandet.

Lagens 19 § 3 mom. tillämpas på pension
i fråga om vilken pensionsfallet inträffar ef-
ter att denna lag har trätt i kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 1336

om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 24 § 1 mom., sådant det

lyder i lag 885/1994, som följer:

24 §
Om inte något annat följer av denna lag,

gäller för avträdelsepension i tillämpliga de-
lar 9, 10 c, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19,
19 b—19 d, 20, 21, 21 a—21 e och 22 §
lagen om pension för arbetstagare samt

16—18 § och 19 § 4 mom. lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 1337

om ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföreta-

gare (1317/1990) 43 § 1 mom., sådant det lyder i lag 883/1994, som följer:

43 §
Om inte något annat följer av denna lag,

gäller för generationsväxlingspension i till-
lämpliga delar 8 g, 9, 9 a och 10 c §, 12 §
1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och
3 mom., 17 a §, 18 § 2 och 3 mom., 19 b §
1—4 mom. samt 19 c § 2—7 mom., 19 d,
20, 21 och 21 a—21 e § lagen om pension

för arbetstagare samt 16 och 17 § och 19 §
5—7 mom. lagen om pension för lantbruks-
företagare.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 1338

om ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

(1330/1992) 37 § 1 mom., sådant det lyder i lag 884/1994, som följer:

37 §
Om inte något annat följer av denna lag,

gäller för avträdelseersättning i tillämpliga
delar 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom.
5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §,
18 § 2 och 3 mom., 19 b § 1—4 mom. samt
19 c § 2—7 mom., 19 d, 20, 21 och

21 a—21 e § lagen om pension för arbets-
tagare samt 16—18 § och 19 § 5—7 mom.
lagen om pension för lantbruksföretagare.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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RSv 139/1999
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Lag

Nr 1339

om ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

(1293/1994) 40 § 1 mom. som följer:

40 §
Om inte något annat följer av denna lag,

gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar
8 g, 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punk-
ten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §, 18 §
2 och 3 mom., 19 b § 1—4 mom. samt
19 c § 2—7 mom., 19 d, 20, 21 och

21 a—21 e § lagen om pension för arbetsta-
gare samt 16—18 § och 19 § 5—7 mom. la-
gen om pension för lantbruksföretagare.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

RP 165/1999
ShUB 28/1999
RSv 139/1999

3569



�����

�������

�	
����	
�����	�����������������������

	��������������������������	������������

����	
������������	��
������
������	�����
�����

������������������	
������	�����	���
��� 
�������!�"����#�������
���$�%&����'����
(������� 	��	��������	��)���*��'�+����������!������#�������
����,�%&����'�����(�����
� 	� �����	&-�� 	�����	��),'�*��'�+� ��������!������#����������������
������(������� 	
� 	�����	��),'$*��'�+.� � �
��������	&����
����
���/
�	.����!�"����#����������(������� 	
�	��������	�� � ���� ,��*��$'.� ��� !� �����#� ������ ��� (������ � 	� �����	&-�� 	�����	�� � ���
����*������������!������#����������(������� 	�� 	�����	����������,*����.�����&���0

��! 
�	�� &((�����.� &�	�-���� 
��� � �� !� ����

�
1��(��������
�	�� ���-��� � ����������
 (����������((��� ��.� ���� 
��� ����	
��
�


�� ���� 
��� ����� �	����� 	������
��� � 	��
� �	&�
(�������.� ��� ���	� ���� 
��� ��	�� ��
���-�	��� � 	� (�������-/

��� ���� ��� ���	� (������� -��
�����
������� �(����������
��
�	����'���	��������(��������� 	%�	��
 
����	�� ����	� &((��

� (��������
�	.� �&���
��� ����	�� �
(&�-�� ��� �
� �������� ��� 
�� (���	�����
�
���-��������� � ��������� ���
����
� ���� � �%�	� ����	� 
��� (��������
�	� ������	�	�(��������
�	�.���	����	�(	�
&-���
&((�����.�� 	� %��
�������
���������	����� 	� 
�
�	�����
�
���-�������������������	�	
������
��� ����&���� ���� � �������� ��
� $� ! 
�����
�	�
��(������� -��
����(������� 	�
������ ��� (������ � 	� �	��������	�� ����	
� %�	�����������	���	�-�����������"�!#
��
���	&�
(��������� 	��-	�����������-� 1�� �(�������� � � 	%�	� ����	�� � ����
� ��
��
������
�������-���������	����� �%��� ����������
�������
������ �%�	�����	�
���'�

�� ������� ���� ��
� �����(���� ��� �� �� !� � �	����
�	��&((�����.�&�	�-����� 	�����������
���#� ���������(������ � 	��	��������	��(� ��
������#�
���(����������((�����������
���������� 	��-	����"���!# ���	�	�
���(�����.������-&�������� 	%����


(��������
�	 -�������� (��������
�	 -��������

�������	����	� �.$�� �$ �.,"�
�� �.$�� �� �.�'�
�" �.��" '� �.��'
�� �.'�� '� �."�$
�, �.'�' '" �.�'$
�� �.�$� '� �.��'
�' �.�"� ', �.���
�� �.,�, '� �.���

"�!
2��������
�	�� �������� ��
� ��� ����
�

����	������� ���� 
��� -��������� ���� ����
���	�	�
�������
�	�&�	�-����(����������� ���
���������
������&���
�
��������	���������

�����
�����������	����	(������#

��!
1��(��������� 	%�	� ��������
� �������

���
�������
������ �%�	�����	�
���'���	�����

�������� �������
��� ����	� &((��

�'�� �	�
��
�	#�3���(��
����������&�	�-��
��(�������
� 	� %�� � ����������
� �� �� !� �����#� �����
���(������� 	��	��������	��� 	���	%����
��
����
.���
���-���(��������� ���/�������
�
(&�-�� &((�-%&���� ���� ��� ����	�� �
(&�-�
��� �����������
�������
������ �%
������	
&((����
������'���	����
�	�#

,�!
1����
�	��.�����
�������	����� �����(���

������� �����((� �� %��� � � ��������� ���
� �
�
���� 
��� � ����� � �	����� 	������
��� � ����	� � 
��
����������	&-�� 	�����	������	�� 	�����	(�	��

��� � 	��
�� ���-�	��� � 	� (�������-/

��
&� ��	�
����������-�	���� 	��-	������
����������
�	�(��������� 	%�	�����	������

�����������
�������
������ �%�	�����	�
��
(��������
�	��&((�����.������
����
���&��
 ��	� �������� ��%���
�� (�������� � 	�
��-	�����������-����.�����-�(�����	
���� 	



�4	���,� ����

���
�	�(����������������#�5�(�����	
��-�� ����
(�������� ��������#�5�(�����	
��-��
���������� �-���� ������	�� 
��� � 	��-	�
�� ���������� �-���� ������	�� 
��� � 	��-	�
��
��
�	���
��������
������	������������
�� ��
�	���
��������
������	������������
��
� 	��-	�
���- �# � 	��-	�
���- �#

��!
1����
�	��.�����
�������	����� �����(��� '�!

������� �����((� �� %��� � � � �����������
� �
� 3����� ����&�� �	�
�	� � -	���� 
��� �� %��&�	
���� � 
��� � ����� � �	����� 	������
��� ����	� 
�� "���#
����������	&-�� 	�����	������	�� 	�����	(�	�� 1�� (������� -��
��� ��	� &((����� (���

��� � 	��
�� ���-�	��� � 	� (�������-/

�� ������
�	�� � 	��
����� %��&�	�"�����������
&� ��	� 
��� � ������-�	��� � 	��-	��� 
�	�(�������� � 	%�	� ����
�� 
��&�� ����	
��������������
�	�(������������&���� 	�
 ����	�.� &�	�-���� � 	� %������ (�� (�������
�����
����
���&� ��	����������	������ � 	� &((�-����
��� � 	�� 
��� �� %��&�	� "���
(��������� ���/�������
(&�-�� ��%���
� ������������������������	
������	�������
(�������� � 	��-	����������-�� ��.� ���� 
�� ��&�� ��� &�	�-���� ��� �	����(������ � ����
���������
���-�(�����	
����� 	����
�	������ �����)���*��$'+#

��������	��
������
������	�����

������������������	
������	����������	


6�
	��	���	�����-	���	�	��7&���8���



�����

�������

��	
����	�������������
�
����
����������

������������������������
����
��������������
���
����������������������������������
��������
������ ����������!���
�������������������

����	
������������	��
������
������	�����
�����

����������������� 	
������	�����	���
���!
���������"������#�������
���$�%&����'����
(�������!	��	��������	��)���*��'�+,�� 
����
����-
�	����������*����,�����&���.

��"
/���((��� ���  �
�	�(������ � ���� �!	� ����,

��	� ���� �� 	� ��	�������,� ��	�0���� �����
���� 
���  	���� (�������� �&��(���	��� ��

������
���� ��
����������������0��������
������	��
�� (����������	����  �
�	#� 1�
(����������	����	�0����,���
	����0�����

���������
��� ��� 0�����������  ����  	� �	 �
������� �
�	#

2�
�	 3�������� 2�
�	 3��������

44�����	�&�
�	 ��,4� '� ��,4�
4� ��,�4 '' ��,��
4' ��,$� '� ��,��
4� ��,4� '$ ��,��
4$ ��,�� '� ��,��
4� ��,�' �� ��,��
�� ��,4� �� ��,��
�� ��,�4 �� ��,��
�� �$,'� �� ��,��
�� �$,�� �4 �,'�
�4 ��,�� �� �,��
�� ��,�� �' $,$�
�' ��,�� �� $,��
�� �',�� �$ $,��
�$ �',�� �� �,�4
�� ��,�� $� �,��
'� ��,�� $� �,��
'� ��,�� $� ','�
'� �4,'� $� ',��
'� �4,�� $4 �,��
'4 ��,$� $������	�!��	 �,'�

��"
/���((��� ��� ����
(������ � ���� �!	� ����,

��	� ���� �� 	� ��	�������,� ��	�0���� �����
���� 
���  	���� (�������� �&��(���	��� ��

������
���� ��
����������������0��������
������	��
��(����������	���� �
�	#�5
����
	�0���
���������������������!	�������������
�
(��������������%�����!	�������
��
����
���
���0�������0���������������	��
��
��
 �
�	� �����	� ���,� 
 � �	 ��'��  	� ��
	���
��
�
,��!	���0���(�������0&����&��������#

2�
�	 3�������� 2�
�	 3��������

�$ ��,�4 4� ��,�'
�� ��,�� 4� ��,��
�� ��,�� 44 ��,��
�� �',�� 4� ��,4�
�� �',�� 4' ��,��
�� ��,�� 4� ��,��
�4 ��,�� 4$ ��,��
�� ��,�� 4� ��,$$
�' ��,$� �� ��,4�
�� ��,$� �� �,��
�$ ��,�' �� �,4�
�� ��,'$ �� $,��
�� ��,�� �4 $,��
�� ��,4$ �� �,$�
�� ��,�' �' �,��
�� ��,�� �� ',��
�4 ��,�$ �$ �,$�
�� �4,�� �� �,�'
�' �4,�� '� 4,4�
�� �4,�' '� �,'�
�$ �4,�� '� �,�$
�� �4,�� '� �,��
4� ��,$� '4 �,��
4� ��,'� '� �,��

��"
/���((��� ���  �
�	��� ����	� ����
(������ 

���� �!	� ����,� ��	� �� 	� ��	�������,� ��	�0���
������ � ���� 
��� � (������ ���� ���� ���� �	&�

�!	� ��������� � ���� �!	� ����� �������� �0��� �!	
(����������	�������
��������	����������	���
����
����	���������������������
��(�����
��	�
�	����	������
���� ��������������� ����
�!	� ����#�/���������� � ���� �!	� ����� ���  �
�	��
����	� ����
(������ &��!	�� ��� 
��� �������
���
������((������
��� �&�
���	� �����������
����	���������!	�����#�1��
��������	�������
��	������
����	�����	� ���	�� ��� �� ,����0���

�� �� � � -������ ��	���� �
� ��	�0���
��� ��
���������������!	�����#
6���(�������������0�������������	&�
��!	

��������� � ���� � �!	� ����� �	� �!	� (�����������
	�����
0�����
��
��� 	����(�����,�����



�7	���4� ����

������
����0���
�����
���������� �!	������ 6��� (������ ���� ���� ���� �	&�
� �!	� ������
����	
������ �0&���� � ,� � ��� ���� ���� ��
� ���� � ���� �!	� ����� �����
���� ���� ��������� 
���� ��	�������� ��	������
�� ��	�#�6���  ��	� �����!	����������������
����&��(���	�����

�� ��
�� 
����� ��� (�������� �	� ��	�������# ���0��������,�����������	�	�(�����������
8!	���	����
0�����
���	�
���(��������� 	���� �
�	#�3������������!	������0��������	
�0�������������	&�
��!	����������������!	����� ��� �!	� ������	��� �
��	�� ��0�� �	� ���� &	
�0�� ���	� ���� 
���  	���� ��	���������� ����	, �������9#�5
������������
������0����������
���
��������	����������	������
����	����� �0����  ����  	� ������ � ����  �
�	�� ( � 
��� ���
�0�������0�����
���	�0���
��������������� ���� �	� �!	� ������	�#� 3����������� �!	
�����!	�������	��� ,���!	���	�
�	����
0������ ��	����	� �����&	���������/#�6 ��
���������	����

�� �������� ��� 
���  	���� ��	����������� ��� ��%�(�����,� ���� &��������� ���� �	������!	�
��((# �!���� ��	�� �!	� �
� ����	� &((� 

� ��&� �
�	
6��� (������ ���� ���� ���� �	&�
� �!	� ������ �!	� (�����,� �����
�� �0���� ��� ������ �� "

���� � ���� �!	� ����� �����
���� ���� ���������  ���������
��0��������,��������!%�,��������(���
�����!	����������������
����&��(���	�����
 ����������%��������
�	�,���
��������,��#
��� �����
����0��������#� 8!	� (���������
��	�����
0�����
��&��!	�����
�������
� :������9
����0������������
��� �
�	�(������0�����
����� ������ �� "� ����������	�	� (���������
��	����  �
�	� ����	� ��� ����
(������0�����
������� ������ �� "#�8!	� ��	����
0�����
�
����������� �����
����0����������� � ,� ���

����!	�(����������	���( ����������
������
���������
�������
����0�����������%���!	�
��
�
���0��������� ����������	�	� ��	����
 �
�	����������������������!	���&� �
�	���$� 	
��������/��4�"#�1����
����0������������	

�����
	�����
������� �0���������	#

4�"
/���((��� ��� ����%�(������ � ���� �!	� ����

���������������������
���(�����������������
�	&�
��!	����������������!	��������	�0�����!	
����	�(����������	����	�0����������������
���
�� (������	� 
�	����	� �����
���� ���� ���
�������	� � ���� �!	� ����#�/���������� � ���� �!	
����� ��� ����%�(������ � &��!	�� ��� 
��� ����
������
�����((��� ��� 
�� � �&�
�� �	� ����
���������	���������!	�����#
6��� (������ ���� ������ ���� �	&�
� �!	� ���

������� � ���� �!	� ����� ���� �!	� ������	��� � �
��������������� 	����(�������&��(���	��
��
����0��������������	��� 	�����!�%��
�
�����������������	�	�( �����������	�������	
�!	� ������	�#

9���������	� 3����������!	 3��������
����� 	 ��0�*��0������� �!	���	�
(����� �
��	����0�

� �,�� �
� �,�� �,��
� �,�' �,�4
� �,$� �,��
4�����	����	� �,'� �,�4

;�0��* ;�0��*
��0���� 3�������� ��0���� 3��������
 �
�	  �
�	

�������	�&�
�	 ��,���4 ��,$�
�$ ��,�$ �� ��,4�
�� �$,�4 �' ��,��
�� �$,$� �� ��,�'
�� �$,'� �$ ��,4�
�� �$,�� �� ��,�4
�� �$,�4 '� �$,'�
�4 �$,�$ '� �$,��
�� �$,�� '� ��,��
�' ��,$4 '� ��,��
�� ��,'� '4 ��,��
�$ ��,4� '� �',��
�� ��,�� '' �',��
�� ��,�� '� ��,��
�� �',�� '$ ��,��
�� �',�� '� ��,��
�� �',�� �� �4,'�
�4 �',�� �� �4,��
�� �',�$ �� ��,$�
�' ��,$' �� ��,4�
�� ��,'� �4 ��,��
�$ ��,4� �� ��,��
�� ��,�' �' ��,��
4� �4,�� �� ��,��
4� �4,'' �$ ��,��
4� �4,4� �� ��,��
4� �4,�4 $� ��,��
44 ��,$� $� ��,��
4� ��,�� $� �,'�
4' ��,�� $� �,��
4� ��,�� $4 $,$�
4$ ��,�� $� $,��
4� ��,4� $' $,��
�� ��,�� $� �,�4
�� ��,�� $$ �,��
�� ��,4� $� �,��
�� ��,�4 �������	�!��	 ','�



����4

���������������

7	���4�

:������/

/�	���� 3��������,�
 �(��������
 �
�	 ��&� �
�	 ��
�	�!	��
���  �
�	� �
� 
��� �
(&�0�,� �!	

�$� 	 ��� 	 �4� 	

� ��,�' ��,'� ��,��
� ��,�' ��,�� �','�
� ��,�� �4,�4 �',��
� ��,�� ��,�' ��,'�
4 ��,4' ��,�' ��,��
� ��,�� ��,�� �4,�4
' ��,�� ��,�� ��,�'
� �,�� ��,4' ��,�'
$ $,'' ��,�� ��,��
� �,�� ��,�� ��,��
�� �,�� �,�� ��,4'
�� ',�� $,'' ��,��
�� �,�� �,�� ��,��
�� 4,'� �,�� �,��
�4 �,�� ',�� $,'' �	������� ������ �����
��
�� ��� 	����%���
�� �,$� �,�� �,��
�' �,�4 4,'� �,��
�� �,�� �,�� ',��
�$ �,�� �,$� �,��
�� � �,�4 4,'�
�� � �,�� �,��
�� � �,�� �,$�
�� � � �,�4
�� � � �,��
�4 � � �,�� ������ 	
������	���� ����&�� ��� 
��� ��� 
��

8<=8�*>?>3:=17@�3��5>=�@1

��"
�����
���������&������

� �
�	��!	�(������
�����	�� ����	� (����������	���� ��	�� �����

��0��� ��������� � ���� �!	� ����� �������#�A�

 	���(������������
���� ��
�(�����,����
&����������
��������
(&�0�,��&��(���	�

��
���������#
/��������������!	�������0���������������!	

�
(&�0�,������!�%�	�����	�����&���� �!	�� 
��
��������#

'�"
5
������(���������
���������&��&�	�0���

�
�(�	�
�	��� �����  �
�	� �!	� (�����������
	��� ���� (����������	���� ��	����
� ���� �
��
�� ����	������� ������ ���� �&���� � ��
�	
!��	�0%&���
��
���	���	�
��������&�������
�0���
�#�3���������	����������������������	�
�����,�������4�"���
�����&�
	�
�
��������

���	(���	����!	��	��
�#

��"
6����� ����&�� �	�
�	� � 0	���� 
��� �� %��&�	

����#
B����� 
����� ����&�� &((����� ������� ���

�����	��������������	��
��)���$*����+#

��������	��
������
������	�����

����������������� 	
������	����������	


;�
	��	���	�����0	���	�	��C&���=���

7	����������4�,����	0
��5�6=>=93:<=��C9=@�?@7�9?9

1D�>6@:9�9/,��>?�@7B81=������


