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Lag
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 utkomststöd (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 gäller 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 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). En tjänsteman vid en försäkringsanstalt kan dock utan hinder av 10 §
1 mom. 4 och 5 punkten lagen om förvaltningsförfarande 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 angelägenheter och saknar han eller hon intressebevakare, 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 beviljats skadeståndet om inte något annat bestäms i lag. Angående utbetalning av skadestånd 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 något annat, skall skadeståndet genom försäkringsanstaltens försorg och på dess bekostnad tillhandahållas den skadeståndsberättigade på den penninginrättning i landet som
han eller hon bestämmer. Har någon penninginrättning inte bestämts, tillhandahålls
den skadeståndsberättigade skadeståndet på
boningsortens postanstalt. En skadeståndsrat
som är mindre än 10 mark skall kunna lyftas
av den skadeståndsberättigade på försäkringsanstalten.
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 försäkringsanstalten med skadeståndstagarens samtycke besluta att dagpenning, olycksfallspension, livränta, familjepension eller försörjningspension betalas ut till ett sådant organ i
skadeståndstagarens boningskommun som
avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen och
skall användas till vård av skadeståndstagaren och av en person som skadeståndstagaren enligt 2 § lagen om utkomststöd är skyldig att försörja. Skadeståndet får inte i strid
med uttryckligt samtycke av skadeståndstagaren användas till någonting annat än omvårdnad 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 skadeståndstagaren, hans eller hennes make, någon annan anhörig, den person som huvudsakligen 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 tillämpas vid sökande av ändring i en försäkringsanstalts och olycksfallsnämndens beslut.
— — — — — — — — — — — — —
61 a §
Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning 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 arbetstagaren beviljas dagpenning eller olycksfallspension enligt denna lag retroaktivt, skall
försäkringsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten betala
den retroaktiva dagpenningen eller olycksfallspensionen till arbetslöshetskassan eller
folkpensionsanstalten till den del dagpen-
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ningen eller olycksfallspensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning,
arbetsmarknadsstöd, utbildningsstöd eller
utbildningsdagpenning som utbetalats för
samma tid.
Har en arbetstagare under den tid då ändringsansökan är anhängig i fråga om olycksfallspension, livränta, familjepension och
försörjningspension i enlighet med denna lag
tillfälligt fått av folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen (347/1956) för den tid, för vilken
arbetstagaren beviljas ovan nämnd ersättning
retroaktivt, skall försäkringsanstalten betala
den retroaktiva olycksfallspensionen, livräntan, familjepensionen och försörjningspensionen 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 olycksfallspension, livränta, familjepension och försörjningspension.
Om kommunen har ordnat vård eller omvårdnad på institution eller familjevård för
skadeståndstagaren, skall försäkringsanstalten på yrkande av kommunen betala ut hans
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eller hennes olycksfallspension, livränta, familjepension 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 social- och hälsovården (734/1992) föreskriver.
Ersättning utbetalas dock i de fall som avses i 1—3 mom. till arbetslöshetskassan,
folkpensionsanstalten eller kommunen endast
under förutsättning att meddelande om rätten
till nämnda ersättning har gjorts till försäkringsanstalten 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, vårdnadshavare, god man eller någon annan person eller instans som godkänts av försäkringsanstalten, fortsätter utbetalningen av ersättning
till denna person eller instans tills försäkringsanstalten har fått ett meddelande om
någon annan intressebevakare eller instans
som har rätt att lyfta ersättningstagarens ersättning.
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

3554

Nr 1330

Förordning
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 januari 2000.

Helsingfors den 30 december 1999
Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag
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 förmånslåtaren är död.
10 c §
När en pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen behandlar ärenden som gäller skyldigheten att ordna pensionsskydd,
pensionsansökan, pensionsrätt, pensionsbelopp 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 i ärendet, om
detta är uppenbart nödvändigt för bevakandet av hans intresse. Talan för den som inte
har fyllt 15 år förs i andra ärenden än sådana som gäller hans person av hans intressebevakare. I övrigt iakttas vid behandlingen i
tillämpliga delar de principer som uttrycks i
RP 165/1999
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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, sjukdom eller av någon annan orsak är oförmögen att själv ansöka om förmånen eller att i
övrigt sköta sina ärenden som gäller förmånen samt saknar personen i fråga en intressebevakare, kan en av pensionsanstalten
godkänd nära anhörig till personen eller någon 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. Angående betalning av en förmån till någon som
har en intressebevakare gäller i tillämpliga
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delar vad som bestäms i lagen om förmyndarverksamhet (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 pantsättning av pension är ogiltigt. Begravningsbidrag eller annan kostnadsersättning som betalas 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 särskild orsak och om intressebevakare inte
förordnats för honom eller henne, kan pensionsanstalten med förmånstagarens samtycke 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 annat ändamål än för omvårdnaden under den
månad för vilken förmånen utbetalts. I det
fall att förmånstagaren får vård eller omvårdnad enligt 19 c § 5 mom., skall förmånen användas i enlighet med 19 c § 5 mom.
Framställning om utbetalning av förmånen
kan göras av förmånstagaren, hans eller hennes make, någon annan anhörig, den som
huvudsakligen sköter honom eller henne eller vederbörande kollegiala organ i kommunen.
Om beloppet av en ålderspension eller sådan 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 pensionsanstalten betala ut pensionen som ett
engångsbelopp. Som ett engångsbelopp kan
pensionsanstalten likaså betala ut en familjepension eller en pension som understiger
fem mark och som med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen
av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer
flyttar inom gemenskapen betalas från Finland 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 engångsbelopp, kan pensionstagaren dock beviljas pension för den tid under vilken hans arbetsoförmåga 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 arbetstagare invalidpension eller rehabiliteringspenning 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 arbetsgivaren till den del den med stöd av 4 d §
4 mom. skall utges till sjukförsäkringsfonden och pensionen eller rehabiliteringspenningen 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 arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för
arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd eller 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 honom eller henne beviljas pension retroaktivt, skall pensionsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan
eller folkpensionsanstalten utbetala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan
eller folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, utbildningsstöd eller utbildningsdagpenning som
har utbetalts för samma tid.
Har en arbetstagare tillfälligt fått av folkpensionsanstalten 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 pensionsanstalten utbetala den retroaktiva pensionen 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, betalas pension eller en del därav som beviljas
retroaktivt för samma tid eller på anhållan
av det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen till organet för att ersätta redan
lämnat utkomststöd.
Om kommunen har ordnat vård eller omvårdnad på institution eller familjevård för
en pensionsberättigad, skall pensionsanstalten på yrkande av kommunen till kommunen
betala den pension som den pensionsberättigade har rätt till för tiden i vård eller omvårdnad 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 enligt lagen om studiestöd (65/1994) för den
tid för vilken honom eller henne retroaktivt
beviljas annan pension än delinvalidpension,
skall pensionsanstalten på yrkande av folkpensionsanstalten utbetala den retroaktiva
pensionen till folkpensionsanstalten till den
del pensionen motsvarar beloppet av studiestöd som har utbetalts för samma tid.
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I de fall som avses i 1—6 mom. utbetalas
pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshetskassan, 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 motsvarande 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 pensionsanstalten 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
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 arbetsförhållanden (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 arbetstagare.
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
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 pensionsskydd, pensionsansökan, pensionsrätt, pensionsbelopp 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 person 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 förvaltningsförfarande, behandla ärenden som
avser arbetsgivare som har anordnat pensionsskydd i pensionskassan eller arbetstagare i anställning hos en sådan arbetsgivare.
RP 165/1999
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28 §
— — — — — — — — — — — — —
Utbetalas
invaliditetspension
enligt
28 b § 4 mom. som ett engångsbelopp, skall
på pensionen inte tillämpas vad som föreskrivs i denna paragraf.
28 b §
Om den, vars förmån enligt denna lag det
är fråga om, på grund av ålder, skada, sjukdom eller av någon annan orsak är oförmögen att själv ansöka om förmånen eller att i
övrigt sköta sina ärenden som gäller förmånen samt saknar personen i fråga en intressebevakare, kan en av pensionskassans godkänd nära anhörig till personen eller någon
annan som huvudsakligen har hand 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. Angående betalning av en förmån till någon som
har en intressebevakare gäller i tillämpliga
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delar vad som bestäms i lagen om förmyndarverksamhet (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 pantsättning av pension är ogiltigt. Begravningsbidrag eller annan kostnadsersättning som betalas 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 särskild orsak och om intressebevakare inte
förordnats för honom eller henne, kan pensionsanstalten med förmånstagarens samtycke 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 annat 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 användas i enlighet med 28 c § 5 mom. Framställning om utbetalning av förmånen kan göras
av förmånstagaren, hans eller hennes make,
någon annan anhörig, den som huvudsakligen sköter honom eller henne eller vederbörande 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 arbetstagare.
28 c §
Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för
arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt
lagen om arbetsmarknadsstöd eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997) för den
tid för vilken honom eller henne beviljas
pension retroaktivt, skall pensionskassan på
yrkande av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten utbetala den retroaktiva pen-

sionen till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning,
arbetsmarknadsstöd, utbildningsstöd eller
utbildningsdagpenning som har utbetalts för
samma tid.
Har en arbetstagare tillfälligt fått av folkpensionsanstalten 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 folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet
av pension som folkpensionsanstalten 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 pensionskassan 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, betalas pension eller en del därav som beviljas
retroaktivt för samma tid på anhållan av det
organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen till organet för att ersätta redan lämnat
utkomststöd.
Om kommunen har ordnat vård eller omvårdnad på institution eller familjevård för
en pensionsberättigad, skall pensionskassan
på yrkande av kommunen till kommunen
betala den pension som den pensionsberättigade har rätt till för tiden i vård eller omvårdnad 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 enligt lagen om studiestöd (65/1994) för den
tid för vilken honom eller henne retroaktivt
beviljas annan pension än delinvaliditetspension, skall pensionskassan på yrkande av
folkpensionsanstalten utbetala den retroaktiva 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, folkpensionsanstalten, 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 motsvarande sätt vid sökande av ändring.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.
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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 pensionskassan 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
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 retroaktivt för det löpande kalenderåret och de
tre närmast föregående kalenderåren. Försäkring 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 justerade arbetsinkomsternas sammanlagda belopp 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 utestående försäkringspremierna enligt vad som bestäms 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 pensionsgrunRP 165/1999
ShUB 28/1999
RSv 139/1999

dande arbetsinkomsten inte beaktas arbetsinkomsterna före nämnda ålder och inte heller
motsvarande tid.
— — — — — — — — — — — — —
12 §
Har företagaren försummat att uppta försäkring 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 (tvångsförsäkring). Pensionsanstalten fastställer härvid
företagarens arbetsinkomst på grundval av
anskaffad utredning eller, om sådan saknas,
enligt uppskattning och uppbär försäkringspremien.
Vid försummelse som avses i 1 mom. fastställs arbetsinkomsten från det att företagarverksamheten enligt denna lag började. Arbetsinkomsten fastställs emellertid inte retroaktivt för längre tid än för det löpande kalenderåret 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, tillämpas inte 9 § 2 mom. på honom eller henne.
Pensionsanstalten kan höja försäkringspremien för en företagare som försummat sin
försäkringsskyldighet till högst dubbelt belopp för tiden för försummelsen. Närmare
anvisningar om påförande av förhöjning ges
av pensionsskyddscentralen.
Om företagaren försummat att betala försäkringspremien, har pensionsanstalten 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 kalenderår som omedelbart följer efter det år
under vilket den har påförts. I annat fall förverkas rätten till premien. Pensionstagarens
utestående försäkringspremier kan dras av
från pensionen enligt vad som närmare bestäms genom förordning.
17 §
Om inte något annat följer av denna lag
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gäller dessutom på motsvarande sätt i tilllämpliga 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 pension för arbetstagare.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.
Lagens 2 § 2 mom. tillämpas på försäkringar beträffande vilka ansökningarna anhängiggörs 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 pensionsskyddscentralen 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
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 retroaktivt för det löpande kalenderåret och de
tre närmast föregående kalenderåren. Försäkring får inte upptas efter företagarens död,
om inte lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 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 justerade arbetsinkomsternas sammanlagda belopp 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 utestående försäkringspremien enligt vad som bestäms närmare genom förordning.
— — — — — — — — — — — — —
RP 165/1999
ShUB 28/1999
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12 §
Har lantbruksföretagaren försummat att
uppta försäkring enligt denna lag och avhjälper han eller hon inte på anmodan försummelsen inom en av lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt utsatt skälig tid, fastställer
pensionsanstalten arbetsinkomsten på grundval av utredning som den anskaffat eller, om
sådan saknas, enligt uppskattning och uppbär försäkringspremien (tvångsförsäkring).
Vid försummelse som avses i 1 mom. fastställs arbetsinkomsten från det att lantbruksföretagarverksamheten enligt denna lag började. Arbetsinkomsten fastställs emellertid
inte retroaktivt för längre tid än för det löpande kalenderåret 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.
Pensionsanstalten kan höja försäkringspremien för en lantbruksföretagare som försummat sin försäkringsskyldighet till högst dubbelt 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 kalenderår som omedelbart följer efter det år
under vilket den har påförts. I annat fall förverkas rätten till premien. Från pensionen
kan i enlighet med vad som närmare bestäms genom förordning avdras pensionstagarens utestående försäkringspremier enligt
denna lag och enligt lagen om olycksfallsförsäkring
för
lantbruksföretagare
(1026/1981).
Då lantbruksföretagare ansöker om ovan i
4 § 1 mom. avsedd befrielse från försäkringsskyldigheten eller i 15 § 1 mom. avsedd 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 tilllämpliga delar 2 § 2 mom., 3 a, 4, 4 a—4 h,
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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 arbetstagare skall pension enligt denna lag likställas med pension enligt lagen om pension för
arbetstagare och pensionsgrundande arbetsinkomst 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 försäkringar beträffande vilka ansökningarna anhängiggörs 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 efter 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
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 delar 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 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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Lag
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 lantbruksföretagare (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 tilllämpliga 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 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
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 arbetstagare 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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Lag
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 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—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

RP 165/1999
ShUB 28/1999
RSv 139/1999
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GHUQ XSSQnWWV XWUlNQDV GHW L   DYVHGGD
2P SHQVLRQVnOGHUQ VlQNWV L HQOLJKHW PHG SHQVLRQVEHORSSHW Vn DWW GHQ VDPRUGQDGH
GH WLOO GHW VLVWD DUEHWVI|UKnOODQGHW K|UDQGH JUXQGSHQVLRQHQ Vn VWRU VRP GHQ YRUH RP
YLOONRUHQ I|U SHQVLRQVVN\GGHW WLOO HQ OlJUH SHQVLRQVV|NDQGHQ KDGH JnWW L SHQVLRQ RPH
nOGHUlQnURFKRPSHQVLRQHQE|UMDUYLG GHOEDUW HIWHU XSSQnGG SHQVLRQVnOGHU PXOWL
HQ VHQDUH WLGSXQNW lQ YLG LQJnQJHQ DY GHQ SOLFHUDV PHG GHQ NRHIILFLHQW L WDEHOOHQ VRP
PnQDG VRP I|OMHU HIWHU GHW SHQVLRQVnOGHUQ PRWVYDUDUSHQVLRQVnOGHUQYDUHIWHUSURGXNWHQ
XSSQnWWVI|UK|MVGHQWLOOGHWVLVWDDUEHWVI|U GLYLGHUDVPHGGHQNRHIILFLHQWVRPPRWVYDUDU
KnOODQGHW DQVOXWQD RFK L HQOLJKHW PHG   GHQnOGHUGnSHQVLRQVV|NDQGHQVSHQVLRQE|U
ODJHQ RP SHQVLRQ I|U DUEHWVWDJDUH VDPRUG MDURFKVRPKDUEHUlNQDWVHQOLJW
QDGHJUXQGSHQVLRQHQI|UVlNULQJVPDWHPDWLVNW
2P  SHQVLRQHQ  E|UMDU VHQDUH  lQ YLG LQ
PHGDQYlQGQLQJDYNRHIILFLHQWHUQDLI|OMDQ JnQJHQDYGHQPnQDGVRPI|OMHUHIWHUGHW
GH WDEHOO RFK PHG WLOOlPSQLQJ DY  D   nUVnOGHUQXSSQnWWVXWUlNQDVI|UVWLHQOLJKHW
PRP ODJHQ RP SHQVLRQ I|U DUEHWVWDJDUH Sn PHGPRPGHWSHQVLRQVEHORSSHWVRPPRW
VlWWVRPI|UHVNULYVL¥
VYDUDUGHQSHQVLRQVRPVNXOOHKDE|UMDWYLG
LQJnQJHQ DY PnQDGHQ HIWHU XSSQnGG  nUV
SHQVLRQVnOGHU
NRHIILFLHQW SHQVLRQVnOGHU
NRHIILFLHQW
nOGHU'HQSnGHWWDVlWWXWUlNQDGHSHQVLRQHQ
I|UK|MV L HQOLJKHW PHG  D   PRP ODJHQ
HOOHUOlJUH



RPSHQVLRQI|UDUEHWVWDJDUHI|UYDUMHVnGDQ




PnQDG PHG YLONHQ SHQVLRQHQV EHJ\QQHOVH




WLGSXQNW XSSVNMXWLWV WLOO HQ VHQDUH WLGSXQNW








lQLQJnQJHQDYGHQPnQDGVRPI|OMGHHIWHU




XSSQnHQGHWDYnUVnOGHUQ













3HQVLRQVnOGHUQ EHVWlPV PHG HQ PnQDGV
QRJJUDQQKHW RFK GHQ NRHIILFLHQW VRP PRW
VYDUDU GHQQD nOGHU XWUlNQDV Sn EDVHQ DY WD
EHOOHQPHGHQWXVHQGHGHOVQRJJUDQQKHWPHG
DQYlQGQLQJDYOLQHlULQWHUSRODWLRQ

2P SHQVLRQHQ E|UMDU VHQDVW YLG LQJnQJHQ
DYGHQPnQDGVRPI|OMHUHIWHUGHWnUVnO


2PnOGHUVLQYDOLGRFKDUEHWVO|VKHWVSHQ
VLRQHQVEHORSSK|MWVLHQOLJKHWPHGGH
WLOO GHW  VLVWD  DUEHWVI|UKnOODQGHW  HOOHU  GHQ
VLVWDODQWEUXNVI|UHWDJDUHOOHUI|UHWDJDUSHULR
GHQ K|UDQGH YLOONRUHQ I|U SHQVLRQVVN\GGHW
XW|YHUGHQLPLQLPLYLOONRUHQI|UHVNULYQDQL
YnQRFKnOGHUVSHQVLRQHQE|UMDUVHQDUHlQYLG
LQJnQJHQDYGHQPnQDGVRPI|OMHUHIWHUGHW
SHQVLRQVnOGHUQXSSQnWWVRPYDQGODVGHQXW
|YHU PLQLPLQLYnQ LQWMlQDGH SHQVLRQHQ I|U
VlNULQJVPDWHPDWLVNWVnDWWNDSLWDOYlUGHWI|U
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nOGHUVSHQVLRQHQELEHKnOOV.DSLWDOYlUGHVNR
HIILFLHQWHQ VNDOO PRWVYDUD GHQ I|UVlNUDGHV
nOGHUPHGHQPnQDGVQRJJUDQQKHWVDPWGHQ
I|UVlNUDGHVN|Q

LQYDOLGSHQVLRQHQ ELEHKnOOV .DSLWDOYlUGHVNR
HIILFLHQWHQ VNDOO PRWVYDUD GHQ I|UVlNUDGHV
nOGHUPHGHQPnQDGVQRJJUDQQKHWVDPWGHQ
I|UVlNUDGHVN|Q


2PnOGHUVLQYDOLGRFKDUEHWVO|VKHWVSHQ
VLRQHQVEHORSSK|MWVLHQOLJKHWPHGGH
WLOO  GHW  VLVWD  DUEHWVI|UKnOODQGHW HOOHU GHQ
VLVWDODQWEUXNVI|UHWDJDUHOOHUI|UHWDJDUSHULR
GHQ K|UDQGH YLOONRUHQ I|U SHQVLRQVVN\GGHW
XW|YHU GHQ L PLQLPLYLOONRUHQ I|UHVNUYLQD
QLYnQRFKRPnOGHUVSHQVLRQHQWDVXWLI|UWLG
RPYDQGODVGHQXW|YHUPLQLPLQLYnQIUDPWLOO
SHQVLRQHQV EHJ\QQHOVHWLGSXQNW LQWMlQDGH
SHQVLRQHQ I|UVlNULQJPDWHPDWLVNW Vn DWW GHW
VDPPDQODJGDNDSLWDOYlUGHWI|UnOGHUVRFK


'HWWD EHVOXW WUlGHU L NUDIW GHQ  MDQXDUL

2P SHQVLRQVV|NDQGHQ KDU XSSQnWW SHQ
VLRQVnOGHUQ I|UH GHQ  MDQXDUL  RFK nO
GHUVSHQVLRQHQ E|UMDU QlPQGD GDWXP HOOHU
VHQDUH XWUlNQDV I|UK|MQLQJHQ Sn SHQVLRQHQ
I|U XSSVNRYVWLGHQ I|UH GHQ  MDQXDUL 
HQOLJWVRFLDORFKKlOVRYnUGVPLQLVWHULHWVEH
VOXW RP XWUlNQLQJ DY DUEHWVSHQVLRQ L YLVVD
IDOO  

+HOVLQJIRUVGHQGHFHPEHU
6RFLDORFKKlOVRYnUGVPLQLVWHU0DLMD3HUKR

bOGUHUHJHULQJVVHNUHWHUDUH-XKD5RVVL
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6RFLDORFKKlOVRYnUGVPLQLVWHULHWVEHVOXW
DQJnHQGHGHJUXQGHUHQOLJWYLONDGHQEHWDOQLQJLHWWI|UDOOWVNDOOEHUlNQDVYDURP
VWDGJDVLEODJHQRPSHQVLRQI|UDUEHWVWDJDUH
8WIlUGDWL+HOVLQJIRUVGHQGHFHPEHU

¥¥¥¥¥

6RFLDORFKKlOVRYnUGVPLQLVWHULHWKDUPHGVW|GDYEPRPODJHQGHQMXOLRP
SHQVLRQI|UDUEHWVWDJDUH  VnGDQWGHWO\GHULODJEHVOXWDW

%HORSSHW DY nOGHUVSHQVLRQ L HWW I|U DOOW
YDUL LQWH LQJnU EDUQWLOOlJJ EHUlNQDV JHQRP
DWW GHQ nUOLJD SHQVLRQHQ PXOWLSOLFHUDV PHG
HQLQHGDQVWnHQGHWDEHOODQJLYHQNRHIILFLHQW
PRWVYDUDQGH SHQVLRQVWDJDUHQV nOGHU 2P
SHQVLRQVWDJDUHQlUNYLQQDDYGUDVOLNYlOYLG
EHVWlPPDQGHW DY NRHIILFLHQWHQ nWWD nU IUnQ
KHQQHVnOGHU
cOGHU
HOOHUXQGHU





















.RHIILFLHQW cOGHU






















.RHIILFLHQW





















HOOHU|YHU
























%HORSSHW DY LQYDOLGSHQVLRQ L HWW I|U DOOW
YDUL LQWH LQJnU EDUQWLOOlJJ EHUlNQDV JHQRP
DWW GHQ nUOLJD SHQVLRQHQ PXOWLSOLFHUDV PHG
HQLQHGDQVWnHQGHWDEHOODQJLYHQNRHIILFLHQW
PRWVYDUDQGHSHQVLRQVWDJDUHQVnOGHU9LGEH
UlNQDQGHWDYEHWDOQLQJLHWWI|UDOOWDYLQYD
OLGSHQVLRQVRPEHYLOMDWVI|UEHVWlPGWLGDQ
YlQGVOLNYlOHQNRHIILFLHQWPRWVYDUDQGHGHQ
nOGHU VRP HUKnOOV Gn IUnQ  nU DYGUDV GHQ
WLGI|UYLONHQSHQVLRQVNXOOHXWEHWDODV

cOGHU

























.RHIILFLHQW cOGHU


















































.RHIILFLHQW


























%HORSSHW DY nOGHUV HOOHU LQYDOLGSHQVLRQ L
HWW I|U DOOW YDUL LQJnU EDUQWLOOlJJ EHUlNQDV
JHQRP  DWW GHQ  SHQVLRQ VRP WDV WLOO JUXQG
I|U EHWDOQLQJ L HWW I|U DOOW EHVWlPV VNLOW I|U
SHQVLRQVWDJDUHQRFKGHWLOOEDUQWLOOlJJEHUlW
WLJDQGHEDUQHQRFKJHQRPDWWVDJGDSHQVLR
QHU GlUHIWHU RPYDQGODV WLOO EHWDOQLQJHQ L HWW
I|U DOOW %HWDOQLQJHQ L HWW I|U DOOW DY nOGHUV
HOOHU LQYDOLGSHQVLRQ XWJ|UV DY GHW VDPPDQ
ODJGDEHORSSHWDYGHVnOXQGDHUKnOOQDEHWDO
QLQJDUQDLHWWI|UDOOW2PGHWLOOEDUQWLOOlJJ
EHUlWWLJDQGH EDUQHQ lU IOHUD lQ WYn EHDNWDV
GH WYn  \QJVWD EDUQHQ YLG EHUlNQDQGHW DY
EHWDOQLQJLHWWI|UDOOW
'HQSHQVLRQHQVRPVNDOOWDVWLOOJUXQGI|U
EHWDOQLQJ L HWW  I|U DOOW lU I|U SHQVLRQVWDJD
UHQVYLGNRPPDQGHGHQnUOLJDSHQVLRQVRP

1U

KDQPHGEHDNWDQGHDYGHQVHQDVWI|UHWDJQD
VDPRUGQLQJHQ VNXOOH In  RP KDQ LQWH KDGH
WLOO EDUQWLOOlJJ EHUlWWLJDQGH EDUQ 'HQ nWHU
VWnHQGH GHOHQ DY SHQVLRQHQ lU EDUQWLOOlJJ
)|UEDUQVYLGNRPPDQGHlUGHQSHQVLRQVRP
VNDOOWDVWLOOJUXQGI|UEHWDOQLQJLHWWI|UDOOW
OLND VWRU VRP GHW nUOLJD EDUQWLOOlJJHW HOOHU
RPGHWLOOEDUQWLOOlJJEHUlWWLJDQGHEDUQVRP
VNDOOEHDNWDVYLGEHUlNQDQGHWDYEHWDOQLQJL
HWWI|UDOOWlUWYnI|UYDUWGHUDVYLGNRPPDQ
GH KlOIWHQ DY GHW nUOLJD EDUQWLOOlJJHWV EH
ORSS
'HQ SHQVLRQ VRP WDV WLOO JUXQG I|U EHWDO
QLQJ L HWW I|U DOOW RPYDQGODV WLOO EHWDOQLQJ L
HWWI|UDOOWJHQRPDWWGHQPXOWLSOLFHUDVPHG
HQ RPYDQGOLQJVNRHIILFLHQW )|U SHQVLRQVWD
JDUHQVYLGNRPPDQGHXWJ|UVVDJGDRPYDQG
OLQJVNRHIILFLHQWDYGHQnOGHUVSHQVLRQVNRHIIL
FLHQW HQOLJW   VRP PRWVYDUDU SHQVLRQVWD
JDUHQV nOGHU HOOHU DY LQYDOLGSHQVLRQVNRHIIL
FLHQWHQ HQOLJW   )|U EDUQV YLGNRPPDQGH
IDVWVWlOOV RPYDQGOLQJVNRHIILFLHQWHQ Vn DWW
GHQI|USHQVLRQVWDJDUHQSnRYDQQlPQGDVlWW
IDVWVWlOOGDRPYDQGOLQJVNRHIILFLHQWHQMlPI|UV
PHG GHQ NRHIILFLHQW VRP PRWVYDUDU EDUQHWV
nOGHURFKVRPIDVWVWlOOWVI|UVOXWnOGHUQnU
LWDEHOO%L2PYDQGOLQJVNRHIILFLHQWHQlU
GHQPLQGUHDYGHVVDWYnNRHIILFLHQWHU

%HORSSHW DY IDPLOMHSHQVLRQ L HWW I|U DOOW
IDVWVWlOOVJHQRPDWWGHQSHQVLRQVRPWDVWLOO
JUXQGI|UEHWDOQLQJLHWWI|UDOOWEHUlNQDVI|U
HQYDUSHQVLRQVWDJDUHVlUVNLOWRFKJHQRPDWW
VDJGD SHQVLRQHU GlUHIWHU RPYDQGODV WLOO EH
WDOQLQJDU L HWW I|U DOOW %HWDOQLQJHQ L HWW I|U
DOOW DY IDPLOMHSHQVLRQ  XWJ|UV DY GHW VDP
PDQODJGDEHORSSHW DY GH VnOXQGD HUKnOOQD
EHWDOQLQJDUQDLHWWI|UDOOW
'HQ SHQVLRQ VRP OlJJV WLOO JUXQG I|U EH
WDOQLQJ L HWW I|U DOOW WLOO I|UPnQVWDJDUHQ InV
JHQRPDWWKDQVnUOLJDSHQVLRQPXOWLSOLFHUDV
PHGHQNRHIILFLHQWVRPIUDPJnUDYI|OMDQGH
WDEHOORFKVRPEHURUSnDQWDOHWEDUQVRPlU
I|UPnQVWDJDUH
$QWDOHWEDUQ
VRPInU
SHQVLRQ




HOOHUIOHUD

.RHIILFLHQWI|U
lQNDlQNOLQJRFK
WLGLJDUHPDNH






.RHIILFLHQW
I|UEDUQ








'HQ SHQVLRQ VRP WDV WLOO JUXQG I|U EHWDO
QLQJ L HWW I|U DOOW RPYDQGODV WLOO EHWDOQLQJ L
HWWI|UDOOWJHQRPDWWGHQPXOWLSOLFHUDVPHG
HQNRHIILFLHQWVRPPRWVYDUDUSHQVLRQVWDJD
UHQVnOGHU.RHIILFLHQWHQI|UHQlQNOLQJHOOHU
HQ I|UPnQVWDJDUHV WLGLJDUH PDNH HUKnOOV XU
WDEHOO$9LGIDVWVWlOODQGHWDYNRHIILFLHQWHQ
VNDOO nWWD nU IRJDV  WLOO nOGHUQ Sn GHQ PDQ
VRP lU I|UPnQVWDJDUH .RHIILFLHQWHQ I|U
EDUQHUKnOOVXUWDEHOO%'nGHWJlOOHUID
PLOMHSHQVLRQ VRP XWEHWDODV WLOO DUEHWVRI|U
P|JHW EDUQ I|U WLG HIWHU XSSQnGG VOXWnOGHU
I|U SHQVLRQ DQYlQGV OLNYlO HQ HQOLJW  
IDVWVWlOOGNRHIILFLHQWVRPK|MVLIDOOSHQ
VLRQHQEHYLOMDVWLOOVYLGDUHPHGWDOHW
7DEHOO$
bQNDV
lQNOLQJV
nOGHU
HOOHUXQGHU





































.RHIILFLHQW







































bQNDV
lQNOLQJV
nOGHU

.RHIILFLHQW








































































HOOHU|YHU 
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7DEHOO%
%DUQHWV
nOGHU



























.RHIILFLHQWGnSHQVLRQHQV
VOXWnOGHU
nU

nU

nU
















































































6RPLGHWWDEHVOXWDYVHGGnOGHUI|USHQVLRQ
VWDJDUH HOOHU SHQVLRQVWDJDUHQV EDUQ DQVHV
YHGHUE|UDQGHV nOGHU YLG GHQ WLGSXQNW I|U
YLONHQ EHWDOQLQJ L HWW I|U DOOW EHVWlPV 0HG
nUOLJSHQVLRQDYVHVGHQPnQDGVSHQVLRQVRP
XWEHWDODVYLGVDPPDWLGSXQNWPXOWLSOLFHUDG
PHGWDOHW
%HWDOQLQJLHWWI|UDOOWVNDOOEHVWlPPDVI|U
WLGSXQNWVRPI|OMHUHIWHUEHVOXWHWI|UVnGDQ
EHWDOQLQJ

9LGWLOOlPSQLQJHQDYGHWWDEHVOXWXWUlNQDV
WLGVSHULRGHUQD VDPW nOGHU I|U SHQVLRQVWDJD
UHQ RFK SHQVLRQVWDJDUHQV EDUQ PHG HQ Pn
QDGV QRJJUDQQKHW JHQRP DWW IXOOD PnQDGHU
|YHUVNMXWDQGHGDJDUKlUYLGOlPQDVXWDQEH
DNWDQGH.RHIILFLHQWHUQDIDVWVWlOOVLWDEHOOHU
QDLRFKPHGHQKXQGUDGHGHOVQRJ
JUDQQKHW JHQRP DQYlQGDQGH DY UlWOLQMLQJW
LQWHUSROHULQJVI|UIDUDQGH

'HWWD EHVOXW WUlGHU L NUDIW GHQ  MDQXDUL

*HQRP GHWWD EHVOXW XSSKlYV VRFLDO RFK
KlOVRYnUGVPLQLVWHULHWV EHVOXW DY GHQ  GH
FHPEHULVDPPDlUHQGH  

+HOVLQJIRUVGHQGHFHPEHU
6RFLDORFKKlOVRYnUGVPLQLVWHU0DLMD3HUKR

bOGUHUHJHULQJVVHNUHWHUDUH-XKD5RVVL
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