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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagstiftning om ändringssökande i beslut om social trygghet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att lagen om pen- Nämndernas namn skall ändras till besvärssion för arbetstagare, lagen om sjömanspen- nämnder som beskriver deras verksamhet.
sioner, lagen om olycksfallsförsäkring, lagen Genom de föreslagna ändringarna har man
om utkomstskydd för arbetslösa och sjukför- för avsikt att stärka nämndernas självständiga
säkringslagen skall ändras. Genom dessa och oberoende ställning som handläggare av
ändringar fortsätter man att genomföra de ärenden som gäller ändringssökande i beslut
ändringar som kommittén för ändringssökan- om social trygghet. I propositionen föreslås
de i beslut om social trygghet har föreslagit i också att behandlingen av besvär över beslut
lagstiftningen om social trygghet. Enligt pro- som gäller olycksfalls- och pensionsskydd
positionen skall pensionsnämnden som be- för idrottsutövare skall ske i enlighet med
handlar besvär angående pensioner inom den olycksfallsförsäkringssystemet. Dessutom föprivata sektorn i fråga om finansieringen lös- reslås i propositionen vissa tekniska ändringgöras från pensionsskyddscentralen och dess ar i fråga om delgivningen av beslut. De föverksamhet skall enligt lag finansieras ge- reslagna ändringarna är avsedda att träda i
nom avgifter som uppbärs hos pensionsan- kraft så snart som möjligt efter att de har anstalterna. Ett motsvarande arrangemang skall tagits av Riksdagen.
vidtas också för olycksfallsnämndens del.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1 . B a kg r u n d e n t i ll r e f o r me n

Frågan om hur ändringssökandet i socialförsäkringsärenden skall arrangeras har dryftats i flera år. Inom socialförsäkringssystemen tog man i början av år 1995 i bruk ett
självrättelseförfarande i de situationer där
man på basis av ny utredning i besvärsskedet
märker att ett beslut är felaktigt. I en sådan
situation kan pensionsanstalten, försäkringsanstalten eller en annan verkställande organisation direkt rätta sitt beslut i enlighet med
sökandens yrkanden, vilket gör att man
snabbare kan få ett riktigt beslut. Fr.o.m. början av april år 1999 har man vid försäkringsdomstolen och vid de besvärsnämnder som är
underställda den tillämpat förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat
har bestämts särskilt. Syftet med lagändringen var att förbättra rättsskyddet för parterna.
Enligt denna lagändring skall man vid utredningen av ärenden som gäller ändringssökande iaktta den s.k. officialprincipen. Dessutom kan man enligt 37 § förvaltningsprocesslagen anordna muntlig förhandling vid
nämnderna för att ett ärende skall kunna utredas. Försäkringsdomstolen skall enligt 38 §
förvaltningsprocesslagen hålla muntlig förhandling om en enskild part begär det. Förvaltningsprocesslagens bestämmelser om anförande av besvär, hörande av parter och motivering av beslut har också bidragit till preciseringen av de förfaranden som iakttas vid
behandlingen av besvär vid besvärsnämnderna. Ett av de centrala målen för lagändringen
var enligt motiveringen till regeringens proposition angående lagändringen (RP 83/1998
rd) att förenhetliga det förfarande som skall
iakttas vid behandlingen av besvär i olika socialförsäkringsärenden. Ett annat mål var att
det inte skall finnas ogrundade skillnader
mellan förfarandet vid behandlingen av socialförsäkringsärenden och förfarandet i andra
förvaltningsprocessärenden.
Behoven av revideringar i fråga om ändringssökandet i beslut om social trygghet har

senast behandlats i kommittén för ändringssökande i beslut om social trygghet. Kommittén hade till uppgift att utarbeta ett förslag
till reform av systemet för ändringssökande i
beslut om social trygghet. Kommittén blev
klar med sitt arbete den 31 oktober 2001
(Ändringssökande i beslut om social trygghet. Betänkande av kommittén för ändringssökande i beslut om social trygghet KB
2001:9). Kommittén gjorde en helhetsutredning av behovet av revideringar inom systemet för ändringssökande. I denna helhet ingår de olika skedena vid ändringssökandet i
beslut om social trygghet.
I samband med det uppdrag som kommittén för ändringssökande i beslut om social
trygghet gavs konstaterade man att det är ändamålsenligt att hålla kvar systemet med
nämnder på grund av det stora antalet besvär
i ärenden som gäller social trygghet. Systemet med nämnder behövs också för att garantera särskild sakkunskap. Kommittén föreslog att besvärsinstanser med karaktären av
nämnder fortfarande skall utgöra första instans vid ändringssökandet. Kommittén kartlade dessutom besvärsförfarandet vid olika
nämnder och utredde vilka möjligheter det
finns att skapa klarhet och enhetlighet i systemet med nämnder och i det förfarande
som iakttas vid dem. Kommittén utarbetade
ett förslag med riktlinjer för utvecklandet av
besvärsnämnderna.
Inom systemet för ändringssökande i socialförsäkringsärenden fungerar i regel en
nämnd som första besvärsinstans och försäkringsdomstolen som högsta besvärsinstans.
Årligen behandlas ungefär 40 000 besvär. I
enlighet med de förslag som lämnats av
kommittén för ändringssökande i beslut om
social trygghet har man strävat efter att förenhetliga systemet för ändringssökande i beslut om social trygghet så att statsrådet skall
tillsätta alla besvärsnämnder för fem år i sänder och så att besvärsnämnderna skall ha en
ordförande med uppdraget som huvudsyssla.
För olycksfallsnämndens, pensionsnämndens
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och statens pensionsnämnds del har bestämmelserna redan ändrats så att nämndernas
mandatperiod utgörs av en enhetlig femårsperiod. Prövningsnämnden utses däremot för
högst fyra år i sänder och arbetslöshetsnämndens mandatperiod är tre år. Statsrådet tillsätter alla besvärsnämnder för ärenden gällande
social trygghet, med undantag av kommunernas pensionsnämnd som tillsätts av inrikesministeriet för fyra år i sänder. Riksdagen
har under hösten 2003 godkänt regeringens
proposition med förslag till lag om ändring
av lagen om kommunala pensioner (RP
42/2003 rd), enligt vilken också kommunernas pensionsnämnd i fortsättningen skall utses av statsrådet på framställning av inrikesministeriet och enligt vilken nämndens mandatperiod är fem år.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har
den 10 mars 2003 gjort en framställning till
statsrådet om revidering av den lagstiftning
som gäller förvaltningsprocessen. I HFD:s
förslag har man konstaterat att det fortsättningsvis behövs besvärsinstanser med karaktären av nämnder, eftersom det behandlas ett
stort antal ärenden vid besvärsnämnderna för
ärenden som gäller social trygghet. I framställningen föreslogs inga ändringar i fråga
om ändringssökandet i beslut om social
trygghet.
Genom denna regeringsproposition fortsätter man den process som inletts vid ingången
av år 2003, vars syfte är att skapa klarhet i
systemet för ändringssökande. Förslaget gällande VILMA-reformen som överlämnats till
riksdagen den 3 oktober 2003 skapar klarhet
i förfarandet för ändringssökande inom arbetspensionssystemet, eftersom sökanden i
regel kommer att få endast ett pensionsbeslut
och vid ändringssökandet behöver anföra besvär endast angående ett beslut. Efter att
Vilma har trätt i kraft skall man enligt de förslag som lämnats av kommittén för ändringssökande i beslut om social trygghet utreda
hur ändringssökandet inom arbetspensionssystemen kan förenhetligas. I samband med
detta blir det aktuellt att överväga ifall ordförandena för besvärsnämnderna, vilka skall ha
uppdraget som huvudsyssla, skall utnämnas
tills vidare. Regeringen har för avsikt att i enlighet med de förslag som lämnats av kommittén för ändringssökande i beslut om social
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trygghet, genom en proposition som skall
överlämnas senare, överföra de ärenden som
för närvarande behandlas vid socialförsäkringsnämnderna till att behandlas vid prövningsnämnden och vid ingången av år 2007
avskaffa de socialförsäkringsnämnder som
fungerar i samband med Folkpensionsanstalten. Enligt kommitténs mål skall en besvärsnämnd i framtiden vara första besvärsinstans
i fråga om alla beslut som gäller social
trygghet och försäkringsdomstolen skall,
med vissa undantag, vara högsta besvärsinstans.
I propositionen har man beaktat riksdagens
justitieombudsmans beslut och ståndpunkter
som hör samman med detta ämne samt de
synpunkter som framförts i justitieministeriets utredning 2003:21 (Tillgodoseendet av
rättsskyddet vid behandlingen av besvär över
beslut om invalidpension och olycksfallsförsäkring i försäkringsdomstolen. JM utlåtanden och utredningar 2003:21), i den omfattning de kan tillämpas på nämnderna inom
systemet för ändringssökande i beslut om social trygghet. Vid nämnderna iakttas officialprincipen, vilken innebär att man vid besvärsinstanserna beaktar alla de faktorer som
hör samman med ett ärende, fastän ändringssökanden inte själv har kunnat åberopa dem.
Vid ändringssökandet i socialförsäkringsärenden finns det inte något tvåpartsförhållande och ändringssökandens rättsskydd skall
inte vara beroende av om ändringssökanden
känner till de tillämpliga bestämmelserna eller av hur han eller hon kan driva sin sak.
Besvärsnämnderna har effektiverat sin
verksamhet och kartlägger som bäst sina sätt
att verka på basis av betänkandet av kommittén för ändringssökande i beslut om social
trygghet och på basis av den nya förvaltningslagen (434/2003). De ändringar som
skall genomföras i statens och kommunernas
pensionssystem till följd av reformen av den
privata sektorns pensionssystem (643/2003)
är ännu under arbete. Dessutom påverkas systemet för ändringssökande av principen om
sista anstalt (VILMA) som träder i kraft år
2004. Av dessa orsaker behövs ytterligare tid
för beredningen av de övriga reformerna av
systemet för ändringssökande.
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2 . N u lä g e

Inom den privata sektorns arbetspensionssystem är enligt 20 § lagen om pension för
arbetstagare (395/1961; senare APL) pensionsnämnden första besvärsinstans när det
gäller sökande av ändring i beslut som fattats
av försäkringsanstalterna. Medlemmarna i
pensionsnämnden verkar under domaransvar
och på medlemmarnas rätt att kvarstå i uppdraget tillämpas vad som i 103 § Finlands
grundlag (731/1999; grundlagen) bestäms om
domarnas rätt att kvarstå i tjänsten. Nämndens beslut verkställs på samma sätt som
laga kraft vunna domar.
Till följd av de förslag som lämnats av
kommittén för ändringssökande i beslut om
social trygghet fick pensionsnämnden i administrativt hänseende en självständigare
ställning genom den ändring av 20 §
(1319/2002) APL som trädde i kraft den 1
januari 2003. Pensionsnämnden lösgjordes i
administrativt hänseende från pensionsskyddscentralen och pensionsnämndens medlemmar som tidigare utsågs av social- och
hälsovårdsministeriet utses nu av statsrådet.
Nämndens finansiering förblev dock oförändrad. Enligt 21 § förordningen om pension
för arbetstagare (183/1962; APF) bestrids
pensionsnämndens arvodes- och lönekostnader liksom övriga utgifter för nämndens
verksamhet av pensionsskyddscentralens
medel. Genom denna regeringsproposition
strävar man efter att stärka pensionsnämndens självständiga ställning och förnya pensionsnämndens finansiering på ett sådant sätt
att nämndens avskildhet från pensionsskyddscentralen ytterligare förstärks.
Enligt 53 § lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948) är olycksfallsnämnden första besvärsinstans inom olycksfallsförsäkringssystemet. Även olycksfallsnämndens medlemmar verkar under domaransvar och på medlemmarnas rätt att kvarstå i uppdraget tillämpas vad som bestäms om domarnas rätt att
kvarstå i tjänsten. I nämndens beslut kan ändring sökas hos försäkringsdomstolen som i
regel är högsta besvärsinstans i ärenden som
gäller social trygghet. Olycksfallsnämndens
verksamhet finansieras för närvarande genom
avgifter som uppbärs hos försäkringsanstalterna och nämndens budget fastställs av

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.
Mandatperioden för olycksfallsnämndens
medlemmar ändrades till fem år genom den
ändring av 53 § (1327/2002) lagen om
olycksfallsförsäkring som trädde i kraft den 1
januari 2003.
3 . F ö r e s la g n a ä n d r in g a r

Genom denna proposition fortsätter man
det arbete som kommittén för ändringssökande i beslut om social trygghet har påbörjat (kommittébetänkande 2001:9), genom
vilket nämndernas oberoende ställning som
självständiga organ för ändringssökande
stärks. I enlighet med detta syfte föreslår man
i propositionen att namnen på dessa nämnder
ändras så att det tydligare än för närvarande
framgår att de är oberoende besvärsinstanser.
Pensionsnämndens nya namn föreslås bli
pensionsbesvärsnämnden och olycksfallsnämndens nya namn föreslås bli olycksfallsbesvärsnämnden. I propositionen föreslås
också att de bestämmelser som gäller pensionsnämndens och olycksfallsnämndens finansiering ändras, så att sådana organisationer som hör till försäkringssystemet i fråga
inte längre skall delta i beslutsfattandet angående nämndens ekonomi. Dessutom föreslås
att sammansättningen av pensionsnämndens
beslutföra divisioner och olycksfallsnämndens beslutföra sektioner skall regleras på
lagnivå.
De medel som behövs för pensionsbesvärsnämndens verksamhet skall enligt den
föreslagna lagen liksom för närvarande uppbäras hos pensionsanstalterna inom den privata sektorn, men kostnaderna skall fördelas
mellan pensionsanstalterna inom den privata
sektorn kalenderårsvis i förhållande till det
antal ärenden från varje pensionsanstalt som
inletts vid nämnden. Varje pensionsanstalt
skall dock kalenderårsvis betala en bestämd
minimiavgift. Ett motsvarande lagstadgat arrangemang har vidtagits inom olycksfallsförsäkringssystemet i fråga om olycksfallsnämndens finansiering. Finansieringsmodellen har visat sig fungera väl i praktiken.
Beslutsfattandet angående besvärsinstansernas ekonomi skall vara avskilt från de organisationer, dvs. försäkrings- och pensionsanstalter, i vilkas beslut man söker ändring
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hos besvärsinstanserna. Nämndernas oavhängighet förutsätter att inte heller dessa anstalters centralorganisationer eller andra gemensamma organisationer fattar beslut om
nämndernas finansiering.
Finanserna inom arbetspensionssystemet
och olycksfallsförsäkringssystemet övervakas av Försäkringsinspektionen. Enligt lagen
om Försäkringsinspektionen (78/1999) övervakar och inspekterar Försäkringsinspektionen försäkrings- och pensionsanstalterna
samt andra som är verksamma inom försäkringsbranschen så som särskilt bestäms om
detta. Detta betyder att Försäkringsinspektionens behörighet och innebörden av den övervakning Försäkringsinspektionen utför regleras i olika speciallagar. Försäkringsinspektionen är i administrativt hänseende underställd social- och hälsovårdsministeriet, men
är dock i sitt beslutsfattande självständig och
oberoende av ministeriet.
Det väsentligaste med tanke på beslutsfattandet angående besvärsnämndernas ekonomi är fastställandet av budgeten. På basis av
den fastställda budgeten uppbärs de kostnadsandelar som fastställs på det ovan angivna sättet hos pensions- och försäkringsanstalterna. I propositionen föreslås att budgeten
för besvärsnämnderna skall beredas och behandlas vid förvaltningsdivisionen eller sektionen i respektive nämnd, varefter den
fastställs av Försäkringsinspektionen som
också fastställer de löne- och arvodesgrunder
som ingår i nämndens budget. Eftersom Försäkringsinspektionen är ett oberoende statligt
ämbetsverk som övervakar finanserna inom
arbetspensions- och olycksfallsförsäkringssystemet, är den också ett lämpligt organ för att
fastställa budgeten för besvärsinstanserna.
Avsikten är dock inte att Försäkringsinspektionen vid behandlingen av budgetförslagen
skall befatta sig med de förfaranden som reglerats i APL eller lagen om olycksfallsförsäkring eller med dessa lagars syften eller
strukturer. Försäkringsinspektionens uppgift
skall enbart vara att fastställa budgeten för
dessa nämnder och i samband med detta
övervaka att budgeten är lagenligt uppgjord.
Dessutom skall Försäkringsinspektionen ha
till uppgift att försäkra sig om att de kostnadsändringar som föreslagits i nämndernas
budget motsvarar förändringen i den allmän-
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na kostnadsnivån. De ändringar som föreslagits i budgeten skall grunda sig på behov som
hör samman med ändringar i nämndens verksamhet.
Pensionsbesvärsnämnden och olycksfallsbesvärsnämnden skall själva fastställa sitt
bokslut. Fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för nämndens förvaltningsdivision eller -sektion skall ske så
att utomstående revisorer avger en sådan revisionsberättelse som avses i 19 § revisionslagen (936/1994) till nämndens plenum. Revisionsberättelsen skall enligt nämnda lagrum innehålla revisorernas utlåtande bl.a. om
fastställande av bokslutet och om ansvarsfrihet. Bokslutet skall sändas till Försäkringsinspektionen för kännedom.
Genom det föreslagna förfarandet skall
pensionsbesvärsnämndens ekonomi avskiljas
från pensionsskyddscentralen och olycksfallsbesvärsnämndens ekonomi skall å sin
sida avskiljas från Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Därigenom får nämnderna
en klart avskild ställning i förhållande till de
anstalter vilkas beslut nämnderna prövar.
Dessa förändringar stärker således nämndernas oavhängighet och ställning som av självständiga besvärsinstanser som fungerar på
samma sätt som domstolar. Fastän det är ändamålsenligt att pensionsbesvärsnämnden
köper vissa kontorstjänster av pensionsskyddscentralen, är det inte ändamålsenligt
att pensionsskyddscentralen är skyldig att betala mervärdesskatt för de tjänster som tillhandahålls, såsom skötsel av telefonväxeln,
kopiering, översättning, vaktmästar- och kurirtjänster, postning och övriga distributionstjänster samt ekonomiförvaltning. Försäljningen av tjänster hör samman med skötseln
av obligatoriska socialförsäkringar och ett
motsvarande arrangemang som är fritt från
mervärdesskatt har vidtagits i fråga om verksamheten mellan olycksfallsnämnden och
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.
Kommittén för ändringssökande i beslut
om social trygghet föreslog att den skyldighet som anges i 38 § förvaltningsprocesslagen att hålla muntlig förhandling om en enskild part begär det skall utsträckas att gälla
alla besvärsnämnder som behandlar beslut
om social trygghet. Efter att kommittén för
ändringssökande i beslut om social trygghet
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hade överlämnat sina förslag har riksdagen
antagit en ny förvaltningslag där principerna
om god förvaltning betonas. Man har för avsikt att genom särskild lagstiftning utsträcka
förvaltningslagens principer att gälla arbetspensionssystemet och olycksfallsförsäkringssystemet. Man skall således också inom den
privata sektorn, redan i praktiken av försäkringsanstaltena, iaktta principerna om god
förvaltning, vilka t.ex. utgörs av principen
om ojävighet och principen om hörande av
parterna.
De ärenden som avgörs vid besvärsnämnderna för beslut om social trygghet gäller den
lagstadgade rätt till grundläggande försörjning som avses i 19 § 2 mom. grundlagen.
Därför har besvärsinstanserna en mycket
stark skyldighet att utreda ärendena på tjänstens vägnar. Dessutom har nämnderna i enlighet med 37 § förvaltningsprocesslagen
möjlighet att hålla muntlig förhandling. I detta skede är det ännu ändamålsenligt att följa
med hur principerna om god förvaltning
genomförs i och med tillämpningen av 37 §
förvaltningsprocesslagen i nämndernas praxis. Det är ändamålsenligt att ta i bruk det förfarande som avses i 38 § förvaltningsprocesslagen först efter att praxis gällande tolkningen av 37 § förvaltningsprocesslagen har
blivit vedertagen och man fått mer erfarenhet
av dess funktion.
Enligt lagen om försäkringsdomstolen
(132/2003) som har trätt i kraft den 1 maj
2003 och som har utformats i enlighet med
de principer som utarbetats av kommittén för
ändringssökande i beslut om social trygghet
är det HFD som ansvarar för den rättsliga
övervakningen av förfarandet inom arbetspensionssystemet.
Försäkringsdomstolen
övervakar i egenskap av högsta besvärsinstans att pensionsanstalternas, olycksfallsförsäkringsanstalternas och besvärsnämndernas
beslut är lagenliga och riktiga i sak. Arbetspensions- och olycksfallsförsäkringssystemen övervakas dessutom av riksdagens justitieombudsman och av justitiekanslern i statsrådet.
Förvaltningsprocesslagen ändrades i samband med att förvaltningslagen stiftades. Enligt 55 § förvaltningsprocesslagen delges ett
beslut som kan överklagas parten mot ett
mottagningsbevis. Detta förfarande skulle

vara betungande vid ändringssökandet i beslut om social trygghet på grund av det stora
antalet sådana beslut. Därför föreslås att delgivningen av beslut i enlighet med gällande
praxis skall ske per post. De ändringar som
föranleds av detta skall göras i APL, lagen
om sjömanspensioner (72/1956), lagen om
olycksfallsförsäkring, lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och sjukförsäkringslagen (364/1963).
De ändringar som föreslagits i propositionen förändrar pensionsbesvärsnämndens
uppbyggnad, så att det i enlighet med vad
kommittén för ändringssökande i beslut om
social trygghet har föreslagit blir tydligare att
nämnden verkar i egenskap av domstol. Därför är det ändamålsenligt att utse en pensionsbesvärsnämnd med den nya sammansättningen vid ingången av år 2007, när de
lagändringar som nu föreslagits har trätt i
kraft. Då har man också hunnit få erfarenhet
av VILMA-reformen som träder i kraft vid
ingången av år 2004 och av reformen av den
privata sektorns arbetspensionssystem som
träder i kraft vid ingången av år 2005. Detta
innebär att man då kan bedöma om det är
möjligt att genomföra en sammanslagning av
de nämnder som behandlar besvär angående
pensioner, vilket kommittén för ändringssökande i beslut om social trygghet haft som
mål.
I propositionen föreslås dessutom att de besvär som gäller olycksfallsersättningar för idrottsutövare skall behandlas vid olycksfallsbesvärsnämnden. De ändringar som föranleds av detta skall göras i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
(575/2000). På de ärenden som avses i lagen
om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare tillämpas lagen om försäkringsavtal, om inte något annat föreskrivs i den
först nämnda lagen. Ändring söks således
hos en allmän domstol. Idrottsutövarnas
olycksfallsskydd bestäms dock i tillämpliga
delar i enlighet med bestämmelserna i 2 kap.
lagen om olycksfallsförsäkring. Skyddet
skall till sin innebörd motsvara det allmänna
arbetsolycksfallsskyddet, till de delar det inte
uttryckligen föreskrivits sådana undantag
som beror på särdragen inom idrotten. Därför
är det motiverat att säkerställa att skyddet är
enhetligt också när det gäller ändringssökan-
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de. Således skall olycksfallsbesvärsnämnden
och försäkringsdomstolen fungera som besvärsinstanser i frågor som gäller olycksfallsskyddet. Högsta domstolen fungerar i dessa
frågor som besvärsinstans närmast i ärenden
som gäller skadeståndsrättsliga orsakssamband. De bestämmelser i lagen om olycksfallsförsäkring som gäller undanröjande av
beslut, ny behandling av ett ärende, rättelse
av fel och återkrav av en grundlöst utbetald
ersättning skall också gälla i fråga om
olycksfallsskyddet för idrottsutövare. En försäkringsanstalt skall också kunna begära ett
utlåtande om olycksfallsskyddets innebörd av
ersättningsnämnden för olycksfallsärenden.
De bestämmelser i förvaltningslagen som garanterar god förvaltning, såsom skyldigheten
att höra parterna, skall också gälla i fråga om
förfarandet.
I fråga om innebörden av pensionsskyddet
för idrottsutövare regleras i lag bara pensionsåldern samt den obligatoriska avgift genom vilken föreningarna skall anordna detta
försäkringsskydd. Skyddet har till sin innebörd lämnats öppet så att man skall kunna
avtala närmare om det i försäkringsavtalet.
Detta förfarande är ändamålsenligt med hänsyn till de olika idrottsgrenarnas resurser och
behov. Eftersom det i dessa fall i huvudsak är
fråga om innebörden av ett avtalsbaserat
skydd, skall ändring i dessa ärenden fortsättningsvis sökas hos en allmän domstol som
prövar frågan som ett ärende gällande tolk-
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ningen av innehållet i ett försäkringsavtal.
I propositionen föreslås också att 53 d § lagen om olycksfallsförsäkring ändras så att
man inte genom ordinära rättsmedel skall
kunna söka ändring i ett beslut genom vilket
försäkringsdomstolen har undanröjt ett beslut.
Pensionsnämndens och olycksfallsnämndens ekonomi står utanför statens budget.
Propositionen medför inga kostnader för staten.
4 . B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet. I
samband med beredningen har man hört försäkringsdomstolen, pensionsnämnden, kommunernas pensionsnämnd, olycksfallsnämnden, arbetslöshetsnämnden, prövningsnämnden, socialförsäkringsnämnderna, statens arbetsmarknadsverk, pensionsskyddscentralen,
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund,
Försäkringsinspektionen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Industrins
och Arbetsgivarnas Centralförbund TT ry,
AKAVA rf, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf, Servicearbetsgivarna rf,
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry, inrikesministeriet, finansministeriet samt justitieministeriet.

DETALJMOTIVERING

1.

L a g e n o m p e n s io n f ö r a r b e t s t a gare

20 §. I paragrafen regleras besvärsförfarandet i fråga om beslut som fattats inom den
privata sektorns arbetspensionssystem och de
tidsfrister som är förknippade med besvären.
Dessa förblir oförändrade. Pensionsnämndens namn skall dock ändras till pensionsbesvärsnämnden. Bestämmelsen i nuvarande

21 § 1 mom. om tidsfristen för anförande av
besvär över pensionsnämndens beslut ses
över i fråga om sin ordalydelse och flyttas till
20 § 2 mom. Momentet motsvarar till sitt innehåll den nuvarande bestämmelsen. Bestämmelsen i nuvarande 21 § 2 mom. om
tidsfristen för anförande av besvär hos försäkringsdomstolen flyttas till 20 § 3 mom.
Bestämmelsen i nuvarande 21 § 4 mom. om
tidpunkten för delfående av ett beslut flyttas
till 20 § 4 mom. Till momentet fogas en be-
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stämmelse om att besvärsinstansernas beslut
även i fortsättningen skall delges ändringssökanden per post, vilket innebär en avvikelse
från de bestämmelser som ingår i 55 § förvaltningsprocesslagen och i förvaltningslagen. Förfarandet är vedertaget i fråga om beslut som gäller social trygghet och vid sökandet av ändring i dessa beslut och har visat
sig vara fungerande.
20 a §. Paragrafen är ny. I paragrafen regleras pensionsbesvärsnämndens sammansättning, behörighetskraven för medlemmarna
och hur dessa utses samt vissa av de sätt på
vilka pensionsbesvärsnämnden arbetar. I 1
mom. bestäms om behörighetskraven för
pensionsbesvärsnämndens ordförande samt
pensionsbesvärsnämndens sammansättning.
Dessutom innehåller 1 mom. en bestämmelse
om hur pensionsbesvärsnämndens medlemmar utses och om domared. I 2 mom. ingår
en bestämmelse om de övriga medlemmarna
i pensionsbesvärsnämnden och om de behörighetskrav som gäller dem. Som behörighetskrav anges sådan utbildning som krävs
för uppdraget, förtrogenhet med de förmånssystem som behandlas vid nämnden samt
språkkunskap. Medlemmarna i nämnden
skall utses så att det vid nämnden finns tillräcklig kunskap i de båda inhemska språken.
I 3 mom. ingår liksom för närvarande en bestämmelse om att medlemmarna i pensionsbesvärsnämnden verkar under domaransvar
och om att vad som bestäms om innehavare
av domartjänst i övrigt gäller om medlemmarnas rätt att kvarstå i uppdraget. Dessutom
bestäms i 3 mom. att pensionsbesvärsnämnden kan arbeta uppdelad i divisioner och att
pensionsbesvärsnämnden fastställer en egen
arbetsordning. Bestämmelsen i nuvarande
20 § 5 mom. förordningen om pension för
arbetstagare flyttas till 20 a § 4 mom.
20 b §. Paragrafen är ny. Paragrafen innehåller bestämmelser om behandlingen av
ärenden vid pensionsbesvärsnämnden och
om rätten att få handräckning av myndigheter. I likhet med vad som gäller för närvarande skall förvaltningsprocesslagen tillämpas
vid nämnden, om inte något annat bestäms
särskilt. Denna bestämmelse motsvarar nuvarande 20 § 2 mom. En bestämmelse om
nämndens rätt att få handräckning av myndigheter ingår i nuvarande 20 § 3 mom., vil-

ket tas in som 2 mom.
20 c §. Paragrafen är ny. I paragrafen ingår
bestämmelser om sammansättningen av pensionsnämndens divisioner och deras beslutförhet, om behandlingen av pensionsbesvärsnämndens administrativa ärenden samt om
pensionsbesvärsnämndens förstärkta division
och plenum. Bestämmelserna om detta ingår
för närvarande i förordningen om pension för
arbetstagare, med undantag för bestämmelsen om en förstärkt division. Eftersom pensionsbesvärsnämndens beslut fattas vid behandling i divisionerna, överförs dessa bestämmelser till lagen. Till 1 mom. fogas ett
omnämnande av att sammansättningen av
pensionsbesvärsnämndens divisioner med
hänsyn till parterna skall vara jämbördig.
Detta omnämnande överensstämmer med det
förslag som har framställts av kommittén för
ändringssökande i beslut om social trygghet.
En jämbördig sammansättning av divisionerna är ur parternas synvinkel en central faktor
genom vilken besvärsmyndighetens oavhängighet och objektivitet kan garanteras.
Även behandlingen av pensionsbesvärsnämndens administrativa ärenden skall regleras på lagnivå. Bestämmelserna i nuvarande
20 a § 1 och 2 mom. slås samman, ses över i
fråga om sin ordalydelse och flyttas till
20 c § 4 mom.
I 5 mom. bestäms att pensionsbesvärsnämnden skall ges möjlighet att arbeta på ett
nytt sätt. Det är fråga om en förstärkt division, där pensionsbesvärsnämndens ordförande fungerar som ordförande och vice ordförandena samt medlemmarna i den division
som tidigare behandlat ärendet fungerar som
medlemmar. Det förfarande som den förstärkta divisionen medför behövs, eftersom
förvaltningsdivisionen inte fattar beslut i
andra frågor än sådana som gäller administration, utan endast ger divisionerna rekommendationer i frågor som gäller rättsskipning. Plenum innebär däremot ett tungrott
förfarande och används därför relativt sällan.
Vid den förstärkta divisionen kan man också
fatta beslut om principiella riktlinjer t.ex. i
sådana situationer där lagstiftningen skall revideras. Ett behörighetsvillkor för ordförandena är att de skall ha avlagt examen som
medför behörighet för domartjänst och genom att förutsätta att alla ordförande skall
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delta i beslutsfattandet strävar man också efter att betona den juridiska sakkunskapen vid
den förstärkta divisionen. En motsvarande
bestämmelse om en förstärkt division ingår i
13 § 1 mom. lagen om försäkringsdomstolen
samt i 15 och 16 § lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999).
I 6 mom. ingår en bestämmelse om pensionsbesvärsnämndens plenum. Till sitt innehåll motsvarar momentet det förfarande som
regleras i 20 § 4 mom. förordningen om pension för arbetstagare.
21 §. I Riksdagen behandlas regeringens
proposition angående sista pensionsanstalt
(RP 85/2003 rd. Regeringens proposition till
Riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om sista pensionsanstalt och
till permanenta bestämmelser om datasekretess). Det föreslås där att hänvisningen i 1
mom. till 9 a § 1 mom. APL stryks, eftersom
9 a § har upphävts genom lag 1011/2002.
Där föreslås det också att omnämnandet av
statskontoret och den kommunala pensionsanstalten i 5 mom. ändras till ett omnämnande av en pensionsanstalt inom den offentliga
sektorn. Nu föreslås det, att bestämmelserna i
nuvarande 21 § 1 – 4 mom. ses över i fråga
om sin ordalydelse och flyttas till 20 §. I 21 §
bestäms om tillämpningen av principen om
sista anstalt vid ändringssökandet.
21 f §. I paragrafen regleras pensionsbesvärsnämndens finansiering och övervakningen av denna. I avvikelse från vad som
gäller för närvarande skall pensionsbesvärsnämndens finansiering och verksamhet tryggas på ett sådant sätt som stärker nämndens
självständiga ställning. Pensionsbesvärsnämndens verksamhet skall enligt lagen finansieras genom avgifter som uppbärs hos
pensionsanstalterna inom den privata sektorn. I fråga om budgetmedlen kommer pensionsbesvärsnämnden efter denna reform att
vara tillräckligt avskild i förhållande till pensionsskyddscentralen och de pensionsanstalter angående vilkas beslut ändring söks hos
nämnden.
Pensionsbesvärsnämndens budget skall
fastställas av Försäkringsinspektionen. Försäkringsinspektionen har till uppgift att övervaka dem som är verksamma inom försäkringsbranschen och är i fråga om beslutsfattandet ett självständigt organ som har en obe-
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roende ställning i förhållande till arbetspensionssystemet. Därför är Försäkringsinspektionen också ett lämpligt organ för att övervaka pensionsbesvärsnämndens ekonomi.
Enligt 1 mom. skall pensionsbesvärsnämndens budget fastställas av plenum som är
pensionsbesvärsnämndens högsta förvaltningsorgan. I 2 mom. bestäms hur de kostnader som föranleds av pensionsbesvärsnämndens verksamhet skall fördelas mellan pensionsanstalterna inom den privata sektorn.
Varje pensionsanstalt skall betala sin andel
av kostnaderna för pensionsbesvärsnämndens
verksamhet och därutöver också ett visst minimieurobelopp. I 2 mom. ingår en bestämmelse om möjligheten att genom förordning
av statsrådet utfärda närmare bestämmelser
om uppbärandet och redovisningen av avgifterna.
2.

L a g e n o m s j ö ma n s p e n s io n e r

59 §. Till 4 mom. fogas en bestämmelse
om att ett beslut även i fortsättningen skall
delges ändringssökanden per post, vilket innebär en avvikelse från de bestämmelser som
ingår i 55 § förvaltningsprocesslagen och i
förvaltningslagen. Förfarandet motsvarar gällande praxis.
3.

L a g e n o m o ly c ksf a llsf ö r s ä kr in g

53 §. Ordalydelsen i 2 och 3 mom. ses över
och till 2 mom. fogas ett omnämnande av de
medlemmar som utses på förslag av lantbruksföretagarorganisationerna. Till 3 mom.
fogas dessutom ett omnämnande av att det
vid nämnden skall finnas tillräcklig kunskap i
de inhemska språken. I 4, 5 och 7 mom. bestäms om olycksfallsbesvärsnämndens finansiering, övervakningen av denna samt möjligheten att få handräckning av myndigheter.
Olycksfallsbesvärsnämndens
ekonomiska
självständighet och oberoende ställning i förhållande till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och de försäkringsanstalter i vilkas beslut ändring söks hos nämnden skall
stärkas på motsvarande sätt som pensionsbesvärsnämndens ställning. Enligt 4 mom. skall
olycksfallsbesvärsnämndens budget faststäl-
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las av Försäkringsinspektionen. Enligt momentet skall bokslutet fastställas av plenum
som är olycksfallsbesvärsnämndens högsta
förvaltningsorgan. I 5 mom. bestäms hur de
kostnader som föranleds av olycksfallsbesvärsnämndens verksamhet skall fördelas
mellan de försäkringsanstalter som bedriver
lagstadgad olycksfallsförsäkringsverksamhet.
En motsvarande bestämmelse ingår för närvarande i 18 § förordningen om olycksfallsnämnden (839/1981). Olycksfallsbesvärsnämndens ställning som oberoende besvärsinstans stärks av att grunderna för nämndens
finansiering och övervakningen av ekonomin
regleras på lagnivå. Dessutom innehåller 5
mom. en bestämmelse om möjligheten att
genom förordning av statsrådet utfärda närmare bestämmelser om uppbärandet och redovisningen av avgifterna. Den bestämmelse
om handräckning av myndigheterna som ingår i nuvarande 17 § förordningen om
olycksfallsnämnden ses över i fråga om sin
ordalydelse och flyttas till 7 mom.
53 a §. I 4—6 mom. bestäms om olycksfallsbesvärsnämndens sammansättning i
ärenden som gäller ändringssökande. Bestämmelserna om detta ingår för närvarande i
6 § förordningen om olycksfallsnämnden.
Bestämmelsernas ordalydelse ses över och
till 4 mom. fogas ett omnämnande av att sektionernas sammansättning med hänsyn till
parterna skall vara jämbördig. De bestämmelser om förvaltningssektionen som ingår i
5 § förordningen ses över i fråga om sin ordalydelse och flyttas till 7 mom. I 8 mom.
ingår bestämmelser om en förstärkt sektion.
Det förfarande med plenum som avses i 9
mom. har använts ganska sällan, eftersom
förfarandet har visat sig vara relativt tungrott.
För att garantera en enhetlig beslutspraxis
inom nämndens olika sektioner har principiella frågor vid behov diskuterats vid nämndens förvaltningssektion. Detta inofficiella
förfarande är dock inte i sig tillräckligt med
tanke på det nämnda syftet att uppnå enhetlighet i beslutspraxis. Förvaltningssektionen
kan inte behandla och avgöra rättsskipningsärenden och ett sådant förfarande kan inte
anses ändamålsenligt. Därför föreslås att förfarandet med en förstärkt sektion skall tas i
bruk vid nämnden. En motsvarande bestämmelse ingår också i 13 § 1 mom. lagen om

försäkringsdomstolen och i 15 och 16 § lagen
om förvaltningsdomstolar. Vid den förstärkta
sektionen kan man fatta beslut om principiella riktlinjer i synnerhet i sådana situationer
där lagstiftningen skall revideras.
Nämndens ordförande eller vice ordförande
skall enligt propositionen kunna förordna att
ett ärende eller en fråga som hör till ett ärende skall avgöras vid den förstärkta sektionen.
Till den förstärkta sektionen hör förutom ordföranden och vice ordförandena även medlemmarna i den sektion som tidigare behandlat ärendet. Olycksfallsbesvärsnämndens ordförande skall fungera som ordförande i den
förstärkta sektionen. Den förstärkta sektionen
fattar beslut i rättsskipningsärenden och eftersom ordförandena deltar i beslutsfattandet
vid den förstärkta sektionen är de bundna av
de beslut som fattas. Detta främjar upprätthållandet av en enhetlig beslutspraxis. Ett
behörighetsvillkor för ordförandena är att de
skall ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst och genom att förutsätta
att alla ordförande skall delta i beslutsfattandet strävar man också efter att betona den juridiska sakkunskapen vid den förstärkta sektionen.
53 c §. Till 6 momentet fogas en bestämmelse om att olycksfallsbesvärsnämndens
och försäkringsdomstolens beslut även i fortsättningen skall delges ändringssökanden per
post, vilket innebär en avvikelse från de bestämmelser som ingår i 55 § förvaltningsprocesslagen och i förvaltningslagen. Förfarandet är vedertaget i fråga om beslut som gäller
social trygghet och vid sökandet av ändring i
dessa beslut och har visat sig vara fungerande. I 41 e § bestäms om motsvarande delgivningsskyldighet för försäkringsanstalter.
53 d §. Den sista meningen i 1 mom. skall
strykas. Det skall inte vara möjligt att genom
ordinära rättsmedel söka ändring i ett beslut
genom vilket försäkringsdomstolen har undanröjt ett beslut.
4.

L a g e n o m u t ko ms t s ky d d f ö r
a r b e t s lö s a

12 kap. 3 §. Till 5 mom. fogas ett omnämnande av att arbetslöshetsnämndens beslut
även i fortsättningen skall delges ändringssö-
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kanden per post, vilket innebär en avvikelse
från de bestämmelser som ingår i 55 § förvaltningsprocesslagen och i förvaltningslagen.
5.

S j u kf ö r s ä kr in g s la g e n

55 §. Paragrafen innehåller en bestämmelse
om att socialförsäkringsnämndens och prövningsnämndens beslut även i fortsättningen
skall delges ändringssökanden per post, vilket innebär en avvikelse från de bestämmelser som ingår i 55 § förvaltningsprocesslagen
och i förvaltningslagen.
6.

L a g e n o m o ly c ksf a lls- o c h p e n s i o n s s ky d d f ö r i d r o t t s u t ö v a r e

9 §. I paragrafen föreslås att de bestämmelser om olycksfallsersättning för arbetstagare
som ingår i 53 och 53 a-53 c § lagen om
olycksfallsförsäkring skall tillämpas på ändringssökandet för idrottsutövares del. Som
besvärsinstanser i fråga om olycksfallsskyddet fungerar således olycksfallsbesvärsnämnden och försäkringsdomstolen, samt
närmast i ärenden som gäller skadeståndsrättsliga orsakssamband även högsta domstolen. Också de bestämmelser om undanröjande av beslut, ny behandling av ett ärende, rättelse av fel och återkrav av en grundlöst utbetald ersättning som ingår i 53 d—53 g § lagen om olycksfallsförsäkring skall gälla i
fråga om den olycksfallsersättning som beviljas idrottsutövare.

förändrar pensionsbesvärsnämndens uppbyggnad så att det blir tydligare att den verkar i egenskap av domstol. Bestämmelserna
om pensionsbesvärsnämnden skall fortsättningsvis ingå i APL. Det har föreslagits flera
ändringar i APL. Den ändring som gäller
principen om sista pensionsanstalt och de
ändringar som avses i den proposition som
innebär att förvaltningslagen utsträcks att
omfatta beslutsfattandet vid pensionsanstalterna är avsedda att träda i kraft vid ingången
av år 2004. Reformen av den privata sektorns
pensionssystem träder i kraft vid ingången av
år 2005. Dessa ändringar inverkar också väsentligt på den nya sammansättning som föreslås för pensionsbesvärsnämnden. Därför
föreslås att pensionsbesvärsnämnden i sin
nya sammansättning skall tillsättas första
gången vid ingången av år 2007. Då har man
också hunnit få erfarenhet av principen om
sista pensionsanstalt och av arbetspensionsreformen inom den privata sektorn, vilket gör
det möjligt att bedöma om det är möjligt att
genomföra en sammanslagning av de nämnder som behandlar besvär angående pensioner, vilket kommittén för ändringssökande i
beslut om social trygghet har haft som mål.
Pensionsbesvärsnämndens och olycksfallsbesvärsnämndens budget skall dock enligt de
föreslagna lagarna fastställas första gången
för år 2005. Innan lagarna träder i kraft får
man vidta de åtgärder som verkställigheten
av lagarna förutsätter.
9.

7.

L a g o m F ö r s ä kr in g s in sp e kt io nen

2 §. Till paragrafen fogas omnämnanden av
pensionsbesvärsnämnden och olycksfallsbesvärsnämnden. Försäkringsinspektionen skall
ha till uppgift att årligen fastställa besvärsnämndernas budget.
8.

I kr a f t t r ä d a n d e

De föreslagna lagändringarna är avsedda
att träda i kraft den 1 januari 2004.
De ändringar som föreslås i propositionen
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L a g s t if tn in g s o r d n in g

De bestämmelser som gäller domstolarna
ingår i grundlagen. Enligt 3 § 3 mom. grundlagen utövas den dömande makten av oberoende domstolar, i högsta instans av högsta
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen.
De i lag angivna nämnderna för ändringssökande i beslut om social trygghet fungerar på
samma sätt som domstolar. Medlemmarna i
nämnderna verkar enligt lagarna under domaransvar och deras oavhängighet tryggas
genom de regler om jäv som gäller för domare. Genom den förvaltningspraxis som iakttagits vid social- och hälsovårdsministeriet
har man velat garantera kontinuiteten i besvärsnämndernas verksamhet, enhetligheten i

12

RP 155/2003 rd

rättspraxis samt tillgodoseendet av besvärandens rättsskydd i den lagstiftning som gäller
nämnderna samt vid tillsättandet av nämnderna. De föreslagna ändringarna bidrar till
att stärka det rättsskydd som avses i 21 §
grundlagen vid sökandet av ändring i beslut
om social trygghet.

På dessa grunder anser regeringen att de
lagar som ingår i propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 20 § och 21 §, av
dessa lagrum 20 §, sådan den lyder i lag 1319/2002, och 21 §, sådan den lyder i lagarna
878/1994, 1263/1999, 1331/1999, 375/2001 och xx/2003, samt
fogas till lagen nya 20 a §, 20 b §, 20 c § och 21 f §, som följer:
20 §
För besvärsförfarande finns pensionsbesvärsnämnden och försäkringsdomstolen.
En part som är missnöjd med en pensionsanstalts beslut i ett ärende som gäller en förmån eller skyldigheter som i denna lag bestäms för en arbetsgivare, får söka ändring i
beslutet genom skriftliga besvär hos pensionsbesvärsnämnden senast den 30 dagen
efter den dag då parten fick del av beslutet.
Samma besvärsförfarande gäller beslut som
pensionsskyddscentralen i enlighet med de
uppgifter som bestäms för den i denna lag
har meddelat en part eller en pensionsanstalt.
En part som är missnöjd med pensionsbesvärsnämndens beslut i ett ärende som avses
i 2 mom. får söka ändring i beslutet genom
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen
inom den tid som bestäms i 2 mom.
Utan hinder av vad som bestäms i 55 § förvaltningsprocesslagen (586/1996), delges
pensionsbesvärsnämndens och försäkringsdomstolens beslut genom att beslutet sänds
per post till mottagaren under den adress han
eller hon har uppgett. Om det i samband med
besvären inte visas något annat, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den
sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som ändringssökanden
har uppgett.

20 a §
Pensionsbesvärsnämnden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla som skall
ha avlagt examen som medför behörighet för
domartjänst samt vara förtrogen med de förmånssystem som behandlas vid nämnden.
Nämnden har också vice ordförande samt övriga medlemmar och en personlig suppleant
för var och en av de sistnämnda. Pensionsbesvärsnämndens medlemmar utses av statsrådet för högst fem år i sänder på framställning
av social- och hälsovårdsministeriet. En medlem som inte tidigare har avlagt den domared
som avses i 1 kap. 7 § rättegångsbalken
(4/1734) eller motsvarande försäkran skall
innan han eller hon åtar sig uppdraget göra
det vid pensionsbesvärsnämnden.
De övriga medlemmarna i pensionsbesvärsnämnden är lagfarna medlemmar, läkarmedlemmar, medlemmar som är förtrogna
med förhållandena inom arbetslivet och på
arbetsmarknaden, medlemmar som är förtrogna med lantbruksföretagarnas förhållanden eller medlemmar som är förtrogna med
företagarnas förhållanden. Av de medlemmar
som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden skall hälften förordnas på basis av förslag som framställts för social- och hälsovårdsministeriet
av arbetsgivarnas mest representativa cen-
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tralorganisationer och hälften på basis av förslag som framställts av arbetstagarnas och
tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer. De medlemmar som är förtrogna med lantbruksföretagarnas förhållanden skall förordnas på basis
av förslag som framställts för social- och hälsovårdsministeriet av lantbruksföretagarnas
mest representativa centralorganisationer och
de medlemmar som är förtrogna med företagarnas förhållanden skall förordnas på basis
av förslag som framställts av de mest representativa företagarorganisationerna. De lagfarna medlemmarna skall ha avlagt examen
som medför behörighet för domartjänst och
vara förtrogna med de förmånssystem som
behandlas vid nämnden. Läkarmedlemmarna
skall vara legitimerade läkare och förtrogna
med försäkringsmedicin. Nämndens medlemmar och de personliga suppleanterna
skall förordnas så att det bland dem finns tillräckligt många både finsk- och svenskkunniga personer.
Medlemmarna i pensionsbesvärsnämnden
verkar under domaransvar. Om en medlems
plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt gäller om medlemmarnas rätt
att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om
innehavare av domartjänst. Nämnden arbetar
uppdelad i divisioner. Pensionsbesvärsnämnden fastställer en egen arbetsordning.
I pensionsbesvärsnämnden och i dess divisioner avgörs ärendena på föredragning. Pensionsbesvärsnämndens beslut undertecknas
av föredraganden.
20 b §
Vid behandlingen av ärenden i pensionsbesvärsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte något annat bestäms särskilt. För att ett ärende skall kunna utredas
hålls vid behov muntlig förhandling i pensionsbesvärsnämnden på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. På
muntlig förhandling tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). I ärenden
i vilka tystnadsplikt gäller eller i vilka pensionsbesvärsnämnden har beslutat att de skall
behandlas inom stängda dörrar på den grund
att offentlig behandling kunde medföra särskild olägenhet för en part skall muntlig för-

handling ske inom stängda dörrar.
Pensionsbesvärsnämnden har rätt att för utförandet av sina uppdrag enligt denna lag få
handräckning av polis och övriga myndigheter.
20 c §
Ärenden som gäller ändringssökande avgörs av pensionsbesvärsnämnden i en sexmannadivision, vars ordförande är nämndens
ordförande eller vice ordförande. I sammansättningen av divisionerna alternerar medlemmarna på det sätt som pensionsbesvärsnämndens förvaltningsdivision bestämmer.
Divisionernas sammansättning skall med
hänsyn till parterna vara jämbördig.
Den division som behandlar ärenden som
gäller ändringssökande är beslutför då förutom ordföranden följande medlemmar är närvarande vid divisionens sammanträde;
1) vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tilllämpningen av lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i
kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande eller lagen om sjömanspensioner eller tillämpningen av bestämmelser
som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem skall de medlemmar
som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden vara närvarande;
2) vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tilllämpningen av lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, lagen
om avträdelsepension, lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare, lagen om
avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller
lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling eller tillämpningen av bestämmelser som utfärdats eller
föreskrifter som meddelats med stöd av dem
skall den medlem som är förtrogen med lantbruksföretagarnas förhållanden vara närvarande;
3) vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tilllämpningen av lagen om pension för företagare eller tillämpningen av bestämmelser
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som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den skall den medlem som
är förtrogen med företagarnas förhållanden
vara närvarande;
4) vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av en
medicinsk fråga skall även en läkarmedlem
vara närvarande.
Divisionen är även beslutför när ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande vid divisionens sammanträde, om de
medlemmar som enligt 2 mom. krävs för behandlingen av ärendet före sammanträdet
skriftligen har förenat sig om föredragandens
framställning och även de närvarande medlemmarna har intagit samma ståndpunkt.
Pensionsbesvärsnämndens administrativa
ärenden behandlas vid förvaltningsdivisionen. Nämndens ordförande sammankallar
förvaltningsdivisionen och fungerar som divisionens ordförande. Övriga medlemmar i
divisionen är vice ordförandena i nämnden
och tre medlemmar, vilka utses så att de
medlemmar i nämnden som utsetts på basis
av arbetsgivarorganisationernas förslag bland
sig utser en medlem jämte suppleant, de
medlemmar som utsetts på basis av arbetstagar- och funktionärsorganisationernas förslag
bland sig utser en medlem jämte suppleant
och de medlemmar som utsetts på basis av
lantbruksföretagarorganisationernas förslag
bland sig utser en medlem jämte suppleant.
Förvaltningsdivisionen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid sammanträdet.
Pensionsbesvärsnämndens ordförande eller
vice ordförande kan förordna att ett ärende
eller en fråga som hör till ett ärende skall avgöras i en förstärkt division. Till den förstärkta divisionen hör ordföranden, vice ordförandena samt medlemmarna i den division
som tidigare behandlat ärendet. Den förstärkta divisionen är beslutför när ordföranden eller en vice ordförande samt minst två tredjedelar av de övriga medlemmarna är närvarande. För de övriga medlemmarna gäller
därutöver vad som bestäms i 2 mom.
Om ett ärende som skall avgöras av pensionsbesvärsnämnden är av principiell betydelse eller om divisionens avgörande skulle
avvika från tidigare praxis, kan divisionen eller nämndens ordförande besluta att ärendet
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skall behandlas vid nämndens plenum. Vid
plenum behandlas även ärenden som gäller
nämndens arbetsordning samt de administrativa ärenden som plenum på förvaltningsdivisionens enhälliga framställning beslutar ta
till behandling. Plenum är beslutfört då ordföranden eller en vice ordförande samt minst
hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. För de övriga medlemmarna gäller
därutöver vad som bestäms i 2 mom.
21 §
Ändring i en beslutssammanställning som
en pensionsanstalt inom den privata sektorn
har gett i egenskap av sista pensionsanstalt
söks och besvärsärendet behandlas enligt
20 § 2—4 mom. och 21 a § 5—8 mom. Ändring i en beslutssammanställning som den
kommunala pensionsanstalten eller statskontoret har gett i egenskap av sista pensionsanstalt söks och besvärsärendet behandlas enligt vad som bestäms i de pensionslagar för
den offentliga sektorn som avses i 10 d § 2
mom.
21 f §
Pensionsbesvärsnämndens verksamhet finansieras genom avgifter som uppbärs hos de
pensionsanstalter som bedriver sådan pensionsförsäkringsverksamhet som aves i de
lagar som anges i 8 § 4 mom. 1, 2 och 10—
13 punkten (pensionsanstalterna inom den
privata sektorn). Avgifternas sammanlagda
belopp bestäms på basis av pensionsbesvärsnämndens budget som årligen fastställs av
Försäkringsinspektionen. På revisionen av
pensionsbesvärsnämnden tillämpas vad som
bestäms i 5 kap. revisionslagen (936/1994).
Pensionsbesvärsnämndens plenum fastställer
bokslutet och beviljar förvaltningsdivisionen
ansvarsfrihet. Pensionsbesvärsnämnden delger Försäkringsinspektionen det fastställda
bokslutet.
De kostnader som föranleds av pensionsbesvärsnämndens verksamhet fördelas mellan
pensionsanstalterna inom den privata sektorn
kalenderårsvis i förhållande till det antal
ärenden från varje pensionsanstalt som inletts
vid nämnden. Varje pensionsanstalt betalar
dock kalenderårsvis minst ett bestämt eurobelopp. Om detta belopp, liksom även om
uppbärandet och redovisningen av de i 1
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mom. nämnda avgifterna för pensionsbesvärsnämnden utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet.

od som börjar den 1 januari 2007.
Försäkringsinspektionen fastställer första
gången pensionsbesvärsnämndens budget för
år 2005. Pensionsskyddscentralen beviljar
pensionsbesvärsnämnden de anslag som behövs för verksamheten under år 2004, med
iakttagande av lagen om pension för arbetstagare (395/1961), sådan den lyder i lag
1319/2002.

———
Denna lag träder i kraft den 200 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter
får vidtas innan lagen träder i kraft.
Pensionsbesvärsnämnden tillsätts enligt
denna lag första gången för den mandatperi—————

2.
Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 59 § 4 mom., sådant det
lyder i lag 880/1994, som följer:
ringssökanden ha fått del av beslutet den
59 §
sjunde dagen efter den dag då beslutet posta——————————————
Utan hinder av vad som bestäms i 55 § för- des under den adress som ändringssökanden
valtningsprocesslagen (586/1996), delges har uppgett.
pensionsbesvärsnämndens och försäkrings- — — — — — — — — — — — — — —
———
domstolens beslut genom att beslutet sänds
Denna lag träder i kraft den 200 . Åtgärper post till mottagaren under den adress han
eller hon har uppgett. Om det i samband med der som verkställigheten av lagen förutsätter
besvären inte visas något annat, anses änd- får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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3.
Lag
om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 53 § 2 och 3 mom.,
53 c § 6 mom. och 53 d § 1 mom., av dessa lagrum 53 § 2 mom. sådan den lyder i lag
526/1981 och 3 mom. i lag 1327/2002, och 53 c § 6 mom., sådant det lyder i lag 723/2002,
och 53 d § 1 mom., sådant det lyder i lag 893/1994, samt
fogas till 53 §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981, 893/1994 och 1327/2002, samt i
lag 483/2001, nya 4, 5 och 7 mom., och till 53 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981
och 893/1994, nya 4—10 mom., så att de nuvarande 4 och 5 mom. blir 11 och 12 mom., som
följer:
53 §
——————————————
Olycksfallsbesvärsnämnden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla, minst
två vice ordförande, minst tre lagfarna medlemmar och tre läkarmedlemmar samt minst
sex medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden och minst tre medlemmar som är förtrogna med lantbruksföretagarnas förhållanden. Ordföranden, vice ordförandena och de
övriga medlemmarna verkar under domaransvar och har personliga suppleanter. Om ordföranden innehar en tidigare statlig tjänst eller befattning, befrias ordföranden från skötseln av denna för den tid han eller hon är ordförande. En medlem som inte tidigare har avlagt den domared som avses i 1 kap. 7 § rättegångsbalken (4/1734) eller motsvarande
försäkran skall innan han eller hon åtar sig
uppdraget göra det vid olycksfallsbesvärsnämnden.
Statsrådet förordnar ordföranden, vice ordförandena, de övriga medlemmarna och deras
suppleanter för fem år i sänder på framställning av social- och hälsovårdsministeriet.
Om en medlems plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för
återstoden av perioden. I övrigt gäller om
medlemmarnas rätt att kvarstå i uppdraget

vad som bestäms om innehavare av domartjänst.
Av de medlemmar som är förtrogna med
förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden skall minst tre förordnas på
förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och minst
tre på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa
centralorganisationer. De medlemmar som är
förtrogna med lantbruksföretagarnas förhållanden skall förordnas på förslag av lantbruksföretagarnas mest representativa centralorganisationer. Ordföranden, vice ordförandena och de lagfarna medlemmarna skall
ha avlagt examen som medför behörighet för
domartjänst och vara väl förtrogna med
olycksfallsförsäkring.
Läkarmedlemmarna
skall vara legitimerade läkare och förtrogna
med försäkringsmedicin. Nämndens medlemmar och de personliga suppleanterna
skall förordnas så att det bland dem finns tillräckligt många både finsk- och svenskkunniga personer. Nämnden kan arbeta uppdelad i
sektioner.
Olycksfallsbesvärsnämndens verksamhet
finansieras genom avgifter som uppbärs hos
de försäkringsanstalter som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkringsverksamhet. Avgifternas sammanlagda belopp bestäms på
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basis av olycksfallsbesvärsnämndens budget
som årligen fastställs av Försäkringsinspektionen. På revisionen av olycksfallsbesvärsnämnden tillämpas vad som bestäms i 5 kap.
revisionslagen (936/1994). Olycksfallsbesvärsnämndens plenum fastställer bokslutet
och beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Olycksfallsbesvärsnämnden delger
Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet.
De kostnader som föranleds av olycksfallsbesvärsnämndens verksamhet fördelas mellan de försäkringsanstalter som anges i 1
mom. kalenderårsvis i förhållande till det antal ärenden från varje försäkringsanstalt som
inletts vid nämnden. Varje försäkringsanstalt
betalar dock kalenderårsvis minst en summa
som bestäms särskilt genom förordning. Om
uppbärandet och redovisningen av avgifterna
för olycksfallsbesvärsnämnden utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av
statsrådet.
——————————————
Olycksfallsbesvärsnämnden har rätt att för
utförandet av sina uppdrag enligt denna lag
få handräckning av polis och övriga myndigheter.
53 a §
——————————————
Ärenden som gäller ändringssökande avgörs av olycksfallsbesvärsnämnden i en sexmannasektion, vars ordförande är nämndens
ordförande eller vice ordförande. Medlemmar i olycksfallsbesvärsnämnden är därutöver en lagfaren medlem, en läkarmedlem
och två medlemmar som är förtrogna med
förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, av vilka den ena har utsetts
på basis av arbetsgivarorganisationernas förslag och den andra på basis av arbetstagaroch tjänstemannaorganisationernas förslag,
samt en medlem som har utsetts på basis av
lantbruksföretagarorganisationernas förslag.
Sektionernas sammansättning skall med hänsyn till parterna vara jämbördig. Nämnden
förordnar de sektioner som behandlar ärenden som gäller ändringssökande och underställande. I sammansättningen av sektionerna
alternerar medlemmarna på det sätt som
olycksfallsbesvärsnämndens förvaltningssektion bestämmer. Ärendena avgörs i olycks-

fallsbesvärsnämnden och i dess sektioner på
föredragning. Olycksfallsbesvärsnämndens
beslut undertecknas av föredraganden.
För att en sektion skall vara beslutför förutsätts det, förutom att ordföranden är närvarande, i ärenden som avses i lagen om
olycksfallsförsäkring att de medlemmar som
är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden är närvarande, i
ärenden som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)
och i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen att den medlem som utsetts på basis av
lantbruksföretagarorganisationernas förslag
är närvarande samt i ärenden som avses i lagen om olycksfall i militärtjänst att de medlemmar som är förtrogna med förhållandena
inom arbetslivet och på arbetsmarknaden och
den medlem som utsetts på basis av lantbruksföretagarorganisationernas förslag är
närvarande. Om ärendets avgörande i väsentlig grad är beroende av en medicinsk fråga
skall också läkarmedlemmen vara närvarande.
En sektion är också beslutför när ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande, om alla de som enligt 2 mom. hör
till sektionen före sammanträdet skriftligen
har förenat sig om föredragandens framställning och även de som är närvarande har intagit samma ståndpunkt.
De administrativa ärendena behandlas vid
förvaltningssektionen. Ordförande för denna
är nämndens ordförande och övriga medlemmar vice ordförandena i nämnden samt
tre medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, vilka utses så att de medlemmar som
utsetts på basis av arbetsgivarorganisationernas förslag bland sig utser en medlem,
de medlemmar som utsetts på basis av arbetstagar- och funktionärsorganisationernas
förslag bland sig utser en medlem och de
medlemmar som utsetts på basis av lantbruksföretagarorganisationernas
förslag
bland sig utser en medlem. Förvaltningssektionen är beslutför när ordföranden och minst
hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid sammanträdet.
Olycksfallsbesvärsnämndens
ordförande
eller vice ordförande kan förordna att ett
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ärende eller en fråga som hör till ett ärende
skall avgöras i en förstärkt sektion. Till den
förstärkta sektionen hör ordföranden, vice
ordförandena samt medlemmarna i den sektion som tidigare behandlat ärendet. Den förstärkta sektionen är domför när ordföranden
eller en vice ordförande samt minst två tredjedelar av de övriga medlemmarna är närvarande. För de övriga medlemmarna gäller
därutöver vad som bestäms i 5 mom.
Om ett ärende som skall avgöras av nämnden är av principiell betydelse eller om sektionens avgörande skulle avvika från tidigare
praxis, kan sektionen eller nämndens ordförande besluta att ärendet skall behandlas vid
nämndens plenum. Vid plenum behandlas
även ärenden som gäller nämndens arbetsordning.
Plenum är beslutfört då ordföranden eller
en vice ordförande och minst hälften av de
övriga medlemmarna är närvarande. En förutsättning för beslutförhet är dessutom att
minst en medlem som utsetts på basis av arbetsgivarorganisationernas förslag är närvarande, minst en medlem som utsetts på basis
av arbetstagar- och funktionärsorganisationernas förslag är närvarande samt att minst
en medlem som utsetts på basis av lantbruksföretagarorganisationernas förslag är närvarande. Om ärendets avgörande i väsentlig
grad är beroende av en medicinsk fråga skall
även en läkarmedlem vara närvarande.
——————————————
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sänds per post till mottagaren under den
adress han eller hon har uppgett. Försäkringsanstalten, olycksfallsbesvärsnämnden
och försäkringsdomstolen skall i beslutet anteckna vilken dag beslutet har postats samt
mottagarens namn och adress. Om det i samband med besvären inte visas något annat,
anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet
postades under den adress som ändringssökanden har uppgett.
53 d §
Om en försäkringsanstalts, olycksfallsbesvärsnämndens eller försäkringsdomstolens
laga kraft vunna beslut i ett ärende som avses
i denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt,
kan försäkringsdomstolen på framställning
av försäkringsanstalten eller på ansökan av
en part, efter att ha gett övriga parter tillfälle
att bli hörda, undanröja beslutet och förordna
ny behandling av ärendet. Efter att ha gjort
nämnda framställning kan försäkringsanstalten temporärt avbryta utbetalningen av ersättning tills ärendet har avgjorts på nytt eller
utbetala den enligt framställningen.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 200 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter
får vidtas innan lagen träder i kraft.
Försäkringsinspektionen fastställer första
gången olycksfallsbesvärsnämndens budget
för år 2005. Olycksfallsbesvärsnämnden
uppbär det belopp som nämnden behöver för
verksamheten under år 2004 med iakttagande
av
lagen
om
olycksfallsförsäkring
(608/1948), sådan den lyder i lag 1327/2002.

53 c §
——————————————
Utan hinder av vad som bestäms i 55 § förvaltningsprocesslagen (586/1996), delges
olycksfallsbesvärsnämndens och försäkringsdomstolens beslut genom att beslutet
—————
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4.
Lag
om ändring av 12 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 kap.
3 § 5 mom. som följer:
12 kap.
Sökande av ändring

3§
Arbetslöshetsnämnden

tet sänds per post till mottagaren under den
adress han eller hon har uppgett. Ett laga
kraft vunnet beslut av arbetslöshetsnämnden
får verkställas så som en laga kraft vunnen
dom.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 200 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter
får vidtas innan lagen träder i kraft.

——————————————
Utan hinder av vad som bestäms i 55 § förvaltningsprocesslagen (586/1996), delges arbetslöshetsnämndens beslut genom att beslu—————

5.
Lag
om ändring av 55 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 55 §, sådan den lyder i lag
329/1997, som följer:
ringssökanden ha fått del av beslutet den
55 §
Utan hinder av vad som bestäms i 55 § för- sjunde dagen efter den dag då beslutet postavaltningsprocesslagen (586/1996), delges so- des under den adress som ändringssökanden
cialförsäkringsnämndens och prövnings- har uppgett.
———
nämndens beslut genom att beslutet sänds per
Denna lag träder i kraft den 200 . Åtgärpost till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett. Om det i samband med der som verkställigheten av lagen förutsätter
besvären inte visas något annat, anses änd- får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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6.
Lag
om ändring av 9 § lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 9 § lagen den 16 juni 2000 om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
(575/2000) ett nytt 2 mom. som följer:
bestäms i 53 och 53 a–g § lagen om olycks9§
fallsförsäkring.
——————————————
Angående ändringssökande, undanröjande
———
av beslut, ny behandling av ett ärende, rättelDenna lag träder i kraft den 200 . Åtgärse av fel och återkrav av en grundlöst utbetald ersättning i fråga om det olycksfalls- der som verkställigheten av lagen förutsätter
skydd som avses i denna lag gäller vad som får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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7.
Lag
om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 2 § lagen den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999), sådan den
lyder i lagarna 534/2000, 915/2000, 53/2002 och 1310/2002, nya 17 e) och 17 f) punkter som
följer:
Denna lag träder i kraft den 200 . Åtgär2§
der som verkställigheten av lagen förutsätter
Med tillsynsobjekt avses i denna lag
får vidtas innan lagen träder i kraft.
——————————————
17 e) Pensionsbesvärsnämnden
17 f) Olycksfallsbesvärsnämnden.
——————————————
———
—————
Helsingfors den 28 november 2003
Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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1.
Lag
om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 20 § och 21 §, av
dessa lagrum 20 §, sådan den lyder i lag 1319/2002, och 21 §, sådan den lyder i lagarna
878/1994, 1263/1999, 1331/1999, 375/2001 och xx/2003, samt
fogas till lagen nya 20 a §, 20 b §, 20 c § och 21 f §, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §
För besvärsförfarande finns en pensionsnämnd. Nämnden består av en ordförande
med uppgiften som huvudsyssla som skall
ha avlagt examen som berättigar till att
handha domartjänst samt vara förtrogen
med pensionsförsäkring, åtminstone en vice
ordförande samt minst sju andra ledamöter
och en personlig suppleant för envar av de
sistnämnda, vilka statsrådet förordnar för
högst fem år i sänder på framställning av
social- och hälsovårdsministeriet. Ledamöterna i pensionsnämnden verkar under domaransvar. Om en ledamots plats blir ledig
under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt
gäller om ledamöters rätt att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om innehavare av
domartjänst. Av ledamöterna skall minst två
förordnas på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och minst två på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer. Av de övriga ledamöterna skall åtminstone en ha avlagt examen som berättigar till att handha domartjänst och vara förtrogen med pensionsförsäkring, en vara försäkringsmatematiker och två legitimerade
läkare som är förtrogna med försäkringsmedicin. Nämnden kan arbeta uppdelad i
divisioner.

20 §
För besvärsförfarande finns pensionsbesvärsnämnden och försäkringsdomstolen.
En part som är missnöjd med en pensionsanstalts beslut i ett ärende som gäller
en förmån eller skyldigheter som i denna
lag bestäms för en arbetsgivare, får söka
ändring i beslutet genom skriftliga besvär
hos pensionsbesvärsnämnden senast den 30
dagen efter den dag då parten fick del av
beslutet. Samma besvärsförfarande gäller
beslut som pensionsskyddscentralen i enlighet med de uppgifter som bestäms för den i
denna lag har meddelat en part eller en
pensionsanstalt.
En part som är missnöjd med pensionsbesvärsnämndens beslut i ett ärende som avses i 2 mom. får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen inom den tid som bestäms i 2 mom.
Utan hinder av vad som bestäms i 55 §
förvaltningsprocesslagen (586/1996), delges pensionsbesvärsnämndens och försäkringsdomstolens beslut genom att beslutet
sänds per post till mottagaren under den
adress han eller hon har uppgett. Om det i
samband med besvären inte visas något annat, anses ändringssökanden ha fått del av
beslutet den sjunde dagen efter den dag då
beslutet postades under den adress som
ändringssökanden har uppgett.
.

24
Gällande lydelse

RP 155/2003 rd
Föreslagen lydelse

Vid behandlingen av ärenden i pensionsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. För att ett ärende skall kunna
utredas hålls vid behov muntlig förhandling
i pensionsnämnden på det sätt som bestäms
i 37 § förvaltningsprocesslagen. På muntlig
förhandling tillämpas lagen om offentlighet
vid rättegång (945/1984). I ärenden i vilka
tystnadsplikt gäller eller i vilka pensionsnämnden har beslutat att de skall behandlas
inom stängda dörrar på den grund att offentlig behandling kunde medföra särskild
olägenhet för en part skall muntlig förhandling ske inom stängda dörrar.
Pensionsnämnden har rätt att för utförandet av sina uppdrag enligt denna lag få
handräckning av polis och övriga myndigheter.
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om pensionsnämndens sammansättning vid avgörande av olika grupper av
ärenden och behandlingen av ärenden i pensionsnämnden samt om pensionsnämndens
förvaltning och behandlingen av förvaltningsärenden i pensionsnämnden. Pensionsnämnden fastställer en egen arbetsordning.
20 a §
Pensionsbesvärsnämnden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla som
skall ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst samt vara förtrogen
med de förmånssystem som behandlas vid
nämnden. Nämnden har också vice ordförande samt övriga medlemmar och en personlig suppleant för var och en av de sistnämnda. Pensionsbesvärsnämndens medlemmar utses av statsrådet för högst fem år
i sänder på framställning av social- och
hälsovårdsministeriet. En medlem som inte
tidigare har avlagt den domared som avses
i 1 kap. 7 § rättegångsbalken (4/1734) eller
motsvarande försäkran skall innan han eller hon åtar sig uppdraget göra det vid pensionsbesvärsnämnden.
De övriga medlemmarna i pensionsbesvärsnämnden är lagfarna medlemmar, läkarmedlemmar, medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet
och på arbetsmarknaden, medlemmar som
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är förtrogna med lantbruksföretagarnas
förhållanden eller medlemmar som är förtrogna med företagarnas förhållanden. Av
de medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden skall hälften förordnas på basis
av förslag som framställts för social- och
hälsovårdsministeriet av arbetsgivarnas
mest representativa centralorganisationer
och hälften på basis av förslag som framställts av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa
centralorganisationer. De medlemmar som
är förtrogna med lantbruksföretagarnas
förhållanden skall förordnas på basis av
förslag som framställts för social- och hälsovårdsministeriet av lantbruksföretagarnas mest representativa centralorganisationer och de medlemmar som är förtrogna
med företagarnas förhållanden skall förordnas på basis av förslag som framställts
av de mest representativa företagarorganisationerna. De lagfarna medlemmarna
skall ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst och vara förtrogna
med de förmånssystem som behandlas vid
nämnden. Läkarmedlemmarna skall vara
legitimerade läkare och förtrogna med försäkringsmedicin. Nämndens medlemmar
och de personliga suppleanterna skall förordnas så att det bland dem finns tillräckligt många både finsk- och svenskkunniga
personer.
Medlemmarna i pensionsbesvärsnämnden
verkar under domaransvar. Om en medlems
plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt gäller om medlemmarnas
rätt att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om innehavare av domartjänst.
Nämnden arbetar uppdelad i divisioner.
Pensionsbesvärsnämnden fastställer en
egen arbetsordning.
I pensionsbesvärsnämnden och i dess divisioner avgörs ärendena på föredragning.
Pensionsbesvärsnämndens beslut undertecknas av föredraganden.
20 b §
Vid behandlingen av ärenden i pensionsbesvärsnämnden tillämpas förvaltningspro-
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cesslagen, om inte något annat bestäms
särskilt. För att ett ärende skall kunna utredas hålls vid behov muntlig förhandling i
pensionsbesvärsnämnden på det sätt som
bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. På
muntlig förhandling tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). I ärenden i vilka tystnadsplikt gäller eller i vilka
pensionsbesvärsnämnden har beslutat att
de skall behandlas inom stängda dörrar på
den grund att offentlig behandling kunde
medföra särskild olägenhet för en part skall
muntlig förhandling ske inom stängda dörrar.
Pensionsbesvärsnämnden har rätt att för
utförandet av sina uppdrag enligt denna lag
få handräckning av polis och övriga myndigheter.
20 c §
Ärenden som gäller ändringssökande avgörs av pensionsbesvärsnämnden i en sexmannadivision, vars ordförande är nämndens ordförande eller vice ordförande. I
sammansättningen av divisionerna alternerar medlemmarna på det sätt som pensionsbesvärsnämndens förvaltningsdivision
bestämmer. Divisionernas sammansättning
skall med hänsyn till parterna vara jämbördig.
Den division som behandlar ärenden som
gäller ändringssökande är beslutför då förutom ordföranden följande medlemmar är
närvarande vid divisionens sammanträde;
1) vid behandlingen av ett ärende vars
avgörande i väsentlig grad är beroende av
tillämpningen av lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen
om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande eller lagen om
sjömanspensioner eller tillämpningen av
bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem skall de
medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden vara närvarande;
2) vid behandlingen av ett ärende vars
avgörande i väsentlig grad är beroende av
tillämpningen av lagen om pension för
lantbruksföretagare, lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare,
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lagen om avträdelsepension, lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare,
lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller lagen om stöd för nedläggning
av växthusproduktion och äppelodling eller
tillämpningen av bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med
stöd av dem skall den medlem som är förtrogen med lantbruksföretagarnas förhållanden vara närvarande;
3) vid behandlingen av ett ärende vars
avgörande i väsentlig grad är beroende av
tillämpningen av lagen om pension för företagare eller tillämpningen av bestämmelser
som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den skall den medlem som
är förtrogen med företagarnas förhållanden
vara närvarande;
4) vid behandlingen av ett ärende vars
avgörande i väsentlig grad är beroende av
en medicinsk fråga skall även en läkarmedlem vara närvarande.
Divisionen är även beslutför när ordföranden och minst två andra medlemmar är
närvarande vid divisionens sammanträde,
om de medlemmar som enligt 2 mom. krävs
för behandlingen av ärendet före sammanträdet skriftligen har förenat sig om föredragandens framställning och även de närvarande medlemmarna har intagit samma
ståndpunkt.
Pensionsbesvärsnämndens administrativa
ärenden behandlas vid förvaltningsdivisionen. Nämndens ordförande sammankallar
förvaltningsdivisionen och fungerar som divisionens ordförande. Övriga medlemmar i
divisionen är vice ordförandena i nämnden
och tre medlemmar, vilka utses så att de
medlemmar i nämnden som utsetts på basis
av arbetsgivarorganisationernas förslag
bland sig utser en medlem jämte suppleant,
de medlemmar som utsetts på basis av arbetstagar- och funktionärsorganisationernas förslag bland sig utser en medlem jämte
suppleant och de medlemmar som utsetts på
basis av lantbruksföretagarorganisationernas förslag bland sig utser en medlem jämte
suppleant. Förvaltningsdivisionen är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de övriga medlemmarna är närvarande
vid sammanträdet.
Pensionsbesvärsnämndens ordförande el-
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ler vice ordförande kan förordna att ett
ärende eller en fråga som hör till ett ärende
skall avgöras i en förstärkt division. Till
den förstärkta divisionen hör ordföranden,
vice ordförandena samt medlemmarna i den
division som tidigare behandlat ärendet.
Den förstärkta divisionen är beslutför när
ordföranden eller en vice ordförande samt
minst två tredjedelar av de övriga medlemmarna är närvarande. För de övriga medlemmarna gäller därutöver vad som bestäms i 2 mom.
Om ett ärende som skall avgöras av pensionsbesvärsnämnden är av principiell betydelse eller om divisionens avgörande
skulle avvika från tidigare praxis, kan divisionen eller nämndens ordförande besluta
att ärendet skall behandlas vid nämndens
plenum. Vid plenum behandlas även ärenden som gäller nämndens arbetsordning
samt de administrativa ärenden som plenum på förvaltningsdivisionens enhälliga
framställning beslutar ta till behandling.
Plenum är beslutfört då ordföranden eller
en vice ordförande samt minst hälften av de
övriga medlemmarna är närvarande. För
de övriga medlemmarna gäller därutöver
vad som bestäms i 2 mom.

21 §
En part som är missnöjd med en pensionsanstalts beslut i ett ärende som gäller
pension eller skyldigheter som i denna lag
bestäms för en arbetsgivare, får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos
pensionsnämnden senast den 30 dagen efter
den dag då parten fick del av beslutet. Detsamma gäller ett dylikt beslut av pensionsskyddscentralen och pensionsskyddscentralens beslut i ett ärende som gäller skyldigheter som i denna lag bestäms för en pensionsanstalt samt de beslut av pensionsskyddscentralen som avses i 1 § 7 mom,
1 c § 2 mom., 9 a § 1 mom., 10 a § 2 mom.,
12 § 6 mom. och 14 § 3 mom.
Den som är missnöjd med pensionsnämndens beslut i ett ärende som nämns ovan får
söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen inom den tid
som stadgas i 1 mom.
Vad som i de två första meningarna i

21 §
Ändring i en beslutssammanställning som
en pensionsanstalt inom den privata sektorn
har gett i egenskap av sista pensionsanstalt
söks och besvärsärendet behandlas enligt
20 § 2—4 mom. och 21 a § 5—8 mom.
Ändring i en beslutssammanställning som
den kommunala pensionsanstalten eller
statskontoret har gett i egenskap av sista
pensionsanstalt söks och besvärsärendet behandlas enligt vad som bestäms i de pensionslagar för den offentliga sektorn som
avses i 10 d § 2 mom.
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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.
Om det i samband med besvär inte visas
något annat, anses den som söker ändring
ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den
adress som ändringssökanden har uppgett.
Ändring i en beslutssammanställning som
en pensionsanstalt inom den privata sektorn
har givit i egenskap av sista pensionsanstalt
söks och besvärsärendet behandlas enligt
1—4 mom. och 21 a § 5—8 mom. Ändring
i en beslutssammanställning som den kommu-nala pensionsanstalten eller statskontoret har givit i egenskap av sista pensionsanstalt söks och besvärsärendet behandlas enligt vad som föreskrivs i de pensionslagar
för den offentliga sektorn som avses i
10 d § 2 mom. (4.5.2001/375)
21 f §
Pensionsbesvärsnämndens verksamhet finansieras genom avgifter som uppbärs hos
de pensionsanstalter som bedriver sådan
pensionsförsäkringsverksamhet som aves i
de lagar som anges i 8 § 4 mom. 1, 2 och
10—13 punkten (pensionsanstalterna inom
den privata sektorn). Avgifternas sammanlagda belopp bestäms på basis av pensionsbesvärsnämndens budget som årligen fastställs av Försäkringsinspektionen. På revisionen av pensionsbesvärsnämnden tillämpas vad som bestäms i 5 kap. revisionslagen
(936/1994). Pensionsbesvärsnämndens plenum fastställer bokslutet och beviljar förvaltningsdivisionen ansvarsfrihet. Pensionsbesvärsnämnden delger Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet.
De kostnader som föranleds av pensionsbesvärsnämndens verksamhet fördelas mellan pensionsanstalterna inom den privata
sektorn kalenderårsvis i förhållande till det
antal ärenden från varje pensionsanstalt
som inletts vid nämnden. Varje pensionsanstalt betalar dock kalenderårsvis minst ett
bestämt eurobelopp. Om detta belopp, liksom även om uppbärandet och redovisningen av de i 1 mom. nämnda avgifterna för
pensionsbesvärsnämnden utfärdas närmare
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bestämmelser genom förordning av statsrådet.
———
Denna lag träder i kraft den
200 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
Pensionsbesvärsnämnden tillsätts enligt
denna lag första gången för den mandatperiod som börjar den 1 januari 2007.
Försäkringsinspektionen fastställer första
gången pensionsbesvärsnämndens budget
för år 2005. Pensionsskyddscentralen beviljar pensionsbesvärsnämnden de anslag som
behövs för verksamheten under år 2004,
med iakttagande av lagen om pension för
arbetstagare (395/1961), sådan den lyder i
lag 1319/2002.
———

2.
Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 59 § 4 mom., sådant det
lyder i lag 880/1994, som följer:
Gällande lydelse
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59 §
——————————————
Utan hinder av vad som bestäms i 55 §
förvaltningsprocesslagen (586/1996), delges pensionsbesvärsnämndens och försäkringsdomstolens beslut genom att beslutet
sänds per post till mottagaren under den
adress han eller hon har uppgett. Om det i
samband med besvären inte visas något annat, anses ändringssökanden ha fått del av
beslutet den sjunde dagen efter den dag då
beslutet postades under den adress som ändringssökanden har uppgett.
——————————————
——————————————
———
——————————————
Om det i samband med besvär inte visas
något annat, anses den som söker ändring
ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den
adress som ändringssökanden har uppgett.
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Denna lag träder i kraft den
200 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———

3.
Lag
om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 53 § 2 och 3 mom.,
53 c § 6 mom. och 53 d § 1 mom., av dessa lagrum 53 § 2 mom. sådan den lyder i lag
526/1981 och 3 mom. i lag 1327/2002, och 53 c § 6 mom., sådant det lyder i lag 723/2002,
och 53 d § 1 mom., sådant det lyder i lag 893/1994, samt
fogas till 53 §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981, 893/1994 och 1327/2002, samt i
lag 483/2001, nya 4, 5 och 7 mom., och till 53 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981
och 893/1994, nya 4—10 mom., så att de nuvarande 4 och 5 mom. blir 11 och 12 mom., som
följer:
Gällande lydelse
——————————————
Olycksfallsnämnden har en ordförande
med uppdraget som huvudsyssla, minst två
viceordförande, minst tre lagfarna medlemmar och tre läkarmedlemmar samt minst
sex arbetsmarknadsmedlemmar. Ordföranden, viceordförandena och de övriga medlemmarna arbetar under domaransvar och
har personliga suppleanter. Innehar ordföranden tidigare statlig tjänst eller befattning,
befrias han från skötseln av denna för den
tid han är ordförande.
Statsrådet förordnar ordföranden, vice
ordförandena, de övriga medlemmarna och
deras suppleanter för fem år i sänder på
framställning av social- och hälsovårdsministeriet. Om en medlems plats blir ledig
under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt
gäller om medlemmars rätt att kvarstå i
uppdraget vad som bestäms om innehavare

Föreslagen lydelse
53 §
——————————————
Olycksfallsbesvärsnämnden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla,
minst två vice ordförande, minst tre lagfarna medlemmar och tre läkarmedlemmar
samt minst sex medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och
på arbetsmarknaden och minst tre medlemmar som är förtrogna med lantbruksföretagarnas förhållanden. Ordföranden, vice
ordförandena och de övriga medlemmarna
verkar under domaransvar och har personliga suppleanter. Om ordföranden innehar en
tidigare statlig tjänst eller befattning, befrias
ordföranden från skötseln av denna för den
tid han eller hon är ordförande. En medlem
som inte tidigare har avlagt den domared
som avses i 1 kap. 7 § rättegångsbalken
(4/1734) eller motsvarande försäkran skall
innan han eller hon åtar sig uppdraget göra
det vid olycksfallsbesvärsnämnden.
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av domartjänst. Av arbetsmarknadsmedlemmarna skall minst tre förordnas på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och minst
tre på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer. Ordföranden,
vice ordförandena och de lagfarna medlemmarna skall ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst och vara väl
förtrogna med olycksfallsförsäkringen. Läkarmedlemmarna skall vara legitimerade
läkare och förtrogna med försäkringsmedicinen. Nämnden kan i sin verksamhet vara indelad i sektioner.

Statsrådet förordnar ordföranden, vice
ordförandena, de övriga medlemmarna och
deras suppleanter för fem år i sänder på
framställning av social- och hälsovårdsministeriet. Om en medlems plats blir ledig
under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt
gäller om medlemmarnas rätt att kvarstå i
uppdraget vad som bestäms om innehavare
av domartjänst.
Av de medlemmar som är förtrogna med
förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden skall minst tre förordnas på
förslag av arbetsgivarföreningarnas mest
representativa centralorganisationer och
minst tre på förslag av arbetstagarnas och
tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer. De medlemmar som är förtrogna med lantbruksföretagarnas förhållanden skall förordnas på
förslag av lantbruksföretagarnas mest representativa centralorganisationer. Ordföranden, vice ordförandena och de lagfarna
medlemmarna skall ha avlagt examen som
medför behörighet för domartjänst och vara
väl förtrogna med olycksfallsförsäkring.
Läkarmedlemmarna skall vara legitimerade
läkare och förtrogna med försäkringsmedicin. Nämndens medlemmar och de personliga suppleanterna skall förordnas så att det
bland dem finns tillräckligt många både
finsk- och svenskkunniga personer. Nämnden kan arbeta uppdelad i sektioner.
Olycksfallsbesvärsnämndens verksamhet
finansieras genom avgifter som uppbärs
hos de försäkringsanstalter som bedriver
lagstadgad olycksfallsförsäkringsverksamhet. Avgifternas sammanlagda belopp bestäms på basis av olycksfallsbesvärsnämndens budget som årligen fastställs av Försäkringsinspektionen. På revisionen av
olycksfallsbesvärsnämnden tillämpas vad
som bestäms i 5 kap. revisionslagen
(936/1994). Olycksfallsbesvärsnämndens
plenum fastställer bokslutet och beviljar
förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Olycksfallsbesvärsnämnden delger Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet.
De kostnader som föranleds av olycksfallsbesvärsnämndens verksamhet fördelas
mellan de försäkringsanstalter som anges i
1 mom. kalenderårsvis i förhållande till det
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antal ärenden från varje försäkringsanstalt
som inletts vid nämnden. Varje försäkringsanstalt betalar dock kalenderårsvis minst
en summa som bestäms särskilt genom förordning. Om uppbärandet och redovisningen av avgifterna för olycksfallsbesvärsnämnden utfärdas närmare bestämmelser
genom förordning av statsrådet.
——————————————
Olycksfallsbesvärsnämnden har rätt att
för utförandet av sina uppdrag enligt denna
lag få handräckning av polis och övriga
myndigheter.
53 a §
——————————————
Ärenden som gäller ändringssökande avgörs av olycksfallsbesvärsnämnden i en
sexmannasektion, vars ordförande är
nämndens ordförande eller vice ordförande. Medlemmar i olycksfallsbesvärsnämnden är därutöver en lagfaren medlem, en
läkarmedlem och två medlemmar som är
förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, av vilka den
ena har utsetts på basis av arbetsgivarorganisationernas förslag och den andra på
basis av arbetstagar- och tjänstemannaorganisationernas förslag, samt en medlem
som har utsetts på basis av lantbruksföretagarorganisationernas förslag. Sektionernas
sammansättning skall med hänsyn till parterna vara jämbördig. Nämnden förordnar
de sektioner som behandlar ärenden som
gäller ändringssökande och underställande.
I sammansättningen av sektionerna alternerar medlemmarna på det sätt som olycksfallsbesvärsnämndens förvaltningssektion
bestämmer. Ärendena avgörs i olycksfallsbesvärsnämnden och i dess sektioner på föredragning. Olycksfallsbesvärsnämndens
beslut undertecknas av föredraganden.
För att en sektion skall vara beslutför
förutsätts det, förutom att ordföranden är
närvarande, i ärenden som avses i lagen om
olycksfallsförsäkring att de medlemmar som
är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden är närvarande, i ärenden som avses i lagen om
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) och i lagen om ersättning
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till lantbruksföretagare för självrisktiden
enligt sjukförsäkringslagen att den medlem
som utsetts på basis av lantbruksföretagarorganisationernas förslag är närvarande
samt i ärenden som avses i lagen om
olycksfall i militärtjänst att de medlemmar
som är förtrogna med förhållandena inom
arbetslivet och på arbetsmarknaden och
den medlem som utsetts på basis av lantbruksföretagarorganisationernas förslag är
närvarande. Om ärendets avgörande i väsentlig grad är beroende av en medicinsk
fråga skall också läkarmedlemmen vara
närvarande.
En sektion är också beslutför när ordföranden och minst två andra medlemmar är
närvarande, om alla de som enligt 2 mom.
hör till sektionen före sammanträdet skriftligen har förenat sig om föredragandens
framställning och även de som är närvarande har intagit samma ståndpunkt.
De administrativa ärendena behandlas
vid förvaltningssektionen. Ordförande för
denna är nämndens ordförande och övriga
medlemmar vice ordförandena i nämnden
samt tre medlemmar som är förtrogna med
förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, vilka utses så att de medlemmar som utsetts på basis av arbetsgivarorganisationernas förslag bland sig utser en medlem,
de medlemmar som utsetts på basis av
arbetstagar- och funktionärsorganisationernas förslag bland sig utser en medlem
och de medlemmar som utsetts på basis av
lantbruksföretagarorganisationernas förslag bland sig utser en medlem. Förvaltningssektionen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid sammanträdet.
Olycksfallsbesvärsnämndens ordförande
eller vice ordförande kan förordna att ett
ärende eller en fråga som hör till ett ärende
skall avgöras i en förstärkt sektion. Till den
förstärkta sektionen hör ordföranden, vice
ordförandena samt medlemmarna i den sektion som tidigare behandlat ärendet. Den
förstärkta sektionen är domför när ordföranden eller en vice ordförande samt minst
två tredjedelar av de övriga medlemmarna
är närvarande. För de övriga medlemmar-
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na gäller därutöver vad som bestäms i 5
mom.
Om ett ärende som skall avgöras av
nämnden är av principiell betydelse eller
om sektionens avgörande skulle avvika från
tidigare praxis, kan sektionen eller nämndens ordförande besluta att ärendet skall
behandlas vid nämndens plenum. Vid plenum behandlas även ärenden som gäller
nämndens arbetsordning.
Plenum är beslutfört då ordföranden eller
en vice ordförande och minst hälften av de
övriga medlemmarna är närvarande. En
förutsättning för beslutförhet är dessutom
att minst en medlem som utsetts på basis av
arbetsgivarorganisationernas förslag är
närvarande, minst en medlem som utsetts
på basis av arbetstagar- och funktionärsorganisationernas förslag är närvarande samt
att minst en medlem som utsetts på basis av
lantbruksföretagarorganisationernas förslag är närvarande. Om ärendets avgörande i väsentlig grad är beroende av en medicinsk fråga skall även en läkarmedlem vara
närvarande.
——————————————
53 a §
——————————————
Ärenden som gäller ändringssökande avgörs av olycksfallsbesvärsnämnden i en
sexmannasektion, vars ordförande är
nämndens ordförande eller vice ordförande. Medlemmar i olycksfallsbesvärsnämnden är därutöver en lagfaren medlem, en
läkarmedlem och två medlemmar som är
förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, av vilka den
ena har utsetts på basis av arbetsgivarorganisationernas förslag och den andra på
basis av arbetstagar- och tjänstemannaorganisationernas förslag, samt en medlem
som har utsetts på basis av lantbruksföretagarorganisationernas förslag. Sektionernas
sammansättning skall med hänsyn till parterna vara jämbördig. Nämnden förordnar
de sektioner som behandlar ärenden som
gäller ändringssökande och underställande.
I sammansättningen av sektionerna alternerar medlemmarna på det sätt som olycksfallsbesvärsnämndens förvaltningssektion
bestämmer. Ärendena avgörs i olycksfalls-
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besvärsnämnden och i dess sektioner på föredragning. Olycksfallsbesvärsnämndens
beslut undertecknas av föredraganden.
För att en sektion skall vara beslutför
förutsätts det, förutom att ordföranden är
närvarande, i ärenden som avses i lagen om
olycksfallsförsäkring att de medlemmar som
är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden är närvarande, i ärenden som avses i lagen om
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) och i lagen om ersättning
till lantbruksföretagare för självrisktiden
enligt sjukförsäkringslagen att den medlem
som utsetts på basis av lantbruksföretagarorganisationernas förslag är närvarande
samt i ärenden som avses i lagen om
olycksfall i militärtjänst att de medlemmar
som är förtrogna med förhållandena inom
arbetslivet och på arbetsmarknaden och
den medlem som utsetts på basis av lantbruksföretagarorganisationernas förslag är
närvarande. Om ärendets avgörande i väsentlig grad är beroende av en medicinsk
fråga skall också läkarmedlemmen vara
närvarande.
En sektion är också beslutför när ordföranden och minst två andra medlemmar är
närvarande, om alla de som enligt 2 mom.
hör till sektionen före sammanträdet skriftligen har förenat sig om föredragandens
framställning och även de som är närvarande har intagit samma ståndpunkt.
De administrativa ärendena behandlas
vid förvaltningssektionen. Ordförande för
denna är nämndens ordförande och övriga
medlemmar vice ordförandena i nämnden
samt tre medlemmar som är förtrogna med
förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, vilka utses så att de medlemmar som utsetts på basis av arbetsgivarorganisationernas förslag bland sig utser en medlem,
de medlemmar som utsetts på basis av
arbetstagar- och funktionärsorganisationernas förslag bland sig utser en medlem
och de medlemmar som utsetts på basis av
lantbruksföretagarorganisationernas förslag bland sig utser en medlem. Förvaltningssektionen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid sammanträ-
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det.
Olycksfallsbesvärsnämndens ordförande
eller vice ordförande kan förordna att ett
ärende eller en fråga som hör till ett ärende
skall avgöras i en förstärkt sektion. Till den
förstärkta sektionen hör ordföranden, vice
ordförandena samt medlemmarna i den sektion som tidigare behandlat ärendet. Den
förstärkta sektionen är domför när ordföranden eller en vice ordförande samt minst
två tredjedelar av de övriga medlemmarna
är närvarande. För de övriga medlemmarna gäller därutöver vad som bestäms i 5
mom.
Om ett ärende som skall avgöras av
nämnden är av principiell betydelse eller
om sektionens avgörande skulle avvika från
tidigare praxis, kan sektionen eller nämndens ordförande besluta att ärendet skall
behandlas vid nämndens plenum. Vid plenum behandlas även ärenden som gäller
nämndens arbetsordning.
Plenum är beslutfört då ordföranden eller
en vice ordförande och minst hälften av de
övriga medlemmarna är närvarande. En
förutsättning för beslutförhet är dessutom
att minst en medlem som utsetts på basis av
arbetsgivarorganisationernas förslag är
närvarande, minst en medlem som utsetts
på basis av arbetstagar- och funktionärsorganisationernas förslag är närvarande samt
att minst en medlem som utsetts på basis av
lantbruksföretagarorganisationernas förslag är närvarande. Om ärendets avgörande i väsentlig grad är beroende av en medicinsk fråga skall även en läkarmedlem vara
närvarande.
53 c §
——————————————
——————————————
På en försäkringsanstalts, olycksfallsUtan hinder av vad som bestäms i 55 §
nämndens och försäkringsdomstolens beslut
förvaltningsprocesslagen (586/1996), delskall antecknas det datum då beslutet har
ges olycksfallsbesvärsnämndens och förpostats samt mottagarens namn och adress.
säkringsdomstolens beslut genom att besluÄndringssökanden anses ha fått del av betet sänds per post till mottagaren under den
slutet den sjunde dagen efter den dag då beadress han eller hon har uppgett. Försäkslutet postades under den adress ändringsringsanstalten, olycksfallsbesvärsnämnden
sökanden hade uppgett, om inte något annat
och försäkringsdomstolen skall i beslutet
visas.
anteckna vilken dag beslutet har postats
samt mottagarens namn och adress. Om det
i samband med besvären inte visas något
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annat, anses ändringssökanden ha fått del
av beslutet den sjunde dagen efter den dag
då beslutet postades under den adress som
ändringssökanden har uppgett.

53 d §
Om en försäkringsanstalts eller olycksfallsnämndens laga kraft vunna beslut eller
försäkringsdomstolens laga kraft vunna utslag i ett ärende som avses i denna lag
grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på framställning av försäkringsanstalten eller ansökan av en part
efter att ha berett övriga parter tillfälle att
bli hörda, undanröja beslutet eller utslaget
och förordna ny behandling av ärendet. Efter att ha gjort nämnda framställning kan
försäkringsanstalten temporärt avbryta utbetalning av ersättning tills ärendet har avgjorts på nytt eller utbetala den enligt framställningen. Beträffande ändringssökande i
försäkringsdomstolens utslag med stöd av
detta moment gäller 53 b §.
——————————————

53 d §
Om en försäkringsanstalts, olycksfallsbesvärsnämndens eller försäkringsdomstolens
laga kraft vunna beslut i ett ärende som avses i denna lag grundar sig på oriktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på framställning av försäkringsanstalten eller på
ansökan av en part, efter att ha gett övriga
parter tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Efter att ha gjort nämnda framställning
kan försäkringsanstalten temporärt avbryta
utbetalningen av ersättning tills ärendet har
avgjorts på nytt eller utbetala den enligt
framställningen.

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
200 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
Försäkringsinspektionen fastställer första
gången olycksfallsbesvärsnämndens budget
för år 2005. Olycksfallsbesvärsnämnden
uppbär det belopp som nämnden behöver
för verksamheten under år 2004 med iakttagande av lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948), sådan den lyder i lag
1327/2002.
———
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4.
Lag
om ändring av 12 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 kap.
3 § 5 mom. som följer:
Gällande lydelse
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12 kap.
Sökande av ändring

——————————————
3§
Arbetslöshetsnämnden
——————————————
Ett lagakraftvunnet beslut av arbetslöshetsnämnden får verkställas såsom en dom som
vunnit laga kraft.

——————————————

——————————————
Utan hinder av vad som bestäms i 55 §
förvaltningsprocesslagen (586/1996), delges arbetslöshetsnämndens beslut genom
att beslutet sänds per post till mottagaren
under den adress han eller hon har uppgett.
Ett laga kraft vunnet beslut av arbetslöshetsnämnden får verkställas så som en laga
kraft vunnen dom.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
200 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———
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Lag
om ändring av 55 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 55 §, sådan den lyder i lag
329/1997, som följer:
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55 §
Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet
postades under den adress han uppgivit, om
inte något annat visas.

55 §
Utan hinder av vad som bestäms i 55 §
förvaltningsprocesslagen (586/1996), delges socialförsäkringsnämndens och prövningsnämndens beslut genom att beslutet
sänds per post till mottagaren under den
adress han eller hon har uppgett. Om det i
samband med besvären inte visas något annat, anses ändringssökanden ha fått del av
beslutet den sjunde dagen efter den dag då
beslutet postades under den adress som ändringssökanden har uppgett.
———
Denna lag träder i kraft den 200 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft
———.

