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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lag om ändring av 31 och 32 § i lagen om studiestöd 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås ändringar i lagen 
om studiestöd. Yrkanden om undanröjande 
av beslut som har meddelats av Folkpen-
sionsanstalten och studiestödsnämnden skall 
avgöras av besvärsnämnden för studiestöd 
och inte av försäkringsdomstolen såsom för 
närvarande. Organisatoriskt ändras besvärs-

nämnden för studiestöd enligt förslaget så att 
nämnden får en ordförande med uppdraget 
som huvudsyssla. 

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

Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2007. 
————— 

 
 
 
 

MOTIVERING 

 
1 Nuläge och föreslagna änd-

ringar 

1.1 Undanröjande av beslut 

I 31 § i lagen om studiestöd (65/1994) fö-
reskrivs om förfarandet vid undanröjande av 
beslut. Om ett lagakraftvunnet beslut som 
gäller en förmån enligt lagen om studiestöd 
grundar sig på en oriktig eller bristfällig ut-
redning eller uppenbart står i strid med lag, 
kan försäkringsdomstolen på framställning 
av Folkpensionsanstalten eller studiestöds-
nämnden eller på ansökan av den som saken 
gäller undanröja beslutet, till den del beslutet 
gäller något annat än statsborgen för studie-
lån. I 14 § i lagen om stöd för skolresor för 
studerande i gymnasieutbildning och yrkes-
utbildning (48/1997) finns en hänvisning till 
lagen om studiestöd i fråga om förfarandet 
vid undanröjande. 

År 2003 avgjorde försäkringsdomstolen to-
talt 2 199 ansökningar om undanröjande. Av 
dem gällde 949 studiestöd och stöd för skol-

resor. År 2004 uppgick motsvarande siffra 
till totalt 1 873, av vilka 552 gällde studie-
stöd och stöd för skolresor. År 2003 godkän-
des 89 procent av ansökningarna. För 2004 
var siffran 85 procent.  

Enligt lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006), som träder i kraft vid ingången 
av 2007, kan besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden undanröja ett lagakraftvunnet 
beslut. Ändringen har motiverats med att för-
säkringsdomstolen godkänner största delen 
av yrkandena om undanröjande. Det vore 
därför ändamålsenligt att ansökningarna om 
undanröjande behandlas i första besvärsin-
stans. Även i det av social- och hälsovårds-
ministeriet tillsatta projektet för att söka 
klarhet i systemet för sökande av ändring i 
beslut om social trygghet har man kommit 
till att det vore ändamålsenligt att ge den för-
sta besvärsinstansen i uppgift att undanröja 
lagakraftvunna beslut. Avsikten är att försla-
get skall ingå i en regeringsproposition med 
förslag till lag om en besvärsnämnd för ären-
den som gäller social trygghet och till lag-
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stiftning som har samband med den. Proposi-
tionen skall avlåtas till riksdagen innevaran-
de år.  

Det föreslås att 31 § i lagen om studiestöd 
ändras så att yrkanden som gäller undanrö-
jande skall avgöras i första besvärsinstans, 
dvs. i besvärsnämnden för studiestöd.  

Ändring i ett beslut av besvärsnämnden för 
studiestöd skall i enlighet med 29 § i lagen 
om studiestöd kunna sökas hos försäkrings-
domstolen. Besvärsnämnden för studiestöd 
skall inte undanröja sina egna beslut, utan 
dessa undanröjs av försäkringsdomstolen, 
som också undanröjer sina egna beslut. Till 
övriga delar skall nuvarande förfarande kvar-
stå oförändrat. Parterna skall fortfarande hö-
ras innan ett beslut med anledning av ett yr-
kande om undanröjande fattas. Utbetalningen 
av en förmån skall också temporärt kunna in-
ställas eller förmånen betalas enligt vad som 
sägs i yrkandet om undanröjande. 

En sådan ändring medför också lättnad i 
den anhopning som uppstår i försäkrings-
domstolen på grund av det stora antalet be-
slut om undanröjande och påskyndar behand-
lingen av ett ärende som gäller ett lagakraft-
vunnet beslut. Det föreslås dessutom att be-
stämmelsen får samma ordalydelse som mot-
svarande bestämmelse i de övriga förmånsla-
garna. Tidsfristen på fem år för yrkande om 
undanröjande, vilken för närvarande finns i 
18 § i lagen om försäkringsdomstolen 
(132/2003), skall också tas in i bestämmel-
sen. 

 
1.2 Utveckling av organisationen vid 

besvärsnämnden för studiestöd 

Bestämmelser om besvärsnämnden för stu-
diestöd finns i 32 § i lagen om studiestöd. 
Besvärsnämnden för studiestöd är ett med 
specialdomstol jämförbart besvärsorgan för 
studiestödsfrågor med karaktären av nämnd. 
Nämnden inledde sin verksamhet den 1 maj 
1992. Hos besvärsnämnden är det möjligt att 
söka ändring i beslut om studiestöd som 
meddelats av Folkpensionsanstalten och hög-
skolornas studiestödsnämnder med stöd av 
lagen om studiestöd samt i beslut som med-
delats av Folkpensionsanstalten med stöd av 
lagen om stöd för skolresor för studerande i 
gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Be-
svärsnämndens beslut kan överklagas hos 

försäkringsdomstolen. 
Besvärsnämnden för studiestöd består av 

medlemmar med uppdraget som bisyssla. 
Nämnden har en ordförande med uppdraget 
som bisyssla, en vice ordförande samt fyra 
andra medlemmar. Var och en av dem har en 
personlig suppleant. Ordföranden och vice 
ordföranden skall ha avlagt juris kandidatex-
amen. Av de övriga medlemmarna skall två 
ha god kännedom om högskolestudier och 
två god kännedom om allmänbildande studi-
er eller yrkesinriktade studier efter grundsko-
lan. Statsrådet utser medlemmarna i nämnden 
för tre år i sänder. Den nuvarande nämnden 
är tillsatt för perioden 1.5.2004—30.4.2007. 
Behandlingen av frågan om att effektivisera 
rättsskyddet inleddes i en kommitté tillsatt av 
statsrådet i februari 2000. 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 (Betänkande av 
kommittén för ändringssökande i beslut om 
social trygghet KB 2001:9). Kommittén 
gjorde en helhetsutredning av systemet för 
ändringssökande. I denna helhet ingår de oli-
ka skedena vid ändringssökandet. För be-
svärsnämndernas del utarbetade kommittén 
sitt förslag i form av utvecklingslinjer. 

Kommittén för ändringssökande i beslut 
om social trygghet föreslog i sitt betänkande 
att alla besvärsnämnder som gäller social 
trygghet skall ha en ordförande med uppdra-
get som huvudsyssla. Detta är motiverat för 
att besvärsnämnderna skall kunna arbeta ef-
fektivt och följa en enhetlig beslutspraxis. 
Att ordföranden har uppdraget som huvud-
syssla förstärker också besvärsnämndernas 
organisatoriskt självständiga ställning. 

Prövningsnämnden, besvärsnämnden för 
arbetspensionsärenden och besvärsnämnden 
för olycksfallsärenden har en ordförande med 
uppdraget som huvudsyssla. Arbetslöshets-
nämnden har en ordförande med uppdraget 
som bisyssla. 

Enligt arbetsordningen för besvärsnämnden 
för studiestöd avgörs nämndens administrati-
va ärenden vid nämndens plenum eller av 
nämndens ordförande. Plenum består av alla 
ordinarie medlemmar i nämnden. Nämndens 
ordförande behandlar och avgör nämndens 
administrativa ärenden efter en sektions 
möte. Enligt arbetsordningen fattar ordföran-
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den beslut om alla de administrativa ärenden 
i nämnden vilka inte avgörs i plenum. De 
administrativa ärendena föredras för plenum 
och för ordföranden av den jurist som sköter 
nämndens administrativa ärenden.  

Besvärsnämnden inrättades 1992. Nämn-
dens personal bestod då av fyra personer. 
Både antalet ärenden och antalet anställda 
har vuxit avsevärt. Nämnden fungerar som 
ett självständigt ämbetsverk och sköter själv-
ständigt sin egen förvaltning. Målet är att re-
formera besvärsnämndens organisation så att 
avgörandet av besvär samt förvaltningen och 
ledningen av nämnden löper bättre. 

I och med revideringen av förvaltningspro-
cesslagen och förvaltningslagen har de pro-
cessuella bestämmelserna ökat i betydelse 
när besvärsnämnden behandlar besvärsären-
den. Från den 1 april 1999 ändrades 32 § i 
lagen om studiestöd så att besvärsnämnden 
vid förfarandet följer förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). Till följd av detta blev det 
möjligt med muntliga förhandlingar i be-
svärsnämnden. Nämndens medlemmar skall i 
allt högre utsträckning ha kännedom om för-
valtningsrättskipning. Nämndens ställning 
som en självständig, oavhängig nämnd med 
karaktären av domstol skall förstärkas. 

Antalet besvär som kommer in till besvärs-
nämnden för studiestöd varierar årligen, men 
har sedan 1998 uppgått till ca 3 000—4 000 
besvär per år. År 2005 meddelade nämnden 
sammanlagt 3 696 beslut. Vid slutet av året 
fanns det 909 anhängiga besvär som ännu 
inte behandlats. I slutet av 2005 var den ge-
nomsnittliga behandlingstiden för besvärs-
ärenden ca sex månader. Avgörandena per 
årsverke var 363 och per jurist 727. Ett avgö-
rande kostade 152 euro. 

Det föreslås att organisationen för besvärs-
nämnden för studiestöd ändras så att det in-
rättas en tjänst som ordförande med uppdra-
get som huvudsyssla, vilken skall ersätta 
nämndens nuvarande ordförande med upp-
draget som bisyssla. En tills vidare utnämnd 
ordförande som har uppdraget som huvud-
syssla förstärker nämndens självständiga 
ställning som besvärsinstans med karaktären 
av domstol.  

Ordföranden med uppdraget som huvud-
syssla skall vara ordförande i nämnden och 
övervaka att lagtillämpningspraxis är enhet-
lig i alla beslut, sköta nämndens administra-

tiva ärenden, utveckla nämnden och dess 
verksamhet samt leda personalen. 

Nämndens ordförande skall ha den behö-
righet som krävs för domartjänst. Ordföran-
den utnämns av statsrådet. 

Till nämnden skall fortfarande utnämnas en 
vice ordförande med uppdraget som bisyssla 
och en personlig suppleant för denna. Vice 
ordföranden skall kunna vara ordförande för 
en sektion. Även vice ordföranden skall ha 
den behörighet som krävs för domartjänst. 

Dessutom föreslås att 32 § 4 mom. i lagen 
om studiestöd ändras så att besvärsnämnden 
för studiestöd skall ha samma skyldighet att 
verkställa muntlig förhandling som förvalt-
ningsdomstolar. En sådan bestämmelse har 
utgående från de förslag som lagts fram av 
kommittén för ändringssökande i beslut om 
social trygghet beretts för att tas in i bestäm-
melserna om de besvärsnämnder som är 
verksamma på social- och hälsovårdsministe-
riets förvaltningsområde. Föreskrifterna om 
extraordinärt ändringssökande i 11 kap. i 
förvaltningsprocesslagen skall dock inte till-
lämpas. 

 
2 Proposit ionens konsekvenser 

2.1 Konsekvenser för personalen 

Till följd av att behandlingen av yrkanden 
om undanröjande överförs till besvärsnämn-
den för studiestöd ökar antalet ärenden som 
skall avgöras i besvärsnämndens samtidigt 
som försäkringsdomstolen får färre ärenden 
att behandla. 

Ordföranden skall ha uppdraget som hu-
vudsyssla i stället för som bisyssla och skall 
vara ordförande vid nämndens plenum och i 
en sektion. Även vice ordföranden skall kun-
na vara ordförande i en sektion såsom för 
närvarande. I nämnden arbetar sex jurister, 
av vilka en är visstidsanställd. Efter att man 
utnämnt ordföranden med uppdraget som 
huvudsyssla kan antalet jurister minskas till 
fem, eftersom en av juristerna nu har skött 
besvärsnämndens administration. 

 
2.2 Ekonomiska konsekvenser 

Förändringarna medför inga extra kostna-
der. Lönekostnaderna för ordföranden med 
uppdraget som huvudsyssla kan täckas med 
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arvodeskostnaderna för den nuvarande ordfö-
randen med uppdraget som bisyssla och med 
de inbesparade lönekostnaderna till följd av 
att antalet jurister minskas med en. 

 
3 Beredningen av proposit io-

nen 

Propositionen har utarbetats vid undervis-
ningsministeriet i samarbete med Folkpen-
sionsanstalten. Utlåtanden om propositionen 
har begärts av justitieministeriet, försäk-
ringsdomstolen och besvärsnämnden för stu-
diestöd. Justitieministeriet och besvärsnämn-
den för studiestöd förordar propositionen till 
alla delar. Försäkringsdomstolen förordar 
propositionen till den del den gäller utveck-
lingen av organisationen vid besvärsnämnden 
för studiestöd. Försäkringsdomstolen ser det 
däremot som en rättspolitiskt problematisk 
fråga att ärenden som gäller undanröjande av 
beslut överförs till besvärsnämnden för stu-
diestöd och anser att grundlagsutskottets ut-
låtande om propositionen bör begäras till 
denna del. Grundlagsutskottet har dock givit 

sitt utlåtande om regeringens proposition 
med förslag till lag om pension för arbetsta-
gare och inte ingripit i motsvarande ändrings-
förslag som ingår i den. Justitieministeriets 
och försäkringsdomstolens förslag till preci-
seringar har beaktats i propositionen.   

 
4 Samband med andra proposi-

t ioner 

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

 
5 Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter skall kunna vidtas innan lagen träder 
i kraft. Tjänsten som ordförande för besvärs-
nämnden för studiestöd skall kunna tillsättas 
redan före lagens ikraftträdande.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag:  
 
 
 
 
 
 



 RP 125/2006 rd  
  
 

5

 
Lagförslag 

 
 

Lag 

om ändring av 31 och 32 § i lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 31 § och 32 § 1—4 mom., av 

dem 31 § sådan den lyder i lag 341/1997 och 1117/1997 samt 32 § 4 mom. sådant det lyder i 
lag 305/1999, som följer: 

 
 

31 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som har 
meddelats av Folkpensionsanstalten eller stu-
diestödsnämnden och som gäller en förmån 
enligt denna lag grundar sig på oriktig eller 
bristfällig utredning eller är uppenbart lag-
stridigt, kan besvärsnämnden för studiestöd 
på yrkande av parten, Folkpensionsanstalten 
eller studiestödsnämnden undanröja beslutet, 
till den del beslutet gäller något annat än 
statsborgen för studielån, och förordna ny 
behandling av ärendet.  

Om ett lagakraftvunnet beslut som be-
svärsnämnden för studiestöd eller försäk-
ringsdomstolen gett grundar sig på oriktig el-
ler bristfällig utredning eller är uppenbart 
lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på yr-
kande av parten, Folkpensionsanstalten eller 
studiestödsnämnden undanröja beslutet, till 
den del beslutet gäller något annat än stats-
borgen för studielån, och förordna ny be-
handling av ärendet.  

Om Folkpensionsanstalten eller studie-
stödsnämnden yrkar att ett beslut skall un-
danröjas, kan den genom ett interimistiskt 
beslut ställa in utbetalningen av förmånen el-
ler betala denna enligt sitt yrkande till dess 
ärendet har avgjorts på nytt. 

Ansökan om undanröjande av ett beslut 
skall göras inom fem år från det att beslutet 
har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande 
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan 
som gjorts även efter utgången av den före-
skrivna tiden. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 

som gäller beviljande av förvägrad förmån 
eller utökande av redan beviljad förmån, 
skall Folkpensionsanstalten eller studiestöds-
nämnden pröva ärendet på nytt. Folkpen-
sionsanstalten eller studiestödsnämnden kan 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut bevilja en förvägrad förmån eller ut-
öka en redan beviljad förmån. Besvärsnämn-
den för studiestöd och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande förfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssö-
kande. I beslutet får ändring sökas enligt 
29 §.  

  
32 § 

Besvärsnämnden för studiestöd 

Besvärsnämnden för studiestöd har en ord-
förande med uppdraget som huvudsyssla, en 
vice ordförande med uppdraget som bisyssla 
samt fyra andra medlemmar med uppdraget 
som bisyssla. Vice ordföranden och med-
lemmarna har personliga suppleanter. Med-
lemmarna i nämnden handlar under domar-
ansvar.  

Statsrådet utnämner ordföranden med upp-
draget som bisyssla tills vidare och de övriga 
medlemmarna samt deras suppleanter för tre 
år i sänder på framställning av undervis-
ningsministeriet. Om en plats blir ledig under 
mandatperioden, förordnas en efterträdare för 
återstoden av perioden. Om medlemmarnas 
rätt att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt vad 
som föreskrivs om innehavare av domar-
tjänster. Ordföranden och vice ordföranden 
skall ha behörighet för domartjänst. Av de 
övriga medlemmarna skall två ha god känne-
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dom om högskolestudier och två god känne-
dom om allmänbildande studier eller yrkesin-
riktade studier efter grundskolan.  

Besvärsnämnden för studiestöd kan vara 
indelad i sektioner. Närmare bestämmelser 
om nämnden utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

Vid behandlingen av ärenden i besvärs-
nämnden för studiestöd tillämpas förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996), om inte något 
annat föreskrivs särskilt. Det som i 38 § i 
förvaltningsprocesslagen föreskrivs om 
muntlig förhandling i förvaltningsdomstol på 
begäran av part gäller även verkställande av 
muntlig behandling i besvärsnämnden för 
studiestöd. I ett ärende som hör till besvärs-

nämndens för studiestöd behörighet tillämpas 
inte bestämmelserna om extraordinärt änd-
ringssökande i 11 kap. i förvaltningspro-
cesslagen. I fråga om förfarandet vid undan-
röjande av beslut gäller i övrigt i tillämpliga 
delar vad som i förvaltningsprocesslagen be-
stäms om besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
De ansökningar om undanröjande enligt 

denna lags 31 § 1 mom. som är anhängiga 
vid försäkringsdomstolen när denna lag trä-
der i kraft avgörs av försäkringsdomstolen. 

————— 

Helsingfors den 12 september 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Undervisningsminister Antti Kalliomäki 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 31 och 32 § i lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 31 § och 32 § 1—4 mom., av 

dem 31 § sådan den lyder i lag 341/1997 och 1117/1997 samt 32 § 4 mom. sådant det lyder i 
lag 305/1999, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

31 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 
en förmån enligt denna lag grundar sig på 
en oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart står i strid med lag, kan försäk-
ringsdomstolen på framställning av folk-
pensionsanstalten eller studiestödsnämnden 
eller på ansökan av den som saken gäller, 
efter att ha berett de övriga parterna tillfäl-
le att bli hörda, undanröja beslutet, till den 
del beslutet gäller något annat än statsbor-
gen som beviljats för studielån, och be-
stämma att ärendet skall behandlas på nytt. 
Efter att ha gjort en ovan nämnd framställ-
ning kan folkpensionsanstalten eller studie-
stödsnämnden, tills ärendet har avgjorts på 
nytt, temporärt inställa utbetalningen av 
förmånen eller betala den till de belopp 
framställningen avser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 § 

Undanröjande av beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som har 
meddelats av Folkpensionsanstalten eller 
studiestödsnämnden och som gäller en för-
mån enligt denna lag grundar sig på oriktig 
eller bristfällig utredning eller är uppenbart 
lagstridigt, kan besvärsnämnden för studie-
stöd på yrkande av parten, Folkpensionsan-
stalten eller studiestödsnämnden undanröja 
beslutet, till den del beslutet gäller något 
annat än statsborgen för studielån, och för-
ordna ny behandling av ärendet. 

 
 
 
 
 
 
 
Om ett lagakraftvunnet beslut som be-

svärsnämnden för studiestöd eller försäk-
ringsdomstolen gett grundar sig på oriktig 
eller bristfällig utredning eller är uppen-
bart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av parten, Folkpensionsanstal-
ten eller studiestödsnämnden undanröja be-
slutet, till den del beslutet gäller något an-
nat än statsborgen för studielån, och för-
ordna ny behandling av ärendet. 

Om Folkpensionsanstalten eller studie-
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Om ny utredning framkommer i ett ären-

de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall folkpensionsanstalten eller stu-
diestödsnämnden pröva ärendet på nytt. 
Folkpensionsanstalten eller studiestöds-
nämnden kan utan hinder av ett tidigare la-
gakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller utöka en redan beviljad för-
mån. Besvärsnämnden för studiestöd och 
försäkringsdomstolen kan tillämpa motsva-
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 29 §. 

stödsnämnden yrkar att ett beslut skall un-
danröjas, kan den genom ett interimistiskt 
beslut ställa in utbetalningen av förmånen 
eller betala denna enligt sitt yrkande till 
dess ärendet har avgjorts på nytt. 

Ansökan om undanröjande av ett beslut 
skall göras inom fem år från det att beslutet 
har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande 
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan 
som gjorts även efter utgången av den före-
skrivna tiden. 

Om ny utredning framkommer i ett ären-
de som gäller beviljande av förvägrad för-
mån eller utökande av redan beviljad för-
mån, skall Folkpensionsanstalten eller stu-
diestödsnämnden pröva ärendet på nytt. 
Folkpensionsanstalten eller studiestöds-
nämnden kan utan hinder av ett tidigare la-
gakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller utöka en redan beviljad för-
mån. Besvärsnämnden för studiestöd och 
försäkringsdomstolen kan tillämpa motsva-
rande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. I beslutet får 
ändring sökas enligt 29 §.  
 

 
32 § 

Besvärsnämnden för studiestöd 

Besvärsnämnden för studiestöd har en 
ordförande, viceordförande samt fyra andra 
medlemmar. Var och en av dem har en per-
sonlig suppleant. Medlemmarna i nämnden 
handlar under domaransvar.  

 
 
 
Statsrådet utser ordföranden, viceordfö-

randen och de övriga medlemmarna i 
nämnden samt deras suppleanter för tre år i 
sänder. Om deras rätt att kvarstå i uppdraget 
gäller i övrigt vad som stadgas om inneha-
vare av domartjänster. Ordföranden och vi-
ceordföranden skall ha avlagt juris kandi-
datexamen. Av de övriga medlemmarna 
skall två ha god kännedom om högskole-
studier och två god kännedom om allmän-
bildande studier eller yrkesinriktade studier 
efter grundskolan.  

 
 

32 §

Besvärsnämnden för studiestöd 

Besvärsnämnden för studiestöd har en 
ordförande med uppdraget som huvudsyss-
la, en vice ordförande med uppdraget som 
bisyssla samt fyra andra medlemmar med 
uppdraget som bisyssla. Vice ordföranden 
och medlemmarna har personliga supple-
anter. Medlemmarna i nämnden handlar 
under domaransvar.  

Statsrådet utnämner ordföranden med 
uppdraget som bisyssla tills vidare och de 
övriga medlemmarna samt deras supplean-
ter för tre år i sänder på framställning av 
undervisningsministeriet. Om en plats blir 
ledig under mandatperioden, förordnas en 
efterträdare för återstoden av perioden. Om 
medlemmarnas rätt att kvarstå i uppdraget 
gäller i övrigt vad som föreskrivs om inne-
havare av domartjänster. Ordföranden och 
vice ordföranden skall ha behörighet för 
domartjänst. Av de övriga medlemmarna 
skall två ha god kännedom om högskole-
studier och två god kännedom om allmän-
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Besvärsnämnden för studiestöd kan vara 

indelad i sektioner. Närmare stadganden om 
nämnden utfärdas genom förordning.  

 
Vid behandlingen av ärenden i besvärs-

nämnden för studiestöd tillämpas förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996), om inte nå-
got annat bestäms särskilt. Om det behövs 
för att ett ärende skall kunna utredas, verk-
ställs i besvärsnämnden för studiestöd 
muntlig förhandling på det sätt som bestäms 
i 37 § förvaltningsprocesslagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

bildande studier eller yrkesinriktade studier 
efter grundskolan.  

Besvärsnämnden för studiestöd kan vara 
indelad i sektioner. Närmare bestämmelser 
om nämnden utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

Vid behandlingen av ärenden i besvärs-
nämnden för studiestöd tillämpas förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996), om inte nå-
got annat föreskrivs särskilt. Det som i 38 § 
i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om 
muntlig förhandling i förvaltningsdomstol 
på begäran av part gäller även verkställan-
de av muntlig behandling i besvärsnämnden 
för studiestöd. I ett ärende som hör till be-
svärsnämndens för studiestöd behörighet 
tillämpas inte bestämmelserna om extraor-
dinärt ändringssökande i 11 kap. i förvalt-
ningsprocesslagen. I fråga om förfarandet 
vid undanröjande av beslut gäller i övrigt i 
tillämpliga delar vad som i förvaltnings-
processlagen bestäms om besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

De ansökningar om undanröjande enligt 
denna lags 31 § 1 mom. som är anhängiga 
vid försäkringsdomstolen när denna lag 
träder i kraft avgörs av försäkringsdomsto-
len. 

——— 
 

 
 
 
 


