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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den ändras så att det nuvarande antalet med-
lemmar i besvärsnämnden minskas. Samti-
digt ändras bestämmelserna så de anger det 
minsta antal medlemmar som besvärsnämn-
den får ha. Enligt förslaget ska besvärsnämn-

den i fortsättningen ha minst fyra vice ordfö-
rande i stället för nuvarande sex vice ordfö-
rande. Det föreslås att antalet medlemmar 
med uppdraget som bisyssla ska vara minst 
22 i stället för nuvarande 32 medlemmar. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av år 
2012. 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1  Nuläge och föreslagna ändringar  

Besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den (besvärsnämnden) är första besvärsin-
stans i ärenden som gäller arbetspensions-
skyddet. Genom lagen om besvärsnämnden 
för arbetspensionsärenden (677/2005) före-
skrivs det om besvärsnämndens uppgifter 
och medlemmar samt de behandlingen av 
ärenden i besvärsnämnden. 

Enligt 2 § i lagen om besvärsnämnden för 
arbetspensionsärenden ska besvärsnämnden 
ha en ordförande med uppdraget som huvud-
syssla och sex vice ordförande med uppdra-
get som bisyssla. De övriga 32 medlemmarna 
i besvärsnämnden ska ha uppdraget som bi-
syssla. Av de övriga medlemmarna ska sju 
vara läkare, sju medlemmar ska vara förtrog-
na med arbetspensionsfrågor och ha avlagt 
examen som medför behörighet för domar-
tjänst eller vara andra personer som är sär-
skilt förtrogna med arbetspensionsförsäk-
ringsfrågor, fjorton medlemmar vara insatta i 
förhållandena inom arbetslivet och på ar-
betsmarknaden samt fyra medlemmar vara 
insatta i förhållandena inom arbetslivet. 

Av de medlemmar som är insatta i förhål-
landena inom arbetslivet och på arbetsmark-
naden ska sju förordnas på framställning av 
arbetsgivarföreningarnas mest representativa 
centralorganisationer så att fyra är förtrogna 
med pensionssystemet inom den privata sek-
torn, två med kommunernas pensionssystem 
och en med statens pensionssystem. De åter-
stående sju medlemmarna förordnas på fram-
ställning av arbetstagarnas och tjänstemän-
nens fackföreningars mest representativa 
centralorganisationer så att fyra är förtrogna 
med pensionssystemet inom den privata sek-
torn, två med kommunernas pensionssystem 
och en med statens pensionssystem. Av de 
medlemmar som är insatta i förhållandena 
inom arbetslivet ska två vara förtrogna med 
företagarverksamhet samt två förtrogna med 

lantbruksföretagarverksamhet. De medlem-
mar som är förtrogna med företagarverksam-
het förordnas på framställning av de mest re-
presentativa företagarorganisationerna samt 
de medlemmar som är förtrogna med lant-
bruksföretagarverksamhet på framställning 
av de mest representativa organisationer som 
bevakar sådana personers ekonomiska intres-
sen som hör till tillämpningsområdet för la-
gen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006). 

Statsrådet utnämner på framställning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet ordföranden 
med uppdraget som huvudsyssla tills vidare 
och förordnar vice ordförandena och de övri-
ga medlemmarna med uppdraget som bisyss-
la för fem år i sänder. Besvärsnämnden har 
senast inrättats den 28 december 2006 genom 
beslut av statsrådet och för en fem års man-
dattid från den 1 januari 2007 till den 31 de-
cember 2011. 

I praktiken är besvärsnämnden uppdelad på 
sektioner som för närvarande är sju till anta-
let. Av dessa sju sektioner är det fyra som i 
huvudsak avgör sådana ärenden som hör till 
pensionssystemen för den privata sektorn och 
tre som avgör sådana ärenden som hör till 
pensionssystemen för den offentliga sektorn. 
Besvärsnämnden har en ordförande eller en 
vice ordförande, en medlem som är förtrogen 
med arbetspensionsfrågor och har avlagt ex-
amen som medför behörighet för domartjänst 
eller någon annan som är särskilt förtrogen 
med arbetspensionsförsäkringsfrågor, en lä-
karmedlem samt två medlemmar som är in-
satta i förhållandena inom arbetslivet och på 
arbetsmarknaden. Till varje sektion som av-
gör sådana ärenden  som hör  till  pensions-
systemen för den privata sektorn hör dessut-
om en medlem som är förtrogen antingen 
med lantbruksföretagarverksamhet eller med 
företagarverksamhet. 

På grund av den lagändring som trädde i 
kraft vid ingången av 2011 (1318/2010) kan 
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ärenden som gäller olika pensionslagar be-
handlas på ett mer mångsidigt sätt än tidigare 
i sektionerna. Förutsättningarna för sektio-
nens beslutförhet vid avgöranden i pensions-
ärenden är desamma både för den privata och 
den offentliga sektorn, och därför kan t.ex. 
den sektion som avgör sådana ärenden som 
hör till pensionssystemen för den offentliga 
sektorn för närvarande avgöra även sådana 
ärenden som hör till pensionssystemen för 
den privata sektorn. På det sättet kan arbetet 
fördelas mera jämnt mellan sektionerna. 

År 2010 avgjorde besvärsnämnden 5 890 
besvär, av vilka största delen, ca 63,6 pro-
cent, var sådana ärenden som gällde lagen 
om pension för arbetstagare (395/2006). Av 
avgörandena gällde 17,6 procent lagen om 
kommunala pensioner (549/2003) och 
4,3 procent lagen om statens pensioner 
(1295/2006). Av alla avgjorda ärenden gällde 
4,5 procent lagen om pension för lantbruks-
företagare och 8,1 procent lagen om pension 
för företagare (1272/2006). 

Besvär som gäller arbetspensionsskyddet 
för den offentliga sektorn och särskilt de be-
svär som gäller lagen om kommunala pen-
sioner har minskat de senaste åren. År 2007 
avgjorde besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden 1 510 ärenden som gällde lagen 
om kommunala pensioner, dvs. ca 28 procent 
av alla ärenden som avgjordes, men år 2010 
hade dessa ärenden som gällde lagen om 
kommunala pensioner minskat till endast 
1 043, dvs. 17,6 procent av alla avgöranden. 
På grund av det minskade antalet ärenden har 
arbetsmängden i besvärsnämnden minskat. 
Den minskade arbetsmängden har gällt 
främst de sektioner som huvudsakligen be-
handlar sådana ärenden som hör till pen-
sionssystemen för den offentliga sektorn. 

Om man beaktar det minskade antalet be-
svär, besvärsnämndens arbetsmängd för när-
varande samt möjligheterna att fördela ären-
den till olika sektioner efter pensionsform, 
skulle besvärsnämnden kunna fungera lika 
effektivt som den gör nu även med en mindre 
sammansättning än den nuvarande. Därför 
föreslås det att lagen om besvärsnämnden för 
arbetspensionsärenden ändras så att det nuva-
rande antalet medlemmar minskas. I besvärs-
nämnden ska enligt förslaget finnas med-
lemmar och vice ordförande för minst fem 

sektioner. På grund av att de ärenden som 
gäller företagarverksamhet och lantbruksfö-
retagarverksamhet är så få kan dessa behand-
las i två sektioner på så sätt att antalet med-
lemmar som är förtrogna med företagarverk-
samhet och lantbruksföretagarverksamhet 
minskas från två till en. 

Formuleringen i lagen ska göra det möjligt 
för statsrådet att på förslag av social- och 
hälsovårdsministeriet vid behov få förordna 
flera medlemmar till besvärsnämnden. Det är 
meningen att antalet sektioner ska minskas 
stegvis på så sätt att det till mandatperioden 
från ingången av 2012 ännu förordnas med-
lemmar för sex sektioner. 

Det föreslås att 2 § i lagen om besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden ändras 
så att det i besvärsnämnden i framtiden ut-
över ordföranden med uppdraget som huvud-
syssla finns minst fyra ordförande med upp-
draget som bisyssla i stället för de nuvarande 
sex ordförandena. Detta ska, som för närva-
rande, föreskrivas i 1 mom. I paragrafens 
2 mom. föreslås det att antalet medlemmar 
med uppdraget som bisyssla ska vara minst 
22 i stället för nuvarande 32 medlemmar. En-
ligt förslaget ska det i besvärsnämnden finnas 
åtminstone fem läkarmedlemmar, fem med-
lemmar som är förtrogna med arbetspen-
sionsfrågor och som har avlagt annan högre 
högskoleexamen i juridik än magisterexamen 
i internationell och komparativ rätt eller som 
annars är förtrogna med arbetspensionsför-
säkringsfrågor, tio medlemmar som är insatta 
i förhållandena inom arbetslivet och på ar-
betsmarknaden, en medlem som är förtrogen 
med företagarverksamhet och en medlem 
som är förtrogen med lantbruksföretagar-
verksamhet. Bestämmelserna om medlem-
marnas behörighetsvillkor, personliga sup-
pleanter och domaransvar ska efter det att de-
ras formulering granskats överföras till para-
grafens 3—5 mom. 

Den bestämmelse som för närvarande finns 
i 2 mom. om förordnande av de medlemmar 
som ska vara insatta i förhållandena inom ar-
betslivet och på arbetsmarknaden ska såsom 
ändrad överföras till 3 § 2 mom. i lagen om 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. 
Av de medlemmar som ska vara insatta i för-
hållandena inom arbetslivet och på arbets-
marknaden ska hälften förordnas på fram-
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ställning av arbetsgivarföreningarnas mest 
representativa centralorganisationer och hälf-
ten av arbetstagarnas och tjänstemännens 
fackföreningars mest representativa central-
organisationer. På framställning av bägge in-
stanser ska förordnas minst tre medlemmar 
som är förtrogna med pensionssystemet för 
den privata sektorn, en medlem som är för-
trogen med kommunernas pensionssystem 
och en medlem som är förtrogen med statens 
pensionssystem. 

I det gällande 3 § 2 mom. föreskrivs om 
förordnande av vice ordförande. Enligt para-
grafens 2 mom. ska det ministerium till vars 
ansvarsområde kommunernas pensionssy-
stem hör, för social- och hälsovårdsministe-
riet lägga fram ett förslag till två vice ordfö-
rande och två medlemmar som har avlagt 
högre högskoleexamen i juridik och är för-
trogna med arbetspensionsfrågor eller som 
annars är särskilt förtrogen med arbetspen-
sionsförsäkringsfrågor. På motsvarande sätt 
ska det ministerium till vars ansvarsområde 
statens pensionssystem hör, för social- och 
hälsovårdsministeriet lägga fram ett förslag 
till två vice ordförande och till två medlem-
mar som har avlagt högre högskoleexamen i 
juridik och är förtrogna med arbetspensions-
frågor eller som annars är särskilt förtrogen 
med arbetspensionsförsäkringsfrågor. 

En regeringsproposition till riksdagen om 
ändring av lagen om kommunala pensioner, 
av lagen om statens pensioner, av lagen om 
ändring av lagen om statens pensioner samt 
om ändring av pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan (RP 30/2011 rd) är under 
beredning i riksdagen. I propositionen i fråga 
föreslås det att den lagberedning som gäller 
kommunernas och statens pensionssystem 
ska överföras från finansministeriet till soci-
al- och hälsovårdsministeriet från och med 
ingången av 2012. Om ansvaret för lagbe-
redningen av pensionssystemen för den of-
fentliga sektorn överförs till social- och häl-
sovårdsministeriet behövs inte bestämmelsen 
i det nuvarande 2 mom. längre. Därför före-
slås det att bestämmelsen om förordnande av 
vice ordförande i det nuvarande 2 mom. slo-
pas.  På samma grunder föreslås det att det 
omnämnande i 14 § i lagen om besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden beträf-
fande de vice ordförande som förordnas på 

framställning av de olika ministerierna ska 
slopas, och att samtliga vice ordföranden i 
besvärsnämnden ska vara medlemmar i för-
valtningssektionen. 
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

Med de ändringar som föreslås ska be-
svärsnämndens verksamhet dimensioneras så 
att den motsvarar de förändrade omständig-
heterna. Fördelningen mellan besvärsnämn-
dens medlemsantal och sammansättning ska i 
fortsättningen dimensioneras rätt med hänsyn 
till besvärsnämndens totala arbetsmängd och 
eftersom ärendena ska fördelas enligt olika 
pensionsformer. Om besvärsnämndens ar-
betsmängd ökar i framtiden, kan det på ett 
flexibelt sätt utse fler medlemmar till be-
svärsnämnden utan att lagstiftningen utgör 
ett hinder för det. 

Om antalet sektioner minskar, har det en 
minskande effekt även på besvärsnämndens 
verksamhetskostnader. Minskningen av sek-
tionernas antal med en sektion minskar löne-
kostnaderna och de obligatoriska lönebikost-
naderna med ca 18 000 euro per år och dess-
utom innebär det troligtvis att antalet sam-
manträden blir något färre. Kostnaderna för 
att anordna ett sammanträde är ca 600 euro, 
inkluderat medlemmarnas sammanträdes-
arvoden med bikostnader, kopiering och trak-
tering. Besvärsnämndens verksamhetskost-
nader minskar därmed med sammanlagt 
ca 20 000 euro per år. Besvärsnämndens 
verksamhet finansieras med de justitieför-
valtningsavgifter som tas ut av arbetspen-
sionsanstalterna. 

Propositionen har inga konsekvenser för 
personalen i besvärsnämnden eftersom be-
svärsnämnden redan tidigare beaktat en 
minskning av antalet ärenden. 
 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Regeringspropositionen har beretts som 
tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsmi-
nisteriet. I samband med beredningen har 
man hört besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden, Finlands näringsliv rf, Finlands 
Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, 
Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf, 
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Akava ry, finansministeriet, Kommunala ar-
betsmarknadsverket, Företagarna i Finland rf 
samt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-
liitto MTK ry. Skriftliga utlåtanden om pro-
positionen har inte begärts eftersom de vikti-
gaste instanserna med tanke på ärendet har 
deltagit vid beredningen eller hörts i sam-
band med den. 
 

4  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2012. Åtgärder som krävs för verkställighe-
ten av denna lag får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 2, 3 och 14 §, så-

dana de lyder, 2 § i lag 1298/2006 samt 3 och 14 § i lagarna 1298/2006 och 1318/2010, som 
följer: 
 

2 § 

Besvärsnämndens ordförande och medlem-
mar 

Besvärsnämnden har en ordförande med 
uppdraget som huvudsyssla och minst fyra 
vice ordförande med uppdraget som bisyssla. 
Ordföranden med uppdraget som huvudsyss-
la leder besvärsnämnden och svarar för dess 
verksamhet, övervakar att lagtolkningen är 
enhetlig i nämndens avgöranden och svarar 
för besvärsnämndens administrativa ärenden 
på det sätt som närmare bestäms i arbetsord-
ningen. Ordföranden och vice ordförandena 
ska ha avlagt annan högre högskuleexamen i 
juridik än magister i internationell och kom-
parativ rätt och vara förtrogna med de för-
månssystem som behandlas i nämnden. 

Utöver ordföranden och vice ordförandena 
ska besvärsnämnden dessutom ha minst 
22 övriga medlemmar med uppdraget som 
bisyssla. Av medlemmarna med uppdraget 
som bisyssla ska minst 

1) fem medlemmar vara läkare, 
2) fem medlemmar vara förtrogna med ar-

betspensionsfrågor och har avlagt annan hög-
re högskoleexamen i juridik än magister i in-
ternationell och komparativ rätt eller annars 
vara särskilt förtrogna med arbetspensions-
försäkringsfrågor, 

3) tio medlemmar vara insatta i förhållan-
dena inom arbetslivet och på arbetsmarkna-
den, 

4) en medlem vara förtrogen med företa-
garverksamhet, och 

5) en medlem vara förtrogen med lant-
bruksföretagarverksamhet. 

Läkarmedlemmarna ska vara legitimerade 
läkare och förtrogna med försäkringsmedi-
cin. De medlemmar som är insatta i förhål-
landena inom arbetslivet och på arbetsmark-
naden ska vara förtrogna med arbetspen-
sionsfrågor inom den privata sektorn, kom-
munen eller staten. 

De medlemmar som har uppdraget som bi-
syssla ska ha en personlig suppleant. Vad 
som i denna lag föreskrivs om medlemmarna 
i besvärsnämnden tillämpas även på supple-
anterna. 

Ordföranden, vice ordförandena och de öv-
riga medlemmarna handlar under domaran-
svar. 
 

3 § 

Förordnande av ordförandena och medlem-
marna 

Statsrådet utnämner på framställning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet ordföranden 
med uppdraget som huvudsyssla tills vidare 
och förordnar vice ordförandena och de övri-
ga medlemmarna med uppdraget som bisyss-
la för fem år i sänder. 

Av de medlemmar som ska vara insatta i 
förhållandena inom arbetslivet och på ar-
betsmarknaden ska hälften förordnas på 
framställning av arbetsgivarföreningarnas 
mest representativa centralorganisationer på 
så sätt att minst tre är förtrogna med pen-
sionssystemet för den privata sektorn, en 
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med kommunernas pensionssystem och en 
med statens pensionssystem. Dessutom ska 
hälften av de medlemmar som är insatta i 
förhållandena inom arbetslivet och på ar-
betsmarknaden förordnas på framställning av 
arbetstagarnas och tjänstemännens fackföre-
ningars mest representativa centralorganisa-
tioner på så sätt att minst tre är förtrogna med 
pensionssystemet för den privata sektorn, en 
med kommunernas pensionssystem och en 
med statens pensionssystem. 

De medlemmar som är förtrogna med före-
tagarverksamhet ska förordnas på framställ-
ning av de mest representativa företagaror-
ganisationerna, och de medlemmar som är 
förtrogna med lantbruksföretagarverksamhet 
på framställning av lantbruksföretagarnas 
mest representativa centralorganisationer. 
 

14 § 

Förvaltningsärenden 

I förvaltningssektionen behandlas besvärs-
nämndens förvaltningsärenden enligt arbets-
ordningen. Besvärsnämndens ordförande, el-

ler vid förhinder för denne en av vice ordfö-
randena, sammankallar förvaltningssektionen 
och är ordförande för sektionen. Övriga med-
lemmar i sektionen är besvärsnämndens vice 
ordföranden. Dessutom har förvaltningssek-
tionen tre medlemmar av vilka en medlem 
utses av och bland de medlemmar i besvärs-
nämnden som förordnats på framställning av 
arbetsgivarföreningarna, en medlem utses av 
och bland de medlemmar som förordnats på 
framställning av arbetstagarnas och tjänste-
männens fackföreningar och en medlem ut-
ses av och bland de medlemmar som förord-
nats på framställning av företagar- och lant-
bruksföretagarföreningarna. 

Förvaltningssektionen är beslutför när ord-
föranden och minst hälften av de övriga med-
lemmarna är närvarande vid sammanträdet. 
Med undantag för förvaltningssektionens 
ordförande och vice ordförandena skall med-
lemmarna ha personliga suppleanter. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
 

Helsingfors den 28 oktober 2011 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 2, 3 och 14 §, så-

dana de lyder, 2 § i lag 1298/2006 samt 3 och 14 § i lagarna 1298/2006 och 1318/2010, som 
följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Besvärsnämndens ordförande och medlem-
mar 

 
Besvärsnämnden har en ordförande med 

uppdraget som huvudsyssla och sex vice ord-
förande med uppdraget som bisyssla. Ordfö-
randen i huvudsyssla leder besvärsnämnden 
och svarar för dess verksamhet, övervakar att 
lagtolkningen är enhetlig i nämndens avgö-
randen samt svarar för besvärsnämndens ad-
ministrativa ärenden på det sätt som närmare 
bestäms i arbetsordningen. Ordföranden och 
vice ordförandena skall ha avlagt examen 
som medför behörighet för domartjänst samt 
vara förtrogna med de förmånssystem som 
behandlas i nämnden. 

De övriga 32 medlemmarna i besvärsnämn-
den har uppdraget som bisyssla. Av med-
lemmarna skall sju vara legitimerade läkare 
och förtrogna med försäkringsmedicin och sju 
skall ha avlagt examen som medför behörig-
het för domartjänst och vara förtrogna med 
arbetspensionsfrågor eller vara andra perso-
ner som är särskilt förtrogna med arbetspen-
sionsförsäkringsfrågor. 

Nämnden skall dessutom ha medlemmar 
som är insatta i förhållandena inom arbetsli-

2 §

Besvärsnämndens ordförande och medlem-
mar 

 
Besvärsnämnden har en ordförande med 

uppdraget som huvudsyssla och minst fyra 
vice ordförande med uppdraget som bisyssla. 
Ordföranden med uppdraget som huvudsyss-
la leder besvärsnämnden och svarar för dess 
verksamhet, övervakar att lagtolkningen är 
enhetlig i nämndens avgöranden och svarar 
för besvärsnämndens administrativa ärenden 
på det sätt som närmare bestäms i arbetsord-
ningen. Ordföranden och vice ordförandena 
ska ha avlagt annan högre högskuleexamen i 
juridik än magister i internationell och kom-
parativ rätt och vara förtrogna med de för-
månssystem som behandlas i nämnden. 

Utöver ordföranden och vice ordförandena 
ska besvärsnämnden dessutom ha minst 
22 övriga medlemmar med uppdraget som 
bisyssla. Av medlemmarna med uppdraget 
som bisyssla ska minst 

1) fem medlemmar vara läkare, 
2) fem medlemmar vara förtrogna med ar-

betspensionsfrågor och har avlagt annan 
högre högskoleexamen i juridik än magister i 
internationell och komparativ rätt eller an-
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vet och på arbetsmarknaden och förtrogna 
med arbetspensionsfrågor inom den privata 
sektorn, kommunen eller staten. Av dessa 
skall sju förordnas på framställning av ar-
betsgivarföreningarnas mest representativa 
centralorganisationer så att fyra är förtrogna 
med pensionssystemet inom den privata sek-
torn, två med kommunernas pensionssystem 
och en med statens pensionssystem. Dessut-
om skall sju medlemmar förordnas på fram-
ställning av arbetstagarnas och tjänstemän-
nens fackföreningars mest representativa cen-
tralorganisationer så att fyra är förtrogna med 
pensionssystemet inom den privata sektorn, 
två med kommunernas pensionssystem och 
en med statens pensionssystem. 

Nämnden skall dessutom ha fyra medlem-
mar som är insatta i förhållandena inom ar-
betslivet, av vilka två är förtrogna med före-
tagarverksamhet och förordnas på framställ-
ning av de mest representativa företagarorga-
nisationerna, samt två som är förtrogna med 
lantbruksföretagarverksamhet och förordnas 
på framställning av de mest representativa 
organisationer som bevakar sådana personers 
ekonomiska intressen som hör till tillämp-
ningsområdet för lagen om pension för lant-
bruksföretagare (1280/2006). 

De medlemmar som har uppdraget som bi-
syssla skall ha personliga suppleanter för vil-
ka gäller vad som i lag föreskrivs om be-
svärsnämndens medlemmar. 

Ordföranden, vice ordförandena och de öv-
riga medlemmarna samt deras personliga 
suppleanter handlar under domaransvar. 
 

nars vara särskilt förtrogna med arbetspen-
sionsförsäkringsfrågor, 

3) tio medlemmar vara insatta i förhållan-
dena inom arbetslivet och på arbetsmarkna-
den, 

4) en medlem vara förtrogen med företa-
garverksamhet, och 

5) en medlem vara förtrogen med lant-
bruksföretagarverksamhet. 

Läkarmedlemmarna ska vara legitimerade 
läkare och förtrogna med försäkringsmedi-
cin. De medlemmar som är insatta i förhål-
landena inom arbetslivet och på arbetsmark-
naden ska vara förtrogna med arbetspen-
sionsfrågor inom den privata sektorn, kom-
munen eller staten. 

De medlemmar som har uppdraget som bi-
syssla ska ha en personlig suppleant. Vad 
som i denna lag föreskrivs om medlemmarna 
i besvärsnämnden tillämpas även på supple-
anterna. 

Ordföranden, vice ordförandena och de öv-
riga medlemmarna handlar under domaran-
svar. 

 

 
3 § 

Förordnande av ordförandena och medlem-
marna 

Statsrådet förordnar på framställning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet ordföranden 
med uppdraget som huvudsyssla tills vidare 
och vice ordförandena och de övriga med-
lemmarna med uppdraget som bisyssla för 
fem år i sänder. 

Det ministerium till vars ansvarsområde 
kommunernas pensionssystem hör, lägger för 
social- och hälsovårdsministeriet fram ett för-
slag till två vice ordförande och två medlem-

3 § 

Förordnande av ordförandena och medlem-
marna 

Statsrådet utnämner på framställning av 
social- och hälsovårdsministeriet ordföranden 
med uppdraget som huvudsyssla tills vidare 
och förordnar vice ordförandena och de öv-
riga medlemmarna med uppdraget som bi-
syssla för fem år i sänder. 

Av de medlemmar som ska vara insatta i 
förhållandena inom arbetslivet och på ar-
betsmarknaden ska hälften förordnas på 
framställning av arbetsgivarföreningarnas 
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mar som har avlagt högre högskoleexamen i 
juridik och är förtrogna med arbetspensions-
frågor eller till någon annan medlem som är 
särskilt förtrogen med arbetspensionsförsäk-
ringsfrågor. Det ministerium till vars an-
svarsområde statens pensionssystem hör, läg-
ger för social- och hälsovårdsministeriet fram 
ett förslag till en vice ordförande och en med-
lem som har avlagt högre högskoleexamen i 
juridik och är förtrogen med arbetspensions-
frågor eller till någon annan medlem som är 
särskilt förtrogen med arbetspensions-
försäkringsfrågor. 
 

mest representativa centralorganisationer på 
så sätt att minst tre är förtrogna med pen-
sionssystemet för den privata sektorn, en med 
kommunernas pensionssystem och en med 
statens pensionssystem. Dessutom ska hälften 
av de medlemmar som är insatta i förhållan-
dena inom arbetslivet och på arbetsmarkna-
den förordnas på framställning av arbetsta-
garnas och tjänstemännens fackföreningars 
mest representativa centralorganisationer på 
så sätt att minst tre är förtrogna med pen-
sionssystemet för den privata sektorn, en med 
kommunernas pensionssystem och en med 
statens pensionssystem. 

De medlemmar som är förtrogna med före-
tagarverksamhet ska förordnas på framställ-
ning av de mest representativa företagaror-
ganisationerna, och de medlemmar som är 
förtrogna med lantbruksföretagarverksamhet 
på framställning av lantbruksföretagarnas 
mest representativa centralorganisationer. 

 
 
 

14 § 

Förvaltningsärenden 

I förvaltningssektionen behandlas besvärs-
nämndens förvaltningsärenden enligt arbets-
ordningen. Besvärsnämndens ordförande, el-
ler vid förhinder för denne en av vice ordfö-
randena, sammankallar förvaltningssektionen 
och är ordförande för sektionen, och övriga 
medlemmar i sektionen är tre vice ordföran-
de, varav en förordnats på framställning av 
social- och hälsovårdsministeriet, en på fram-
ställning av det ministerium till vars ansvars-
område kommunernas pensionssystem hör 
och en på framställning av det ministerium 
till vars ansvarsområde statens pensions-
system hör. Till förvaltningssektionen hör yt-
terligare tre medlemmar, vilka utses så att de 
medlemmar som utsetts på framställning av 
arbetsgivarorganisationerna bland sig utser en 
medlem, de medlemmar som utsetts på fram-
ställning av arbetstagar- och tjänste-
mannaorganisationerna bland sig utser en 
medlem och de medlemmar som utsetts på 
framställning av företagarorganisationerna 
och lantbruksföretagarorganisationerna bland 
sig utser en medlem. 

14 § 

Förvaltningsärenden 

I förvaltningssektionen behandlas besvärs-
nämndens förvaltningsärenden enligt arbets-
ordningen. Besvärsnämndens ordförande, el-
ler vid förhinder för denne en av vice ordfö-
randena, sammankallar förvaltningssektionen 
och är ordförande för sektionen. Övriga med-
lemmar i sektionen är besvärsnämndens vice 
ordföranden. Dessutom har förvaltningssek-
tionen tre medlemmar av vilka en medlem 
utses av och bland de medlemmar i besvärs-
nämnden som förordnats på framställning av 
arbetsgivarföreningarna, en medlem utses av 
och bland de medlemmar som förordnats på 
framställning av arbetstagarnas och tjänste-
männens fackföreningar och en medlem utses 
av och bland de medlemmar som förordnats 
på framställning av företagar- och lantbruks-
företagarföreningarna. 
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Förvaltningssektionen är beslutför när ord-
föranden och minst hälften av de övriga med-
lemmarna är närvarande vid sammanträdet. 
Med undantag för förvaltningssektionens ord-
förande och vice ordförandena skall med-
lemmarna ha personliga suppleanter. 
 

Förvaltningssektionen är beslutför när ord-
föranden och minst hälften av de övriga med-
lemmarna är närvarande vid sammanträdet. 
Med undantag för förvaltningssektionens 
ordförande och vice ordförandena skall med-
lemmarna ha personliga suppleanter. 

 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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