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Nr 1088

Lag
om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 25 januari 1993 om skuldsanering av privatpersoner (57/1993) 4 §
2 mom., 35 a § 3 och 7 mom., 43 a §, 64 § 1 mom. samt 70 § 1 mom.,
sådana de lyder, 4 § 2 mom. samt 35 a § 3 och 7 mom. i lag 1273/2002, 43 a § i lag 63/1997,
64 § 1 mom. i lag 113/1995 samt 70 § 1 mom. i lag 714/2000, samt
fogas till 3 § ett nytt 3 mom. som följer:
3§

4§

Definitioner

Bedömning av betalningsförmågan

— — — — — — — — — — — — —
Böter och annan påföljd i pengar som avses
i 1 § i lagen om verkställighet av böter
(672/2002) omfattas av skuldsanering, om en
sådan påföljd bestämts för en gärning som
gäldenären gjort sig skyldig till innan
skuldsaneringen inleddes. Ett gemensamt bötesstraff omfattas av skuldsaneringen, om
någon av gärningarna begåtts innan skuldsaneringen inleddes.

— — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av justitieministeriet
föreskrivs det närmare om vilka omständigheter som skall beaktas när gäldenärens
betalningsförmåga bedöms. De belopp som
enligt förordningen utgör gäldenärens oundgängliga levnadskostnader justeras så som
anges i lagen om folkpensionsindex
(456/2001). De justerade beloppen rundas av
uppåt till närmaste euro och publiceras i
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författningssamlingen genom förordning av
justitieministeriet årligen i november.

35 a §
Tilläggsprestationsskyldighet
— — — — — — — — — — — — —
Om gäldenärens inkomster minskade med
ökade kostnader för arbetsresor och de andra
omedelbara tilläggsutgifter som gäldenären
har behövt för inkomstens förvärvande under
ett kalenderår ökar så att de med minst
831 euro överstiger det belopp som i betalningsprogrammet har antecknats som gäldenärens inkomster, skall gäldenären för betalning av sina skulder använda hälften av det
belopp med vilket ökningen överstiger
831 euro. Det på detta sätt uträknade beloppet
behöver dock inte användas till betalning av
skulderna till den del som gäldenären har
behövt det för sina övriga nödvändiga utgifter.
— — — — — — — — — — — — —
Det belopp som avses i 3 mom. justeras så
som anges i lagen om folkpensionsindex. De
justerade beloppen rundas av uppåt till
närmaste euro och publiceras i författningssamlingen genom förordning av justitieministeriet årligen i november.

43 a §
Gäldenärens död
Om gäldenären dör, skall skulderna efter
den avlidne beaktas enligt villkoren i betalningsprogrammet. Borgenärerna har rätt till
de tilläggsprestationer som gäldenären skulle
ha varit skyldig att betala enligt betalningsprogrammet. Om den egendom som utgör
säkerhet och som gäldenären behållit enligt
betalningsprogrammet realiseras innan betalningsskyldigheten på grundval av betalningsprogrammet har uppfyllts, används försäljningspriset efter avdrag för realiseringskostnaderna till betalning av de skulder som
egendomen utgör säkerhet för.

64 §
Förordnande av utredare
I skuldsaneringen kan en utredare förordnas, om det är nödvändigt för att utreda
gäldenärens ekonomiska ställning, för att
realisera egendom eller annars för att
skuldsaneringen skall kunna genomföras. En
utredare kan förordnas också för reglering av
borgensansvar och säkerhetsansvar. I ett
ärende som gäller fastställande av tillläggsprestationer kan en utredare förordnas, om det
är nödvändigt på grund av tvistigheter eller
oklarheter i ärendet eller av andra särskilda
skäl.
— — — — — — — — — — — — —
70 §
Utredarens arvode och kostnadsersättning
Utredaren har rätt att få ett skäligt arvode
för sitt uppdrag samt ersättning för de
kostnader som varit nödvändiga för fullgörandet av uppdraget. Av utredarens fordran
skall gäldenären betala ett belopp som motsvarar gäldenärens betalningsmån under
högst fyra månader efter att betalningsprogrammet har fastställts eller ändrats eller
tilläggsprestationerna har fastställts. Denna
andel som gäldenären skall betala kan också
tas av de medel som influtit till gäldenären
efter det skuldsaneringen inleddes. Det belopp av utredarens fordran som är större än
den andel gäldenären skall betala förordnas
att betalas av statens medel. Om ansökan
förkastas, skall fordran förordnas att i sin
helhet betalas av statens medel. Gäldenären
skall härvid ersätta staten en fordran som har
betalts av statens medel, om ansökan har
avslagits på grund av att gäldenären har
försummat sina skyldigheter enligt förfarandet. I ett ärende som gäller fastställande av
tilläggsprestationer kan den borgenär som
gjort ansökan förordnas att ersätta staten den
fordran som betalts av statens medel, om
ansökan varit uppenbart ogrundad. Om utredaren har förordnats att handha den realisering som fastställs i betalningsprogrammet,
tas dock arvodet och kostnaderna för detta
uppdrag ur försäljningspriset för egendomen.
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Om ett offentligt rättsbiträde har varit utredare, betalas arvodet och ersättningen till den
statliga rättshjälpsbyrån. Närmare bestämmelser om arvode och kostnadsersättningar till
utredaren utfärdas genom förordning av justitieministeriet.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Om tilläggsprestationsskyldighet har fastställts för gäldenären enligt de bestämmelser
som gällde när denna lag trädde i kraft, gäller
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för tilläggsprestationsskyldighetens del från
och med den 1 januari 2006 vad som
föreskrivs i 35 a § 3 mom. i denna lag. Vad
som ovan bestäms om tilläggsprestationsskyldighet som fastställts i betalningsprogrammet
tillämpas på motsvarande sätt, om gäldenären
och borgenären i ett avtal som avses i 85 § har
avtalat om tillläggsprestationsskyldighet enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.
Denna lags 43 a § tillämpas om gäldenären
avlider efter det att denna lag har trätt i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006
Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen
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Lag
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12
kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1364/2003 och 1009/2005, samt
ändras 12 kap. 1 § 1 och 3 mom., 5—7 och 9 § samt 13 kap. 9 § 1 mom.,
av dem 12 kap. 1 § 3 mom. och 9 § sådana de lyder i lag 608/2004, samt
fogas till lagen ett nytt 12 a kap. som följer:
V AVDELNINGEN
VERKSTÄLLIGHET OCH SÖKANDE
AV ÄNDRING
12 kap.
Sökande av ändring
1§
Rätt att söka ändring
Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut får
söka ändring i det hos besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden får söka ändring i det
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom
besvär.
— — — — — — — — — — — — —
Utkomstskyddsombudet har rätt att söka
ändring i ett ärende som gäller de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmåner eller fördelning av rättegångskostnader genom att i
enlighet med 1 mom. anföra besvär hos
RP 182/2006
ShUB 33/2006
RSv 167/2006

besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
inom 30 dagar från det arbetssökanden fick
del av Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut och hos försäkringsdomstolen inom 30 dagar från det arbetskraftsmyndigheten fick del av beslutet.
— — — — — — — — — — — — —
5§
Besvär som inkommit för sent
Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av
den tid som föreskrivs i 1 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till
prövning, om det har funnits vägande skäl till
förseningen.
6§
Dagen för delfående av beslut
Ändringssökanden anses ha fått del av
beslutet den sjunde dagen efter att beslutet
postades under den adress han eller hon
uppgivit, om inte något annat visas. Utkomstskyddsombudet anses ha fått del av ett beslut
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av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden den sjunde dagen efter att beslutet
postades under arbetskraftsmyndighetens
adress, om inte något annat visas.
7§
Undanröjande av beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa
grundar sig på en felaktig eller bristfällig
utredning eller uppenbart står i strid med lag,
kan besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden på yrkande av Folkpensionsanstalten,
arbetslöshetskassan i fråga eller en part
undanröja beslutet och bestämma att ärendet
skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden skall bereda parterna
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I
beslutet får ändring sökas enligt 1 § 1 och 2
mom.
Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig
eller bristfällig utredning eller uppenbart står
i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på
yrkande av Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan i fråga eller en part undanröja
beslutet och bestämma att ärendet skall
behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda
innan ärendet avgörs.
Efter att ha yrkat att ett i 1 eller 2 mom.
avsett beslut skall undanröjas kan Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan, tills
ärendet har avgjorts på nytt, temporärt inställa
utbetalningen av förmånen eller betala den
enligt sitt yrkande.
Likaså kan Försäkringsinspektionen för
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
föreslå att ett på ovan nämnt sätt felaktigt
beslut av en arbetslöshetskassa eller för
försäkringsdomstolen att ett beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
skall undanröjas. Efter att ha gjort en ovan
nämnd framställning kan Försäkringsinspektionen förordna att utbetalningen av förmånen
skall inställas temporärt eller att den skall
betalas till det belopp framställningen avser.
Dessutom har utkomstskyddsombudet rätt att
ansöka om att ett lagakraftvunnet beslut i ett
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ärende som gäller arbetskraftspolitiska förutsättningar skall undanröjas så som bestäms i
1 och 2 mom.
Ansökan om undanröjande av ett beslut
skall göras inom fem år från det att beslutet
har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan som
gjorts även efter utgången av den föreskrivna
tiden.
Om ny utredning framkommer i ett ärende
som gäller beviljande av förvägrad förmån
eller utökande av redan beviljad förmån, skall
Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan utan
hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut
bevilja en förvägrad förmån eller utöka en
redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande
när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet får ändring sökas
enligt 1 §.
9§
Fördelning av rättegångskostnader
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och försäkringsdomstolen kan ålägga
arbetskraftsmyndigheten att helt eller delvis
ersätta Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa för rättegångskostnaderna i ett
ärende där Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan åläggs att betala en parts
rättegångskostnader och skyldigheten att betala rättegångskostnader huvudsakligen eller
delvis grundar sig på ett arbetskraftspolitiskt
utlåtande enligt 11 kap. 4 §. Arbetskraftskommissionen eller arbetskraftsbyrån skall
höras om fördelningen av ersättningsansvaret.
12 a kap.
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
1§
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans i ärenden som
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gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Dessutom är besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden besvärsinstans i de ärenden om vilka
bestäms särskilt i lag.
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden verkar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Kostnaderna för
dess verksamhet betalas av statens medel.
2§
Ordförande och medlemmar
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden har en ordförande, som kan sköta
uppdraget som huvudsyssla, samt ett behövligt antal vice ordförande, lagfarna medlemmar, läkarmedlemmar samt medlemmar som
är insatta i förhållandena inom arbetslivet och
på arbetsmarknaden och som handlar under
domaransvar. För andra medlemmar än ordföranden och vice ordförandena förordnas
personliga suppleanter.
Statsrådet förordnar ordföranden och vice
ordförandena samt de övriga medlemmarna
och deras suppleanter för fem år i sänder. Om
en plats blir ledig under mandatperioden,
utses en efterträdare för återstoden av perioden. Angående deras rätt att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt vad som bestäms om
innehavare av domartjänst. Av de medlemmar
som är insatta i förhållandena inom arbetslivet
och på arbetsmarknaden skall hälften utses på
förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och hälften
på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer.
Medlemmarna i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden skall vara förtrogna med
frågor som gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Ordföranden, vice ordförandena och de
lagfarna medlemmarna samt deras suppleanter skall dessutom ha avlagt examen som
medför behörighet för domartjänst. Läkarmedlemmarna och deras suppleanter skall
vara legitimerade läkare.
När de tillträder sitt uppdrag skall besvärsnämndens ordförande, vice ordförande och
medlemmar avlägga domared eller avge
domarförsäkran så som bestäms i 1 kap. 6 a
och 7 § i rättegångsbalken, om de inte tidigare

har avlagt domared eller avgett domarförsäkran.
3§
Behandlingen av rättskipningsärenden i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är uppdelad på sektioner så som dess
förvaltningssektion bestämmer.
Rättskipningsärenden avgörs av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden i en
sektion med minst fyra och högst sex
medlemmar och vars ordförande är besvärsnämndens ordförande eller en vice ordförande. Vid behandlingen av ett ärende vars
avgörande på ett väsentligt sätt beror på
medicinska synpunkter skall en de medlemmar som deltar i behandlingen vara läkare. En
sektion är beslutför då ordföranden, en
lagfaren medlem eller en läkarmedlem samt
två medlemmar som är insatta i förhållandena
inom arbetslivet och på arbetsmarknaden är
närvarande. Den ena av de sistnämnda medlemmarna skall ha förordnats på förslag av
arbetsgivarföreningarnas mest representativa
centralorganisationer och den andra på förslag
av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer.
För säkerställande av en enhetlig tolkning
kan ordföranden för besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden eller en sektion eller
dess ordförande förordna att ett ärende som
behandlas i sektionen eller en fråga som hör
till ett ärende skall avgöras i en förstärkt
sektion. Den förstärkta sektionen består av
besvärsnämndens ordförande, vice ordförandena samt medlemmarna i den sektion som
tidigare har behandlat ärendet. Den förstärkta
sektionen är beslutför när besvärsnämndens
ordförande eller en vice ordförande samt
minst två tredjedelar av de övriga medlemmarna är närvarande. För de övriga medlemmarna gäller dessutom vad som bestäms i 2
mom.
Om ett ärende som skall avgöras av
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
är av principiell betydelse för tillämpningen
av en lag eller om en sektions avgörande
skulle komma att avvika från tidigare praxis,
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kan besvärsnämndens ordförande eller sektionen eller dess ordförande förordna att
ärendet skall behandlas i besvärsnämndens
plenum. Plenum är beslutfört då ordföranden
eller en vice ordförande och minst hälften av
de övriga medlemmarna är närvarande. För
att plenum skall vara beslutfört krävs dessutom att minst två medlemmar som är insatta
i förhållandena inom arbetslivet och på
arbetsmarknaden är närvarande. Den ena av
medlemmarna skall ha förordnats på förslag
av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och den andra på
förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens
fackföreningars mest representativa centralorganisationer. Vid behandlingen av ett
ärende vars avgörande på ett väsentligt sätt
beror på medicinska synpunkter skall en
närvarande medlem vara läkare.
Sektionerna, den förstärkta sektionen och
plenum är dock beslutföra endast om sammanlagt högst hälften av de närvarande
medlemmarna är medlemmar som är insatta
i förhållandena inom arbetslivet och på
arbetsmarknaden. En sektion är beslutför
också när ordföranden och minst två andra
medlemmar är närvarande, förutsatt att de
medlemmar som hör till sektionen i beslutför
sammansättning och som inte är närvarande
skriftligen före sammanträdet har meddelat att
de enhälligt förenar sig om föredragandens
framställning och även de närvarande medlemmarna intar samma ståndpunkt.
4§
Behandlingen av förvaltningsärenden i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
I besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden behandlas förvaltningsärendena av förvaltningssektionen. Besvärsnämndens ordförande, eller vid förhinder för denne en av vice
ordförandena, är ordförande för sektionen,
och övriga medlemmar i sektionen är vice
ordförandena för besvärsnämnden, två lagfarna medlemmar och två medlemmar som är
insatta i förhållandena inom arbetslivet och på
arbetsmarknaden. Av de sistnämnda medlemmarna skall den ena ha förordnats till medlem
i besvärsnämnden på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralor-
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ganisationer och den andra på förslag av
arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer. Med undantag för förvaltningssektionens ordförande och vice ordföranden skall
medlemmarna ha personliga suppleanter.
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden väljer i plenum de lagfarna medlemmarna
i förvaltningssektionen samt de medlemmar
som är insatta i förhållandena inom arbetslivet
och på arbetsmarknaden och deras suppleanter bland besvärsnämndens lagfarna medlemmar, medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden och deras suppleanter.
Förvaltningssektionen vid besvärsnämnden
för utkomstskyddsärenden är beslutför när
besvärsnämndens ordförande, eller vid förhinder för denne en av vice ordförandena, de
båda medlemmarna som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden och en lagfaren medlem är närvarande.
5§
Behandlingen av ärenden
Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden tillämpas
förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte
något annat bestäms särskilt genom lag.
Det som i 38 § i förvaltningsprocesslagen
föreskrivs om muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på begäran av enskild part
gäller även verkställande av muntlig förhandling i besvärsnämnden.
Vid muntlig förhandling tillämpas lagen
om offentlighet vid rättegång (945/1984).
Muntlig förhandling skall ske inom stängda
dörrar i ärenden i vilka tystnadsplikt gäller
eller i vilka besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden beslutar att de skall behandlas
inom stängda dörrar på den grund att offentlig
behandling kunde medföra särskild olägenhet
för en part.
Ett beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden delges genom att beslutet
sänds per post till mottagaren under den
adress han eller hon har uppgett för besvärsnämnden. Ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden får
verkställas så som en lagakraftvunnen dom.
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6§

Närmare bestämmelser och föreskrifter
Närmare bestämmelser om organisationen
för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, dess personal, behandlingen av ärenden
och dess verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.
Närmare bestämmelser om organiseringen
av arbetet i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden kan utfärdas i besvärsnämndens arbetsordning som fastställs av besvärsnämndens förvaltningssektion.
13 kap.
Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter
9§
Utkomstskyddsombudets rätt att få uppgifter
och att vara närvarande
Utkomstskyddsombudet har utan hinder av
sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt
att avgiftsfritt av arbetskraftsbyrån och arbetskraftskommissionen få uppgifter om ar-

betskraftspolitiska utlåtanden i den omfattning ombudets uppgifter det kräver. Utkomstskyddsombudet kan bestämma att Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan eller besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
skall delge utkomstskyddsombudet beslut
som gäller namngivna personer.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Vad som någon annanstans i lag föreskrivs
om arbetslöshetsnämnden gäller efter denna
lags ikraftträdande besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.
Den som förordnats till arbetslöshetsnämndens ordförande och de som förordnats till
vice ordförande, medlemmar och suppleanter
för den mandatperiod som går ut den 31
december 2010 har rätt att kvarstå i motsvarande uppdrag fram till utgången av mandatperioden för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.
De ansökningar om undanröjande som
avses i 12 kap. 7 § 1 mom. och som är
anhängiga vid försäkringsdomstolen när
denna lag träder i kraft avgörs av försäkringsdomstolen.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006
Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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Nr 1090

Lag
om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 22 § 1 mom.
samt 24 och 25 § som följer:
22 §

25 §

Ändringssökande

Undanröjande av beslut

Den som är missnöjd med ett beslut och ett
förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd får
söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden
för utkomstskyddsärenden och den som är
missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden
för utkomstskyddsärenden får söka ändring
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom
besvär.
— — — — — — — — — — — — —

Om ett lagakraftvunnet beslut av Utbildningsfonden som gäller vuxenutbildningsstöd
grundar sig på en felaktig eller bristfällig
utredning eller uppenbart står i strid med lag,
kan besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden på yrkande av fonden eller en part
undanröja beslutet och bestämma att ärendet
skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden skall bereda parterna
tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I
beslutet får ändring sökas enligt 22 §.
Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden eller av
försäkringsdomstolen som gäller vuxenutbildningsstöd grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller uppenbart står i strid
med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av fonden eller en part undanröja
beslutet och bestämma att ärendet skall
behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen
skall bereda parterna tillfälle att bli hörda
innan ärendet avgörs.

24 §
Besvär som inkommit för sent
Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av
den tid som föreskrivs i 22 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären
till prövning, om det har funnits vägande skäl
till förseningen.
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Efter att ha yrkat att ett i 1 eller 2 mom.
nämnt beslut skall undanröjas kan fonden,
tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt
avbryta utbetalningen av stödet eller betala
det enligt sitt yrkande.
Ansökan om undanröjande av ett beslut
skall göras inom fem år från det att beslutet
har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan som
gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.
Om ny utredning framkommer i ett ärende
som gäller beviljande av förvägrad förmån
eller utökande av redan beviljad förmån, skall
fonden pröva ärendet på nytt. Fonden kan
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet

beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka
en redan beviljad förmån. Också besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande
förfarande när de behandlar ärenden som
gäller ändringssökande. I beslutet får ändring
sökas enligt 22 §.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
De ansökningar om undanröjande som
avses i 25 § 1 mom. och som är anhängiga vid
försäkringsdomstolen när denna lag träder i
kraft avgörs av försäkringsdomstolen.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006
Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen

3019

Nr 1091

Lag
om ändring av 25 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 25 §
2 mom., sådant det lyder i lag 1301/2002, som följer:
25 §
Ändringssökande
— — — — — — — — — — — — —
Den som är missnöjd med arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut om självriskpremie
får söka ändring hos besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden och den som är miss-

nöjd med besvärsnämndens beslut får söka
ändring hos försäkringsdomstolen. Ändring i
försäkringsdomstolens beslut får inte sökas
genom besvär.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006
Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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Nr 1092

Lag
om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet
Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2002 om alterneringsledighet (1305/2002) 20 § 1 och
2 mom. och 21 § 1 mom.,
av dem 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 609/2004, som följer:
20 §

21 §

Sökande av ändring

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för
arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut
om alterneringsersättning får söka ändring i
det hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden genom skriftliga besvär senast den
trettionde dagen efter den dag då han eller hon
fick del av beslutet.
Den som är missnöjd med ett beslut av
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
får söka ändring i det hos försäkringsdomstolen genom skriftliga besvär senast den
trettionde dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.
— — — — — — — — — — — — —
RP 182/2006
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Om inte något annat bestäms i denna lag
skall lagen om utkomstskydd för arbetslösa
och lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)
tillämpas i fråga om ansökan om alterneringsersättning, avslag på grund av för sent
inlämnad ansökan, betalningssätt, tillfälligt
avbrott i betalningen eller betalning till lägre
belopp, antalet förmånsdagar per vecka, beslut om alterneringsersättning, undanröjande
av beslut och självrättelse, preskription av
återkravsfordringar, skyldighet att lämna uppgifter, rätt att få uppgifter och utmätningsmans rätt till information, erhållande och

Nr 1092
utlämnande av uppgifter, fördelning av rättegångskostnader samt besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden.
— — — — — — — — — — — — —

3021

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006
Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen

3022

Nr 1093

Lag
om ändring av 26 § i lönegarantilagen
Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998) 26 § 1 och 2 mom., sådana
de lyder i lag 938/2004, som följer:
26 §
Förvaltningsbesvär
I ett lönegarantibeslut genom vilket en
fordran har ogillats på andra grunder än de
som nämns i 21 och 22 § eller avvisats utan
prövning får arbetstagaren söka ändring hos
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
genom skriftliga besvär. Besvären skall sändas till arbetskrafts- och näringscentralen
inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Arbetskrafts- och näringscentralen skall utan
dröjsmål sända besvärsskriften, sitt utlåtande

och handlingarna i ärendet till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.
Ändring i ett beslut av besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen
(586/1996). I fråga om delfåendet gäller vad
som i 59 § i förvaltningslagen föreskrivs om
vanlig delgivning.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006
Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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Nr 1094

Lag
om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän
Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 24 § 1
och 2 mom., sådana de lyder i lag 939/2004, som följer:
24 §
Förvaltningsbesvär
I ett lönegarantibeslut genom vilket en
fordran har ogillats på andra grunder än de
som nämns i 19 och 20 § eller avvisats utan
prövning får arbetstagaren söka ändring hos
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
genom skriftliga besvär. Besvären skall sändas till arbetskrafts- och näringscentralen
inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Arbetskrafts- och näringscentralen skall utan
dröjsmål sända besvärsskriften, sitt utlåtande

och handlingarna i ärendet till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.
Ändring i ett beslut av besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen
(586/1996). I fråga om delfåendet gäller vad
som i 59 § i förvaltningslagen föreskrivs om
vanlig delgivning.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006
Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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Lag
om ändring av 13 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
Given i Helsingfors den 8 december 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 13 kap.
2 § 1 mom. 3 punkten som följer:
13 kap.
Sökande av ändring
2§
Sökande av ändring i beslut om vissa
studiesociala förmåner och ersättningar för
uppehälle
Med iakttagande av vad som i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om

arbetslöshetskassor bestäms om sökande av
ändring genom besvär i beslut som gäller
arbetslöshetsförmåner får ändring sökas
— — — — — — — — — — — — —
3) i beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden om förmåner enligt 1 och 2
punkten.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2006
Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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