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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 128 § i lagen om pension för arbetstagare Utgiven i Helsingfors den 30 augusti 2016

701/2016

Lag
om ändring av 128 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 128 § som följer: 

128 §

Sökande av ändring

För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäk-
ringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämn-
dens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005)
och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016). På framställning
av social- och hälsovårdsministeriet förordnar statsrådet för högst fem år i sänder till be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden medlemmar som är insatta i förhållandena inom
arbetslivet och på arbetsmarknaden, av vilka minst fyra ska förordnas på förslag av arbets-
givarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och minst fyra på förslag av
arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisa-
tioner.

I ett beslut som en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av
denna lag får en part söka ändring genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensions-
ärenden på det sätt som föreskrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsären-
de får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen.

Ändring i Pensionsskyddscentralens beslut enligt 111 § 1 mom. om vilken pensionsan-
stalt som är behörig att behandla en pensionsansökan får inte sökas genom besvär.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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