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EDUSKUNNAN VASTAUS 300/2010 vp
Hallituksen esitys asian uudelleen käsittelyä
koskevien säännösten muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
asian uudelleen käsittelyä koskevien säännösten
muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä (HE 274/2010 vp).

Valiokuntakäsittely
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 51/2010 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
sairausvakuutuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 17 luvun 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1301/2006, ja
lisätään 17 lukuun uusi 3 a § ja 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1301/2006, uusi 6 momentti
seuraavasti:
17 luku
Muutoksenhaku
3a§
Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden tai
korvauksen myöntämisen johdosta
Jos päivärahaetuuden saajalle on päätöksen
antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty
8 luvun 6 §:n, 11 luvun 8 tai 10 §:n tai 12 luvun
1—5 tai 9—11 §:n nojalla huomioon otettava
etuus tai korvaus, Kansaneläkelaitos voi ilman
päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista asian uudelleen.
Asia voidaan ratkaista uudelleen 1 momentissa säädetyllä tavalla myös silloin, kun päiväHE 274/2010 vp
StVM 51/2010 vp

rahan maksaminen päättyy 9 luvun 15 §:n
2 momentin nojalla tai, kun tämän lain mukaisen sairaanhoitokorvauksen lääkärin antaman
psykoterapian kustannuksista saaneelle on takautuvasti korvattu samoista kustannuksista
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettua kuntoutuspsykoterapiaa.
4§
Päätöksen poistaminen
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-

EV 300/2010 vp — HE 274/2010 vp

kunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian
ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 3 a §:ää sovelletaan, jos takautuva etuus
tai korvaus myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Laki
työttömyysturvalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 12 luvun 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1089/2006, ja
lisätään 12 lukuun uusi 4 a § ja 7 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1089/2006 ja 908/2008, uusi 7
momentti seuraavasti:
12 luku

7§

Muutoksenhaku

Päätöksen poistaminen

4a§

Jos Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka
on ilmeisesti lain vastainen, työttömyysturvan
muutoksenhakulautakunta voi Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan tai asianosaisen
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan on varattava
asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen
asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —

Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden
myöntämisen johdosta
Jos työttömyysetuuden saajalle on päätöksen
antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty etuus
tai korvaus, joka 3 luvun 3 §:n 1 momentin,
3 luvun 4 §:n, 4 luvun 7 §:n tai 4 luvun 8 §:n nojalla on otettava huomioon, työttömyyskassa
tai Kansaneläkelaitos voi ilman päätöksen
poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista asian uudelleen.
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Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.

20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Lain 4 a §:ää sovelletaan, jos takautuva etuus
tai korvaus myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) 25 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on
laissa 1090/2006, ja
lisätään lakiin uusi 23 a § ja 25 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1090/2006, uusi 6 momentti seuraavasti:
23 a §
Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden
myöntämisen johdosta
Jos aikuiskoulutustuen saajalle on päätöksen
antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty etuus,
joka 11 §:n tai 12 a §:n 3 momentin nojalla on
otettava huomioon, Koulutusrahasto voi ilman
päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista asian uudelleen.

sen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan
on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.

25 §
Päätöksen poistaminen
Jos aikuiskoulutustukea koskeva Koulutusrahaston antama lainvoimainen päätös perustuu
virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen
taikka on ilmeisesti lain vastainen, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta voi rahaston
tai asianosaisen vaatimuksesta poistaa päätök-

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 23 a §:ää sovelletaan, jos takautuva
etuus myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
20

3
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koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
asumistukilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asumistukilain (408/1975) 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1315/2006, ja
lisätään lakiin uusi 21 b § ja 22 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1315/2006, uusi 6 momentti seuraavasti:
21 b §
Jos asumistuen saajalle tai asumistukea saavalle ruokakunnan jäsenelle on päätöksen
antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty tai
hän on tullut oikeutetuksi 2 §:ssä tarkoitettuun
asumistuen maksamisen estävään etuuteen,
Kansaneläkelaitos voi ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista
asian uudelleen.

osaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian
ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.

22 §
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan on varattava asian-
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 21 b §:ää sovelletaan, jos takautuva
etuus myönnetään tai oikeus sellaiseen syntyy
tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
opintotukilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opintotukilain (65/1994) 31 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa
1080/2006, ja
4
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lisätään lakiin uusi 30 b § ja 31 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1080/2006, uusi 6 momentti seuraavasti:
30 b §
Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden
myöntämisen johdosta
Jos opintotuen saajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty 6 §:ssä
tarkoitettu opintotuen myöntämisen estävä
etuus, Kansaneläkelaitos tai opintotukilautakunta voi ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista asian uudelleen.

31 §
Päätöksen poistaminen
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva
Kansaneläkelaitoksen
tai
opintotukilautakunnan antama lainvoimainen päätös perustuu
virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen
taikka on ilmeisesti lainvastainen, opintotuen
muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen,
Kansaneläkelaitoksen tai asianomaisen opintotukilautakunnan vaatimuksesta poistaa päätöksen muilta kuin myönnettyä opintolainan valtiontakausta koskevilta osin ja määrätä asian
uudelleen käsiteltäväksi. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille
tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian ratkai-

semista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Jos opintotuen muutoksenhakulautakunnan
tai vakuutusoikeuden antama lainvoimainen
päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen
selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen,
vakuutusoikeus voi asianosaisen, Kansaneläkelaitoksen tai asianomaisen opintotukilautakunnan vaatimuksesta poistaa päätöksen muilta kuin
myönnettyä opintolainan valtiontakausta koskevilta osin ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian
ratkaisemista.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 30 b §:ää sovelletaan, jos takautuva
etuus myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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Laki
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
(566/2005) 58 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1305/2006, ja
lisätään lakiin uusi 57 a § ja 58 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1305/2006, uusi 6 momentti seuraavasti:
5
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57 a §
Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden tai
korvauksen myöntämisen johdosta
Jos kuntoutusrahaetuuden saajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty
22, 34 tai 36 §:n nojalla huomioon otettava etuus
tai korvaus, Kansaneläkelaitos voi ilman asianosaisen suostumusta tai päätöksen poistamista
ratkaista asian uudelleen.
58 §

asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian
ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 57 a §:ää sovelletaan, jos takautuva
etuus tai korvaus myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Päätöksen poistaminen
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä

Laki
vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 42 §:n 1 momentti ja
lisätään lakiin uusi 41 a § ja 42 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:
41 a §
Asian uudelleen ratkaiseminen etuuden tai korvauksen myöntämisen johdosta
Jos 8 §:ssä tarkoitetun 16 vuotta täyttäneen
vammaistuen saajalle on päätöksen antamisen
jälkeen
takautuvasti
myönnetty
9 §:n
1 momentissa tarkoitettu eläkettä saavan hoitotukeen oikeuttava etuus tai korvaus, Kansaneläkelaitos voi ilman päätöksen poistamista tai
asianosaisen suotumusta ratkaista asian uudelleen.
6

Asia voidaan ratkaista uudelleen 1 momentissa säädetyllä tavalla myös silloin, kun 7, 8 tai
9 §:n mukaista vammaisetuutta saavalle on
takautuvasti myönnetty 12 §:n mukainen huomioon otettava etuus tai korvaus.
42 §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos tässä laissa tarkoitettua vammaisetuutta
koskeva lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on
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ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan on varattava muille asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 41 a §:ää sovelletaan, jos takautuva
etuus tai korvaus myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Laki
työntekijän eläkelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 140 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1314/2006, ja
lisätään 140 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1314/2006, uusi 5 momentti ja lakiin uusi
140 a §, seuraavasti:
9 luku
Muutoksenhaku
140 §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos eläkelaitoksen tämän lain perusteella antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai eläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Sama
koskee asianosaisen tai Eläketurvakeskuksen
vaatimuksesta Eläketurvakeskuksen tämän lain
perusteella antamaa lainvoimaista päätöstä.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan

on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
140 a §
Asian uudelleen ratkaiseminen takautuvasti
myönnetyn ensisijaisen etuuden tai muun eläkkeen johdosta
Jos eläkkeensaajalle on päätöksen antamisen
jälkeen takautuvasti myönnetty 94 §:ssä tarkoitettu ensisijainen etuus tai eläke taikka 91 §:n
7

EV 300/2010 vp — HE 274/2010 vp

3 momentissa tarkoitettu eläke, eläkelaitos voi
ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen
suostumusta ratkaista asian uudelleen.
20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Lain 140 a §:ää sovelletaan, jos takautuva
etuus tai eläke myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
yrittäjän eläkelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 136 §:n 1 momentti ja
lisätään 136 §:ään uusi 5 momentti ja lakiin uusi 136 a § seuraavasti:
10 luku
Muutoksenhaku

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.

136 §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos eläkelaitoksen tämän lain perusteella
antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai eläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Sama
koskee asianosaisen tai Eläketurvakeskuksen
vaatimuksesta Eläketurvakeskuksen tämän lain
perusteella antamaa lainvoimaista päätöstä.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —

8

136 a §
Asian uudelleen ratkaiseminen takautuvasti
myönnetyn ensisijaisen etuuden tai muun eläkkeen johdosta
Jos eläkkeensaajalle on päätöksen antamisen
jälkeen takautuvasti myönnetty 87 §:ssä tarkoitettu ensisijainen etuus tai eläke taikka 84 §:n
3 momentissa tarkoitettu eläke, eläkelaitos voi
ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen
suostumusta ratkaista asian uudelleen.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 136 a §:ää sovelletaan, jos takautuva
etuus tai eläke myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
20
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koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
merimieseläkelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 137 §:n 1 momentti ja
lisätään 137 §:ään uusi 5 momentti ja lakiin uusi 137 a § seuraavasti:
9 luku

137 a §

Muutoksenhaku

Asian uudelleen ratkaiseminen takautuvasti
myönnetyn ensisijaisen etuuden tai muun eläkkeen johdosta

137 §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos eläkekassan tämän lain perusteella antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai eläkekassan vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi
ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.

Jos eläkkeensaajalle on päätöksen antamisen
jälkeen takautuvasti myönnetty 99 §:ssä tarkoitettu ensisijainen etuus tai eläke taikka 96 §:n
3 momentissa tarkoitettu eläke, eläkelaitos voi
ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen
suostumusta ratkaista asian uudelleen.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 137 a §:ää sovelletaan, jos takautuva
etuus tai eläke myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20
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Laki
maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 113 §:n 1 momentti ja
lisätään 113 §:ään uusi 5 momentti ja lakiin uusi 113 a § seuraavasti:
9 luku

113 a §

Muutoksenhaku

Asian uudelleen ratkaiseminen takautuvasti
myönnetyn ensisijaisen etuuden tai muun eläkkeen johdosta

113 §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos eläkelaitoksen tämän lain perusteella
antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai eläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Sama
koskee asianosaisen tai Eläketurvakeskuksen
vaatimuksesta Eläketurvakeskuksen tämän lain
perusteella antamaa lainvoimaista päätöstä.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.

Jos eläkkeensaajalle on päätöksen antamisen
jälkeen takautuvasti myönnetty työntekijän
eläkelain 94 §:ssä tarkoitettu ensisijainen etuus
tai eläke taikka mainitun lain 91 §:n
3 momentissa tarkoitettu eläke, eläkelaitos voi
ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen
suostumusta ratkaista asian uudelleen.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 113 a §:ää sovelletaan, jos takautuva
etuus tai eläke myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Laki
kunnallisen eläkelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnallisen eläkelain (549/2003) 162 §:n 1 momentti ja 164 §:n 1 momentti, sellaisina
kuin ne ovat, 162 §:n 1 momentti laissa 469/2010 ja 164 §:n 1 momentti laissa 1216/2004, ja

10

EV 300/2010 vp — HE 274/2010 vp

lisätään 162 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1293/2006, 925/2009 ja 469/2010, uusi
6 momentti ja lakiin siitä lailla 921/2003 kumotun 163 §:n tilalle uusi 163 § seuraavasti:
162 §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain tai
valtion eläkelain perusteella antama eläkettä
koskeva lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta voi kunnallisen eläkelaitoksen esityksestä tai sen hakemuksesta, jota
asia koskee, poistaa päätöksen ja määrätä asian
uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen poistamista
on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun
päätös sai lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös voidaan poistaa määräajan jälkeenkin
tehdystä hakemuksesta. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
163 §
Asian uudelleen ratkaiseminen takautuvasti
myönnetyn ensisijaisen etuuden tai muun eläkkeen johdosta
Jos eläkkeensaajalle on päätöksen antamisen
jälkeen takautuvasti myönnetty 77 tai 87 §:ssä

tarkoitettu ensisijainen etuus tai eläke taikka
91 §:n 1 momentissa tarkoitettu eläke, eläkelaitos voi ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista asian uudelleen.
Asia voidaan ratkaista uudelleen 1 momentissa säädetyllä tavalla, jos eläkkeensaajalle on
päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty valtion eläkelain 74 tai 85 §:ssä tarkoitettu
ensisijainen etuus tai eläke taikka mainitun lain
88 §:n 3 momentissa tarkoitettu eläke.
164 §
Hallintomenettelyä koskevien säännösten soveltaminen
Kunnallisen eläkelaitoksen käsitellessä tässä
laissa tarkoitettua hallintoasiaa sovelletaan hallintolakia, kielilakia (423/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, jollei tässä laissa toisin säädetä.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 163 §:ää sovelletaan, jos takautuva etuus
tai eläke myönnetään tämän lain voimaantulon
jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Laki
maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 60 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
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muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) 60 §:n
otsikko ja
lisätään 60 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:
60 §
Päätöksen korjaaminen, oikaisu, poistaminen ja
asian uudelleen ratkaiseminen
— — — — — — — — — — — — — —
Asian uudelleen ratkaisemiseen takautuvasti
myönnetyn ensisijaisen etuuden tai muun eläk-

keen johdosta sovelletaan, mitä työntekijän
eläkelain 140 a §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tätä lakia sovelletaan, jos takautuva etuus tai
eläke myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tätä lakia sovelletaan, jos luopuminen on tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen.
20

Laki
eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 41 ja 42 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 41 § ja 42 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 41 § laissa 705/2010, ja
lisätään 42 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:
41 §

42 §

Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden tai
korvauksen myöntämisen johdosta

Lainvoimaisen päätöksen poistaminen

Jos asumistuen saajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty kansaneläke, leskeneläke, takuueläke tai kansaneläkelain 22 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu
asumistuessa tulona huomioon otettava työeläke tai korvaus taikka asumistukilain mukainen asumistuki, Kansaneläkelaitos voi ilman
päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista asian uudelleen.
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Jos asumistukea koskeva lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen,
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi
asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä asian
uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —

EV 300/2010 vp — HE 274/2010 vp

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.

20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Lain 41 §:ää sovelletaan, jos takautuva etuus
tai korvaus myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
kansaneläkelain 83 ja 84 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansaneläkelain (568/2007) 83 § ja 84 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 83 §
laissa 1223/2009, ja
lisätään 84 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:
83 §
Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden tai
korvauksen myöntämisen johdosta
Jos kansaneläkkeen tai perhe-eläkkeen saajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti
myönnetty 22 §:ssä tarkoitettu tulona huomioon
otettava työeläke tai korvaus, Kansaneläkelaitos
voi ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista asian uudelleen.
84 §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva
lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti
lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja mää-

rätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan on varattava
asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen
asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 83 §:ää sovelletaan, jos takautuva etuus
tai korvaus myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20
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Laki
takuueläkkeestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 30 § ja 31 §:n 1 momentti ja
lisätään 31 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:
30 §
Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden tai
korvauksen myöntämisen johdosta
Jos takuueläkkeen saajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty 9 §:ssä
tarkoitettu tulona huomioon otettava eläke tai
korvaus, Kansaneläkelaitos voi ilman päätöksen
poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista asian uudelleen.
31 §

rätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan on varattava
asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen
asian
ratkaisemista.
Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 30 §:ää sovelletaan, jos takautuva eläke
tai korvaus myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva
lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti
lainvastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja mää-

Laki
valtion eläkelain 174 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion eläkelain (1295/2006) 174 §:n 1 momentti ja
lisätään 174 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:
174 §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos Valtiokonttorin tämän lain perusteella
14

antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai se on
ilmeisesti lain vastainen, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Val-
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tiokonttorin vaatimuksesta poistaa päätöksen ja
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen poistamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Erityisen
painavista syistä päätös voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan on
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi
ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Laki
sotilasavustuslain 21 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sotilasavustuslain (781/1993) 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1308/2006, ja
lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1308/2006, uusi 6 momentti seuraavasti:
21 §
Päätöksen poistaminen
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian

ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20
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Laki
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain
(1573/1993) 14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1310/2006, ja
lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1310/2006, uusi 6 momentti seuraavasti:
14 §
Päätöksen poistaminen
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian

ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Laki
äitiysavustuslain 13 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan äitiysavustuslain (477/1993) 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1307/2006,
ja
lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1307/2006, uusi 6 momentti seuraavasti:
13 §
Päätöksen poistaminen
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen
16

vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian
ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —

EV 300/2010 vp — HE 274/2010 vp

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
lapsilisälain 15 c §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lapsilisälain (796/1992) 15 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1306/2006, ja
lisätään 15 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1306/2006, uusi 6 momentti seuraavasti:
15 c §
Päätöksen poistaminen
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian

ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Laki
elatustukilain 33 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elatustukilain (580/2008) 33 §:n 1 momentti ja
lisätään 33 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:
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33 §
Päätöksen poistaminen
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian

ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Laki
vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain (133/2010) 22 §:n
1 momentti ja
lisätään 22 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:
22 §
Päätöksen poistaminen
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian
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ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

EV 300/2010 vp — HE 274/2010 vp

Laki
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 c §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 22 c §:n
1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1309/2006, ja
lisätään 22 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1309/2006, uusi 6 momentti seuraavasti:
22 c §
Päätöksen poistaminen
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian

ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

Laki
tapaturmavakuutuslain 54 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tapaturmavakuutuslain (608/1948) 54 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1317/2010, ja
lisätään 54 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1317/2010, uusi 6 momentti seuraavasti:
54 a §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos vakuutuslaitoksen tämän lain perusteella
antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai

vakuutuslaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ennen asian ratkaisemista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
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Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
olleisiin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laki
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain
9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 136/2003, seuraavasti:
9§
Muutoksenhaku
Koulumatkatukea koskevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla opintotuen muutoksenhakulautakuntaan. Lautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Lautakunnan lainvoimaisen päätöksen poista-
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mista koskevassa asiassa antamaan päätökseen
ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä
oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

