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RIKSDAGENS SVAR 97/2014 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten

Ärende
Regeringen har till riksdagen överlämnat sin
proposition med förslag till lagar om ändring av
vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten (RP 109/2014 rd).

Beredning i utskott
Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet
lämnat sitt betänkande (ShUB 7/2014 rd).
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag
om ändring av lagen om pension för arbetstagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 40 § och
fogas till lagen en ny 105 a § som följer:
40 §

105 a §

Pensionsanstaltens sakkunnigläkare

Motivering av beslut

En legitimerad läkare ska delta i beredningen
av ärenden som gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering samt av andra ärenden som inbegriper
medicinska frågor och anteckna sin motiverade
bedömning i handlingarna. Pensionsanstaltens
läkare kan anteckna sin bedömning i handlingarna utan att följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(559/1994) bestäms om formkraven för rättsmedicinska intyg och utlåtanden.

I fråga om motivering av pensionsanstaltens
beslut tillämpas det som föreskrivs i 45 § i förvaltningslagen (434/2003). Om pensionsanstalten avslår förmånsansökan helt eller delvis och
beslutet till centrala delar grundar sig på medicinska omständigheter, ska motiveringen till beslutet innehålla de omständigheter som i huvudsak har inverkat på bedömningen och de slutsatser som dragits utifrån dessa omständigheter.
Denna lag träder i kraft den
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Lag
om ändring av lagen om pension för företagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 37 § och
fogas till lagen en ny 95 a § som följer:
37 §

95 a §

Pensionsanstaltens sakkunnigläkare

Motivering av beslut

En legitimerad läkare ska delta i beredningen
av ärenden som gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering samt av andra ärenden som inbegriper
medicinska frågor och anteckna sin motiverade
bedömning i handlingarna. Pensionsanstaltens
läkare kan anteckna sin bedömning i handlingarna utan att följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(559/1994) bestäms om formkraven för rättsmedicinska intyg och utlåtanden.

I fråga om motivering av pensionsanstaltens
beslut tillämpas det som föreskrivs i 45 § i förvaltningslagen (434/2003). Om pensionsanstalten avslår förmånsansökan helt eller delvis och
beslutet till centrala delar grundar sig på medicinska omständigheter, ska motiveringen till beslutet innehålla de omständigheter som i huvudsak har inverkat på bedömningen och de slutsatser som dragits utifrån dessa omständigheter.
Denna lag träder i kraft den

20 .

Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 40 § och
fogas till lagen en ny 107 a § som följer:
40 §
Pensionskassans sakkunnigläkare
En legitimerad läkare ska delta i beredningen
av ärenden som gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering samt av andra ärenden som inbegriper
medicinska frågor och anteckna sin motiverade
bedömning i handlingarna. Pensionskassans läkare kan anteckna sin bedömning i handlingarna
utan att följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
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(559/1994) bestäms om formkraven för rättsmedicinska intyg och utlåtanden.
107 a §
Motivering av beslut
I fråga om motivering av pensionskassans beslut tillämpas det som föreskrivs i 45 § i förvaltningslagen (434/2003). Om pensionskassan avslår förmånsansökan helt eller delvis och beslu-
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tet till centrala delar grundar sig på medicinska
omständigheter, ska motiveringen till beslutet
innehålla de omständigheter som i huvudsak har

inverkat på bedömningen och de slutsatser som
dragits utifrån dessa omständigheter.
Denna lag träder i kraft den

20 .

Lag
om ändring av lagen om kommunala pensioner
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 140 § 3 mom., sådant det lyder i lag
260/2007, och
fogas till lagen en ny 100 a § som följer:
100 a §

140 §

Motivering av beslut

Den kommunala pensionsanstaltens personal

I fråga om motivering av den kommunala pensionsanstaltens beslut tillämpas det som föreskrivs i 45 § i förvaltningslagen (434/2003). Om
den kommunala pensionsanstalten avslår förmånsansökan helt eller delvis och beslutet till
centrala delar grundar sig på medicinska omständigheter, ska motiveringen till beslutet innehålla de omständigheter som i huvudsak har inverkat på bedömningen och de slutsatser som
dragits utifrån dessa omständigheter.

— — — — — — — — — — — — — —
En legitimerad läkare ska delta i beredningen
av ärenden som gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering samt av andra ärenden som inbegriper
medicinska frågor och anteckna sin motiverade
bedömning i handlingarna. Den kommunala pensionsanstaltens läkare kan anteckna sin bedömning i handlingarna utan att följa vad som i 23 § i
lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården (559/1994) bestäms om formkraven för rättsmedicinska intyg och utlåtanden.
Denna lag träder i kraft den

20 .

Lag
om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) en ny 90 a § som följer:
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90 a §
Motivering av beslut
I fråga om motivering av pensionsanstaltens
beslut tillämpas det som föreskrivs i 45 § i förvaltningslagen (434/2003). Om pensionsanstalten avslår förmånsansökan helt eller delvis och

beslutet till centrala delar grundar sig på medicinska omständigheter, ska motiveringen till beslutet innehålla de omständigheter som i huvudsak har inverkat på bedömningen och de slutsatser som dragits utifrån dessa omständigheter.
Denna lag träder i kraft den

20 .

Lag
om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) en ny 22 §, i stället för den 22 § som upphävts genom lag 1342/2007, samt till lagen en ny 22 a § som följer:
22 §

22 a §

Folkpensionsanstaltens sakkunnigläkare

Motivering av förmånsbeslut

En legitimerad läkare eller tandläkare ska anteckna sin motiverade bedömning i handlingarna när han eller hon deltar i beredningen av ett
förmånsärende. Den legitimerade läkaren eller
tandläkaren kan anteckna sin bedömning i handlingarna utan att följa vad som i 23 § i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) bestäms om formkraven för
rättsmedicinska intyg och utlåtanden.

I fråga om motivering av förmånsbeslut tilllämpas det som föreskrivs i 45 § i förvaltningslagen (434/2003). Om Folkpensionsanstalten avslår förmånsansökan helt eller delvis och beslutet till centrala delar grundar sig på medicinska
omständigheter, ska motiveringen till beslutet
innehålla de omständigheter som i huvudsak har
inverkat på bedömningen och de slutsatser som
dragits utifrån dessa omständigheter.
Denna lag träder i kraft den

Helsingfors den 30 september 2014
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