Svar på skriftligt spörsmål SSS 609/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om rätten till social trygghet i Finland efter
återvändande från utlandet
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 609/2016 rd undertecknat av
riksdagsledamot Krista Mikkonen /gröna:
Är det skäl att förtydliga Folkpensionsanstaltens anvisningar om boende utomlands för
att undvika sådana situationer där en person helt hamnar utanför den sociala
tryggheten?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt 4 § 1 mom. i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
(1573/1993) tillämpas lagstiftningen om social trygghet inte på personer som stadigvarande flyttar
utomlands. Den tillämpas emellertid fortfarande på en i Finland bosatt person som vistas utomlands
tillfälligt, om vistelsen bedöms vara högst ett år.

Till de personer som avses ovan vars vistelse utomlands kommer till Folkpensionsanstaltens
kännedom ger den på tjänstens vägnar ett beslut om tillämpningen av lagstiftningen om social
trygghet (ett s.k. försäkringsbeslut).
När en person stadigvarande flyttar utomlands, upphör han eller hon att omfattas av den sociala
tryggheten från och med flyttningsdagen. Om en person flyttar tillbaka till Finland inom ett år
från flyttningsdagen, gäller försäkringsbeslutet om att den sociala tryggheten upphör
fortfarande. Om Folkpensionsanstalten däremot får kännedom om tillbakaflyttningen och att
vistelsen varit tillfällig, rättar den på grundval av de nya uppgifterna försäkringsbeslutet på
tjänstens vägnar. Med stöd av det nya beslutet har personen omfattats av den
bosättningsbaserade sociala tryggheten utan avbrott från och med flytten till utlandet.
Om Folkpensionsanstalten inte känner till att en person har flyttat tillbaka till Finland, kan ingen
rättelse göras. Enligt 12 a § i ovan nämnda lag är en person skyldig att utan dröjsmål till
Folkpensionsanstalten anmäla förändrade omständigheter som gäller honom själv, såsom
tillbakaflyttning till Finland. I praktiken kan uppgiften om att en person har flyttat tillbaka till
Finland också förmedlas till Folkpensionsanstalten i samband med ett annat ärende i anslutning
till personens sociala trygghet.
Folkpensionsanstalten är en självständig offentligrättslig inrättning och social- och hälsovårdsministeriet har ingen befogenhet att ingripa i Folkpensionsanstaltens anvisningar.
Folkpensionsanstalten förnyar sina anvisningar när så krävs.
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Flyttning till Finland och utomlands samt hur detta påverkar en persons sociala trygghet ses just
nu över i regeringens spetsprojekt för hur den bosättningsbaserade sociala tryggheten riktas i
internationella situationer. Målet för detta lagstiftningsprojekt är att hösten 2018 lämna en
regeringsproposition om eventuella lagändringar.
Helsingfors 16.12.2016
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila

