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ÖVERDOMARENS ÖVVändning mot det bättre  

 
 

 

Försäkringsdomstolens genomsnittliga behandlingstid har under det här årtiondet haft en uppåtgående 

tendens så att den genomsnittliga behandlingstiden vid slutet av är 2016 var 12,7 månader. En sådan genom-

snittlig behandlingstid är naturligtvis för läng, när man tar i beaktande att det i många av de ärenden 

som försäkringsdomstolen behandlar är fråga om ändringssökandenas grundläggande försörjning. Detta 

har även oroat justitieministeriet. Försäkringsdomstolen fick efter resultatförhandlingar med justitieministe-

riet tilläggsresurser för är 2017. Tilläggsresursernas syfte var att fä de växande behandlingstiderna att 

vika sig och fä dem att sjunka. 

 

Detta mäl uppnådde vi även eftersom hela årets genomsnittliga behandlingstid förkortades till 11,8 månader. 

Riktningen är i sig god, men under slutet av är 2017 kunde man se tecken på ännu bättre resultat, eftersom 

den genomsnittliga behandlingstiden för avgjorda ärenden i december hade sjunkit till 10,2 månader. 

Eftersom försäkringsdomstolen fick tilläggsresurser även för är 2018 kan denna riktning förutsättas 

fortgå, men kanske inte med samma fart. Om den goda riktningen berättar även det faktum, att när antalet 

ärenden som varit anhängiga över 12 månader vid slutet av är 2016 var 735, fanns det av dessa vid slutet 

av är 2017 endast 340. Förkortandet av behandlingstiderna har därför inte skett på bekostnad av gamla 

ärenden. 

 

Förkortningen av behandlingstiden har delvis påverkats av att antalet inkomna ärenden till försäkringsdom-

stolen har minskat. När antalet anhängiggjorda ärenden årligen under årtiondets början i genomsnitt 

var drygt sextusenfemhundra, så har antalet anhängiggjorda ärenden de senaste par åren minskat frän detta 

antal med ungefär tusen. Även om variationen i antalet inkomna ärenden normalt kan vara flera hundra 

årsvis, så är även i detta avseende riktningen klar. Å andra sidan kan förändringar i förmånslagar ändra situ-

ationen snabbt, vilket kan ske i slutet av är 2018 när verkningarna av aktiveringsmodellen inom utkomst-

skyddet som har tagits i bruk börjar synas i överklagandena. För långtgående slutsatser bör därför 

inte dras gällande utvecklingen av försäkringsdomstolens ärendemängd de senaste åren. 

 

Likt övriga förvaltningsdomstolar är försäkringsdomstolen på väg mot en elektronisk, det viii säga pappers-

lös, handläggning. Två besvärsnämnder övergick till elektronisk behandling redan 2017, men försäkrings-

domstolen har inte kunnat följa samma utvecklingstakt eftersom digitaliseringsprojektet för förvaltningsdom-

stolarna inleddes först är 2016. Som det ser ut nu kan projektet förväntas tas i bruk i slutet av är 

2019, men även innan dess får vi ta små utvecklingssteg i digitaliseringen. Förändringen kommer att vara 

betydlig förutom i personalens arbetsmetoder i förvaltningsdomstolarna, så även i de elektroniska tjänster 

som vi i fortsättningen kan erbjuda kundkretsen. I färd med att HAIPA-projektet färdigställs kan vi även 

säga att försäkringsdomstolen och övriga förvaltningsdomstolar kommer att hinna i kapp den sträcka som 

de har hamnat efter övriga samhället i att framställa digitala tjänster. 

 

Som kan ses i föregående har situationen i försäkringsdomstolen redan förändrats eller är på väg att föränd-

ras mot det bättre i jämförelse med tidigare är både vad gäller behandlingstider och den digitala utveckl-

ingen. På detta sätt kan försäkringsdomstolen på ett bättre sätt trygga verksamhetstanken, det vill 

säga att tillhandahålla en effektiv och högklassig rättstrygghet ät ändringssökanden i utkomstskyddsärenden. 

 
 
 

 
Juha Pystynen 

överdomare 
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN SOM SPECIALDOMSTOL FÖR UTKOMSTSKYDD 

 
 
 
 
 

 
 
 

Försäkringsdomstolens verksamhetsidé 
 
Försäkringsdomstolen fungerar som special-
domstol i ärenden som gäller utkomstskydd. 
Försäkringsdomstolen har till uppgift att till-
handahålla högklassigt och effektivt rättsskydd för 
den som söker ändring i beslut som gäller 
utkomstskydd. 
 

Från försäkringsråd till försäkringsdom-
stol 
 
År 1917 grundades försäkringsrådet för att 
behandla frågor som reglerades i arbetarnas 
olycksfallsförsäkringsförordning, som föregick den 
nuvarande lagen om  olycksfallsförsäkring.  För-
säkringsrådet fungerade som besvärsorgan i 
dessa ärenden. Dessutom hade försäkringsrådet 
bl.a. uppgifter som hörde samman med fast-
ställandet av ersättningar. År 1943 omvandlades 
försäkringsrådet till försäkringsdomstolen. Till en 
början hade försäkringsdomstolen till uppgift att 
fungera som fullföljdsdomstol i arbetsolycksfalls- 
och militärskadeärenden. Sedermera har försäk-
ringsdomstolens uppgifter utvidgats avsevärt i takt 
med utvecklingen av socialskyddssystemet. 
Dessutom har vissa kategorier av ärenden över-
förts till försäkringsdomstolen från andra besvärs-
myndigheter. Till dessa hör bl.a. de ärenden som 
berör den offentliga sektorns pensioner samt 
lönegarantiärendena, vilka överförts från högsta 
förvaltningsdomstolen. Finlands anslutning till 
Europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna har också medfört ett krav på att det 
ska vara möjligt att överklaga flera olika slags 
ärenden hos försäkringsdomstolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Försäkringsdomstolen är numera den högsta be-
svärsinstansen i ärenden som gäller utkomst-
skydd. Domstolens ansvarsområde omfattar ett 
brett spektrum av ärenden som berör med-
borgarnas utkomstskydd. I de flesta fall fungerar 
försäkringsdomstolen som andra och samtidigt 
högsta besvärsinstans, vars beslut inte får över-
klagas genom besvär. En del olycksfallsförsäk-
ringsärenden får emellertid överklagas hos högsta 
domstolen, förutsatt att högsta domstolen med-
delar besvärstillstånd.  
 
Försäkringsdomstolens centrala verksamhet-
sområde utgörs av behandlingen av besvär över 
beslut som fattats inom ramen för olika 
pensionssystem. Besvär över beslut som gäller 
utkomstskydd för arbetslösa, studiestöd, arbets-
olycksfall, militärskador, sjukförsäkring och 
bostadsbidrag utgör därutöver en betydande del av 
de ärenden som behandlas vid försäkrings-
domstolen.  
 
I början av år 2017 har domstolslagen (673/2016) 
trätt ikraft, där det även finns bestämmelser som 
rör försäkringsdomstolen. Genom domstolslagen 
upphävdes lagen om försäkringsdomstolen och 
statsrådets förordning om försäkringsdomstolen. I 
samband med ikraftträdandet av domstolslagen 
trädde även lagen om rättegång i försäkrings-
domstolen i kraft.  
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Ärenden som behandlas vid försäkrings-
domstolen 
 
Nedan uppräknas de kategorier av ärenden som 
år 2017 behandlades vid försäkringsdomstolen 
och de viktigaste lagar som berör dessa ärenden. 
Dessa ärenden gällde: 
 

• arbetspensioner (lagen om pension för arbetsta-

gare 395/2006) 

• pension för lantbruksföretagare (lagen om 

pension för lantbruksföretagare 1280/2006) 

• generationsväxlingspension för lant-
bruksföretagare och avträdelsepension 
(lagen om generationsväxingspension för lantbruks-
företagare 1317/1990, lagen om avträdelsepension 
16/1974) 

• avträdelseersättning och avträdelsestöd för 
lantbruksföretagare (lagen om avträdelse-er-

sättning för lantbruksföretagare 1330/1992, lagen om 
avträdelsestöd för lantbruksföretagare 1293/1994, 
lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion 
och äppelodling 1297/1994, lagen om stöd för 
nedläggning av jordbruksproduktion 1340/1996) 

• företagarpensioner (lagen om pension för före-

tagare 1272/2006) 

• sjömanspensioner (lagen om sjömanspensioner 

1290/2006) 

• statens pensioner (lagen om statens pensioner 

1295/2006) 

• kommunala pensioner (pensionslag för den 

offentliga sektorn 81/2016) 

• evangelisk-lutherska kyrkans pensioner 
(pensionslag för den offentliga sektorn 81/2016) 

• arbetsolycksfall och yrkessjukdomar (lagen 

om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 
459/2015) 

• lantbruksföretagares arbetsskador (lagen om 

lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och 
yrkessjukdomar 873/2015) 

• militärolycksfall (lagen om ersättning för olycksfall i 

militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom 
1521/2016) 

• idrottsutövares olycksfall (lagen om olycksfalls- 

och pensionsskydd för idrottsutövare 276/2009) 

• brottsskador (brottsskadelagen 1204/ 2005) 

• militärskador (lagen om skada, ådragen i militär-

tjänst 404/1948) 

• ersättningar som hör till krig (lagen om statlig 
ersättning till vissa personer som utsattes för 
Sovjetunionens partisananfall 697/2003, lagen om 
statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner 
510/2014) 

• rehabilitering för personer som tjänstgjort i 
vissa uppdrag under krigen (lagen om 

rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa 
uppdrag under Finlands krig 1039/1997, ändrad genom 
lag 984/2004) 

• övrig rehabilitering (lagen om pension för 

arbetstagare 25-34 §, lagen om pension för företagare 
22-31 §, lagen om pension för lantbruksföretagare 42-
46 §, lagen om sjömanspensioner 25-34 §, lagen om 
statens pensioner 24-33 §, pensionslag för den 
offentliga sektorn 26-31 §, lagen om 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenning-förmåner 566/2005, lagen om 
rehabilitering som ersätts enligt lagen om  
olycksfallsförsäkring 625/1991, lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt trafikförsäkringslagen 626/1991) 

• folkpension (folkpensionslagen 568/2007, lagen om 

frontmannapension 119/1977, lagen om betalning av 
fronttillägg utomlands 988/1988) 

• pensionsstöd för långtidsarbetslösa (lagen om 

pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa 39/2005) 

• garantipensioner (lag om garantipension 

703/2010) 

• utkomstskydd för arbetslösa (lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002), utbild-
ningsstöd (lagen om offentlig arbetskrafts- och 
företagsservice 916/2012), arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte (lagen om arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte 189/2001), alterneringsersättning 
(lagen om alterneringsledighet 1305/2002), 
integrationsstöd (lagen om främjande av integration 
1386/2010,  till den del det är fråga om 
arbetsmarknadsstöd som beviljas såsom integra-
tionsstöd, tidigare lagen om främjande av invandrares 
integration samt mottagande av asylsökande 
493/1999) 

• yrkesexamensstipendier och vuxen-
utbildningsstöd (lagen om Utbildningsfonden 

1306/2002, lagen om vuxenutbildningsstöd 1276/2000) 

• lönegaranti (lönegarantilagen 866/1998, lagen om 

lönegaranti för sjömän 1108/2000) 

• studiestöd (lagen om studiestöd 65/1994) 

• stöd för skolresor (lagen om stöd för skolresor för 

studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning 
48/1997) 

• bostadsbidrag (lagen om allmänt bostadsbidrag 

938/2014, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 
571/2007) 

• handikappbidrag för personer under 16 år 
och över 16 år (lagen om handikappförmåner 

570/2007, tidigare vårdbidrag för barn samt handikapp-
bidrag) 

• vårdbidrag för pensionstagare (lagen om 

handikappförmåner 570/2007) 

• tillämpning av bestämmelserna om social 
trygghet (lagen om tillämpning av lagstiftningen om 

bosättningsbaserad social trygghet 1573/1993) 

• sjukförsäkring (sjukförsäkringslagen 1224/2004) 

• gränsöverskridande hälso- och sjukvård (lagen om 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 1201/2013) 

• barnbidrag (barnbidragslagen 796/1992) 

• hemvårdsstöd för barn (lag om stöd för hemvård 

och privat vård av barn 1128/1996) 

• moderskapsunderstöd (lag om moderskaps-
understöd 477/1993) 

• militärunderstöd (lag om militärunderstöd 

781/1993) 

• underhållsstöd (lag om underhållsstöd 580/2008) 

• social trygghet för stipendiater (lag pension för 

lantbruksföretagare 1280/2008) 

• tolkningstjänster för handikappade personer 

(lag om tolkningstjänst för handikappade personer 
133/2010) 

• offentlighet (lagen om offentlighet i myndigheternas 

verksamhet 621/1999 och lagen om offentlighet vid 
rättegång i förvaltningsdomstolar 381/2007) 

• begäran om avgörande beträffande 
rättshjälp (rättshjälpslagen 257/2002) 

• gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (lag om 

gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 362/2009) 

• rättelseärenden gällande domstolsavgifter 
(lagen om domstolsavgifter 1455/2015) 
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Försäkringsdomstolens ställning inom 
systemet för sökande av ändring i utkomst-
skyddsärenden 
 
Systemet för ändringssökande i utkomstskydds- 
ärenden är i regel tvådelat. I beslut som fattas av 
sådana inrättningar och bolag som beviljar olika 
förmåner söks ändring hos de ändringssöknings-
nämnder som fungerar som första besvärsinstans. I 
nämndernas beslut söks ändring hos försäkrings-
domstolen. Försäkringsdomstolen fungerar som 
högsta besvärsinstans i de ärenden som behandlas 
där, med undantag för vissa ärenden som avses i la-
gen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfalls-
försäkring för lantbruksföretagare och lagen om 
olycksfall i militärtjänst, i vilka det är möjligt att söka 
besvärstillstånd hos högsta domstolen. 
 
I ärenden som gäller arbetspensioner, lantbruks-
företagarpensioner, företagarpensioner samt sjö-
manspensioner överklagas pensionsanstaltens eller 
pensionsskyddscentralens beslut hos besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden. I nämndens 
beslut får ändring sökas genom besvär hos för-
säkringsdomstolen. På samma sätt söks också 
ändring i ärenden som gäller generationsväxlings-
pension samt avträdelseersättning och avträdel-
sestöd. 
 
Ärenden som gäller statens, den evangelisk-lutherska 
kyrkans och kommunala pensioner behandlas av 
Keva. Dess beslut överklagas hos besvärsnämnden 
för arbetspensionsärenden. Besvärsnämndens beslut 
kan överklagas till försäkringsdomstolen.  
 
I ärenden som gäller arbetsolycksfall och yrkessjuk-
domar får den som är missnöjd med försäkrings-
bolagets eller Statskontorets beslut söka ändring i 
beslutet genom besvär hos besvärsnämnden för 
olycksfallsärenden. I nämndens beslut får ändring 
sökas hos försäkringsdomstolen. Försäkringsdom-
stolens beslut som gäller rätt till ersättning eller vem 
som ska betala ersättning samt ärenden som gäller 
grundbesvär får överklagas genom besvär hos högsta 
domstolen, förutsatt att högsta domstolen meddelar 
besvärstillstånd. Besvärstillstånd kan meddelas 
endast om det med avseende på lagens tillämpning i 
andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig 
rättstillämpning är av vikt att ärendet prövas av högsta 
domstolen, eller om det finns särskild anledning till det 
med anledning av att det inträffat ett sådant rätte-
gångsfel eller annat fel i ärendet att domen eller 
utslaget på grund av detta borde återbrytas eller 
undanröjas, eller om det annars föreligger vägande 
skäl att meddela besvärstillstånd. Ärenden som gäller 
ersättningens storlek kan inte överklagas hos högsta 
domstolen. 
 
Ärenden som gäller lantbruksföretagares arbets-
skador behandlas av Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt. Ändring söks i samma ordning som i 
arbetsolycksfallsärenden. 
Också i ärenden som avses i lagen om olycksfall i mili-
tärtjänst och i ärenden som gäller idrottsut-
övaresolycksfallsförsäkringsskydd söks ändring på 
samma sätt som i arbetsolycksfallsärenden.  

I ärenden som gäller sådan rehabilitering som ersätts 
med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring tillämpas 
samma system för ändringssökande som i andra 
olycksfallsförsäkringsärenden.  
 
I ärenden som gäller rehabilitering som ersätts med 
stöd av trafikförsäkringslagen överklagas försäkrings-
anstaltens beslut direkt hos försäkringsdomstolen, 
vars beslut inte får överklagas. 
 
De ärenden som avses i lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst behandlas vid Statskontoret, vars beslut 
likaså överklagas direkt hos försäkringsdomstolen. 
Försäkringsdomstolens beslut får inte överklagas 
genom besvär. Samma system för ändringssökande 
tillämpas i ärenden som gäller rehabilitering för 
personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under 
Finlands krig.   
 
Brottsskadeärendena behandlas vid Statskontoret, 
vars beslut överklagas direkt hos försäkringsdom-
stolen.   
 
Av de ärenden som gäller utkomstskydd för arbets-
lösa avgör Folkpensionsanstalten i första instans 
ärenden som berör arbetsmarknadsstöd och grund-
dagpenning. De ärenden som berör inkomstrelaterad 
dagpenning avgörs i första instans av respektive 
arbetslöshetskassa. Ärenden som gäller vuxen-
utbildningsstöd avgörs i första instans av Utbildnings-
fonden och ärenden som gäller lönegarantifrågor 
avgörs i första instans av närings-, trafik- och miljö-
centralerna. I dessa beslut söktes tidigare ändring hos 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Den 
som var missnöjd med ett beslut som fattats av 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden fick 
söka ändring i beslutet hos försäkringsdomstolen. 
Besvärsnämnden för social trygghet och besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden förenades 
1.1.2018 till besvärsnämnden för social trygghet, i 
vilkens beslut ändring söks hos försäkrings-
domstolen. 
 
Studiestödsärendena avgörs i första instans av Folk-
pensionsanstaltens studiestödscentral och av Folk-
pensionsanstaltens byråer samt av universitetens och 
högskolornas studiestödsnämnder. Ärenden som 
gäller stöd för skolresor avgörs likaså i första instans 
av Folkpensionsanstalten. Besluten får överklagas 
genom besvär hos besvärsnämnden för studiestöd, 
vars beslut får överklagas hos försäkringsdomstolen. 
 
I ärenden som gäller folkpensioner, handikappbidrag, 
vårdbidrag för pensionstagare, bostadsbidrag för 
pensionstagare, bostadsbidrag, pensionsstöd för 
långtidsarbetslösa, särskilt stöd till invandrare, 
garantipension samt i ärenden som avses i lagen om 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenningsförmåner överklagas Folk-
pensionsanstaltens beslut genom besvär hos 
besvärsnämnden för social trygghet. I nämndens 
beslut får ändring sökas hos försäkringsdomstolen. 
Förfarandet är det samma som är i de ärenden som 
avses i sjukförsäkringslagen samt ärenden som gäller 
barnbidrag, stöd för hemvård av barn, moderskaps-
bidrag och militärunderstöd. 
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLENS ORGANISATION 

 
Försäkringsdomstolens ledamöter 
 
Försäkringsdomstolens överdomare leder domstolen 
och svarar för dess resultat. 
 
Försäkringsdomstolens ledamöter utgörs av överdo-
maren, avdelningscheferna, försäkringsrättsdomarna 
och assessorerna.  
 
Assessorerna fungerar i tidsbestämt tjänsteförhållande i 
skolningssyfte. Assessorerna utnämns för tre år långa 
tjänsteförhållanden.  
 
I försäkringsdomstolen finns även en överläkare som 
fungerar som läkarledamot på heltid. Därutöver finns 
andra läkarledamöter, sakkunnigledamöter insatta i 
förhållandena inom arbetslivet eller företagsverksamhet 
samt sakkunnigledamöter förtrogna med militär-
skadeärenden, som deltar i ärendenas behandling och 
avgörande på så sätt som föreskrivs i lagen om 
rättegång i försäkringsdomstolen.  
 
Överdomaren och försäkringsrättsdomarna utnämns av 
republikens president i enlighet med domstolslagen 
(673/2016). Assessorerna utnämns av högsta förvalt-
ningsdomstolen. Överdomaren förordnar ordinarie 
försäkringsrättsdomare till uppgiften som avdelningschef 
för högst tre år i sänder.  
 
Statsrådet förordnar läkarledamöter, sakkunnigläkare 
samt ledamöter med uppgiften som bisyssla och deras 
suppleanter för en mandattid på fem år i sänder. 

Försäkringsdomstolen gör en framställning till justitie-
ministeriet för föredragning för statsrådet om vilka av de 
sökandena som bör förordnas att sköta uppdraget. 
Försäkringsdomstolen ska dessutom höra social- och 
hälsovårdsministeriet innan en framställning om 
förordnande av en läkarledamot vid försäkrings-
domstolen lämnas till justitieministeriet. 
 
Försäkringsdomstolens avdelningar 
 
Rättsskipningsärenden avgörs i försäkringsdomstolen i 
tre olika avdelningar. Varje avdelning leds av en 
avdelningschef som också svarar för dess resultat. 
 
Avdelningschefen utövar tillsyn över att rättsprinciperna 
iakttas och övervakar att en enhetlig lagtolkning tilläm-
pas i försäkringsdomstolens avgöranden.  
 
Till avdelningens personal hörde år 2017 utöver 
avdelningscheferna även försäkringsrättsdomare, 
assessorer, försäkringsdomstolens föredraganden och 
notarier.  
 
Notarierna hör till avdelningens beredningsenhet och 
svarar för förberedandet av ärendena. Den ansvariga 
notarien leder arbetet vid beredningsenheten. 
 
Vid försäkringsdomstolen finns dessutom en förvalt-

nings- och kanslienhet. Enheten leds av kanslichefen. 
 
 

 
Fördelning av ärenden mellan avdelningarna 31.12.2017
 
Avdelning 1 
Offentlighet 
Tillämpning av social trygghet 
Militärskador 
Internerades ersättningsärenden 
Rehabilitering för personer som 
tjänstgjort i uppdrag förenade till krig 
Partisanersättning 
Engångsersättningar 
Olycksfallsförsäkringsrehabilitering 
Inhibering av verkställande 
Olycksfall  
Lantbruksföretagares olycksfall  
Folkpensionsärenden 
Brottsskador 
Handikappbidrag för personer under 
16 år 
Handikappbidrag för personer över 16 år 
Vårdbidrag för pensionstagare 
Studiestöd 
Skolresestöd 
Lantbruksföretagares ersättning för 
den självrisktid som avses i 
sjukförsäkringslagen 
Begäran om avgörande gällande 
rättshjälpsbeslut 
Underhållsstöd 
Tolkningstjänster för handikappade 
personer 
Gottgörelse för dröjsmål 
Rättelseärenden gällande 
domstolsavgifter 
Gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård 

 
 
Avdelning 2 
Trafikförsäkringsrehabilitering 
Inhibering av verkställande 
Sjömanspensioner 
SjPL-rehabilitering 
Arbetspensioner 
ArPL-rehabilitering 
Folkpensionsärenden 
Bostadsbidrag för pensionstagare 
Särskilt stöd för invandrare 
Företagares pensioner  
FöPL-rehabilitering 
Bostadsbidrag 
Lantbruksföretagares pensioner och 
rehabilitering 
Offentliga pensioner 
StPL-rehabilitering 
Ålands landskapsstyrelses pensioner 
Garantipension 
Gottgörelse för dröjsmål 
Rättelseärenden gällande 
domstolsavgifter 
Offentliga sektorns pensioner och 
rehabiliteringsärenden 

 
 
Avdelning 3  
Arbetslöshetsskydd 
Yrkesexamensstipendium och 
vuxenutbildningsstöd 
Självrisk för arbetsgivare 
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 
Folkpensionsrehabilitering 
Inhibering av verkställande  
Vårdbidrag för pensionstagare 
Kommunala pensioner 
KomPL-rehabilitering 
Begäran om avgörande gällande 
rättshjälpsbeslut 
Lönegaranti 
Pensionsstöd för långtidsarbetslösa 
Sjukförsäkringsärenden 
Barnbidrag 
Stöd för hemvård av barn  
Moderskapsbidrag 
Militärunderstöd 
Folkpensionsärenden 
Garantipensioner 
Gottgörelse för dröjsmål 
Rättelseärenden gällande 
domstolsavgifter 
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Försäkringsdomstolens sammanträden 
 
 
Rättsskipningsärendena avgörs genom samman-
träden där försäkringsdomstolens överdomare, en 
avdelningschef, en försäkringsrättsdomare eller en 
assessor är ordförande. De övriga ledamöterna vid 
sammanträdet utgörs av två lagfarna ledamöter 
eller, om medicinsk utredning kan inverka på 
avgörandet, av en lagfaren ledamot och en läkar-
ledamot. I en del av sammanträdena medverkar 
dessutom två sakkunnigledamöter som utför 
uppdraget som bisyssla.  
 
Från och med början av år 2016 kan ett ärende 
avgöras också utan sammanträde, om samtliga 
ledamöter i den sammansättning som ska avgöra 
ärendet är eniga om saken efter att ha tagit del av 
handlingarna och godkänt utkastet till avgörande 
jämte dess motiveringar genom anteckning och om 
ingen av ledamöterna kräver att det ska hållas ett 
sammanträde.  
 
Så som föredraganden fungerar försäkrings-
domstolens föredragande. Också en assessor eller 
en försäkringsrättsdomarea kan fungera som 
föredragande i ett ärende. 
 
Ett ärende som i principiellt avseende är av stor 
betydelse kan avgöras vid ett förstärkt samman-
träde eller vid plenum. 
 
 

Förvaltning och personal 
 
Överdomaren svarar för att verksamheten vid för-
säkringsdomstolen fungerar väl. Dessutom svarar 
överdomaren för utvecklingen av domstolen och för 
att resultatmålen nås. Vid ledningen och ut-
vecklingen av verksamheten bistås överdomaren 
av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av 
överdomaren, som fungerar som dess ordförande, 
samt av avdelningscheferna och kanslichefen. 

 
 
 
Juristinformatören / kommissionären informerar 
om försäkringsdomstolens rättspraxis och allmänt 
om dess rättsskipningsverksamhet samt ger sådan 
information som offentlighetslagen kräver. Dess-
utom svarar han även för den praktiska rådgiv-
ningen och handledningen av kunderna i sådana 
ärenden som inte är under behandling vid försäk-
ringsdomstolen. Under år 2017 sände jurist-
informatören brev till kunder i 559 ärenden.  
 
Informatikern svarar för försäkringsdomstolens in-
terna informationsförmedling samt sköter och 
utvecklar biblioteket och övrig informationstjänst 
samt deltar i planering av utbildning.  
 
Den tjänsteman som fungerar som utbildnings-
sekreterare svarar för planeringen och genom-
förandet av personalutbildningen tillsammans med 
utbildningsutskottet. 
 
IT-experten svarar för upprätthållandet och utveck-
landet av datasystemen. 
 
Kansliuppgifterna sköts av registratorn, ekonomi- 
sekreteraren, personalsekreteraren, byråsekrete-
rarna och överexpeditionsvaktmästaren. 
 
År 2017 var antalet årsverken vid försäkrings-
domstolen 109,1. Försäkringsdomstolens personal 
omfattade 31.12.2017 sammanlagt 109 personer, 
av vilka 8 var läkarledamöter med uppdraget som 
bisyssla. Sammanlagt 10 personer var tjänstlediga. 
Vid försäkringsdomstolen fanns dessutom 13 
sakkunnigläkare vilka fungerar som utlåtande-
givande läkare inom olika medicinska discipliner 
samt 28 sakkunnigledamöter som utför uppdraget 
som bisyssla samt 52 suppleanter för sakkunnig-
ledamöterna. Sakkunnigledamöterna deltar i för-
säkringsdomstolens sammanträden på ovan 
nämnda sätt. 
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLENS RÄTTSSKIPNINGSVERKSAMHET ÅR 2017 

 
 

Behandling av ärenden  
 
På ärendebehandlingen vid försäkringsdomstolen 
tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996). Vid 
försäkringsdomstolen behandlas ärendena i 
huvudsak skriftligen. Vid behov ordnas dock munt-
lig förhandling med stöd av 37 § i förvaltnings-
processlagen, om det behövs för att ett ärende ska 
kunna utredas, samt med stöd av lagens 38 § på 
en parts begäran. Muntlig förhandling kan således 
ordnas på två olika grunder. Vid den muntliga 
förhandlingen kan man höra parterna, vittnen eller 
sakkunniga eller ta emot annan utredning. Muntlig 
förhandling behöver inte ordnas om yrkandet 
avvisas eller förkastas omedelbart, eller om det 
med hänsyn till ärendets art eller av någon annan 
orsak är uppenbart onödigt att ordna muntlig 
förhandling. 
 
Med stöd av den år 2016 ikraftträdda lagen om 
domstolsavgifter tas det även i försäkringsdom-
stolen ut en rättegångsavgift. Från enskilda 
ändringssökanden tas avgiften dock sällan ut. I 
ärenden som gäller undanröjande av beslut tas 
avgift ut även från en enskild som inlett ärendet, 
förutom om det finns lagstadgade grunder för att 
inte ta ut avgiften. En part kan dock orsakas kost-
nader i rättegången vid försäkringsdomstolen för 
t.ex. anlitandet av ombud, framläggandet av bevis 
samt av eventuell ankomst till en muntlig för-
handling. Enligt förvaltningsprocesslagen kan en 
part bli skyldig att helt eller delvis ersätta en annan 
parts rättegångskostnader, särskilt om det med 
beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att 
denne själv får bära sina rättegångskostnader. En 
enskild part kan dock endast i exceptionella fall bli 
skyldig att ersätta en offentlig parts rättegångs-
kostnader. 
 
Ändringssökanden kan med stöd av rättshjälps-
lagen (257/2002) på basis av sin ekonomiska 
ställning vara berättigad att få rättshjälp, antingen 
kostnadsfritt eller mot en viss självrisk. 
 
Försäkringsdomstolen ska enligt förvaltningspro-
cesslagen svara för att ärendet blir utrett genom 
parternas försorg och vid behov också skaffa ut-
redning på tjänstens vägnar. 
 
 
 

Inkomna och avgjorda ärenden 
 
År 2017 inkom 5 406 ärenden till försäkrings-
domstolen vilket var ungefär 3 procent mindre än 
föregående år (5 597 ärenden). Av de inkomna 
ärendena utgjorde arbetspensionsärendena (1 037 
ärenden) den största ärendegruppen. Näst största 
ärendegruppen var olycksfallsärenden (730 
ärenden) och tredje största gruppen var ärenden 
baserade på sjukförsäkringslagen (673 ärenden). 
Antalet inkomna arbetslöshetsärenden var 634 och 
antalet inkomna folkpensionsärenden var 601. 
Under berättelseåret avgjorde försäkringsdom-
stolen 6 469 ärenden (föregående år 6 445 ären-
den).  
 
Vid slutet av året fanns det 4 230 obehandlade 
ärenden (föregående år  5 284 ärenden), så antalet 
minskade med 1 054 ärenden. 
 
 

Behandlingstid 
 
Den genomsnittliga behandlingstiden under berät-
telseåret var 11,8 månader, det vill säga 0,9 
månader kortare än året innan. Försäkrings-
domstolen avgjorde ungefär 11 procent av 
ärendena på en behandlingstid som underskred 
sex månader och 58 procent på en behandlingstid 
som underskred ett år.   
 
Antalet ärenden som varit anhängiga över 12 
månader sjönk märkbart. Vid slutet av berät-
telseåret utgjorde de 333 ärenden (föregående år 
739 ärenden).  
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Muntliga förhandlingar 
 
Vid försäkringsdomstolen verkställdes en muntlig 
förhandling under år 2017.  
 
 

Plenum och förstärkta sammanträden 
 
Vid försäkringsdomstolen hölls inga förstärkta 
sammanträden eller plenum under år 2017. 
 
 

Utgången i de avgjorda ärendena  
 
Av de besvärsärenden som avgjordes ändrades 
den lägre instansens beslut i 10,9 procent av ären-
dena. Det avgjordes 112 ansökningar om undan-
röjande av beslut. Av dessa godkändes 19,6 
procent. Det avgjordes 65 övriga ansöknings-
ärenden, av vilka den lägre instansens beslut 
ändrades i fem ärenden. Dessutom avgjordes ett 
undanröjningsbesvär i vilket beslutet av den lägre 
instansen inte ändrades. Besvären lämnades utan 
prövning i 5,8 procent av de avgjorda ärendena. 
 
 

Ändringssökning gällande försäkrings-
domstolens beslut till högsta domstolen 
 
Under år 2017 avgjorde försäkringsdomstolen  
1 024 olycksfallsärenden, 123 olycksfallsförsäk-
ringsrehabiliteringsärenden och 72 lantbrukarföre-
tagares olycksfallsärenden. Utgående från statis-
tikuppgifter som fåtts från högsta domstolen inkom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
under år 2017 sammanlagt 149 besvärstillstånds-
ansökningar till högsta domstolen gällande för-
säkringsdomstolens avgöranden. Högsta dom-
stolen beviljade år 2017 sammanlagt fyra bes-
värstillstånd i ärenden gällande försäkrings-
domstolens avgöranden. I högsta domstolens år 
2017 givna avgöranden undanröjdes försäkrings-
domstolens beslut i två ärenden och ärendena 
återförvisades till försäkringsdomstolen. 
 
 

Ändringssökning gällande försäkrings-
domstolens beslut till högsta förvaltnings-
domstolen 
 
Till högsta förvaltningsdomstolen inkom under år 
2017 sammanlagt 21 återbrytandeärenden gällan-
de försäkringsdomstolens avgöranden. Utgående 
från statistikuppgifter som fåtts från högsta förvalt-
ningsdomstolen avgjorde högsta förvaltningsdom-
stolen under år 2017 sammanlagt 12 ärenden 
gällande försäkringsdomstolens avgöranden varav 
ansökan förkastades i åtta ärenden, beslutets 
slutresultat inte ändrades i ett ärende, ärendet 
lämnades utan prövning i två ärenden och ett 
ärende förföll.  
 
 

Verksamhetens lönsamhet och produkti-
vitet 
 
Nyckeltalet för försäkringsdomstolens produktivitet 
var 59,26 ärenden/årsverke. Nyckeltalet för resurs-
hushållning var 1 254,93 euro/avgjort ärende. 
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UTLÅTANDEN 

 
Försäkringsdomstolen gav år 2017 följande utlå-
tanden som berör dess ansvarsområde: 

• utlåtande till justitieministeriet om utveckl-
ing av arbetsbeskrivningarna för domsto-
larnas förvaltningspersonal 

• utlåtande angående regeringens proposit-
ion med förslag till lag om rättegång i för-
valtningsärenden 

• utlåtande till justitieministeriet om inrät-
tande av en domstolsmyndighet 

• utlåtande angående regeringens proposit-
ion med förslag till lag om ändring av stats-
tjänstemannalagen och vissa till den sam-
manhörande lagar 

 
 
 

KOMMUNIKATION  

 
Grunderna för försäkringsdomstolens kommunika-
tion har fastställts i försäkringsdomstolens kommu-
nikationsplan. 
 
Syftet med försäkringsdomstolens kommunikation 
är att ge korrekt och väsentlig information om 
försäkringsdomstolens verksamhet, förfaranden 
och avgöranden. Kommunikationen ökar känne-
domen om och förtroendet för försäkringsdom-
stolens verksamhet och främjar därmed försäk-
ringsdomstolens möjligheter att sköta sina grund-
läggande uppgifter med gott resultat. 
 
Försäkringsdomstolen offentliggör varje år en års-
berättelse över sin verksamhet. 
 
Försäkringsdomstolens webbsidor finns på adres-
sen http://www.vakuutusoikeus.fi. De innehåller 
information om försäkringsdomstolens verksam-
het, t.ex. om de ärenden som behandlas vid 
domstolen och om domstolens personal. För den 
som söker ändring finns information bl.a. om 
ärendets behandlingsfaser och om rättegångs-
kostnaderna samt om muntliga förhandlingar och 
om möjligheterna till elektronisk kommunikation. 
På webbsidorna publiceras dessutom försäkrings-
domstolens nyaste rättsfall. På webbsidorna finns 
också försäkringsdomstolens kontaktuppgifter. 
 
Försäkringsdomstolens alla avgöranden finns 
avgiftsfritt tillgängliga på webben i författnings-
databanken Finlex (på finska), på adressen 
http://www.finlex.fi. Försäkringsdomstolens data-
bas innehåller avgöranden från 1960-talet framåt. 
De nyaste avgörandena är från år 2018.  

År 2017 publicerade försäkringsdomstolen 14 
beslut i Finlex, det vill säga 0,22 procent av de 
avgjorda ärendena. År 2016 publicerades 14 
beslut.  
 
Vid försäkringsdomstolen utnyttjas också domsto-
larnas operativsystem för förfrågningar angående 
diarieuppgifter (KYÖSTI). Förfrågningsmöjligheten 
gäller ärenden som inkommit till försäkringsdom-
stolen från och med ingången av år 2002. Vid den 
kundterminal som finns i försäkringsdomstolens 
registratur kan parterna och allmänheten bekanta 
sig med de offentliga diarieuppgifterna om de 
ärenden som behandlas vid försäkringsdomstolen.  

 
 

FORTBILDNING 

 
Under år 2017 fanns 40 stycken skolningar riktade 
till olika delar av personalen. Antalet deltagnings-
gånger vid försäkringsdomstolen var ungefär 310.  
Försäkringsdomstolens personal utbildades i 
medeltal 2,4 arbetsdagar per årsverke. Knappt en 
tredjedel av utbildningsdagarna var intern skolning 
och över två tredjedelar var utomstående skol-
ning. 
 

Försäkringsdomstolen anordnade bland annat föl-
jande utbildningar:  

• ict-utbildning 
• språkvårdsskolning 
• medicinsk utbildning 
• skolning gällande utkomstskydd för arbets-

lösa 
• arbetspensionsskolning 
• juristinformatör Matti Parkkinen instrue-

rade nya arbetstagare i anvisningar gäl-
lande kundservice 

 
Överdomaren, avdelningscheferna och kansli-
chefen deltog i utbildning riktad till förmän. 
Försäkringsdomstolens personal deltog även aktivt 
i utbildningar som anordnades av justitieministeriet 
samt externa instanser.  
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ARBETSHÄLSA 

 
Vid försäkringsdomstolen är de mest betydande 
riskfaktorerna för arbetshälsan och för att orka i 
arbetet den psykiska belastningen, de begränsade 
möjligheterna till framsteg i karriären samt osäker-
heten i tjänsteförhållandets fortgång. Den psykiska 
belastningen i arbetet har påverkats av att de 
behandlade ärendena har blivit svårare, vilket har 
ökat arbetsmängden även om antalet ärenden har 
minskat jämfört med tiden då ärendeanhopningen 
var större.  
 
Försäkringsdomstolen ser personalens ork i 
arbetet och arbetsvälmående som en viktig sak 
som hela personalen för egen del har möjlighet att 
inverka på. Vid försäkringsdomstolen verkar en 
rekreationsarbetsgrupp som anordnar gemen-
samma händelser och tillställningar. Därutöver har 
ämbetsverket kultursedlar till användning för frivillig 
utövning av motion och kultur.  
 

LOKALER 

 
Försäkringsdomstolen har till sitt förfogande funk-
tionella och lämpliga lokaler som så gott som 
möjligt möjliggör utförandet av försäkringsdom-
stolens grundläggande uppdrag, det vill säga att ge 
avgöranden med anledning av ändringssökning. 
Försäkringsdomstolen flyttade i mars 2013 till de 
lokaler i Böle som blivit lediga efter Helsingfors 
förvaltningsdomstol.  
 
 

SAMARBETET MELLAN FÖRVALT-
NINGSDOMSTOLARNA  

 
Förvaltningsdomstolarnas chefsdomare har sedan 
år 2005 årligen fört sektorförhandlingar med justi-
tieministeriet. Vid dessa förhandlingar som förs 
med varje domstolslinje för sig diskuteras följande 
års mål och resurser.  
 
Försäkringsdomstolens överdomare och kansli-
chef har även årligen deltagit i förhandlingsdagar-
na för förvaltningsdomstolarnas överdomare och 
förvaltnings- och kanslichefer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I styrningsgruppen för förvaltningsdomstolarnas 
fortbildning representeras försäkringsdomstolen av 
överdomare Juha Pystynen. Som medlem i för-
valtningsdomstolarnas fortbildningsgrupp fungerar 
assessor Jyrki Ulvinen. 
 
Kanslichef för viss tid Irja Rutonen-Rönkä har varit 
medlem i förvaltnings- och specialdomstolarnas 
uppföljningsgrupp för tjänsteavtalet mellan dom-
stolsväsendet och justitieförvaltningens datatek-
nikcentral.  
 

UTVECKLING AV FÖRSÄKRINGSDOM-
STOLENS VERKSAMHET  

 
Lagen om försäkringsdomstolen upphävdes 
genom den 1.1.2017 ikraftträdda domstolslagen 
(673/2016). Samtidigt trädde lagen om rättegång i 
försäkringsdomstolen i kraft.   
 
Ändringar som trädde i kraft år 2017 var bl.a. det 
att försäkringsdomstolens föredragande inte längre 
kan fungera som ledamot i beslutssamman-
sättningen samt grundande av assessortjänster 
som skolas till domare.  
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JUSTITIEMINISTERIETS 
UTVECKLINGSPROJEKT 

 
Försäkringsdomstolen har aktivt deltagit i arbets-
grupper som tillsatts av justitieministeriet.  
 
I domstolarnas beständiga arkivarbetsgrupp 
fungerar byråsekreterare Katri Kokko som 
medlem.  Arbetsgruppens uppgift är bland annat att 
utveckla och underhålla domstolarnas dokument-
administration och arkivering samt att fastslå 
förvaringstiden för olika typer av dokument och att 
upprätthålla arkivbildningsplanen med beaktande 
av de utvecklingsprojekt för elektronisk dokument-
administration som är på gång.  
 
IT-experterna Ulla Lappalainen samt försäkrings-
rättsdomare Mikko Nisula har fungerat som 
medlemmar i förvaltnings- och specialdomsto-
larnas utvecklingsarbetsgrupp för dokumentadmi-
nistrationssystem och rapportering. 
 
I nätverket för reformen av förvaltningsprocess-
lagstiftningen har försäkringsdomstolen represen-
terats av överdomare Juha Pystynen. Över-
domaren deltar även som medlem i styrnings-
gruppen för projekt gällande utveckling av 
dokumenthantering, rapportering och elektronisk 
kommunikation i förvaltnings- och specialdom-
stolarna (HAIPA). 
 
 

FÖRSÄKRINGSDOMSTOLENS 
UTVECKLINGSPROJEKT 

 
Försäkringsdomstolen har även självständigt 
utvecklat sina arbetsmetoder. Försäkringsdom-
stolen har även flera interna arbetsgrupper.  
 
Det år 2010 förverkligade logistikprojektets upp-
följningssystem har vidareutvecklats under åren 
2011-2015. Projektet har varit till nytta till exempel 
i det elektroniska uppföljningssystemet för an-
hängiga ärenden. 
 
Det elektroniska behandlingsförfarande av besluts-
utkast som redan tidigare har tagits i bruk har blivit 
vedertaget. I dokumentadministrationssystemet 
upprättas och korrigeras beslutsförslagen elek-
troniskt.  
 
I utvecklingsarbetet av försäkringsdomstolens 
verksamhet är den röda tråden att minnas den 
grundläggande uppgiften, det vill säga att ge 
effektivt och kvalitativt rättsskydd till den änd-
ringssökanden i ärenden gällande social trygghet.  
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLENS PERSONAL 31.12.2017 

 
Överdomare 
Juha Pystynen 
 
Avdelningschefer 
Rauli Rauankoski 
Martti Hauvonen 
Aija Peltola 
 
Försäkringsrättsdomare 
Olli Olanterä 
Kari Uusitalo 
Erkki Mellais 
Eeva Wahlberg 
Jari Makkonen 
Jyrki Tenn 
Elina Saramies 
Johanna Palovaara 
Harri Isohanni 
Åsa Morelius-Ekelund 
Anu Hemminki 
Kaius Vuoristo 
Tuula Hirsto 
Tuuli Olanterä 
Anna Raivio 
Annukka Suvioja  
Juha Mutka 
Tuuli Olanterä 
Andreas Nyberg 
Minna Markkanen 
Helena Karlsson  
Pekka Patrakka  
Antti Huotari  
  
Försäkringsrättsdomare för 
viss tid 
Maria Vuori-Karvia 
Anna Pitkänen 
Heli Virolainen  
Petri Penttilä  
Mikko Nisula  
Riitta Aurelius 
Noora Paajanen (tjl) 
Eeva Tarkkanen 
Anna Koskenranta 
Merja Alanne 
Aija Kurittu 
Liisa Hämeen-Anttila 
Antti Lohi 
Maija-Liisa Goebel 
Satu Niemelä-Ahokas 
Anne Usmi 
Mirka Kallio 
Ville Savela 
Mika Parviainen 
Tia Välke 
Markku Naulapää 
 
Föredragande 
 
Kanslichef 
Tuula Kivari (tjl) 
 
 

Kanslichef för viss tid 
Irja Rutonen-Rönkä 
 
Assessorer 
Heli-Anna Haukilahti 
Outi Sandberg 
Esko Urpio 
 
Föredragande vid 
försäkringsdomstolen 
Jyrki Ulvinen 
Maria Vuori-Karvia (tjl) 
Anna Pitkänen (tjl) 
Heli Virolainen (tjl) 
Petri Penttilä (tjl) 
Mikko Nisula (tjl) 
Riitta Aurelius (tjl) 
Noora Paajanen (tjl) 
Eeva Tarkkanen (tjl) 
Anna Koskenranta (tjl) 
Merja Alanne (tjl) 
Aija Kurittu (tjl) 
Liisa Hämeen-Anttila (tjl)  
Antti Lohi (tjl) 
Marianne Pikkarainen (tjl) 
Maija-Liisa Goebel (tjl) 
Satu Niemelä-Ahokas (tjl) 
Anne Usmi (tjl) 
Eeva Attila (tjl) 
Mirka Kallio (tjl) 
Heli-Anna Haukilahti (tjl) 
Outi Sandberg (tjl) 
 
Föredragande vid försäkrings-
domstolen för viss tid 
Tia Välke (tjl) 
Esko Urpio (tjl) 
Ville Savela (tjl) 
Anna-Leena Vesanto (tjl) 
Mika Parviainen (tjl) 
Vesa Erkkilä 
Monica Klemets 
Kaisa Piironen 
Saara Kivinen 
Sampsa Mäenpää 
Sinikka Sarivaara 
Paulina Heikura 
Annina Jauhojärvi 
Jussi Lehtinen 
Saara Miettinen 
Natalia Norjos 
Ville Suominen 
Niklas Nåhls 
Minna Muikku 
Matti Parkkinen ((jurist- 
informatör) 
 
Beredare 
 
Ansvariga notarier 
Tommi Hartikainen  
Emilia Nevanranta 
Marianne Ihander  

Notarier 
Kaisu Majuri  
Jaana Tasanen 
Antti Koho 
Helena Virta  
Minna Soini 
Heidi Saarinen 
Sanna Rajala 
Antti Rönty 
Annukka Niskanen (tjl) 
Jaana Poutiainen 
Laura Venäläinen (tjl) 
Anna Wahlstén (tjl) 
Terhi Laine 
Jukka Hyyryläinen 
Sari Kärki 
Miia Vähä-Haukijärvi 
Maiju Olli (tjl) 
Riina Hyypiä 
Matti Parkkinen (tjl) 
 
Notarier för viss tid 
Markku Lehtinen 
Noora Lähderanta  
Seela Jokelainen  
Taina Raatikainen 
 
Förvaltnings- och 
kanslienheten 
 
Informatiker 
Riikka Piispa  
 
IT-expert 
Ulla Lappalainen 
 
Registrator 
Anne-Mari Vainio 
 
Ekonomisekreterare 
Ksenia Laurén  
 
Personalsekreterare 
Arja Kallio 
 
Byråsekreterare 
Sanna Tiensuu (tjl) 
Lea Pelkonen 
Virva Ryynänen 
Merja Laitala 
Sari Holappa 
Katri Kokko 
Sirkku Lehtinen 
Kirsi Laakkonen 
Sari Aaltonen (tjl) 
Lena Oljemark 
Janne Hämäläinen 
Anne Auvinen 
Lotta Leino 
 
Överexpeditionsvaktmästare 
Mikko Vuorensola 
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLENS LÄKARLEDAMÖTER 31.12.2017 

 
 

Läkarledamöter  
 
 
Överläkare 
medicine och kirurgie doktor, specialläkare i inre 
medicin och gastroenterologi 
Hannu Väänänen 
(inre medicin och gastroenterologi) 
 
Läkare 
 
medicine och kirurgie doktor, docent  
Arsi Harilainen 
(kirurgi, ortopedi och traumatologi, försäkrings-
medicin) 
 
medicine licentiat  
Marita Pippingsköld 
(psykiatri) 
 
medicine och kirurgie doktor, docent 
Kalevi Juhani Hietaniemi 
(kirurgi, ortopedi och traumatologi, försäkrings-
medicin) 
 
medicine doktor, docent 
Nina Christina Lindberg 
(psykiatri, försäkringsmedicin) 
 
medicine licentiat 
Jyrki Salmenkivi  
(kirurgi, ortopedi och traumatologi)   
 
medicine doktor 
Inka Romo 
(inre medicin) 
 
medicine doktor 
Risto Vataja 
(neurologi och psykiatri)  
 
medicine doktor, docent, chefsöverläkare 
Mikko Manninen 
(kirurgi, ortopedi och traumatologi) 
 

Suppleanter för läkarledamöterna 
 
medicine doktor, docent 
Juha Tapio Halavaara 
(radiologi) 
 
medicine doktor, docent 
Maija Halme 
(lungsjukdomar) 

medicine och kirurgie doktor, docent 
Ritva Marketta Kauppinen-Mäkelin 
(inre medicin) 
 
medicine doktor, docent, specialistläkare i 
cancersjukdomar och strålbehandling 
Peeter Karihtala 
(cancersjukdomar)  
 
medicine doktor 
Erna Kentala 
(öron-, näs- och halssjukdomar samt specialläkare 
i audiologi) 
 
medicine och kirurgie doktor, specialistläkare inom 
neurologi 
Tapani Keränen 
(neurologi och klinisk farmakologi) 
 
medicine doktor, docent i pediatrik, specialistläkare 
i barnsjukdomar och barns gastroenterologi 
Kaija-Leena Kolho 
(barnsjukdomar, allergologi)  
 
medicine doktor, specialistläkare i anestesiologi 
och intensivvård, avdelningsöverläkare 
Vesa Kontinen 
(anestesiologi och intensivvård) 
 
medicine och kirurgie doktor, specialistläkare i 
ögonsjukdomar 
Nina Lindbohm 
(ögonsjukdomar) 
 
medicine licentiat, specialistläkare i kirurgi samt 
ortopedi och traumatologi 
Jouko Pekkarinen 
(ortopedi) 
 
medicine licentiat, specialistläkare i 
företagshälsovård 
företagshälsovårdsläkare 
Auli Rytivaara 
(företagshälsovård) 
 
medicine doktor, specialistläkare i handkirurgi, tf. 
avdelningsöverläkare  
Eero Waris 
(handkirurgi) 
 
medicine licentiat, specialistläkare i kirurgi samt 
ortopedi och traumatologi, avdelningsläkare  
Martin Weckman 
(ortopedi)
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLENS SAKKUNNIGLEDAMÖTER 31.12.2017 

 
 
Ledamöter förtrogna med arbetsförhållanden 
 
Ledamöter med uppgiften som bisyssla: 
jurist Jaana Asikainen 
vicehäradshövding Riitta Bäck 
arbetsmarknadsjurist Kari Eskola  
arbetsmarknadsjurist Jouko Hämäläinen 
chefsjurist Mika Hämäläinen  
vicehäradshövding Simopekka Koivu 
ansvarig jurist Ari Komulainen 
vicehäradshövding Anja Lahermaa  
jurist Anu-Tuija Lehto 
arbetsmarknadschef Mikko Lehtonen 
förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas 
jurist Jyrki Ojanen 
jurist Mikko Räsänen 
vicehäradshövning Tuula Sillanpää 
ombudsman Juha Teerimäki 
arbetsmarknadssakkunnig Antti Vaaja 
förhandlingschef Jouni Vattulainen 
juris kandidat Tuija Vehviläinen 

 
Suppleanter för ledamöterna med uppgiften 
som bisyssla: 
vice verkställande direktör Tuomas Aarto 
ledande jurist Kati Hallikainen 
jurist Hanne Hougberg 
konsultativ tjänsteman Jarmo Huotari 
arbetsmarknadsjurist Johanna Hämäläinen 
branschchef Jari Järvi  
jurist Mari Keturi 
arbetsmarknadsjurist Anne Kiiski 
vicehäradshövding Juha Koivisto 
jurist Timo Kollin 
arbetsmarknadsjurist Kai Kullaa 
jurist Matleena Kurki-Suutarinen 
jurist Ira Kyntäjä 
jurist Riikka Laakso 
socialsekreterare Kai Laaksonen 
sakkunnig Manu Laapas 
chef för intressebevakningsbyrå Helena Lamponen 
jurist Suvi Lahti-Leeve 
arbetsmarknadsjurist Miska Lautiainen 
verkställande direktör Reima Lehtonen 
arbetsmarknadsjurist Ritva Liivala 
juris magister Petri Linkoneva 
arbetsskyddssekreterare Marjut Lumijärvi 
ombudsman, vicehäradshövding Paavo Mattila 
sakkunnig Kirsi Mäkinen  
vicehäradshövding Tuomas Mänttäri 
förhandlingschef Sari Ojanen 
intressebevakningsdirektör Matti Orkovaara 
konsultativ tjänsteman Anna Kaarina Piepponen 
jurist Arja Pohjola 
vicehäradshövding Kaj Schmidt 
arbetsmarknadschef Anne Somer  
jurist Tarja Terävä 
förhandlingschef Jouni Vattulainen 
arbetsmarknadsjurist Jonna Voima 
sakkunnig Janne Vuorenpää 
avtalsfunktionär Teija Wikman 
ombudsman Mikko Äikäs 

 
 

Ledamöter förtrogna med företagsverksamhet  
 
Ledamöter med uppgiften som bisyssla: 
vicehäradshövding Risto Airikkala 
agro-forst. kandidat Elina Liinaharja 
juridisk ombudsman Atte Rytkönen 
juridisk ombudsman Ville Kukkonen 

 
Suppleanter för ledamöterna med uppgiften 
som bisyssla: 
vicehäradshövding Kimmo Hanhisalo 
verkställande direktör Mika Hokkanen 
vicehäradshövding Petri Holopainen 
verksamhetsledare Jaakko Holsti 
ombudsman Rikard Korkman 
vicehäradshövding Vesa Malila 
forskningschef Johan Åberg 

 
Ledamöter förtrogna med militärskadeärenden  
 
Ledamöter med uppgiften som bisyssla: 
medicinalöverstelöjtnant Rami Heikkilä 
överste Martti Kuivala 
major Sami Leeve 
juris kandidat Marja-Liisa Taipale 

 
Suppleanter för ledamöterna med uppgiften 
som bisyssla: 
vicehäradshövding Mirjami Airaksinen  
verksamhetsledare Jarmo Hietanen 
verksamhetsledare Satu Jelkälä-Blomqvist 
medicinalmajor Kari Kesseli 
kaptenlöjtnant Risto Kettunen 
politices magister Raija Ovaska 
 

Ledamöter förtrogna med 
militärolycksfallsärenden 
 
Ledamöter med uppgiften som bisyssla: 
medicinalöverstelöjtnant Rami Heikkilä 
studerande Sampo Kilpiäinen 
major Sami Leeve 

 
Suppleanter för ledamöterna med uppgiften 
som bisyssla: 
sakkunnig Patrick Häggblad 
medicinalmajor Kari Kesseli 
kaptenlöjtnant Risto Kettunen 

 
Ledamöter förtrogna med krishanteringsärenden 
 
Ledamöter med uppgiften som bisyssla:  
medicinalöverstelöjtnant Rami Heikkilä 
vicehäradshövding Juha Jalkanen 
major Sami Leeve 

 

Suppleanter för ledamöterna med uppgiften 
som bisyssla:  
överstelöjtnant (i a.) Öjvind Björkman 
medicinalmajor Kari Kesseli 
kaptenlöjtnant Risto Kettunen 
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    Ärendenas antal i försäkringsdomstolen 2012 - 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Handlagda 6880 6000 6760 6656 6445 6469

Inkomna 6521 6696 6765 6069 5597 5406

Anhängiga 31.12. 5956 6663 6693 6116 5284 5293
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN INKOMNA, HANDLAGDA OCH ÖVERFÖRDA ÄRENDEN GRUPPVIS INDELADE 23.1.2018

1.1.2017 0:00:00  -  31.12.2017 0:00:00 1 / 2

Ärendegrupper Obehandlade Inkomna Handlagda Obehandlade Förändring

APL-rehabiliteringsärenden                             8 35 26 17 9
Arbetspensionsärenden                                  726 750 833 643 -83
Ärenden gällande grönsöverskridande hälso- och
sjukvård 2 2 2

Ärenden gällande militärunderstöd                      2 8 8 2  
Ärenden gällande omprövning av domstolsavgift          1 10 8 3 2
Ärenden gällande stöd för hemvård av barn              21 24 24 21  
Ärenden gällande tillämpning av social trygghet        41 33 42 32 -9
Ärenden gällande utkomstskydd för arbetslösa           618 634 701 551 -67
Ärenden i enlighet med sjukförsäkringslagen            468 673 711 430 -38
Ärenden som gäller avbrytande av verkställighet        8 10 15 3 -5
Barnbidragsärenden                                     35 47 52 30 -5
Begärän om prövning av rättshjälpbeslut                1 1 1
Bostadsstödsärenden                                    309 271 395 185 -124
Bostadsstödsärenden för pensionstagare                 99 121 130 90 -9
Brottsskadeärenden                                     193 183 200 176 -17
Folkpensionsärenden                                    545 601 693 453 -92
Folkpensionsrehabiliteringsärenden                     13 97 67 43 30
FöPL-rehabiliteringsärenden                            9 4 5 5
Företagarpensionsärenden                               143 123 150 116 -27
Garantipensioner                                       16 18 24 10 -6
Gottgörelse för dröjsmål                               15 34 42 7 -8
Handikappbidragsärenden för personer över 16 år        77 48 84 41 -36

VakO01_Saapuneet_ratkaistut_siirtyneet_asiat_RU2



FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN INKOMNA, HANDLAGDA OCH ÖVERFÖRDA ÄRENDEN GRUPPVIS INDELADE 23.1.2018

1.1.2017 0:00:00  -  31.12.2017 0:00:00 2 / 2

Ärendegrupper Obehandlade Inkomna Handlagda Obehandlade Förändring

Handikappbidragsärenden för personer under 16 år 35 57 45 47 12
Kommunernas pensionsärenden                            149 105 184 70 -79
KomPL-rehabiliteringsärenden                           3 6 7 2 -1
Lantbruksföretagares arbetsskadeärenden                54 45 72 27 -27
Lantbruksföretagares pensionsärenden                   43 37 54 26 -17
LFöPL-rehabiliteringsärenden                           1 1 2 -1
Lönegarantiärenden                                     32 34 33 33 1
Militärskadeärenden                                    20 15 23 12 -8
Offentliga pensioner                                   56 39 53 42 -14
Offentlighetsärenden                                   3 2 5 2
OFLA-rehabiliteringsärenden                            2 2 4 -2
Olycksfallsärenden                                     955 678 1024 609 -346
Olycksfallsförsäkringsrehabiliteringsärenden           81 92 123 50 -31
Pensioner för Ålands landskapsregering                 5 1 3 3 -2
Sjömanspensionsärenden                                 6 8 4 10 4
SjPL-rehabiliteringsärenden                            1 1 -1
StPL-rehabiliteringsärenden                            1 1 -1
Studiestödsärenden                                     159 198 214 143 -16
Tolkningstjänster för handikappade                     3 3 -3
Trafikförsäkringsrehabiliteringsärenden                74 97 103 68 -6
Underhållstödsärenden                                  45 43 51 37 -8
Vårdbidragsärenden för pensionstagare                  227 214 256 185 -42

Sammanlagt 5293 5406 6469 4230 -1063

VakO01_Saapuneet_ratkaistut_siirtyneet_asiat_RU2



FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN ÄNDRINGPROCENTEN FÖR DE AVGJORDA ÄRENDENA GRUPPVIS 23.1.2018

1.1.2017 - 31.12.2017 Sivu 1 / 3

Besvär Ansökan om
undanröjande Övriga ansökningar Besvär gällande

undanröjande av beslut

Ärendegrupper Avgjorda Ändrade Avgjorda Ändrade Avgjorda Ändrade Avgjorda Ändrade

% % % %

APL-rehabiliteringsärenden 25 1
Arbetspensionsärenden 819 133 16,2 % 14 1 7,1 %
Ärenden gällande militärunderstöd 8
Ärenden gällande omprövning av domstolsavgift 8
Ärenden gällande stöd för hemvård av barn 23 3 13,0 % 1 1 100,0 %
Ärenden gällande tillämpning av social trygghet 42 3 7,1 %
Ärenden gällande utkomstskydd för arbetslösa 689 60 8,7 % 12 4 33,3 %
Ärenden i enlighet med sjukförsäkringslagen 700 51 7,3 % 11 4 36,4 %
Ärenden som gäller avbrytande av verkställighet 2 1 50,0 % 13 2 15,4 %
Barnbidragsärenden 51 6 11,8 % 1
Bostadsstödsärenden 388 40 10,3 % 7
Bostadsstödsärenden för pensionstagare 129 12 9,3 % 1
Brottsskadeärenden 198 23 11,6 % 2
Folkpensionsärenden 687 82 11,9 % 5 1 20,0 % 1
Folkpensionsrehabiliteringsärenden 67 3 4,5 %
FöPL-rehabiliteringsärenden 4
Företagarpensionsärenden 143 21 14,7 % 7 1 14,3 %
Garantipensioner 24 2 8,3 %
Gottgörelse för dröjsmål 42 2 4,8 %
Handikappbidragsärenden för personer över 16
år                                                     84 6 7,1 %

VakO05_Ratk_asioiden_muutospros_RU2



FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN ÄNDRINGPROCENTEN FÖR DE AVGJORDA ÄRENDENA GRUPPVIS 23.1.2018

1.1.2017 - 31.12.2017 Sivu 2 / 3

Besvär Ansökan om
undanröjande Övriga ansökningar Besvär gällande

undanröjande av beslut

Ärendegrupper Avgjorda Ändrade Avgjorda Ändrade Avgjorda Ändrade Avgjorda Ändrade

% % % %

Handikappbidragsärenden för personer under
16 år                                                    45 4 8,9 %

Kommunernas pensionsärenden 182 29 15,9 % 2
KomPL-rehabiliteringsärenden 7
Lantbruksföretagares arbetsskadeärenden 71 7 9,9 % 1
Lantbruksföretagares pensionsärenden 53 14 26,4 % 1
LFöPL-rehabiliteringsärenden 2
Lönegarantiärenden 33 5 15,2 %
Militärskadeärenden 22 1 4,5 % 1
Offentliga pensioner 52 8 15,4 % 1
OFLA-rehabiliteringsärenden 4 1 25,0 %
Olycksfallsärenden 1 007 103 10,2 % 16 6 37,5 % 1 1 100,0 %
Olycksfallsförsäkringsrehabiliteringsärenden 122 15 12,3 % 1 1 100,0 %
Pensioner för Ålands landskapsregering 3
Sjömanspensionsärenden 4 1 25,0 %
SjPL-rehabiliteringsärenden 1
StPL-rehabiliteringsärenden 1
Studiestödsärenden 190 10 5,3 % 24 3 12,5 %
Tolkningstjänster för handikappade 3 1 33,3 %
Trafikförsäkringsrehabiliteringsärenden 103 9 8,7 %
Underhållstödsärenden 50 8 16,0 % 1
Vårdbidragsärenden för pensionstagare 253 26 10,3 % 3

VakO05_Ratk_asioiden_muutospros_RU2



FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN ÄNDRINGPROCENTEN FÖR DE AVGJORDA ÄRENDENA GRUPPVIS 23.1.2018

1.1.2017 - 31.12.2017 Sivu 3 / 3

Besvär Ansökan om
undanröjande Övriga ansökningar Besvär gällande

undanröjande av beslut

Ärendegrupper Avgjorda Ändrade Avgjorda Ändrade Avgjorda Ändrade Avgjorda Ändrade

% % % %

Sammanlagt 6 291 688 10,9 % 112 22 19,6 % 65 5 7,7 % 1

VakO05_Ratk_asioiden_muutospros_RU2



1 / 2

FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN BEHANDLINGSTID I OLIKA ÄRENDEGRUPPER 23.1.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ärendegrupper  1 - 4 mån  5 - 6 mån  7 - 8 mån  9 -10 mån 11 -12 mån över12 mån Sam- I genom-

st % st % st % st % st % st % manl. snitt mån

APL-rehabiliteringsärenden 10 37,0 % 9 33,3 % 6 22,2 % 1 3,7 % 1 3,7 % 27 5,2
Arbetspensionsärenden 14 1,6 % 18 2,1 % 56 6,4 % 117 13,4 % 200 23,0 % 465 53,4 % 870 13,0
Ärenden gällande militärunderstöd 2 33,3 % 2 33,3 % 2 33,3 % 6 8,9
Ärenden gällande omprövning av
domstolsavgift 8

100,0
% 8 2,1

Ärenden gällande stöd för hemvård av barn 1 4,2 % 1 4,2 % 2 8,3 % 11 45,8 % 6 25,0 % 3 12,5 % 24 9,8
Ärenden gällande tillämpning av social
trygghet                                                     4 9,8 % 1 2,4 % 5 12,2 % 31 75,6 % 41 16,1

Ärenden gällande utkomstskydd för
arbetslösa 33 4,5 % 29 4,0 % 22 3,0 % 36 4,9 % 251 34,4 % 358 49,1 % 729 12,4

Ärenden i enlighet med sjukförsäkringslagen 60 8,6 % 54 7,7 % 107 15,3 % 192 27,5 % 139 19,9 % 147 21,0 % 699 9,9
Ärenden som gäller avbrytande av
verkställighet 9 56,3 % 1 6,3 % 1 6,3 % 5 31,3 % 16 8,5

Barnbidragsärenden 2 3,7 % 2 3,7 % 8 14,8 % 17 31,5 % 8 14,8 % 17 31,5 % 54 10,8
Bostadsstödsärenden 29 7,4 % 11 2,8 % 11 2,8 % 58 14,9 % 172 44,1 % 109 27,9 % 390 10,9
Bostadsstödsärenden för pensionstagare 13 10,5 % 5 4,0 % 5 4,0 % 28 22,6 % 40 32,3 % 33 26,6 % 124 10,9
Brottsskadeärenden 1 0,5 % 6 3,0 % 20 9,9 % 6 3,0 % 31 15,3 % 139 68,5 % 203 13,5
Folkpensionsärenden 23 3,2 % 30 4,2 % 88 12,3 % 199 27,8 % 179 25,0 % 197 27,5 % 716 10,9
Folkpensionsrehabiliteringsärenden 43 64,2 % 15 22,4 % 4 6,0 % 3 4,5 % 2 3,0 % 67 4,3
FöPL-rehabiliteringsärenden 3 75,0 % 1 25,0 % 4 4,0
Företagarpensionsärenden 1 0,7 % 1 0,7 % 6 4,0 % 19 12,6 % 36 23,8 % 88 58,3 % 151 13,6
Garantipensioner 2 9,1 % 2 9,1 % 2 9,1 % 2 9,1 % 7 31,8 % 7 31,8 % 22 10,9
Gottgörelse för dröjsmål 13 31,0 % 11 26,2 % 11 26,2 % 3 7,1 % 2 4,8 % 2 4,8 % 42 6,0
Handikappbidragsärenden för personer över
16 år                                                     2 2,5 % 3 3,8 % 1 1,3 % 1 1,3 % 11 13,9 % 61 77,2 % 79 14,4
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN BEHANDLINGSTID I OLIKA ÄRENDEGRUPPER 23.1.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Handikappbidragsärenden för personer
under 16 år                                                    2 4,4 % 2 4,4 % 4 8,9 % 13 28,9 % 24 53,3 % 45 12,1

Kommunernas pensionsärenden 5 2,6 % 3 1,6 % 13 6,7 % 46 23,8 % 65 33,7 % 61 31,6 % 193 12,0
KomPL-rehabiliteringsärenden 4 57,1 % 2 28,6 % 1 14,3 % 7 5,0
Lantbruksföretagares arbetsskadeärenden 2 3,0 % 1 1,5 % 6 9,0 % 6 9,0 % 31 46,3 % 21 31,3 % 67 11,2
Lantbruksföretagares pensionsärenden 2 3,6 % 4 7,1 % 8 14,3 % 8 14,3 % 34 60,7 % 56 12,9
LFöPL-rehabiliteringsärenden 2

100,0
% 2 2,8

Lönegarantiärenden 3 7,5 % 3 7,5 % 2 5,0 % 2 5,0 % 30 75,0 % 40 14,9
Militärskadeärenden 3 13,0 % 2 8,7 % 8 34,8 % 5 21,7 % 1 4,3 % 4 17,4 % 23 8,5
Offentliga pensioner 2 3,7 % 2 3,7 % 2 3,7 % 5 9,3 % 9 16,7 % 34 63,0 % 54 13,7
OFLA-rehabiliteringsärenden 1 25,0 % 1 25,0 % 2 50,0 % 4 5,6
Olycksfallsärenden 38 3,7 % 40 3,9 % 25 2,4 % 49 4,8 % 290 28,2 % 587 57,0 % 1029 13,4
Olycksfallsförsäkringsrehabiliteringsärenden 15 12,2 % 41 33,3 % 21 17,1 % 12 9,8 % 9 7,3 % 25 20,3 % 123 8,5
Pensioner för Ålands landskapsregering 3

100,0
% 3 17,3

Sjömanspensionsärenden 2 50,0 % 2 50,0 % 4 13,4
SjPL-rehabiliteringsärenden 1

100,0
% 1 11,2

StPL-rehabiliteringsärenden 1
100,0

% 1 3,1
Studiestödsärenden 19 8,9 % 9 4,2 % 6 2,8 % 68 31,9 % 68 31,9 % 43 20,2 % 213 10,7
Tolkningstjänster för handikappade 3

100,0
% 3 23,1

Trafikförsäkringsrehabiliteringsärenden 7 6,7 % 19 18,3 % 32 30,8 % 16 15,4 % 15 14,4 % 15 14,4 % 104 8,5
Underhållstödsärenden 1 1,9 % 3 5,8 % 2 3,8 % 6 11,5 % 14 26,9 % 26 50,0 % 52 12,9
Vårdbidragsärenden för pensionstagare 6 2,4 % 5 2,0 % 5 2,0 % 13 5,3 % 46 18,7 % 171 69,5 % 246 13,3

Sammanlagt 384 5,9 % 329 5,0 % 481 7,4 % 935 14,3 % 1664 25,4 % 2749 42,0 % 6542 11,8
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Ansökan   1.1.2017 - 31.12.2017

Ärendegrupper  1 - 4 mån  5 - 6 mån  7 - 8 mån  9 -10 mån 11 -12 mån över12 mån Sam- I genom-

st % st % st % st % st % st % manl. snitt mån

Ärenden gällande omprövning av
domstolsavgift 8

100,0
% 8 2,1

Ärenden som gäller avbrytande av
verkställighet 7 50,0 % 1 7,1 % 1 7,1 % 5 35,7 % 14 9,3

Gottgörelse för dröjsmål 13 31,0 % 11 26,2 % 11 26,2 % 3 7,1 % 2 4,8 % 2 4,8 % 42 6,0
Olycksfallsärenden 1

100,0
% 1 1,4

Sammanlagt 29 44,6 % 11 16,9 % 12 18,5 % 3 4,6 % 3 4,6 % 7 10,8 % 65 6,2
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN BEHANDLINGSTID I OLIKA ÄRENDEGRUPPER 23.1.2018

Ansökan om undanröjande  1.1.2017 - 31.12.2017

Ärendegrupper  1 - 4 mån  5 - 6 mån  7 - 8 mån  9 -10 mån 11 -12 mån över12 mån Sam- I genom-

st % st % st % st % st % st % manl. snitt mån

APL-rehabiliteringsärenden 1
100,0

% 1 3,7
Arbetspensionsärenden 2 13,3 % 2 13,3 % 11 73,3 % 15 14,2
Ärenden gällande stöd för hemvård av barn 1

100,0
% 1 7,5

Ärenden gällande tillämpning av social
trygghet                                                     1

100,0
% 1 20,8

Ärenden gällande utkomstskydd för
arbetslösa 3 25,0 % 2 16,7 % 7 58,3 % 12 12,0

Ärenden i enlighet med sjukförsäkringslagen 1 7,7 % 1 7,7 % 3 23,1 % 2 15,4 % 6 46,2 % 13 11,7
Barnbidragsärenden 1

100,0
% 1 5,6

Bostadsstödsärenden 1 14,3 % 1 14,3 % 5 71,4 % 7 12,6
Bostadsstödsärenden för pensionstagare 1

100,0
% 1 11,6

Brottsskadeärenden 1
100,0

% 1 12,7
Folkpensionsärenden 4

100,0
% 4 14,2

Företagarpensionsärenden 1 14,3 % 2 28,6 % 1 14,3 % 3 42,9 % 7 12,3
Kommunernas pensionsärenden 1 50,0 % 1 50,0 % 2 13,4
Lantbruksföretagares pensionsärenden 1

100,0
% 1 9,1

Militärskadeärenden 1
100,0

% 1 7,3
Offentliga pensioner 1

100,0
% 1 15,8

Olycksfallsärenden 1 6,7 % 3 20,0 % 2 13,3 % 4 26,7 % 5 33,3 % 15 11,4
Olycksfallsförsäkringsrehabiliteringsärenden 1

100,0
% 1 3,3

Studiestödsärenden 13 54,2 % 11 45,8 % 24 17,5
Underhållstödsärenden 1

100,0
% 1 22,2

Vårdbidragsärenden för pensionstagare 1 33,3 % 2 66,7 % 3 12,3
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN BEHANDLINGSTID I OLIKA ÄRENDEGRUPPER 23.1.2018

Ansökan om undanröjande  1.1.2017 - 31.12.2017

Sammanlagt 5 4,4 % 6 5,3 % 8 7,1 % 10 8,8 % 25 22,1 % 59 52,2 % 113 13,4
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN BEHANDLINGSTID I OLIKA ÄRENDEGRUPPER 23.1.2018

Undanröjande  1.1.2017 - 31.12.2017

Ärendegrupper över12 mån Sam- I genom-

st % manl. snitt mån

Folkpensionsärenden 1
100,0

% 1 20,2

Sammanlagt 1 100,0
% 1 20,2
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN BEHANDLINGSTID I OLIKA ÄRENDEGRUPPER 23.1.2018

Besvär  1.1.2017 - 31.12.2017

Ärendegrupper  1 - 4 mån  5 - 6 mån  7 - 8 mån  9 -10 mån 11 -12 mån över12 mån Sam- I genom-

st % st % st % st % st % st % manl. snitt mån

APL-rehabiliteringsärenden 9 34,6 % 9 34,6 % 6 23,1 % 1 3,8 % 1 3,8 % 26 5,3
Arbetspensionsärenden 12 1,4 % 18 2,1 % 56 6,5 % 117 13,7 % 198 23,2 % 454 53,1 % 855 12,9
Ärenden gällande militärunderstöd 2 33,3 % 2 33,3 % 2 33,3 % 6 8,9
Ärenden gällande stöd för hemvård av barn 1 4,3 % 1 4,3 % 1 4,3 % 11 47,8 % 6 26,1 % 3 13,0 % 23 10,0
Ärenden gällande tillämpning av social
trygghet                                                     4 10,0 % 1 2,5 % 5 12,5 % 30 75,0 % 40 16,0

Ärenden gällande utkomstskydd för
arbetslösa 33 4,6 % 26 3,6 % 22 3,1 % 36 5,0 % 249 34,7 % 351 49,0 % 717 12,4

Ärenden i enlighet med sjukförsäkringslagen 60 8,7 % 53 7,7 % 106 15,5 % 189 27,6 % 137 20,0 % 141 20,6 % 686 9,9
Ärenden som gäller avbrytande av
verkställighet 2

100,0
% 2 2,8

Barnbidragsärenden 2 3,8 % 1 1,9 % 8 15,1 % 17 32,1 % 8 15,1 % 17 32,1 % 53 10,9
Bostadsstödsärenden 29 7,6 % 10 2,6 % 11 2,9 % 57 14,9 % 172 44,9 % 104 27,2 % 383 10,8
Bostadsstödsärenden för pensionstagare 13 10,6 % 5 4,1 % 5 4,1 % 28 22,8 % 39 31,7 % 33 26,8 % 123 10,9
Brottsskadeärenden 1 0,5 % 6 3,0 % 20 9,9 % 6 3,0 % 31 15,3 % 138 68,3 % 202 13,5
Folkpensionsärenden 23 3,2 % 30 4,2 % 88 12,4 % 199 28,0 % 179 25,2 % 192 27,0 % 711 10,9
Folkpensionsrehabiliteringsärenden 43 64,2 % 15 22,4 % 4 6,0 % 3 4,5 % 2 3,0 % 67 4,3
FöPL-rehabiliteringsärenden 3 75,0 % 1 25,0 % 4 4,0
Företagarpensionsärenden 1 0,7 % 1 0,7 % 5 3,5 % 17 11,8 % 35 24,3 % 85 59,0 % 144 13,7
Garantipensioner 2 9,1 % 2 9,1 % 2 9,1 % 2 9,1 % 7 31,8 % 7 31,8 % 22 10,9
Handikappbidragsärenden för personer över
16 år                                                     2 2,5 % 3 3,8 % 1 1,3 % 1 1,3 % 11 13,9 % 61 77,2 % 79 14,4

Handikappbidragsärenden för personer
under 16 år                                                    2 4,4 % 2 4,4 % 4 8,9 % 13 28,9 % 24 53,3 % 45 12,1

Kommunernas pensionsärenden 5 2,6 % 3 1,6 % 13 6,8 % 45 23,6 % 65 34,0 % 60 31,4 % 191 12,0
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FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN BEHANDLINGSTID I OLIKA ÄRENDEGRUPPER 23.1.2018

Besvär  1.1.2017 - 31.12.2017

KomPL-rehabiliteringsärenden 4 57,1 % 2 28,6 % 1 14,3 % 7 5,0
Lantbruksföretagares arbetsskadeärenden 2 3,0 % 1 1,5 % 6 9,0 % 6 9,0 % 31 46,3 % 21 31,3 % 67 11,2
Lantbruksföretagares pensionsärenden 2 3,6 % 4 7,3 % 7 12,7 % 8 14,5 % 34 61,8 % 55 12,9
LFöPL-rehabiliteringsärenden 2

100,0
% 2 2,8

Lönegarantiärenden 3 7,5 % 3 7,5 % 2 5,0 % 2 5,0 % 30 75,0 % 40 14,9
Militärskadeärenden 3 13,6 % 2 9,1 % 7 31,8 % 5 22,7 % 1 4,5 % 4 18,2 % 22 8,5
Offentliga pensioner 2 3,8 % 2 3,8 % 2 3,8 % 5 9,4 % 9 17,0 % 33 62,3 % 53 13,6
OFLA-rehabiliteringsärenden 1 25,0 % 1 25,0 % 2 50,0 % 4 5,6
Olycksfallsärenden 36 3,6 % 40 3,9 % 22 2,2 % 47 4,6 % 286 28,2 % 582 57,5 % 1013 13,5
Olycksfallsförsäkringsrehabiliteringsärenden 14 11,5 % 41 33,6 % 21 17,2 % 12 9,8 % 9 7,4 % 25 20,5 % 122 8,6
Pensioner för Ålands landskapsregering 3

100,0
% 3 17,3

Sjömanspensionsärenden 2 50,0 % 2 50,0 % 4 13,4
SjPL-rehabiliteringsärenden 1

100,0
% 1 11,2

StPL-rehabiliteringsärenden 1
100,0

% 1 3,1
Studiestödsärenden 19 10,1 % 9 4,8 % 6 3,2 % 68 36,0 % 55 29,1 % 32 16,9 % 189 9,9
Tolkningstjänster för handikappade 3

100,0
% 3 23,1

Trafikförsäkringsrehabiliteringsärenden 7 6,7 % 19 18,3 % 32 30,8 % 16 15,4 % 15 14,4 % 15 14,4 % 104 8,5
Underhållstödsärenden 1 2,0 % 3 5,9 % 2 3,9 % 6 11,8 % 14 27,5 % 25 49,0 % 51 12,7
Vårdbidragsärenden för pensionstagare 6 2,5 % 5 2,1 % 4 1,6 % 13 5,3 % 46 18,9 % 169 69,5 % 243 13,3

Sammanlagt 350 5,5 % 312 4,9 % 461 7,2 % 922 14,5 % 1636 25,7 % 2682 42,1 % 6363 11,8
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