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Inte anst[lld, Tidningen Ar nsl0n-

men mte heller hrilsningar frflna

det finleindskautan arbetsgivare arbetspensionssystemet

Samtidigt som yrkeskonstndrer-
na med beniiget bistind av det
offentliga ordet kriiver att bli be-
handlade som en speciell grupp
ndr det gdller pensionspolitiken

- man vill varken uppfattas som
lcintagare eller sjdlvstdndiga fore-
tagare - forvinar sig samma
offentliga medier river den "in-
vecklade byrtkrati" som fcire-
kommer di man liigger upp re-
gistreringsprinciperna fcjr det ar-
betspensionsskydd som skall be-
tjiina frilanskAren, yrkesgruppen
i griinslandet mellan fdretagare
och lcintagare.

Betecknande fcir dem som ar-
betar pi frilansbasis dr i ena
sidan att arbetet iir sjiilvstiindigt
till sin natur, men att man e
andra sidan dr oerhcirt beroende
av arbetsgivarnas uppdragsan-
bud. Till frilanskategorin hcir i
princip de upptrddande konst-
ndrer samt redaktorer, som "pi
att skapande sdtt deltar i utarbe-
tandet och fcirverkligandet av en
fcirestdllning" och som frilans-
arbete betraktas tidsbundet arbe-
te som pigtr under kortare tid dn
ett Ar och fcir vilket irsinkomsten
dr minst hdlften av den minimiin-
komst som avses i APL. Alla
uppdrag av det hdr slaget som en
lrilans har. plockas in i ett re-
gister. varefter lbrsdkringspre-

mierna uppbdrs hos den som litit
utfcira arbetet. Det nya systemet
skulle administreras inom ramen
f<jr LEL .Arbetspensionskassans
organlsatlon.

Till gruppen frilansarbets-
tagare rdknas ndrmare bestdmt
musiker (singare, kapellmdsta-
re), skidespelare (andra upptra-
dande konstndrer, regisscirer, ko
reografer, drAktdesigners, sceno-
grafer), tidnings- och tidskrifts-
redaktcirer (redaktionella med-
arbetare), radie och TV-re-
daktcirer och -anmdlare, civcr-
settare, tolkar, guider, fotografer
samt dirmed jdmfcirbara per-
soner som deltar i producerandet
av film, fcirutsatt att arbetet som
lbretrddarna fcir dessa yrkeskirer
utfor i civrigt uppfyller villkoren
fcir frilansarbete.

Uppenbart ndrmar vi oss en
lcisning som torde tillfredsstdlla
ovan ndmnda yrkesgrupper.
Dessvdrre brir man vara beredd
pi att nya problem I'cir eller se-
nare dyker upp. Vad ir t.ex. en
kompositcir som anlitas ftir att
gcira musik till en speciell pro
duktion, anstdlld ellcr inte an-
stiilld? Eller en konsrndr som
skall gcira en vdggmiLlning till
kommunalhusets 5Girsjubi-
leum, ldntagare eller flciretagare?

Pensionsskyddscentralens
svensksprikiga facktidskrift Ar-
betspension publiceras hiidan-
efter tvi ginger per 6r i form av
en relativt omfattande aktuali-
tetsciversikt. Artiklarna behand-
lar arbetspensionslagstiftni ngen i
Finland, dess utveckling och
praktiska tilliimpning samt dis-
kussioner och forskning som
hiinfcir sig till pensionerna. Re-
daktionen stravar till att viilja
Smnen som kan tdnkas intressera
dem, som i de andra nordiska
ldnderna dr sysselsatta med pen-
sionsfrAgor och annat som bercir
den sociala tryggheten.

VAr lcirhoppning iir att Arbets-
pension skall nA alla dem, som
antingen i sitt arbete eller av
andra orsaker har nytta av j6m-
fcirelsematerial om det finldndska
arbetspensionssystemet. Vi viid-
jar diirf'dr till Er som ldser denna
text: Var vdnliga och meddela oss
adressema till potentiella liisare!
Vi sdnder tidskriften gratis till
dem som behciver tidningen i sitt
arbete, fcir forskningsindamil el-
ler i samband med fcirtroende-
uppdrag. Ni iir likas6 vdlkomna
att stdlla frAgor som bercir arbets-
pensionssystemet i Finland och
att ge fcirslag pi dmnen som vi
kunde behandla i tidningens
spalter.

Samtidigt dr det meningen att
Arbetspension dven i fortsdtt-
ningen skall betjiina de finlands-
svenskar, som i sitt arbete sysslar
med pensionsfrigor eller som vid
sidan om sina egentliga uppgifier
handhar arbetspensionsdrenden

- tidskriften vdnder sig m.a.o.
till alla som'dr intresserade av
pensionssektorn. Redan med
tanke pA utvecklandet av pen-
sionsskyddet och lagstiftningen
samt den dd,rmed fcirknippade
terminologin dr det viktigt. att
diskussionen i Finland fortgien-
de iiven f'cirs pi svenska.

Y4o Larmola
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KONSTNANENS
individualism och statens kaka

Konstndrernas peirsionstiiga
har satt kdnslorna i srallning.
Lingt itiin alla konstndrer
iir nolda med l'ciretagarnas
pensionslag. Man vill ha nigot
annat. Det dr de lbrhatliga
byrikraternas sak att ta reda Pi
vad konstndrerna sist och
slutligen vill ha.

En intressant aspekt i sam-
manhanget dr, att de som
hojt upprorsl'anan fiamf'or allt
har l'6rargat sig over att de
jiimlorts med kommersiella
foretagare. Grdshoppan och
myran! Visst bcir alla och envar
inse att konstndrens arbete har
sin speciella priigel - hiir
gdller det modet att ta risker
och formigan att skapa nytt

att tala om det hela i
ekonomiska termer stdter
snabbt pA patrull. "Det angAr
inte oss vad andra gruPPer i
samhdllet betalar och tar emot.
vi behover ett skiiligt pensions-
skydd och anser det orimligl
att vi sjdlva ska betala lor

det." Den har attityden ater-
spcglar
makten

dels en viidjan till stats-
och dels cn rakt mot-

satt anda av konstndrselitism.
Samhdllct utgAr ifiin, att

alla dess medlemmar skall ha en
tryggad utkomst. Ndr det gdller
dcm som l'orvdrvsarbetar -antingen sAsom anstdllda eller
i eget arbete - utgcir arbets-
l'ortjdnsten grunden for ut-
komstskyddet. "Av var och
cn efter hans t'ormAga." De
samhdllsmedlemmar som inte
I'cirvdrvsarbetar och inte lever
pi en lamiljemedlems l'orvdrvs-
inkomster sorjer samhdllet
fdr genom olika stddtbrmer.
Vi talar ddrf'or om tvi slag av
pensionsskydd: det skydd som
baserar sig pi t'drviirvsarbete
och det allmdnna grundskydd
som l'oljer av att man dr bosatt
i Finland.

Den avlcinade arbetskraften
fick allmdnt lagstadgat pen-
sionsskydd f<jr mer dn tvi
decennier sedan. Systemet

Yrjo Larnrola,l.tl
C h4 /'t)r I'c nsi ons sk.trlds cen I ra I e ns

i n lb r na t i on sa"' d c I n i n g

finansieras med hjiilp av t'or-
sdkringspremier som, i likhet
mcd pensionen. stir i propor-
tion till arbetsinkomsten.
Forsdk ri ngspremierna betalas
pi sdtt och vis av arbetsgivarna.
efiersom avgilierna pilors dem

- arbctstagarna deltar i
kostnaderna sitillvida. att f'dr-
sdkringsavgilterna utgor en del
av deras totala avl6ning. Elier
det att arbetspensionslagarna
trdtt i kraft fcirdes livliga
diskussioner med anledning av
att ocksa foretagarna nu krdvde
motsvarande pensionsformAner.
Ndr foretagarpensionslagarna
stifiades f'or drygt tio 6r sedan
utgick man frAn principen
om att foretagaren dr sin egen
arbetsgivare och ddrmed be-
kostar sin pension sjiilv. Ocksi
konstndrsorganisationerna var
med om att definiera den
ungeldrliga irsinkomst, som fcir
konstndrernas del skulle ligga
till grund for l'orsdkrings-
premien och pensionen.

Alla arbetspcnsioner stAr
m.a.o. i proportion till l'cirvdrus-
inkomsten. Om konstndrerna
nu upplever clct som cn tbrc>
ldmpning att dc jdmstdlls mccl
kommcrsiella l'drctagare och
att dcras arbctsinsats jiiml'ors
med en lbrsdljningsartikel -ja, di lir dct lbrmodligen bdst
att stitia cn specicll konstnars-
pcnsionslag vid sidar.r av dc
pensionslagar som gdller arbets-
tagare och l'oretagare. EnliE
dcn nya lagcn kan konstndrcn
lbrtlarande vara sin egen
arbetsgivare och arbetstagare.
som betalar l orsdkringspremic
och tir pension ddrelier. Som
grund f'or pensionen och f'or-
sdkringsprernien skulle man
bcakta alla de inkomster

- intdktcr p.g.a. t'cirsdljning
av alster. evcntuella stiPendier
m.m. - som tillsammans ger
konstneren hans utkomst.

Ilall konstndrerna hdvdar
att deras konstndrliga verk-
samhet inte har nigot att skalla
mcd dcras utkomst, si bor
de.jdmstdllas med de samhdlls-
mcdlcmmar som intc lorvdrvs-
arbetar och vilkas pension
lbljaktligen 6r lblkpension.

Tdnker man sig i andra
sidan att konstndrerna genom
sitt arbete dr i samhdllets tjdnst
och att samhdllet, dvs. staten,
diirlbr skall scirja lcir deras
utkomst genom att betala
nigon lorm av konstndrslcin,
sA skulle det samtidigt an-
komma pi staten att anordna
ett pensionsskydd som svarar
mot denna l6n. Sdrskilt beslut
maste di fattas angiende
tidpunkten f6r lcinens och
pensionsskyddets berynnande
och upphcirande, dvs. om vilka
konstndrer systemet skall
omfatta. Uppgiften att definiera
vem som dr och inte dr
konstndr kan knappast anfor-
tros enbart konstndrsorgani-
sationerna, som ju annars
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lidpension skulle ntan enligt I'or-
slaget avvika fiin rcgeln, att ka-
lendcriret anvdnds som tids-
enhet.

Pensione ns storlck i rnark
skullc berdknas sdrskilt lcir varje
kalenderAr pi basen av de undcr
respektive ir intjdnadc tiilansf'or-
tjdnsterna.

I invaliditetslall anscr arbets-
gruppcn att man borde avvika
liin den ovan namnda principcn
ndr man skall bestdmma f'or-
ddnsten t'or s.k. Atersticnde tid.
Fcirtjdnsterna fbr Sterstiende tid
skulle enligt arbctsgruppens f'dr-
slag bestammas pi basen av de
arbetsfcirtjdnster, som arbetsta-
garen har hali under de Iyra ka-
landerArcn ndrmast I-cire mi-
naden lcjr arbetsol'ormigans in-
trddc, iret ['cir arbctsoformlgans
intrdde medrdknat. Hdr har man
alltsi cinskat bestdmma pen-
sionslcinen pA samma sett som
enligt lagen om pension l'cir ar-
betstagare.

Egen pensionskassa

Det har med tanke pi pensions-
skyddets. ordnande ansetts vara
viktig;t, att pcnsionsforsdkri ngar-
na kan skotas av en enda pen-
sionsanstalt. Det har ocksi an-
setts viktigt. att arbetstagarna
sjdlva kan dclta i pensions-
skyddets f-orverkligande - ar-
betsgruppen foreslSr diirfbr att en
sdrskild pensionskassa grundas
I'cir upptrddande konstndrer. Om
kassans grundande och om dess
beslutande organ skulle stadgas i
lag. Arbetstagar- och arbetsgi-
varorganisationerna skulle ha en
lika stark representation i pen-
sionskassans forvaltning. Be-
stdmmelser om pensionskassans
fdrvaltning skulle ingi i ett regle-
mente, som utlbrdas genom for-
ordning.

Aven om det behcivs en sdr-
skild lag och en sdrskild pensions-
anstalt for fiilansarbetstagarna,
si borde ordnandet av frilansar-
betstagarnas pensionsskydd inte i
praktiken krdva nAgon stdrre ut-
cikning av pensionsskyddsrersur-
serna. Reformen anknyter pi ett
smidigt siitt till det nuvarande
systemet.

Meningen dr, att frilansarbets-
tagarnas pensionsskydd i prak-
tiken skall skcitas i ndra samarbe-
te med LEL Arbetspensionskas-
san, varigenom man undviker att
skapa organisationer som over-
lappar varandra.

Att det behovs en sdrskild lag
lbr fiilansarbetstagarna fcjrklarar

arbctsgruppen hclt cnkelt med att
dct dr liiga om en specialgrupp,
vars sdrdrag bor beaktas. Ju me-
ra pensionsskyddet utvcklas och
ju storrc hdnsyn nl.ln tar till olika
spccialgruppers bchov, dcsto mer
komplicerad blir synbarligcn den
lagstitining som vi blir tvungna
att vdnja oss vid.

Den nya lagen
genomfors Ar 1985?

Arbetsgruppcn har i sitt l-6rslag
utgitt iliAn. atr det irminstone
tekniskt sett skulle vara mdjligt
att genoml'ora pensionsrefbrmen
betrdllande fiilansarbetstagarna
vid ingingen av ir 1985. Ilall de
I'orbercdelser rclbrmcn krdvcr
skall hinna vidtas I'ore lagens
ikralttrddande, gdller dct dock att
skynda pi med lagstiftningsAt-
gdrderna.

Det dr av storsta betydelse, att
bristerna i fiiga om fiilansarbets-
tagarnas pcnsionsskydd blir av-
hjlilpta. Dcn nuvarande situa-
tioncn dr ohillbar. lor att intc
sdga ofcirsvarlig. Ddrt'or dr det att
hoppas, att alla parter skall
acccptera mAlsdttningen f'or den
av arbetsgruppen 1'oreslagna pen-
sionsrclbrmen se att detta stora
missl'cirhillande i pensions-
skyddssystemet antligen blir av-
hjiilpt. Det dr ju laktiskr ndrmare
10000 arbetstagares pensions-
skydd som dr i vigskAlen.

Anth Suominen
VH, ekonom

Pensi ons s k 1' ddsce n I ro I e ns
juridiska direkttir
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APTOVER\AKNIN
FrAn och med n[sta frrs borjan overgAr Pensions-
skyddscentralen och pensionsanstalterna frin
arbetsfu rhfl llandespecifik till arbetsgivarspecifik
APl-overvakning. ForemAl for inspektion blir i
forsummelsefall 

-samtliga 
APl-arbetsforhallan-

den som underlyder en och samma arbetsgivare'
Overvakningen kommer m.a.o. att skdrpas.

Det har inom arbetspensionssys- Arbetsgruppen liamlade fbr
temet ansetts viktigt att gA in lbr Pensionsskyddscentralens styrel-
en elfektiverad overvakning av se ett forslag om hur APL-over-
de APl-arbetsgivare som teck- vakningen skulle utvecklas. Pen-
nat lbrsdkringar. Meningen dr, sionsskyddscentralens styrelse
att Pensionsskyddscentralen och laststdllde vid sitt mote 16. 11.
pensionsanstalterna vid sidan om 1983 arbetsgruppens plan, enligt
civervakningen av enstaka ar- vilken pensionsanstalterna i sam-
betsfcirhillandenhddaneltermed rid med Pensionsskyddscentra-
hjiilp av inspektioner i samrid len efter en planeringsperiod pi
skall utreda situationen for ar- omkring ett 6r fr.o.m. ingingen
betstagare som omlattas av APL. av ir 1985 skulle piborja inspek-

Mot bakgrunden heirav till- tion av APl-arbetsgivare som
satte Pensionsskyddscentralens tecknat lorsdkring.
verkstlllande direktor 18.3. 1983
en arbetsgrupp bestAende av ^fciretrddare 1'or pensionsan- Den nuvarande
stalterna och fcir Pensionsskyd&- APl-dvervakningen
centralen. Arbetsgruppens upp
gift var att utarbeta regler pi ba- Den nuvarande <ivervakningen
ien av vilka pensionsanstalterna av arbetsgivare som tecknat
och Pensionsskyddscentralen till- APl-forsiikring baserar sig dels
sammans skulle kunna inspektc- pi den <ivervakning som pen-
ra de APl-arbetsgivare som sionsanstalterna utcivar i sam-
tecknat fcirsdkringar. band med skotseln av fcirsdkring-

10

ar och dels pi de anmdlningar
som arbetstagarna gcir hos Pen-
sionsskyddscentralcn angAendc
brister i registreringen av deras
arbetslorhallanden. Den egent-
liga overvakningen utovar pen-
sionsanstalterna, vilka kontaktar
arbetsgivarna lcjr utredande av
de brister som uppdagats. Det dr
nd:rmast genom PensionsskYdds-
centralens pensionsutdragsser-
vice arbetstagarna fir kdnnedom
om l'elaktighetcr i registreringen
av deras arbetst'orhillanden.

Svagheten med denna over-
vakning dr, att lelen i lbrsiikring-
arna korrigeras i den min sidana
liamkommer. I detta samman-
hang gors i regel inte nigon hel-
hetsdversyn av arbetsgivarens
APllbrsiikring, trots att detta av
allt att doma skulle vara moti-
verat.

Pensionsskyddscentralen sva-
rar lor APl-overvakningen av de
arbetsgivare som inte tecknat fcir-
sdkring. Hiirvid utreds alla ar-
betsf'orhillanden som faller un-
der APL och. ilall arbetsgivaren
inte gir med pi att frivilligt teck-
na en fcirsdkring, upptas en sadan
pA arbetsgivarens bekostnad i en
pensionsanstalt.

Pensionsskyddscentralen
skickar irligen ut omkring
300 000-350 000 pensionsut-
drag till arbetstagarna. Utdragen

distribueras tidmst pi begdran av
arbetstagarna och till fciljd av av-
slutade APl-arbetsforhillanden.
Pi bascn av utdragen trppdagas
irligen omkring 9000 lcl i regist-
reringen av arbetsforhillanden.
Antalct fel dr igenomsnitt 1,5 per
lorfrigning. Dessutom utreder
Pensionsskyddscentralen Arligen
ca 4000-5000 arbetsflorhillan-
den i li6ga om vilka arbetsgivar-
na underlitit att teckna APL-l'or-
sdkring. PSC utreder irligen
sammanlagt omkring 15000-
20 000 arbetsforhillanden.

Handldggningen av ett drande
dr beroende av huruvida arbets-
givaren har tecknat APllbrsiik-
ring eller inte. Ca 99 Vo av arbets-
givarna har enligt uppskattning
fullgjort sin skyldighet pA den hiir
punkten.

Arbetsgivaren har
APLforsdkring

Ifall arbetsgivaren har lbrsiikring
och om drandet gdller ett fel som
arbetstagaren meddelat Pen-
sionsskyddscentralen, 6versdn-
der PSC drendet till ifrigavaran-
de pensionsanstalt. vilken isin tur
kontaktar arbetsgivaren. I detta
sammanhang utreds det fel som
uppstatt i registreringen av ar-
betsfcirhillandet.

I
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I allmdnhet utreds arbetsgiva-
rens APl-fbrsdkring hd,rvid inte i
sin helhet. trots att samma arbets-
givare under en kort tid kan ha
blivit lciremAl f<ir t.o.m. ett flertal
utredningar. Detta har som fbljd,
att alla brister inte blir kartlagda
pi en gAng, utan att felen korri-
geras allteftersom aktiva arbets-
tagare kontaktar Pensions-
skyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen har
pA begdran av pensionsanstalter-
na i viss utstrdckning inspekterat
arbetsgivare som tecknat APL-
forsdkring. Overvakningen av
dessa arbetsgivare ankommer
emellertid i princip pA pensions-
anstalterna.

Arbetsgivaren saknar
APLforsiikring

Ilall arbetsgivaren ddremot sak-
nar APl--t'orsdkri ng, underscjker
Pensionsskyddscentralen hela
den tid arbetsgivaren varit verk-
sam samt skaffar arbetsforhil-
landeuppgifter om samtliga ar-
betstagare och forrdttar vid be-
hov inspektion hos arbetsgiva-
ren. Pensionsskyddscentralen ser
vidare till, att arbetsgivaren teck-
nar lorsdkring - om detta inte
sker upptar PSC fcirsiiknnggn pa
arbetsgivarens bekostnad. Over-

kommer pA Pensionsskvdds-
centralen.

APL-overvakningen
effektiveras
Vilka arbetsgivare
inspekteras?

APL-civervakningen utvecklas
eflektivast och bdst genom att
pensionsanstalterna och Pen-
sionsskyddscentralen med hjiilp
av inspektioner tillsammans bor-
jar overvaka de arbetsgivare som
tecknat APl{brsiikring.

Vid sidan av den inspektion
som gdller arbetsgivarna skulle
givetvis den arbetsfrirhillande-
specifika overvakning som base-
rar sig pA pensionsutdragsser-
vicen fortfarande kvarsti. Sist-
ndmnda fungerar dven som
lnstrument ndr man utreder vilka
arbetsgivare som skall bli fciremAl
fcir inspektion.

Med hjiilp av Pensionsskydds-
centralens pensionsutdrapser-
vice fir man kdnncdom om en
del av de arbetsgivare, som upp
repade ginger har ldmnat fel-
aktiga uppgilter till pensionsan-
stalterna, som helt och hillet har
underlitit att ldmna uppgifter el-
ler som har underlAtit att teckna

En arbetsgivare kan vidare bli
lciremAl fcir inspektion, ifall det
fiamgir att han har handlat ohe-
derligf i beskattningsliigor cller
annars tbrfarit s6, att en inspek-
tion kan anses motiverad.

Overvakningcn kan hvcn
gdlla arbetsgivare inom sAdana
branscher, som man av erfaren-
het vct att latt lcirsummar sin
plikt att ombcsorja pcnsions-
skydd fbr sina anstdllda. Derta
gdller framlcir allt arbersgirarc.
vilkas anstdllda st6r i korrvariga
arbetsfcirhAllanden och hos vilka
arbetskraliens omsdttning ddr-
med 6r stor. Som cxempel pA des-
sa arbetsgivare kan ndmnas bl.a.
restaurangbranschen och lbretag
som "hyr ut" arbctskralt.

Arbetsgivare av ovan ndmnt
slag kan vid behov inspekteras
regelbundet, trots att inspek-
tionen inte nodviindigvis fciregis
av s6dan underlitenhet att an-
ordna pensionsskydd som skulle
motsvara de l6rsummelser, vilka
andra inspekterade arbetsgivare
veterligen gjort sig skyldiga till.

Forrlttandet av
inspektioner

Initiativet att f,orrdtta inspektion

kan tas antingen av Pensions-
skyddscentralen eller av pen-
sionsanstalterna. Beroende pi
det aktuella lallct leder initiarivct
t ill:

- att en pensionsanstalt in-
spekterar arbctsgivarcn,

- att Pensionsskyddscentralen
i nspekterar arbetsgivaren,

- att arbetsgivaren inte inspek-
teras, eltersom skiil diirtill
inte foreligger.

Om anhdngiggorandet har
skctt pA initiativ av Pensions-
skyddscentralen, kan inspek-
tionen fcirrdttas av pensionsan-
stalten ifall denna si <inskar. Ar-
betsgivaren kan alternativt in-
spekteras av Pensionsskydds-
centralen. Ett sarskilt l'cirhand-
lingsl'drlarande kommer i tiiga.ilall Pensionsskyddscentralen
och pensionsanstalten inte dr eni-
ga om att inspektion dr ncid-
vdndig.

Ifall drendet har anhdngig-
glorts pi initiativ av en pcnsions-
anstalt, kan denna antingen sjalv
inspektera arbetsgivaren eller
<iverlAta et Pensionsskydds-
centralen att ldrratta inspek-
tionen.

Foljderna av en
effektiverad overvakning

Genom att utveckla APl-civer-

vakningen av de arbetsgivare lcirsdkring l'or ett flertal APL-ar-
som saknar APl-forsikring an- betsl'cirhillanden.
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vakningen i en helhetsbetonad
riktning sdkerstdller man ett
bdttre pensionsskydd l'<ir arbets-
tagarna, samtidigl som man spa-
rar in pi arbetspensionssystemets
kostnader ioch med att de brister
som t'cirekommer i APl-l'orsdk-
ringarna hdrefter avhjiilps en
ging for alla i samband med in-
spektionerna.

En effektiverad civervakning
minskar de premief'cirluster som
I'cirsummelserna isamkar pen-
sionsanstalterna. En bdttre over-
vakning leder dven till inbespa-
ringar i lorvaltningskostnaderna.
Slutligen kan den efl'ektiverade
overvakningen tankas ha en t'orc-
byggande inverkan pi de even-
tuella lcirsummelser arbetsgivar-
na hemlaller it.

De arbetsgivare som under-
liter att teckna APl-l'cirsdkring
kommer m.a.o. att i hogre grad
dn tidigare stiillas till svars tbr an-
ordnandet av pensionsskydd t'or
sina anstdllda samt l'cjr erldggan-
det av f'orsdkringspremier. Allt
detta har som fciljd. att arbets-
pensionssystemets trovdrdighet
som garant f'or pensionsskyddet
fcirbdttras.
Sammanfattning

Pensionsanstalterna och Pen-
sionsskyddscentralen kommer
tillsammans att utveckla civer-
vakningen av de arbetsgivare
som tecknat APl--forsiikring.
Detta sker si, att Pensions-
skyddscentralen och pensionsan-
stalterna vid sidan om civervak-
ningen av enskilda arbetsfcirhil-
landen med hjiilp av inspektioner
i samrid bcirjar utreda situa-
tionen f'<i,r arbetstagare som om-
fattas av APL.

Inspektion l<irrittas i friga om
de arbetsgivare. vilkas pensions-
fcirsdkring enligt pensionsan-
stalterna eller Pensionsskydds-
centralen uppvisar nAgon lorm
av brister.

Den effektiverade civervak-
ningen av arbetsgivare som upp
tagit forsikring kommer elier en
planeringsperiod pi omkring ett
ir att inledas frin och med in-
gingen av ir 1985.

Markku Sirvio, zlr
C hef fdr Pe nsi on s sk y dds c ent ra I e ns

tillsynsbyrd

Arbetspensionssystemet har i det ndrmaste upp-
neff sin slutliga omfattning. Andelen personer som
arbetar inom den privata sektorn har okat med
knappt 3 procent mellan hren 1977 och 1982. I
slutet av ir 1982 omfattade arbetspensionslagarna
inom den privata sektorn omkring 2,5 miljoner
sidana personer under 65 trr, vilka hade varit
beriittigade till pension p.g.a. exempelvis invaliditet
eller som redan fick pension. Denna andel utgor
inemot 80% avbefolkningen i motsvarande ilder.
I bdrjan av 6ret utkom for fcirsta gingen "Statistiska uppgifter om
personer i arbetsforhillande, om totalpensionerna samt om l-rnansie-
ringen av arbetspensionssystemet" ("Tilastotietoja tydrsuhteessa ol-
leista, kokonaiseldkkeistd sekii tyoeliikejdrjestelmdn rahoituksesta"l
publikationen llnns enbart pi finska), som utgor del II till den
statistiska Arsboken civer arbetspensionssystemet. Enligt det avsnitt i
boken som gdller arbetsforhillandena omfattade den privata sektorn
inom arbetspensionssystemet vid utgApgen av br 1982ca2,5 miljoner
sidana personer under 65 Ar, som hade varit berdttigade till pension
eller som redan fick pension med stcid av arbetspensionslagarna.
Denna andel utgor inemot 807o av befolkningen i motsvarande
ilder.

Arbetsforhillandestatistiken omfattar den del av befolkningen
som varit anstdlld i arbetsfcirhillanden eller utcjvat foretagarverk-
samhet som avses i arbetspensionslagarna APL, KAPL, FoPL och
LF6PL. Denna andel intluderar omkring tre ljdrdedelar av arbets-
kraften i hela landet. Ar 1982 arbetade l,9-miljoner personer i
arbets- och fciretagarlcirhAllanden som avses i dessa lagar; m6nnens
andel hdrav var l,l miljoner och kvinnornas 0,8 miljoner.

Av den befolkning i arbetsfcir ilder som omfattades av arbetspen-
sionslagarna arbetade under ir 1982 74Vo i arbets- och fdretagar-
fcirhillanden, medan 8Vo var pensionerade. Knappt en femtedel
hade haft anstiillning i arbetsfcirhillande fcire men inte under det
aktuella statistikAret; i denna kategori ingir bl.a. personer som
civergAtt till den offentliga sektorn, arbetslcjsa samt s6dana som av
andra orsaker ltmnat arbetslivet eller flyttat utomlands.

Arbets pe ns i o ns I ag arna
inom den

privata sektorn
ON/FATTAR B0o/o

av befolkningen
iarbetsfor elder
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Personer som vid utgdngen av dr 1982 omfattodes av orbetspensions-
lagarna APL, KAPL, FriPL och LF1PL somt den soc'ialfdrsrikrade
befolkningen 3 1. I 2. 1982.

Mdn Kvinnor Atder
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Arbetslcirhillande 61 1982
(l 870000 personer)

ffif .::::: ..:l Arbetslcirhillande fcire ir 1982 (468000)

Bland arbetspensionslagarna 6r APL utan vidare "stcirst". Av de
personer som Ar 1982 stod i ett arbetsfbrhAllande omfat tades j l To av
APL, I I Vo av KAPL, J Vo av FoPL och ll Vo av LFdPL. Denna
indelning baserar sig pi "den senaste lagen", vilket innebdr att
personer i arbets- eller foetagarfcirhillande har klassificerats enligt
den 1ag med stcjd av vilken de skulle fi pension om pensionsfallet
skulle intrdffa vid tidpunkten fcir statistikfcjringen. Ifaflen person vid
en och samma tidpunkt har arbetsfcirhillanden enligt flera lagar, ar
registreringsprioriteten APL, FdPL, LF6PL och KAPL. Vid ur
g6ngen av ir 1982 hade 5 I 500 personer samtidigt arbetsfdrhillanden
enligt ett flertal lagar.

Antalet personer som arbetat inom den privata sektorn har drligen
varierat enligt fr)ljande:

1977 I 837000
t978 I 783000
1979 I 827000
1980 I 880000
l98t I 898000
1982 I 890000

Ald..

Socialfcirsdkrad belblkning
(32220ffi)

APl-arbetsforhillanden ir 1982

Vid utg6ngen av hr 1982 hade I 124000 personer ett kontinuerligt
APl-arbetsfcirhillande. Antalet arbetsfcirhillanden var I 153000
stycken, vilket civersteg antalet personer med 29000. En del av
arbetstagarna hade m.a.o. flera arbetsfcirhillanden samtidigt.

Av de kontinuerliga arbetslorhillandena hade nigot under
hdlften varat knappt 5 6r, en fiiirdedel 5-9 6r och drygt en ljiirdedel
l0 6r eller ldngre.

Antal APL-arbetsfdrhdllanden som inletts och avslutats dr 1982 samt
ontal arbetsfr)rhdllanden som ver i kraJi vid drets slut.

Inledda Avslutadc I kralt

0 50 t00 150 200

Pensionerade (205000)

3654r
60949

I l0 307
63 878
44766
30921
l8 094
12296
8 803
4 180
2036

392717

Mellan hr 1977 och 1982 har dkningen varit knappt 370. Mot
bakgrunden av dessa siffror kan man hdvda att arbetspensions-
systemet har uppnitt sin slutliga omfattning - de variationer som
fdrekommit beror ndrmast pi foriindringar i den ekonomiska aktivi-
teten och i arbetslcisheten. Andra orsaker finns ocksA; till fdljd av
lantbruksf'cjretagarnas i.ldersstruktur har exempelvis den aktiva krets
som omfattats av LFciPL under den hdr perioden minskat med
11 7o.

-17l8-19
20-24
25-29
30-34
35-394M
45-49
50-54
55-59
60-64

Sammanlagt

30 700
48 069

102ffi2
60331
45 061
3l 875
t9 203
t3 674
11468
123t3
9 49r

384 193

t0 454
33 288

134 127
178 989
20t 371
l8l 576
l 30 633
105 990
9r'725
58 684
26016

I 152859
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Antal personer under 65 dr som under dren 1977-1982 omfattades av
arbetspensionslagarnq APL, KAPL, FriPL och LFdPL.

400 000

200 000

0

F6PL

APL

Under det ir statistiken gdller inledde 70700 personer sitt fcirsta
APl-arbetslbrhillandel fcir 48 600 av dei;sa var detta samtidigt ve-
derbcirandes lbrsta arbetsfcjrhillande inom den privata sektorn.

Av de arbetsforhillanden som avslutades under 6ret hade en
tredjedel pigitt under 3 minader och tvi tredjedelar under ett ir.
Endest 6Vo av arbetsforhillandena hade pigAtt over l0 ir.

En av lcirklaringarna till att de avslutade arbetsftirhillandena
varat relativt kort tid var. att inemot hdlften av dessa arbetslorhillan-
den gdllde unga personer under 25 Ar:,85 Vo av dessa pigick under ett
Ar. A andra sidan kan man notera, att en anmdrkningsvdrd del av de
avslutade arbetsforhillandena dr korta oberoende av Aldersklass

-taktum var att hdlften av de arbetslbrhillanden som avslutats av
personer iAldern 45-49 6r hade pigitt mindre dn ett ir. Den storsta
lbrdndringen betrdlfande de avslutade arbetst'orhillandena ligger
ddri, att deras proportion till de ikralivarande arbetslbrhillandena
sjunker ndr det blir friga om de dldre ildersklasserna.

En stor del av de avslutade arbetslbrhillandena var synnerligen
kortvariga. Ddremot var den totala arbetsbanan I'or de enskilda
arbetstagarna betydligt ldngre; fdr 30Vo var arbetsbanan kortare dn
ett hr, l'or 4l Vo var den I -9 ir och l'61 23 0/o mer dn I 0 Ar. I den totala
arbetsbanan har inrdknats tidsperioderna l'or en persons samtliga
arbetslbrhillanden, varvid eventuclla overlappningar dock inte har
beaktats.

Trmo Jarvinen,
Fo r s k n i ngs se k re t e r are

vid Pensi onsskyddscen t ralens
forskningsenhet
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1982 Ars social utgifter
UPPGICK TILL
58 N/ILJARDER N/ARK
Enligt prelimindra uppgifter belopte sig de sociala utgiftema hr 1982 till ca
58,1 miljarder mark. Av utgifterna hdnforde sig 40 procent till gruppen
"ilderdom och arbetsoformiga". Pensionerna stod for den avgjort storsta
utgifbandelen i denna grupp.

Uppgftsgruppen "sjukdom och hd.lsa" stod for 28 procent av de sociala
utgifterna, gruppen "familj och barn" for 16,6 procent och hur,udtiteln
"arbetsloshet" fcir 6,2 procent. Siffrorna iir plockade ur en utredning som
gjorts vid social- och hf,lsovirdsministeriets forskningsavdelning.

Totalutgiftsuwecklingen

Enligt en utredningr) rcirande de
sociala utgifterna under Aren
1981 och 1982, som gjorts vid
social- och hiilsovArdsministe-
riets forskningsavdelning, upp

gick de sociala utgifterna (brutto)
ir 198 I till ca 49,4 miljarder mark
och 5r 1982, enligt prelimindra
uppgifter, till ca 58,1 miljarder
mark.

Till sitt nominella v6rde var
1982 irs utgifter 17,6 procent

stcirre dn ftiregiende ilr. Den med
konsumentprisindex vdgda real-
okningen dr 7,6 procent. Den re-
lativt markanta cikningen dr del-
vis en foljd av den i bcirjan av ir
1982 genomforda SOVE-re-
formen, vilken hcijde nivin fcir ett
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llertal l'ormincr och samtidigt
gjordc dcm skattepliktiga.

Socialutgiltcrnas andel av
bruttonationalprodukten till
marknadspris steg lran 23,3 pro-
cent till 24,5 procent. Socialut-
gilternas andel av nationalek<>
nomins totala konsumtionsut-
gifier steg tiin 31,6 procent till
32.5 procent.

De per invinare utraknade so-
cialutgifterna uppgick ir 1982 till
ca I 2 000 mark mot ca l0 300 iret
lbrut.

Utgiftsutvecklingen
for de olika
uppgiftsgrupperna

Huvudparten av de sociala ut-
gilterna, ca 40 procent, hiinl'orde
sig till uppgiftsgruppen Alderdom
och arbetsoformAga. UngePdr
9070 av dessa utgilter bestod av
pensioner. Till detta uppgittsom-
rAde ansluter sig dven olycksfalls-
ersdttningar samt pensioner till
krigsinvalider och till stupades
anhciriga etc. Totalt utgiorde ut-
gifterna i dessa tre grupper ir
1982 ca 25,1 miljarder rnark eller
ca 43 procent av samtliga social-
utgilier.

Pensionsutgifierna kan indelas
pi tlera olika sdtt. Pi basen av
grunden fcir beviljandet av pen-
sion kan man skilja mellan b[.a.
ilders-, invalid-, arbetsloshets-
och familjepensioner. En del pen-
sioner dr sidana, att de inte pi ett
naturligt siitt liimpar sig for den-
na indelning (t.ex. tiontveteran-
l'orminerna). Utgiende lrin
ovan ndmnda indelning I'ordela-
de sig pensionerna s5, att ilders-
pensionerna utgjorde ffi Vo, inv a-
lidpensionerna 25 Vo, arbetslos-
hetspensionerna 2 Vo, f amiljepen-
sionerna l\Vo och 6vriga 3%0.

Ett annat satt att granska pen-
sionsutgifterna 6r att utgA frin
pensionssystemet. Man kan hdr-
vid tala om dels pensioner med
stcid av folkpensionssystemet och
dels arbetspensioner, som i sin tur
kan indelas i offentliga och Pri-
vata pensioner. Dessutom utbe-
talas pensioner med stod av sPe-
ciallagar, sisom exempelvis lagen
om olycksl'allsforsiikring och la-
gen om skada, idragen i militiir-
tjinst. Av de ir 1982 utbetalade
pensionerna baserade sig 3 67o Pit
folkpensionssystemet, medan
33 Vo var privata arbetspensioner.
25 Vo offentliga arbetspensioner
och 67o dvriga pensioner.

Uppgiftsgruppen sjukdom och
hhlsa var med sina ca 28 procent

dcn neststdrsta socialutgitts- ciala utgiliernas finansiering; ir
gruppen - andelen har stigit l98l var andelen 3,9 procent. Av
jiimlbrt med foregiende ir. Ok- anlitarnas avgifier hdnlorde sig
ningen dr till stor del en l'iiljd av tvi tredjedelar till huvudgruppen
den ovan ndmnda SOVE-re- sjukdom och hdlsa.
lbrmen. Utgilierna idenna grupp
uppgick ir 1982 till 16,5 miljarder
mark. Ilmforelse med de

Uppgittsgruppen. Ihmilj- o.l, 'andra nordiska lenderna
barn stod 61 1982 lbr 16.6 pro- *-'-^-
cent av de sociala utgiltcrna' D:n t de nordiska ldnderna uppgcirstill denna grupp ndra anslltna io.iuiuigii"iiutistikerna 'tirigr
schematiska posten barnava.-rg 

""ir.ili;'n.rna... Den defi nitionvid beskattningen utgiorde t.7 s;;;;;aTJi auuiker dock frin
proccnt av de totala utgitierna' oii".ir.r"u rtr statistiken i Fin-
Sammanlagt utgjorde- dessa !a ir"a iSi,rirlar, att anlitaravgifier-miljepolitiska uppgiftsgruppe.t ;;'l;r"-|.uktu.. i den nordiska
andel ir 1982 drvgt l8 grgelr, ri;,;;iik.;. Dc sociara utgifternasvilket dr ca 0,5 procentenhete, il;-#li;;;. till bruttoiational_
mera dn f'oregiende ir' ,-..._.r produkten hrden jdmforelsestor-

Utgitisandelen . t'or l"XS; [;;;;;-;f"si tiliampas i inter_
gryppen arbetsloshet *l1l l?,1? 

""ii.".ir" ",-manhang. 
Sverige6.2 procent,.^ stutsum.n1a1,, t,g ;;h D;;;;[ uefinneisig i a"et

gruppens utgifter uppgick till 3.6 h;; rrll.; pa en betydligt-hOgre
miljarder mark' nivi dn de c;vriga nordiska lln-

derna; ir l98l var ndmnda I'or-
hillande 34,4 procent i Sverige

De sociala utgifternas och 30,1 ,procent i Danmark'
finansiering " Nor.g9 9ch Finland befann sig

med 2l ,7 respektive 2l,6 procent
Statens finansieringsandel var e. pl 

"n 1YttY1tl ldgre niv6' Island
tg82 30,2 p.o..ni uu 

'to.iul*- p!:9t"d:,:1q.i denna jiiml'orelse

gifrernas toialfinansieri"g,-;;ik" Pi :;,sta gtal;;.hdr var de sociala

5r I.5 procentenheter hoiie rn 5i utgiliernl l7'.1 procent jiimf<irt
198 l.'En tredjedel u, .,ui!ni'rn- med bruttonationalprodukten.
del hdnfdrde sig till. hyYyd- tt Finrantrs oflit'ieila starisrik. so
gluppen sjukdom och . hdlsa. ' 'r'i;j;';;r;;i*dersdkningar. 

FoS
Kommunernas finansieringsan- iiiti,9s.
del var ir 1982 14,8 procent. vil-
ket dr 0.8 procentenheter mera dn
ir 1981. Av kommunernas fi-
nansieringsandel hdnl'orde sig
inemot hiillten till huvudgruppen
sjukdom och hdlsa.

Arbetsgivarnas andel av de so-
ciala utgif,ternas finansiering var
tr 1982 44.1 procent, vilker Ar 2,2
procentenheter mindre dn Ar
1981. Av arbetsgivarnas Ilnansie-
ringsandel hdnfcirde sig inemot
70 procent till huvudgruppen
ilderdom och arbetsofcirmiga.
Arbetsgivarnds linansiering be-
stir i huvudsak av sjukforsiik-
rings- och folkpensionst'cirsiik-
ringspremier (27 7o av arbets-
givarnas totalflnansiering), APL-
och KAPl-avgifter (3170) samt
civrig pensionsfinansiering
(297a).

De fcirsdkrades linansierings-
andel utgjorde Ar 1982 6,9 pre
cent av totalfinansieringen; an-
delen ir 0,2 procentenheter
mindre 5n foregiende ir. Av de
fcirsdkrades finansieringsandel
hdnforde sig ca 60 procent till
huvudgruppen ilderdom och ar-
betsoformAga. Anlitarnas avgif-
ter utgjorde 4,0 procent av de so-

Esa Arajelrvi: Socialutgfierna dr
l98l samt preliminr)ra uppgifter

./br dr 1982.

Esa Arajarvi, pr
E.o. forskare vid social-

oc h hril sovdrdsmi ni s teri e t

16



Soc i altryg g hets konventi o n
mellan Finland och

Storbritannien
Socialtrygghetskonventionen mellan Finland
och Forenade Konungariket Storbritannien och
Nordirland triidde i kraft rdknat frin ingingen av
februari. Den foregiende konventione., har-
stammade fren er l96f.. Sedan dess har social-
skyddet forendrats i bagge lenderna.

I friga-om arbetspensionerna motsvarar kon-
ventionen den overenskommelse som traffats
mellan Finland och Forbundsrepubliken Tysk-
land. Den enda mlrkbara awikelsen glller.be-
stdmmelserna om iterstiende tid. - fitl den nya
konventionen har fogats en verkstflllighetsover-
enskommelse betriffande tilliimpningen av kon-
ventionen.
Ratiliceringsdokumenten be- och folkhdlsoservicen ( 1972). Till
trdffande den socialtrygghets- folkpensionssystemet har dess_
konvention, som ingicks mellan utom fogats den allmdnna fa_
Finland och Fdrenade Konunga- miljepensionen (1969).
riket Storbritannien och Nord- Fcirenade Konungarikets lag
irland, utbyttes 30. 12. 1983 i Hel- om social trygghet (Social Secul
singfors. Enligt avtalsbestdmmel- rity Act, teT5lmedfci.de likasi
sernatrddde konventioneni kraft betydande fcjrlndringar i social_
1.2.1984. Redanfdrdry$fV1a3r skyddet jiimfort med den situa_
sedan var konventionen i princip tion som var ridande dA den
klar, men p.g.a. vissa dndringar i fcirsta konventionen underteck_
framfor allt Fcirenade Konunga- nades. Ett flertal fcjrminer som
{kets lagstiftning f6rdrcijdes ingick i framfcir allt socialvirden
ikrafttrddandet. Till fciljd av lag- har numera ldmnats bort. I den
dndringarna utcikades konven- nya konventionen kvarstir
tionstexten med tvi tilliiggspro- oiycksfalls- och yrkessjukdoms_
tokoll som inverkade pi avtals- f<irsdkringen, arbetslcishetsfcir-
bestdmmelserna. Konventionen sdkringen-, folkpension utan fa-
har i Finland bringats i kraft miljepensionsdej och barnbidrag
genom lag. samt moderskapsfcirminerna.

Finland och Fcirenade Ko Aven pi dessa punkter har
nungadcimet har sedan ir 1960 konventionen dndrais vad giiller
haft en gemensam socialtrygg- bAde form och innehill, efteisom
hetskonvention. Eftersom den den nya konventionen har utar_
gamla konventionen utarbetades betats i enlighet med helt nya och
redan i slutet av l95Gtalet, var moderna principer. I fr6ga om
stdrsta delen av Finlands nuva- folkpensionen hir man i F]nland
rande. socialfcirsiikring vid den dessutom utdkat socialtrygghets_hiir tidpunkter fortfarande ett konventionerna mea nyi"prin_
oskrivet blad. Det finliindska so- ciper fcir utbetalandet oitr tievit-
cialskyddet har hiirefter utci-kats jandet av pension. Den nya kon-
med sjukforsdkringen (nr 1963), ventionen- motsvarar i d.tta uu_
arbetspensionsfcirsdkringen seende den <jverenskommelse
(1961 och 1969), systemet med som triiffats med Fdrbundsre-
arbetslcishetsersdttning (1971) publiken Tyskland.

Nytt avsnitt
om arbetspensionerna

I liiga om arbetspensionslag-
stiliningen dr den nya konvcn-
tionens inneh6ll helt nyrt. Be-
stdmmelserna om arbetspen-
sionen har i avtalet grupperais pi
ett ur llnldndsk synpunkt n6got
sareget sett, eftersom bestdmmel-
serna om invalidpension ingir i
samma avdelning som sjuk- och
moderskapsfdrminerna, medan
bestdmmelserna om ilders- och
familjepension ddremor dr place-
rade i en sdrskild avdelning. Det-
ta er en f<iljd av att de fcirminer,
vilka i Finland betraktas som ur-
prdglade pensionsfdrmAner, en-
ligt Fcirenade Konungarikets sys-
tem fcirdelar sig pi olika sekrorer
inom socialskyddet pA det sdtt
som framgitt ovan. Avtalsfcir-
handlingarna baserade sig ndm-
ligen pA det utkast till konvenrion
som Forenade Konungariket
lramlade.

Denna nigot lidmmande
gruppering har emellertid ingen
betydelse i sakligt avseende; de
bestdmmelser som gdller arbets-
pensionerna finns fcir Finlands
del upptagna i konventionen pi
ett sett som nestan helt motsva-
rar formuleringen i den social-
trygghetskonvention, vilken ti-
digare slutits mellan Finland och
Forbundsrepubliken Tyskland.

Det enda betydande undan-
taget utgdr bestdmmelserna om
invalidpensionens iterstiende tid
- dessa har i den aktuella over-
enskommelsen anknutits till upp
horandet av sjuklcirsdkringens
dagpenningperiod, medan mot-
svarande bestdmmelser i avtalet
med Fcirbundsrepubliken Tysk-
land samordnades med hjiilp av
stipulationer som tedde sig nog si
invecklade.

Utsiinda arbetstagare

Fcirutom att den nya konven-

tionen inbegriper ctt l'lertal nya
sektorer inom socialskyddet, har
dessutom tilldmpningspraxis dn-
drats i liiga om si kallade ut-
sdnda arbetstagare. Enligt den
gamla konvcntionen var det
ndmligen helt mojligt att komma
<jverens om att tilldmpa utsdn-
darlandets lagstiltning pA en ar-
betstagare som t.o.m. flera 6r i
I'oljd arbetade i det andra avtals-
landet.

Motsvarande artikel har i den
nya konventionen litt en mer
koncis utformning: ifall en ut-
sdnd arbetstagares arbete antas
pigi mer 5n tolv minader i det
andra avtalslandet, skall han flrin
f'cirsta bdrjan I'cirsdkras i syssel-
sdttningslandet.

Artikeln ger emellertid avtals-
ldndernas socialministerier mcij-
lighet att fortsdtta utsdndar-
landets fdrsdkring, ifall arbetsfcjr-
hillandet av i fcirvdg ofcirutsedda
orsaker trots allt lortsdtter mer dn
tolv mAnader. Denna mojlighet
till fcirliingd lorsdkring dr dock
begrdnsad till hogst lciljande tolv
minader. Hdrefter bor arbetsta-
garen under alla omstdndigheter
lorsiikras i sysselsiittningslandet.

Pi det hela taget dr den nya
konventionen klarare och enkla-
re att tilldmpa dn den gamla. Till
dcn nya konventionen har ndm-
ligen fogats en sdrskild verk-
stdllighetsdverenskommelse be-
stiende av en samling tilliimp
ningsdirektiv som instanserna i
de bida avtalsldnderna har upp
gjort tillsammans.

Till verkstdllighetsciverens-
kommelsen ansluter sig iven i
samrid utarbetade blanketter,
som skall anviindas vid till-
liimpandet av socialtrygghets-
konventionen.

Matti Kari, r'r
Overinspektdr vid

soc ia l- och hti I sovdrd s mi ni s t eriet s
so c i a lfd r sri k r i n g s b y r d
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PENSIONSSKYDDS-
CENTRALENS

reg isterservi ce fo rbdttras
Efter drygt ett ir fir pensionsanstalterna svar pi
begdran om registerutdrag redan med ndsta dags
post.I samband med relormeringen av basrutinen
forsoker man dessutom forbiittra servicen for de
forsiikrade. For ndrvarande sysslar en arbetsgrupp
med att utveckla arbetstagarnas pensionsutdrag.

Den aktuella relormeringen av
Pensionsskyddscentralens re-
gisterservice gdller tiamlcir allt
utnyttjandet och underhillet av
arbetsf'orhAllanderegistret eller
den s.k. basrutinen. Det vdsent-
liga hiiri dr den adb-losning som
gdller den centraliserade registre-
ringen av arbetsforhallandeuPP
gifierna, eftersom centralregist-
rets service ursprungligen har ba-
serats nastan uteslutande Pi da-
torn.

Den maskinella registreringcn
av uppgifter som gdller forvdrvs-
arbetet inleddes i friga om
KAPL fu 1962 ndstan omedel-
bart elier det att arbet-spensions-
lagarna trdtt i kraft. Aret diirpA
stod APL-uppgifterna i turen.
Under den fcirsta tiden giillde till-
ldmpningen i hurudsak till-
gingen till uppgifter. Vid sidan av
det maskinella arbetsforhillan-
deregistret lordes ett kartotek.

A rbetsfcirhillandere gistrets
forsta adb-lcjsning fdrnyades f6r
mer 6n tio ir sedan. Den nuva-
rande s.k. nya basrutinen infor-
des ir 1972. Samtidigt avstod
man frin arbetsftirhillandekar-
toteket.

Efter refermen har man kun-
nat komplettera behandlingen av
arbetsfcirhillandeuppgifter med
nya funktioner som i stort sett
motsvarat efterfrigan. Som
exempel kan hdr ndmnas den
maskinella styrningen av Pen-
sionsansokningar, fcirhandsbe-
rdkningen av ilderspensioner.
pensionsutdragsservicen till ar-
betstagare som baserar sig Pi av-
slutat APL-arbetsforhillande

l8

samt olika stodlunktioner i an- konlionteras med - vilka dr
slutning till registret. I program- m.a.o. adb'lcisningens mojlig-
met har dessutom en mdngd jus- heter att expandera'?
teringar gjorts till lolid av iind- I dagens liige t6r man liam re-
ringai i lagstittningen. gisterinnehillet tvi ginger per

Den aktuella reformeringen av vecka, medan dndringarna gors
basrutinen betyder inte att den en ging i veckan. Denna rytm
nuvarande veriionen skulle vara iterspeglar sig i alla uppgilter
misslyckad. Orsaken dr helt som giiller handl,iiggningen av en
enkelt den. att losningar som in- enskild arbetstagares drende eller
troducerades fcir mer dn tio Ar diir PSC:s arbetslcirhillandeupp
sedan inte ldngre gor det mojligt gilier behovs.
att med relativt smi anstrdng- Med tanke pi de forsikrade
ningar anpassa rutinerna till de medtbr arbetsforhAllanderegist-
loriindradi forhillandena. rets rytm - i regel inte nigra

Beslutet att fornya basrutinen. problem. Alderspensionen rdk-
som gjordes for ca lyra ir sedan, nas ut pi tbrhand i vdntan pi att
motiGrades pi olika sdtt. Dels pensionsansokningen skall in-
hade det visai sig allt svirare att ldmnas: eltersom sjuktbrsiikring-
underhilla det gamla adb-pro- ens dagpenning numera 6r pri-
grammet och dels befarade man mdr har man i fr6ga^om invalid-
itt PSC inte med hjiilp av den pensioner tid att skaffa uppgifter
gamla rutinen i ldngden skulle om arbetsforhi'llandena ur
lunna tillmcitesgi den efterfri- centralregistret. Eventuella stor-
gan pi registerselvice som data- ningar kommer in i bilden lorst
Ieknikens-utveckling fcjrutsdtter. vid drendenas behandllng - i

Reformen inleddes med en vdntanpiuppgilternaomarbets-
omfattande inventering av fcirhillandena samlas arbetet Htt
centralregistret och framfor allt pi hog, trots att det annars kunde
basrutinen. Av de rapporter som handldggas omgiende.
f'em arbetsgrupper utarbetade
framgick. att scrvicen och data- - "innehallet i rutinen i*. rri,it"- FrAn satsvis bearbetning
de sidana "luckor" som omedel- till direktitkomst
bart maste itgiirdas. Visserligen
presenterades en del nya service- Mot bakgrunden av det ovan re-
mojligheter, men de ansldt sig laterade framstod det klart, att
snaiare till utvecklandet av ar- man i friga om basrutinen borde
betspensionssystemetdntillenre- overgi frin satsvis bearbetning
formering av basrutinen. I och till direktitkomst. ViLren 1980
for sig ger.de nya mcijligheterna fattades ett preliminert princip
en bild av den efterfrAgan pi beslut om att registren i basruti-
centralregisterservice, som vi i nen skulle omvandlas i en form
framtiden eventuellt kommer att som ldmpade sig for terminalfcir-

tiAgningar. Kartldggningen av
kral'en pi den nya rutincn Pigick
liam till hosten I982. varetter dcn
egcntligu adb-plancringen in-
leddei.

Relormarbetet kommer av allt
att ddma att pAgA ytterligare en
tid - ifall allt gir enligt planer
borde reformen vara helt genom-
lord elter 4 till 5 ir. For ndrva-
rande ibrbereder man civerging
till direktitkomst betrhi-fande ar-
betslorhAllandeuppgifterna. Dct-
ta borde enligt tidtabellen vara
klart i maj 1984. De skall det
m.a.o. vara mojligt att avldsa ar-
betslorhillandeuppgifterna pi en
bildskiirm. Innan detta gir att
genomfdra miste man l'i nyckeln
till dessa uppgifter, dvs. person-
uppgifterna i direktitkomst. I
detta skede dr det emellertid
omdiligt att f6rnya personidenti-
fikationssystemet i hela basruti-
nen. Ddrfcir begrdnsar man sig
nu till det allra nodvdndigaste
och kompletterar de redan i di-
rektitkomst tillgiingliga person-
uppgifterna (personbeteckning.
namn) si att dessa tdcker ocksi
arbetsfcirhillanderegistret.

Till loljd av olika arbets-
arrangemang gick reformens
lorsta etapp ut pA att komPlettera
pensionsuppgifterna. Detta ske-
de borjar sminingom vara klart.
I PSC:s cirkuldr (25/83) ges nya
anvisningar om hur pensions-
fallskortet skall fyllas i och be-
skrivs vilka nya uppgifter som
kommer att ingi i pensionsfalls-
registret. Avsikten med denna
bredding av systemet iir dels att
kunna precisera de uppgifter som



behcjvs i samband mcd hand- med relbrmeringen av rcsistre-
ldggningen av pensionsdrendena ringen gA in l-rjr orncdelbar upp-
och dels att f'orbiittra kommuni- datcring av arbetslbrhillandc-
kationen mcllan arbetsl'orhAllan- uppgilicrna, utan uppdateringen
de- och pcnsionsfallsregistret. kommer att ske satsvis t.ex. cn
Det blir mojligt att li registcrur g6ng per dygn.
dragcn i snabbare takt 6n tidiga- Registreringsrelbrmen kont-
re, l'orutsatt att pensionslallsupp mer att piverka pensionsan-
gifierna kompletteras och blir till- stalterna i lbrm av cn snabbarc
glingliga i direktitkomst. Sam- service ndr dct gdller personidcn-
tidigt skapar man f'orutsdttningar tifikationcn, samtidigt som be-
lor en cxaktarc jriml'orelse mellan hovet av upprepade inmatningar
arbetsl'orhillande- och pensions- bortlaller. Ndr det gdllcr sjdlva re-
uppgilterna dn vad som hittills gistreringcn elterstrdvar man en
varit mojligt. mer exakt jdmfbrelsc mellan de

t'or registret crbjudna uppgilterna

Arbetsforhillande, och de som redan finns registre-

uppsirterna pn bildskarm lilt":-[,".il[!:1fl'#'x. ll flT;
p6 viren re84 kan arbetsrcir- Blft;jjili,ll?:iljllllf *iJ-";hAllandeuppgifterna avt6sar pa ;;;;;;,i*iniru"r1or.t.bildskiirm i Pensionsskydd.- - M;i b;k;;1r"der av att arbets_centralen. Om drygt ert Ar kom- f Orf,aff""J.ippgilterna ias lia;mer PSC att kunna leverera re_ genom niLgrafa-ngentnedslag lii_gisteruppgilterenligtensnabbare ;;;;; ,Uhur det skall g? aittidtabell; meningen 6r art de r.p i"ari[^, "uit' 

,.gi.tr.t urii,_,J..idag begdr_registerutdrag skall fi ;;; ;k;"il.;kalJnder. Utgings_svaret med morgondagens post. punkt.n Utf i detta lall finkdns_For att man skall kunna
de ut d ra g s o m ses ou' ,1,,:??,:11 Hf :.#",',1,"1il:,:' [3ffil;i. fJband i en form som ldfor arbetsforhara"Jl3;,:,::t F,lr,,itlil.l;ff i:H[lld;#meddirektitkomst.krdvs.det vis- fi11 rppgiii.i Uti. inte gcira 6no_sa .iindrin-gar _ 

inom pensionsan- diga ioifragningar _ Ie bcir vi_stalterna. Underir 1985 kommer ;u? ";r;;? iirivaf<t med att tilldet.nuvarande bandsystemet atr grorria.,ia.,p.iau ut eller sjSlvabli besvdrligt, men inte hett oan- ;;;t,H ;;;i1t.. ,o11i de t6ttvdndbart. Man strdvar till.att av- tiJ".io.'Jfi i arbetet, rrots attsti lrin underhillet av det ,,r- ,ppgii*ra-i'och for sig'inte om_varande programmet sA snarr der t*i"! u" .aJande sekretessbe_blivit mcijligt att leverera utdrag .iammJr...--
dagligen. Fore det b6r man dven Sp.i;;i;g.n av uppgifter
hinna. f'orbdttra svstemet lcir den k""ir";;';;-"; att begriiniaimedmaskinella styrningcn _1y p.n- stcid av principen: alla som be_sionsanscikningar. Effekterna t,i*iaii.f,aiIomstuppgifter drhdrav strdcker sig inte ndmnvdrt i",. I b;h;;'u, ,u-iii[u ,pp-utanfcir PSC.

Elter det att man kommit siti:,i?;,:1-:i,?:[r'J"*,%i1iging med 1-6rti6gningssy.stemet en .pecletl ttd, som anvdn6s ibetrdffande arbetsfcirh6lla,ld* rurrSonJ -.a terminalfcirli6g_u.ppgifterna, civergir man till att 
"irg".. Fa Urren av koden kanlcirnya uppdateringsprogrammet n,ui- [oniiofi"ra vilka uppgilierlor direktitkomsrregistret. Dctta .it..fiag"*" har riitt till och an_arbete inleds med att person- pu.ru ,iu..t ddret-ter.identifikationen anpassas med

tanke pA direktitkomsr. Av-
sikten dr att identilikationssvs-
temet kcir iging ir 1986. Forfrigningarna

Fciljande ir berdknas den nya registreras
registreringen av arbetsfcirhil-
landeuppgifter vara klar. Fram Alla lbrliigningar regisrrcras i en
till dess g6rs registreringen enligt loggfil, som t'cirvaras en viss tid.
nuvarande rutin. I praktiken Med hjiilp av loggfilen kan man
innebdr detta, att man vid sidan vid behov utreda vilka liige-av direktitkomstregistret an- koder som undersokt uppgiGr-
vdnder det gamla bandregistret na f'or olika personer. I princip
och diirtill hcirande registrerings- innebdr metoden ingen I'cirdnd-
program. Fcirfrignings,systemet ring jiimf'drt med den upplblj-
I'orses med uppgifter via band. ningsmcijlighet som lcir narva-
Avsikten dr inte att i samband rande tilliimpas med hj,iilp av

frAgekort; det dr m.a.o. barit
instrumentet som byts ut.

Pensionsanstalterna har da
och di i ndrmast skdmtsam ton
IiAgat ndr det dr dags f'cir dem attl[ direkt kontakt mcd PSC:s rc-
gister. Dcnrra liAga dr drrnu inte
avgjord. I princip skullc direkt-
kontakt vara mojlig ioch med att
PSC:s interna efierliigesystem
kcir igAng. Det dr troligt atr
trycket pi clircktkontakt snabbt
okar clier dct att mdjlighetcn d6r-
till uppstitt.

I samband mcd relbrmcringcn
av basrutincn kommer man
ocksA att f'cirsoka t'orbdttra ser-
viccn till de f'<irsdkrade. Dct nu-
varande pensionsutdragct, dvs.
utreclningen river en arbetstaga-
res arbetsf'orhillanden, omarbe-
tas f'or ndrvarande. Meningen dr
att tbrmuleringarna i utdragct
skall moderniseras i viss min och
att bokstavstyperna skall dndras.
Vidare dr det meningen att ut-
veckla distributioncn av pen-
sionsutdrag pi de mdssor ddr

PSC dcltar med en cgcn avdel-
nlng.

Aspekterna i anslutning till
den automatiska databehand-
lingen var av central bctydelse
ndr man gick in l-or att relbrmera
rcgisterserviccn. I och lbr sig
piverkar adb varken sjdlva ser-
riccn ellcr nrinskar lriktioncn i
dct dagliga arbctet kring arbets-
lbrhil landeu ppgilierna.

For att nya mojligheter skall
oppna sig dr dct angelagct att
elterliigan pi service utg6r cn
tbrtgAende process. En del av
denna clicrtiigan. som dven ut-
gdr clrivl'lddern till clcn pAgAcnclc
relbrmen. komnrcr man att kun-
na tillmdtesgA t'ore 61 1988. Dc
praktiska cri-arenhcterna, arbcts-
pensionssvstemets utvcckling och
datateknikens liarnmarsch ldn-
kar in clicrliAgan pi nya banor.
Det 5r viktigt att ccntrtlrcsistrcr
hiller jdmna steg mcd utveck-
lingen - virt relbrmarbete dr in-
galunda slutf'ort.

Heikki Poukka, rr
Birrtidande chef

v i d P e ns i on ss k )'d dscen t ra I en s
./dr scik ri ngs t e knisk a avdelni n g

Snart kan ocksd arbetsfr)rhdllandeuppgifterna ovlcisas pd bildskrirn i
PSC.
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Problemati ken kri ng
PERSON I DENTI FI KATI ON EN :

Ar JuSSi J USSI
eller JormaJuhana?

t

I de flesta fall rdcker personbeteckningen till for att
identifiera en person inom arbetspensionssys-
temet, men inte alltid. Vederborandes namn tjiinar
som en bra "tilldggsupplysning", men sdger inte i
alla sammanhang tillriickligt om den som skall
identifieras. Ibland krdvs det rena detektivarbetet
for att utreda om hr Lehtinen, fodd ir 1915, i sjiilva
verket dr hr Lahtinen med fodelse6ret 1951.

20

Personidentifikationen

Med personidentilikation avses i

dagligt tal den situation, di man
pi basen av sinnesf<irnimmelser

- syn, hcirsel, beroring - kdn-
ner igen en person. I samband
med identitikationen kombineras
personen i friga automatiskt
med vissa individuella uppgifter

- i regel namnet eller nigon ti-
digare situation som ansluter sig
till just honom eller henne. Iden-
tifikationen kan ocksi ske i rakt
motsatt riktning, varvid man Pi
basen av de individuella uppgifter
som finns att tillgi kan identifie-

ra, dvs. skapa sig en bild av den
person som avses.

Inom bl.a. imbetsverk och ins-
titutioner dr personidentilika-
tionen en stiindigt iterkomman-
de uppgift. I allmdnhet dr den
person frigan gdller inte sjdlv
ndrvarande, utan identifika-
tionen sker med hjiilp av olika
uppgifter som finns att tillgi.

Under en ling loljd av ir in-
skrdnkte sig de h6r uppgilterna
till namn och fcidelsetid doku-
menterade i skrift - pi senare tid
har det blivit allt vanligare att an-
vdnda den i magnetiskt minne lag-
rade personbeteckningen. Per-
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sonidentifikationen sker m.a.o.
enbart utgiende frin data som
ingir i olika skriftliga dokument
och i register.

Situationen inom
arbetspensionssystemet

Inom arbetspensionssystemet
samlas och lagras uppgifter om
en persons arbetshistoria och
pensionsanscikningar samt data
betriiffande utlitanden och av-
gciranden som giiller riitten till
pension, dvensom uppgifter om
pensionsbesluten. Registreringen
av dessa uppgifter dr koncentre-
rad till Pensionsskyddscentralen.

Personidentifikationen ir av
central betydelse ndr uppgifter av
ovan ndmnt slag skall behandlas.
Innan data infcirs i registret iden-
tifieras vederbcirande genom att
man jdmfdr identifikationsupp
giftema fdr de nya data som skall
registreras med motsvarande
uppgifter fcir de personer som
redan finns i registret. Likasi
utfcirs personidentifi kation alltid
di uppgifter om nigon person

'begars lrAn
centralen.

Identifikationen siker-
st[ller en riktig pension

En persons pensionsskydd bestir
antingen av summan av de pen-
sionsdelar som utrAknats pA ba-
sen av varje enskilt arbetsl'or-
hillande eller av en pension som
utrdknats direkt pi basen av alla
de till denna person erlagda lo-
nerna.

Ifall vi tdnker oss t.ex.
en arbetstagare inom KAPL-
branschen, si kan registrerings-
anmdlningar betrdffande lcineut-
betalningar inkomma fyra
ginger per minad, 12 ginger i
iret under en fciljd av 40 6Lr. Ett
villkor lcir att alla uppgilter som
inverkar pA pensionen i sinom tid
skall bli beaktade vid berdknan-
det av pensionsbeloppet ir, att
uppgifterna har blivit registrera-
de till I'<jrmin 16r rdtt person.
Detta lorutsdtter i sin tur att per-
sonidentifi kationen har lyckats.

Pensionsskydds- Personbeteckningen om den nya beteckningen.
Senare tog sjuklcirsdkringen

och belblkningsregistret i bruk
samma eller pd motsvarande satt
bildade beteckningar, vilka ocksi
de var avsedda att mcijliggcira en
individuell identifikation av med-
borgarna.

Sedan belblkningsregisrret
gitt in lor ett nytr namn pi be-
teckningen, kom den helt allmdnt
att gi under bendmningen per-
sonbeteckning.

Hjiilpmedel
i registreringen

Anvdndningen av personbeteck-
ning har okat itakt med att dato-
rerna vunnit terrdng. Idag kan
man knappast fylla i ett papper
utan att samtidigt uppge person-
beteckningen. Personbeteckning-
en fcirenklar och bestyrker den
maskinella identifikationen och
registreringen.

I de flesta sammanhang betjd-
nar anvdndningen av personbe-
teckningen ndrmast - fcir att in-
te sdga enbart - den som skall

Niir arbetspensionssystemet ska-
pades i bcirjan av 60-talet fram-
stod det redan klart. att anvand-
ningen av datorer skulle bli ncid-
vdndig fcjr att systemet skulle
fungera. Eftersom det var viktigt
att kunna lagra arbetstagarens
hela arbetshistoria i datorregist-
ret pi ett stdant sdtt, att man vid
behov kunde mata ut uppgifterna
i samlad form, behcivdes en be-
teckning som var garanterat in-
dividuell och som lett gick att be-
handla och kontrollera med hjiilp
av datorn.

Man valde en beteckning som
bestod av vederbcirandes fodelse-
datum kombinerat med ett indi-
viduellt nummer, vilket skiljde
dem som var fodda samma dag
frin varandra, vartill ytterligare
logades en s.k. kontrollbeteck-
ning. Hela beteckningen, som
alltsa bestod av tio tecken, kalla-
des arbetspensionskortsnummer.
Betrdffande dess anvdndning
stadgades i lorordning och ar-
betstagarna tillsdndes arbetspen-
sionskort ddr de informerades
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trandldgga uppgitterna, eltersom
nrtinerna ddrmed l'orcnklas. Dcn
pcrson som "stir bakcll.n" per-
sonbeteckningen har knaPPast
nigon direkt r.lytta a\i svstclllct.
Tvdrtom har minga hdvdat, att
medborgarnas personliga intcgri-
tet star pi spel i och med att de
i olika dataregister samladc uPP
gitierna, som ju kan vara synner-
ligen privata till sin natur. mcd
hiiilp av personbeteckningen kan
kombineras hur lattvindigt som
helst.

Nyckel till
pensionsskyddet

I sin ursprungliga funktion som
identifierande kod har personbe-
teckningen emellertid en viktig
uppgift att lylla inte enbart ur re-
gistrerarens synvinkel sett, utan
tiamlor allt med tanke pA med-
borgarna och deras rdttsskYdd.

Med hjelp av personbeteck-
ningen kan man pi ett enkelt sitt
lorsAkra sig om. att de pensions-
delar som hdnfcir sig till olika ar-
betsforhillanden och f'cirtjinster
registreras till lbrmin f'or rdtt
person och utcikarjust hans eller
hennes lramtida pension.

Personbeteckningen
kr[ver komplettering

Inom arbetspensionssystemet
rdckcr inte personbeteckningen
till som enda hjiilpmedel for iden-
tifikationen, utan dessutom be-
hovs vederborande persons
namn. Det 6r ndmligen inte alltid
mdjligt att sluta sig till den rdtta
beteckningen med mindre dn att
ocksi olika personers namn kan
jdmforas. Man bor dven vara be-
redd pA att det vid hanteringen av
data kan uppsti sidana fel p.g.a.
den mdnskliga faktorn. som dr
betydligt fatalare iin skrivfel i

sarlba6cl mcd ir.rf'orandct av per- de tvA silliorna som anger dagct.t. man dvcrgi till att kontrollera dc
stlpbcteckningen. Ett pA nan.,r.,.,', minaden eller irct ha lcl ord- personer med etternamnet Virta-
bascrat identillkationisystern bc- ningstbljd eller pi nAgot annat nen, vilkas andra l'ornamn evcn-
irovs vidarc i lall diir uppgitter sdtivara I'elskrivna. Namn som tucllt har omvandlats till tilltals-
om persgnbeteckningen sakias. innehiller bokstdvcrna c. q. g llulnnct Jussi.

Pcnsionsskyddscentralen mot- ellcr h kombinerade mcd ctr kot.t-
tar irligen inemot lyra miljoner sonant vAllar svArigheter 19.
pA pensionen inverkande arbets- llnnarna, dvs. skrivl-el .Y.qpt\al Ndr personbeteckningen

[,:i..lll" ff rllfJl'*::: T 1-,ll- ;Xli. 11, i*,0 i:1 J il ;. m i:l ar oriktig
kring 98 procenr av anmalningar- mindre skriviel och l:t:::o.Tll Itall personbeteckningen har
na dr personbeteckningen och de pi missupplattnilsrl.::T..t,.,1|<: 

"ppgirlr. 
i en anm,lan iom skall

civriga personuppgifterna kor- ningst'el till totrd av otydllg "r-Yt
rekti; i itessa rati^tfctas identifi- han-dstl. N"1,;i;--i;Xil-31 [fl::Ttr;I#,ff!1T:11r].?ll
kationen maskinellt utan storre m.a.o. ste tbr Annr, bdlt tdr ::..:-i
komplikationer. Det l.cjrekom- Edith, Eedit .rrcr E.ii,rr]i.rril- uppkommit i antingen I'odelseda-

-.. ar.n rall, ddrpersonbeteck- nen kan.ta ro. r-.-r,iil::os1^: i|.T'i;iil.,iiflil'.1?'ilil*T*t"tningendro.riktigellersaknashelt, De tolkningsfel ::.^_.Tf '"Orn nu.nuppgitterna hr till-
men ddr identifikationen dndi kommer till tcjld av otYdlrg
med hjiilp av ett maskin.rri,v,- handstl a. iur""'ii.eiaffir.: fliii}illfl:j;'-"yilil13f,i'I;
tem kan utfdras pi basen av de liga - att utreda dem krdver en :l::-
namnuppgitter som lrnns i Pen- hEl del Ianrasi ifYrffl.i.ra'f"i.f*- namnuppgifierna dr nigorlunda

sionsskyddscentralens register. datumet a...it;;;B;;h#tl.;. korrekta' Ibland hdnder det att

Finns det emerlertid l-el i bnie ft- hiint utt .rt..,,)ni1., il,il;c.* |jflH3fiX[':'J*1'1r?ffi:,ffi;
delsedatumet och namnen, si ligen Ugt9q "qtl.^l?:i,::,i^i,J"ll uii'p.rr"nU.teckningen i och for
krdver identiflkationen i allmdn- Heino Sirkko i sjiilva verket drtt l,* "a. korrekt. Fel av detta slaghet ytterligarc uppgifter samt Sinikka Heimo! "'b !
tinkesatt ,J.n g.uniri.,'s pt dJ - ntij ry1,"9fu j:il.,:t*; l3f113il"il1ffi?ff:rtl ;yn*:
mdnskliga cigat och lbrnuliet - ras identifierineen av att de bvter :"",
hven om den maskinella identifi- efternamn aa 3i'gir". ti;. iJy;: tag-har fcirvdxlats i samband med

kationen ocksi di kan anvdndas nerhet om '*:iti:"r:, iii: HL:ll;il1#n#5ilfi;1.'X;31
som hjiilp. lingt efter 1t3ry9111,-19.:l199.j ro*.t".r.ning.

Der 6r uppenbart, att identifi- det risk att ifragavaran9:fr::: '"'ilk;;fi. fel uppstir da en
kationsarbetet krdver ett si storl identifieras som en person med
*att a, yrkoskicklighet, ling er- samma "u.".'"'rr.#f:I.,gT }3,rtill';t"i5;:fr:J!!*##
f'arenhet och ofta dven fantasi, att , mer idet nyaste regis,j:,l1d^.I::, ,t utt .at nu. ut, "korrigerar" be-
ett fullstiindigt maskinellt identi- namn ro- nl[:1:r-19.^:t.r i]Jr.ning., utan att beakta den
fikationssystem knappast dr namn fcir sistndmnda person. '-:::
tdnkbart. Ibland hanf,e;'^ff ;;; ,"iil,"h- flaliehe-ten 

att felet lika bra kan

namnen,tan.? tiii",?i, ffi n'in'nfirx;:x1l[# 
or.u,,anOm t.ex. namnet Jusst Vtrtanen -.'

Niir uppgirterna m*'fiSf ##*i*;ffi?#: il!f,::ffiii'i:?f",H:,1H:',.ile,;'i[,ifi- sorm a. roaa.:::;i:.lll[{: ;ifl[Sf:'Jffi;:[3li:ffi;::'J:tvunsen "! tu:i^'-:i :: :T f :fi :: il.i.itnine.n'an ger eller den vars
Problematiska, men nog si alternativ. Den Derson som kallas
intressanta fcir den som slsslar Jussi heter r.anir...g.ntrigen Ju- namn uppglvlts

med identifikationen, dr de tall hani, Johan eller Johannes. Om
ddr namnen eller fcjdelsetiden el- identifieringen inte lyckas den hdr ,,..
ler bida dessa 6r oriktiga. vdgen kan -;;-;i.;ilka 

-^ti 
Nar.personbeteckningen

I fcidelsedatumet kan dagen, Ju"ssi 5r personens andra for- er okand
minaden och iret vara i rakt namn - han kan med andra ord
motsatt ordningsfoljd eller sins- heta t.ex. Tapani Jussi. Lyckas Ifall en anmdlan som skall regist-
emellan omkasiade; vidare kan inte den hdr metoden heller kan reras saknar uppgifter om per-
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sonbeteckningen l'drsoker man
sig pi maskinell identifikation pA
basen av stvdl I'cidelsedatum som
namnen. Om uppgifterna har gi-
vits pA rett satt, kan identifika-
tionen direkt utfbras maskinellt:
giiller det personer som dr ftjdda
samma dag och som har samma
namn behandlas dessa lall dess-
utom manuellt. Pensionsskvdds-
centralens register inneiraller
omkring 4000 "tvillingar" och ett
tjugotal "trillingar" som har
samma fcidelsedatum och sam-
ma namn.

Ndr man har att gcira med de
vanligaste namnen fcirekommer
det ofta ett flertal tdnkbara alter-
nativ, vilkas fcidelsedatum i hog
grad pAminner om varandra. I
dessa fall bcir personuppgifterna
kompletteras med andra uppgif-
ter fcjr att identifieringen skall
lyckas; boningsorten, de olika
"kandidaternas" arbetshistoria
och andra liknande faktorer kan
vara till nytta i sammanhanget.
Om ingenting annat hjdlper, blir
man isista hand tvungen att kon-
takta den person drendet gdller.

Foljden av detta 6r att uppgilier-
na korrigeras pi ett sdtt. som r is-
serligen kommer att motsvara
Pensionsskyddscentralens maski-
nella identiljering. men som intc
stammer cjverens med verklighe-
ten. Fel av det hdr slaget fore-
kommer i viss utstrdckning. mcn
de uppdagas i allmdnhet dA ve-
derborande efter att ha fitt Pen-
sionsskyddscentralens registerut-
drag sjiilv meddelar, att han al-
drig har varit i tjdnst hos den ar-
betsgivare som llnns antecknad i
utdraget.

Trots att Pensionsskydds-
centralen strdvar till att skota
personidentilikationen si bra och
noggrant som mojligt, si kan det-
ta arbete inte garanteras till 100
procent om inte alla de utgings-
fakta som identifieringen baserar
sig pi iir korrekta och fullstdn-
diga. I det tidigare exemplet om
Jussi Virtanen skulle ett arbets-
[orhAlla nde antagligen registreras
fcir den Jussi Virtanen, som har
det uppgivna fodelsedatumet -lorutsatt att en person med sam-
ma namn och f6delsetid redan
finns registrerade. Pensions-
skyddscentralens personidentifi -
kation dr inte si fullkomlig och
heltdckande, att man efter det att
identifikationen, itminstone den
automatiska, har lyckats ennu
ddrefter skulle civervdga andra al-
ternativ; borde arbetsforhillan-
det trots allt ha pAforts Jorma
Juhani? Si hade det ju ocksi
kunnat forh6lla sig.

Identifieringen
kan misslyckas

Helena Luoma, lx
C h ef fti r Pen si on s s k ydds-

cen t ra le n s pen s i onsre gi s t erb y rd

Ett vanligt misstag hos den som
inte har tillrickligt stor erfarenhet
av personidentifiering ar, att allt-
fdr Htt acceptera fcirsta bdsta al-
ternativ som fcirefaller tdnkbart.
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DE UTLANDSKA
PENSIONERNA SON/
- Hur skall iag ansdka

om pension ll-in Norgc'l
FArjag tillbaka
clc l'orsdkringsprcnticr sont .iag bctalat
i Forbur-rclsrcpubliker-r Tvsklartcl'l

- Giillcr socialtrvggltctskonvclrtiortcrt
nrcllan Irinlancl och Storbritiurniett
ocksi arbctc son-t t-ttf'ors pA ort Mart'l

Anna-Riitta Laakso (till vrinster) och Agnela Sornesto kan pd cn
lbi l^kdrm ./blja med de ut lcindsk o pensionstirendenas behandl ing.
l-oto: Olli Palosaari

ARBETSFALT

kvddsccntralcns sek- SA hnr ansoker
tior.r l'rjr utldndska pcnsionsdrett-
tlcn hanrlltar arhctspettsitlns-
drcndcr.r som ansluter sig till dc
socialtrygghctskonventioner Fin-
land ingitt rned andra lhndcr.
Tre cj,vcrcnskor-nmclser av dctta
slag dr t-or ndrvarande i
krati: Konventionen n.rcllan dc
nordiska ldnderrra, konvenl.iutcn
mellan Finland och Forbunds-
rcpubliken Tyskland samt dcn
nva konventionert n.rellan Fin-
land och Storbritannien, som
trdddc i krafi i borjan av t'ebruari
detta ir.
-Av sektionens itta anstdllda dr
tvA sysselsatta med avtalsfiAgor
som gdiicr Fcirbuncisrepubiiken
Tyskland, de ovriga har hand om
cle nordiska drendena. De dren-
den som konventionen med Stor-
britannicn medl'ort skdts tills vi-
dare mcd gemcnsafrma kralier.

Stcirsta delen av vira kontakter
gdllcr utan vidare Sverige, For-
bundsrepubliken Tyskland kom-
mer pi andra plats och Norge dr
tredjc i ordningen. berdttar
Agneta Sarnaslo, som hararbetat
inom sektionen sedan Ar 1977.
Kontakterna med Norge ser ut
att oka i snabb takt.

De svenska t'cirsdkringskassorna
skickar kopior av tidigare och
nuvarande finldndska medbor-
gares pensionsbeslut till sek-
tionen. Uppgifterna i besluten
overtbrs till Pensionsskydds-
centralens register. Samma re-
gistreringsfcirlarande gdller dem
som lir pension frin Norge, itall
dc har tjdnat in arbetspension i

Finland. Pensioner som intjdnas i
Tyskland rcgistreras likasi.

man om pension

Vad skall man di gora ilall man
vill veta om man har rdtt till pen-
sion tiin Sverige?

"Om man dnnu inte uttryckligcn
skall ansoka om pension kan
man skriva till utlandsavdelning-
cn vid Stockholms l'cirsdkrings-
kassa och hcira sig l'cir. Adressen
6r Stockholms ldns allmdnna lbr-
sdkringskassa. Utlandsavdel-
ningcn, S-105 ll Stockholm.
Sverige. Det gAr ocksi bra att
skriva pi llnska". berettar
Agneta Sarnesto.

"Ellonlzctt.-n iXr orrc;it,o-

svensk pension kan ocksi tyllas i

hos oss. vi bcstdllcr di dc bilagor
som eventuellt behovs."
"Ldkarutlitandct lhr vi antillgcrl
liin arbetspensionsanstaltcn cl-
ler Folkpensionsanstalten. Till
Sverige kan man skicka utlitan-
den som dr skrivna pi finska."

Sektionen t'drmedlar ocksi an-
sokningar om norsk pension.
"lbland har vi hjiilpt kunder som
inte behdrskar spriket eller som
inte kan komma personligen med
ityllandct av blanketten", konsta-
terar Agneta Sarnesto. "Nufcir-
tiden godkdnner Norge ocksA
linsksprikiga lakarintyg, men
helst ser man att intygen dr skriv-
na pi svenska."

"Personligen skulle jag antag-
ligen fciredra att vanda mig till en
ldkare som kan skriva intyget pi
svenska, med det iir ju inte mcij-
ligt i alla sammanhang. Alla lii-
kare dr inte ens beredda att gora
det."
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STATISTISKA TJPPG]FTER OM ARBETS-
PENSIONSTAGARI{A 31 12 1983
I tabellcrnas sillior har minimiskydder beaktars.

31.12. 1983 utbctaladcs sammanlagl 664000 arbetspensioncr. Fordndringcn tiin toregAcnclc Ar iir t 35000
pensioncr cllcr 5.6 proccnt.
Av de^utbetalitclc pcnsioncrnl_vqr 340 000,ilderspensioner (inom parcntes I'or;inclringen liiin motsvaranclc ticlpunkt
ftiregienclc nr) (*18000). 171000 invalidpcnsioner (-). 33000 arbetsloshctspcniioncr (t10Offi) och 120000
f amiljcpcnsioncr ( F7 000).
Alderspension-ernas mcdclbclopp var 981 mark,/mtn. invalidpensionernas l215 mark/min. arbctsloshctspen-
sionernas I 293 mark,/min och lamiljcpcnsioncrnas il4 mark/mhn.

ALDERSPENSIONER
-ll. 12. 1983 glllandc

Pcnsionstagarc Grundpension i mcclcltal nrk,/ntin
Pensionsbcviljare Mdn Kr"innor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 62487 99 t34 t6t 621 2070 89r I 341
FoPL-pcnsionsanstalter 1352r l0 450 2391 I I 904 I 290 I 636
L FoPL-pensionsanstalten 46563 62793 109 356 585 282 4ll
K A PL-pcnsionsanstaltcn 33 550 11 674 45224 825 360 705
Alla arbctspcnsionsansralrer 156 121 184 05 I 340 172 r 345 672 981

l. l.-31. 12. 1983 b*,iljadc

Alla arbctspcnsionsanstaltcr 14537 17 635 32172 r 503 709 I 068

INVALIDPENSIONER (clclpensioner inber:iknade)
31.12.1983 gAllandc

Pcnsionstagare Grundpension i mcdcltal mk,/min
Pcnsionsbevillare Miin Kvinnor Totalt MAn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 4t 128 42805 83933 2212 l 082 I 636
FoPL-pensionsanstalter 7 493 3273 10766 165r l 050 I 468
L FciPL-pensionsanstalten 19474 2t682 4t 156 686 275 469
KAPL-pensionsanstalten 30273 4928 35 20r l 091 478 I 005
Alla arbetspensionsanstalter 98 368 72688 r7l 056 I 522 799 t 2t5

l. l.-3 l. 12. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter I1415 8 360 19775 I 845 973 | 476

DELPENSIONER
31. 12. 1983 gdllande

Pensionstagare Grundpcnsion i mcdcltal mk,/m6n
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt MAn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter I 340 1 736 3076 r 510 754 l 083
FoPL-pensionsanstalter t 278 513 t79l I 159 832 I 065
L FciPL-pensionsanstalten 4802 5 591 l0 399 515 231 362
KAPL-pensionsanstalten I 127 t44 t27t 817 443 827
Alla arbetspensionsanstalter 8 547 7990 16537 815 387 608

l. l.-31. 12. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 990 t022 2012 948 439 689
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AR BETSLO SHETSPENSIONER
31. 12. 1983 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pe nsionsbeviljarc Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pcnsionsanstalter 7 645 13098 20743 2 192 I 135 t 525

F<iPL-pcnsionsanstalter 414 477 89r t 432 815 I 102

L Fo PL-pensionsanstalten | 447 I 571 3 018 998 382 677

KAPL-pensionsanstalten 5 450 2517 7 967 | 146 508 945

Alla arbetspensionsanstalter 14956 l7 663 32619 I 674 970 1293

l. l.-31. 12. 1983 beviljadc

Alla arbetspensionsanstalter 5 848 6482 12330 2055 I 178 I 594

FAMILJEPENSIONER
31.12. 1983 geitlandc

Pensionsbcviljarc

Antalct
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk,/min

Pcnsionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstaltcr 56773 I 082 5264t 14 156 66797

FoPL-pensionsanstal ter 98ll 957 9 424 2 168 11592

LFoPL-pcnsionsanstalten 23 330 307 22497 4250 26741

KAPL-pcnsionsanstalten 29969 492 28 331 6312 34643

Alla arbetspensionsanstalter l 19 883 774 I 12 893 26886 139'779

l. l.-31. 12. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter ll09l 817

ALoERS-, INVALID., ARBETSLOSHETS- OCH FAMILJEPENSIONER
31. 12. 1983 giillande

Pensionsbeviljare
Grund-
pension

imedeltal
mk,/mAn

APL-pensionsanstalter 323070 l 387

FoPL-pensionsanstalter 45 439 I 439

LFoPL-pensionsanstalten 176 860 415

KAPL-pensionsanstalten I l8 361 756

Alla arbetspensionsanstaltcr 663730 l0l9

l. l.-31. 12. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 75 368 1224

Minimiskydd
APL-pensionsanstalter 5114.9
FoPl-pensionsanstalter 762,2

L FciPL-pensionsanstalten 859,0

KAPL-pensionsanstalten I 048.0

Alla arbetspensionsanstaltcr 7 784.0

Regisrrerat t iIkiggss k ydd 3t2,0

Antalet
pensioncr

Av ilders- och invalidpensionstagarna erholl 17432 dessutom registrerad titldggspension. i medeltal l3l7
mk/min. Dessa var i hurudsak APL- och FciPl-pensioner. Av lamiljepensionerna var 4 153 enligt tilldggslbr-
minerna. imedeltal 1027 mk/min.

1. 1.-31. 12.1983 UTBETALADE PENSIONER, MILJ. MK
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ARBETSTAGARENS PENSION

PSC:s allmrinna broschyr fdr privat-
onstrillda k)ntogare har reviderats.
Broschyren innehdller detaljerade upp-
gtfter om dlders-, invalid-, arbetslcis-
he t s- o ch familj epensionssky dde t.
Broschyren kan bestcillos grotis frdn
Pensionsskyddscentrolens postnings-
enhet.
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