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1982 Lever den arbetsoensionsftir-

scikrade kvar i gdrdageni Finland?

Pensionsskyddscentralen utfcir med ett par irs mellanrum en
underscikning om hur vdl allmdnheten kdnner till arbetspen-
sionssystemets huvuddrag. Underscikningen liter oss ana vilket
slags information som har nAtt fram och hur den har uppfattats
och ger dessutom besked om vad folk tror, vad man vdntar sig
och vad man inte vill ha. Den senaste unders6kningen blev klar i
!ol och den fick ocksi genast spaltutrymme i vir tidning.

Pensionsskyddscentralen vill alltsi med sprikfilosofen
Hayakawas ord fcirscika skapa sig en egen "karta" eller en be-
greppsmdssig orientering som motsvarar "terrdngen" dvs. all-
mdnhetens faktiska erfarenhet. I vilken min motsvarar dt all-
mdnhetens karta eller fcirestdllning om sin livsmiljd terrdngen,
dvs. samhdllets faktiska struktur? Den bild som Ijoltrets under-
srikning i Taloustieto r.y:s och Finska Gallups regi gav var minst
sagt riverraskande.

Man frigade hur stor del av befolkningen iarbetsfdr ilder som
fAr sin utkomst frin jord- och skogsbruket, hur stor del frin
industrin och hur stor frin serviceyrkena. Attio procent av dem
som besvarade frigan trodde att lantbruksbefolkningens andel
lig mellan tjugo och femtio procent (den faktiska andelen 6r
under tio procent). Bara en dryg tredjedel av svararna visste, att
hiilften av personerna i arbetsfcjr ilder skaffar sig sitt uppehiille
inom serviceyrkena.

Det dr ocksA mdjligt att det iir fel pi de anvdnda begreppen,
dvs. pi den erbjudna kartan. Folk har kanske uppfattat servi-
ceyrkenas omride mera snivt dn forskaren avsett; rnan har
kanske t.ex. inte fcirstitt att lararna och ldkarna hcir till denna
storgrupp. (Pi samma sdtt kan de som uppger for forskarna att de
har fitt sin arbetspensionsinformation frin "broschyrer" lika viil
tanka pe t.ex. "fciredrag" eller "annan vdgledning". Det giiller i
synnerhet de finsksprikiga, eftersom orden "esite", "esitelm6"
och "esittely" liknar varandra si mycket.) Bendgenheten att 6ver-
uppskatta lantbrukets andel kan dock knappast bero pi nigot
missforstind. Snarare kan det vdl betraktas som ett tecken pi att
omvdlvningarna i samhdllet och virt liv trots allt inte har lyckats
sl6 i spillror den bild av virt land som vi fick i folkskolan.

Pi det hdr omridet finns det mycket sAdant, om vilket vi
egentligen inte vet vad vi vet. Skdrvorna av v6rt vetande hdnger
inte ihop. Ndr undersokningarna visar, att centrala termer inom
nationalekonomins eller den internationella politikens omr6de,
som dagligen nir TV-tittarnas dron, fortsiitter att vara obekanta
fcir en del av tittarna, kan man inte lita bli att friga sig i vilken
min nyhetssdndningarna och informationsprogrammens bud-
skap dverhuvudtaget nir fram. Men ndr en redaktdr intervjuar
en smibrukare eller gruvarbetare, vem som helst, frin vilken
avkrok av landet som helst. sinar strcimmen av skolat arbets-
marknadssprik eller odlingsteorier aldrig. Bilden ar alltsa mycket
oenhetlig.
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Nir man har beriittat fcjr allmiinheten om arbetspensions-
skyddet eller fr6gat eller diskuterat med allmdnheten om detta
skydd, har frigoma i allmlnhet stdllts si hiir: Hur mycket kan
man vinta sig att folk vet? Vad iir det minsta man miste ber6tta?
Hur borde det berdttas? Parallellt hlrmed borde man 6gna 6kad
uppmiirksamhet 6t de sammanhang, ddr arbetspensionsskydds-
vetandet infogas, it hur den sociala tryggheten inordnar sig i
nationalekonomins och samhlllets gemensamma ftilt. En jiirn-
vigskarta dr inte till nigon hjiilp for den som vill orientera sig
med ryggsiick pi ryggen och kompass i handen.

Yrjd l-ormola

4



Vad domstolssprdket anbelangar

F6rsiikringsdomstolen har pi
senare tid friserat sitt sprAkbruk.
Ndr man jtimfcir nigra av de
fiirskaste besluten med beslut
som har utf,drdats fcir nigra tr
sedan,liigger man mdrke till up-
penbara fcjrscik att utveckla ut-
tryckssdtten'si att mottagaren
skall kunna fcirsti besluten. Sat-
serna har blivit kortare och
punkterna har blivit flera.

Fcirsdkringsdomstolen dr
frirvisso inte den enda myndig-
het, som har skickat ut obegrip-
liga texter till sina kunder. Tvdr-
tom miste man viil sdga att den
liittbegripliga tjanstemannen all-
tid har varit ett undantag. Men
det t'aller sig naturligt att just vi i
den hdr tidningen gldder oss tt
utvecklingen vid fcirsiik-
ringsdomstolen.

De som arbetat med att ut-
veckla fcirsikringsdomstolens
sprikbruk har mihdnda fitt
impulser av iimbetsspriks-
kommitt6n, som inledde sitt ar-
bete hcisten 1979 och nyligen har
slutfcirt sitt uppdrag. Kommit-
t6n bestod av experter pi lag-
stiftningsarbete. tingspraxis.
sprikvird, utbildning, informa-
tion och planering frin olika in-
stanser inom statsfdrvaltningen
och rdttsviisendet. Kommitt6n
hade som viigkost fitt en pro-
memoria, diir siisom kriterier fcir
ett fungerande sprik uppstilldes
fciljande av skriftsprikets nor-
mer, ett allmiint kiint ordfcirrid
och en enkel satskonstruktion.

Skriftsprikets regler har
spriiket inom virt riittsvdsende
och 6ven spriket i fcirsiikrings-
domstolens beslut nog alltid
iakttagit. Huvudsatsens slut blir
aldrig bortglcimt trots de minga
bisatserna, finskans bojnings-

former lyckas man ocksi jongle-
ra med, vilket iir allt annat dn
litt med alla utvikningar i texten
och svenskans ordfciljd iir stund-
om rak och stundom icke. precis
som sig bcir.

Hur begriplig en vokabuldr
iir, blir alltid en bedrimningsfri-
ga. Man kan inte begiira att
spriket skall vara hundrapro-
centigt feltritt. Sjiilva 6m-
betssprikskommitt6n anvdnder
i sin fcirfattningstext ord som
'kriteeri' och'normi' nir de rent
finska orden'tunnusmerkki'
och'sdint<i' inte tycks uttrycka
den exakta tanken. Ocksi fin-
narna har dock hunnit viinja sig
vid minga l6nord. - De som
skriver fcirsdkringsdomstolens
beslut stir rdtt sillan infdr term-
problem, dven om det finns
svirtolkade lackord i fcir-
sikringssprtket.

Rdttsviisendets och 6ven fcir-
sdkringsdomstolens sk6tesynd
har varit de monstrucist langa
meningarna. Man har fcirscikt
relatera hela det aktuella fallet i
en enda mening och domstolens
utslag i en andra mening. Fcir-
klaringar, ytterligare fcirklaring-
ar och fcirklaringars frirklaring-
ar har lett till de mest vidunder-
liga bisatskonstruktioner.

Orsaken till de linga me-
ningarna har varit att man velat
skydda en text. Man har tiinkt,
att en enhetlig satsslinga gcir det
omojligt att avskilja en del, som
kunde tolkas fel eller placeras i
ett oriitt saksammanhang. Detta
omvirnande iir dock fcirmodli-
gen delvis otillriickligt och delvis
onodigt. Det iir nog mojligt att
ta ut en del och t.ex. placera tre
streck framfcir och efter denna
del fcir att anvdnda den som ett

citat, men den hdnvisning till ci-
tatets ursprung som alltid miste
finnas med gcir det i andra sidan
mcijligt fcir den misstrogne liisa-
ren att scika sig till ursprungs-
texten. Med detta omvdrnande
vinner man i alla hdndelser
mindre med tanke pa det all-
miinna rdttsskyddet 5n man fcjr-
lorar, nir kunderna fir lov att ta
emot obegripliga texter. Ett
obegripligt domstolsutslag iir en
r6ttskrlnkning. En uppsitlig
sidan. Inte "culpa". Dessutom
fortsatt. Forsiikringsdomstolen
har alltsA pAborjat bittringen i
rdtt dnda. Diirom rider inget
tvivel.

YLla
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JOUKO SIRKESALO

Pensionsskyddscentralens vit'L' vcrkstcillandc di-
rcktcir.louko Sirkesalo har t'orit ordfdronde i en av
Pcnsionsskyddscentralen.s st.t relsc tillsatt arbets-
grupp, .tom har./brberett dcn tckniska verkstrillig-
het cn ar' ./brt ids pensions s.t'.st cmct fiir ./i'ont ve t ero-
ncr.

Inom det narmaste halviret kommer 10000
miin att fi veteranpension. Situationen iir ny och
ovan fdr dem. Goda rid kan behcivas fcir att
veteranerna inte skall gcira nigra oncidiga drag
och for att veteranarendena skall bli snabbt och
smidigt behandlade.

I. TA REDA P,l HUR DU HAR DET NU
OCH HUR DET KOMMER ATT BLI NliR
DU G,IR I PENSION
Det hdr ridet betyder egentligen tre olika saker.
For det fcirsta borde en veteran ta reda pi om
han uppfyller lagens fcirutsiittningar. Till de "liit-
ta" fdrutsattningarna hcir frontmannatecken
och bosiittning i Finland, att man inte har nigon
pension frin fcirut och att man har fyllt 58 ir eller
dr <iver 30Vo invalid. Svirare iir det att veta om
man har intjiinat pension i minst tio irs tid och,
ifall man inte mera arbetar, om s.k. kommande
tid beaktas i pensionen. Allra svirast ir det att
avg<ira om en veteran har arbetat tillriickligt
linge iett tungt arbete och om hans arbetsfcirmi-
ga har nedsatts si mycket att det utgrir en olii-
genhet i arbetet. De hiir sakerna avgcirs dock
f<irst av ndmnden fdr veteranpensionsdrenden
efter en individuell prcivning. Niir niimnden har
kommit ordentligt iging med sitt arbete blir
frigorna sikert bdttre belysta.

Ndr en veteran har kommit pi det klara med
eller itminstone sjiilv tycker att han uppfyller
fcirutsiittningarna fcir utfiende av pension,6r det
skiil for honom att ta reda pi hur stor pensionen
skulle bli. Han kan di hcira sig fcir om saken
antingen hos Pensionsskyddscentralen eller hos
arbetsgivarens pensionsanstalt. Om det verkar
som om veteranpensionen skulle bli liten, l6nar
det sig fcir veteranen att kontakta Folkpensions-
anstaltens lokalbyri och ta reda pi mcijlighe-
terna att fi frontmannapension frin Folkpensi-
onsanstalten. Nigra stcirre mcijligheter till extra
fdrtjiinster har en veteranpensioniirju inte; grdn-

Fem rdd till fronNeteranen

sen 61 530 mk/min.
Den tredje saken som en veteran miste avgora

[r frigan om han vill liimna sitt arbete eller inte.
Det iir ocksi skdl fcir honom att diskutera semes-
ter- o.a.dyl. frigor med arbetsgivaren. Arbetsgi-
varen kanske ocksi kiinner till hur man s<iker
pension och hur stor pensionen skulle bli.

2. ANSKAFFA DE BIIAGOR DU BEHAVER
For anscikan om veteranpension behcivs inte
siirskilt minga bilagor, men det iir skiil att skaffa
dem i tid och att se till att de iir riktiga. Hiir-
igenom kan man paskynda iirendets behandling.
Frin militiirdistriktets stab bcir man fi ett intyg
over att den fdreskrivna fronttjdnsttiden pa tva
ir iir uppfylld. Av intyget kan pensionsanstalten
dven se om scikanden har varit krigsfinge och om
han har tilldelats frontmannatecken. Hir kan
det vara skiil att namna, att en veteran med minst
2(Fprocentig krigsskada inte behciver niigot
sidant intyg.

Fcir utredande av veteranens arbetsfcirmiga
behovs ett ldkarintyg, som inte fir vara alltfcir
gammalt utan bcir utvisa veteranens nuvarande
hiilsotillstind. Ldkarna brukar veta hurudant in-
tyg som behovs fcir iindamilet; B-intyg kallas det
pi facksprik. En veteran som i samband med
rehabilitering eller ndr Olycksfallsverket behand-
lat ett lrende har fitt ett lika detaljerat liikarin-
tyg, kan skicka med det i stiillet.

Den som har barn under 18 ir skall helst
bifoga ett iimbetsbevis till sin anscikan. Atmins-
tone bcir han komma ihig att niimna fcir den som
fyller i anscikningsblanketten att han har sidana
barn, eftersom det innebdr att han har riitt till s.k.
barntilliigg.

3. SE TILL ATT DU FIR
EN VETERAN PEN SION SAN S d KAN GJ ORD
Betjiiningspunkterna inom arbetspensionssys-
temet har pensionsanscikningsblanketter och ger
dessutom giirna all den expert- och sekreterar-
hjiilp som kan behovas vid blanketternas ifyllan-
de. Scikanden kan v6nda sig till den pensionsan-
stalt, diir arbetsgivaren har skOtt sinpensionsfcir-
sikring. Han kan ocksi upps<ika det bankkon-
tor, ddr han har sitt lcinekonto. Folkpensions-
anstaltens lokalbyrier ger likasi betjiining i ar-
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betspensions6renden, med vilka ans<ikan om
fcirtidspension for frontveteraner kan jiimstillas.
Lantbrukarna kan sisom med sina andra pen-
sionsangeldgenheter viinda sig till Lantbruks-
f<iretagarnas pensionsanstalt och dess ombud.
Inom helsingforsregionen erbjuder Pensions-
skyddscentralens kundbetjiiningsenhet sina
tj6nster.

Var en adscikan om veteranpension iin gdrs
kommer den i allminhet till Pensionsskydds-
centralen, dar uppgifterna om sdkandens arbets-
fcirhillanden och om bl.a. invaliditetsgraden pi
grund av en militiirskada infcirs. Frin Pen-
sionsskyddscentralen vidarebefordras anscik-
ningarna till respektive pensionsanstalt fdr be-
redning. Fciljande steg iir den veteranniimnd,
som 6r anknuten till social- och hiilsoviirdsminis-
teriet. I det inledande skedet kan det befaras, att
ansokningarna kommer att hopa sig hos namn-
den, men ett tidigt inliimnande av en ansrikan
kan tyviirr knappast idetta fall hjiilpa upp saken.
Om det uppstir stockning, blir saken inte biittre
av att man hcir sig fcir var en anscikning befinner
sig och hur lAnge det drcijer innan drendet 6r
avgjort.

Den som ans6ker om fcirtidspension fcir
frontveteraner behciver inte bereda sig pi att
besvara en mdngd svira frigor. Pi ansciknings-
blanketten efterfriigas endast de normala per-
sonuppgifterna, till vilken bank pensionen skall
utbetalas, uppgift om det senaste arbetsfcirhAl-
landet och hur sdkanden emnar avsluta detta
fdrhillande, vilken liikare scikanden har uppscikt
och vilka olegenheter i arbetet den nedsatta ar-
betsfcirmigan enligt scikandens mening medf6r.
Betrdffande arbetet efterfrigas dessutom vilka
som 6r de mest betydande pifrestningarna. Om
scikanden bara har de bilagor som behcivs, tar
det normalt inte minga minuter att fylla ianscik-
ningsblanketten. For diskussioner och gamla
minnen kan det i stiillet 6tgi betydligt mera tid.

4. DU FAR ETT FORHAND SBESLW - RETUR-
NERA DEN MEDFOLIANDE BIANKETTEN
Stdrsta delen av dem som kommer att ans6ka
om fcirtidspension fcir frontveteraner arbetar
formodligen alltjiimt vid anscikningstidpunkten.
Niir nimnden sedan ger sitt beslut om pensions-

rdtten, blir pensionsscikanden tillfrigad om han
vill liimna sitt arbete. Pensionsanstaltens brev
kommer inte att innehilla minga frigor. Att
besvara dessa frigor kan vara svirt endast om
man vill fortsitta att behilla en bisyssla, dir
lcinen nirmar sig det i lagen tillitna maximibe-
loppet. En andra kategori, som kan finna det
svirt att besvara pensionsanstaltens frigor, iir de
lantbrukare, som inte vill avsti helt frin sin lii-
genhet utan vill fortsatta att arbeta de tillitna 75
av den tidigare arbetsmangden.

5. Ffu|GA EN EXPERT
Det 6r omcijligt att gissa sig till alla frigor, som
en frontveteran kan stdllas infcir, men det ir
alltid mcijligt att komma med ett gott rid: viind
Dig till en expert. Sidana experter finns det vid
de lokala betjiningsenheterna. Om frigan blir
alltfor kinkig, blir det nimnden, Pensions-
skyddscentralen eller en pensionsanstalt som fir
besvara den. Normalt finns det ett svar pi varje
friga, dven om det givetvis bara 6r veteranen
sjiilv som kan svara pi t.ex. frAgan om han skall
lortsdtta att arbeta eller ta ut pension.

Den nya pensionsanordningen har varit efter-
liingtad. Nu dr det bara att hoppas, att den svarar
mot de nya pensionstagarnas fcirhoppningar,
Sven om den inte iir nigon god lcisning pi alla de
problem, som de 60000 f<jrviirvsarbetande vete-
ranerna i virt land har att kiimpa med.
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Pensionsskyddet i sin ordning -
dldringarna och familjerna i tur

OrdJbranden /br riksdagens sot.iolutskott, riks-
dagsman Matti Puhakka upp/attar social-
politiken som ett redskap, med vilket skillnader i
vcillrirden i vdrr samhtille kan ut.fuimnas och miss-
./drhdllanden avh,jrilpas, baro man lyckas uppnti
tillrricklig enighet om sot'ialpolitikens inriktning.
Puhakku kon.stuterar, au so('iolpolitiken tir t,tt
viktigt elcmcnt vid uppb.v'ggnaden av det ntcin:k-
I i ga I ivt t s ba sJbru tscit tni ngor.

Puhakka anser, att de stora basavgdrandena
for pensionsskyddets vidkommande inom ra-
men fcir vira tillbudsstiende resurser numera 6r
fattade. I framtiden kommer socialpolitikens
stora uppgift enligt honom att vara att trygga
illdringsbefolkningens och barnfamiljernas
framtid samt att lcisa diverse problem med an-
knytning till arbetslivet.

- Det betyder dock inte, att det inte fortfa-
rande skulle finnas en mdngd problem ocksi
inom pensionsskyddsomridet, problem som
kriver en snabb lcisning. I min egenskap av riks-
dagsman fir jag varje minad ta emot ett tjugotal
pensionshandlingar av den anledningen, att pen-
sionssystemet har tagit alltfrir l6ng tid pi sig fdr
behandlingen av ett drende eller for att beslutet
har varit negativt. Det upplever jag som ett stort
problem.

- I sidana fall har det ofta varit frigan om
att en pensionsansrikan har avslagits inom ett
pensionssystem och bifallits inom ett annat. Da
kan det ju inte gdrna vara frigan om att pen-
sionsscikanden skulle ha lel. Nej, nog miste det
vara beslutssystemen, som det brister i, fcirmo-
dar riksdagsman Puhakka.

BRISTERNA BORT
Puhakka framhiller att man inte f6r uppfatta
pensionspolitiken som en list konstruktion, som
har antagit en viss skepnad under irtiondenas
ging och som man nu inte mera kan rucka pi
6ven om t.ex. miljdn och arbetsfcirhillandena
undergir viisentliga fcirdndringar.

- Motstridiga pensionsbeslut borde inte fi
fdrekomma och pensionsavgcirandena borde
hilla en standard som gdr att ingen behciver vara
riidd for att lata en pensionsanstalt behandla sitt
pensionsdrende, sdger Puhakka.

- Nu miste vi ocksi ta itu med pensionssys-
temens interna missfcirhillanden, t.ex. med
frigan om de varierande pensionsildrarna.
Inom den offentliga sektom finns det t.ex. yrken
med mycket liga pensionsildrar, medan det
inom den privata sektorn finns minga tunga och
pifrestande yrken diir den allmtnna pensionsil-
dern 61 65 ir.

- Av det hiir kan man dra den slutsatsen, att
frigan hur tungt och slitsamt ett arbete iir inte
har beaktats tillriickligt inom pensionspolitiken,
framhiller Puhakka.

Puhakka dr dock samtidigt av den isikten, att
pensionsbcirdan ar tung i virt land och att det
diirfcir knappast finns nigra stcirre mcijligheter
att utoka pensionsutgifterna eller siinka den all-
mdnna pensionsildern. Det finns varken eko-
nomiska resurser eller fysiologiskt sett tillriickligt
vil underbyggda krav for sidana reformer, sdger
Puhakka.

MA: NNISKAN I FdRGRUNDEN

- Jagtycker att fr6gan om en minniskas pen-
sionsilder iframtiden bcir kunna lcisas utgiende
ifrin hennes egna behov och egenskaper. Pen-
sionsilderskommitt6ns lcisningsmodeller erbju-
der olika alternativ, pi basen av vilka man borde
kunna finna en lcisning pi pensionsilderspro-
blemet, menar riksdagsman Puhakka.

Puhakka framhiller, att pensionsanordning-
arnas viktigaste uppgift iir att erbjuda en m6n-
niska ett miinskligt alternativ, ndr hennes arbets-
fcirmiga har nedgitt si mycket, att hon inte
klarar sig i arbetslivet utan oskiiliga anstrang-
ningar. Pensionssystemet bor vara tillriickligt
smidigt fcir att kunna trygga en mdnniskas ut-
komst si att hon inte utsetts fcir orimligt stora
pifrestningar eller hamnar i en fdrcidmjukande
situation.

- Med det hiir menar jag, att man inom
pensionssystemen mAste f,ista stdrre avseende
vid de impulser hos individerna, som hdr sam-
man med deras individuella livsfcirutsdttningar. I
fcirgrunden trdder di sidana frigor som hur en
minniska tycker sig klara t.ex. sina dagliga ar-
betsuppgifter, de ekbnomiska fcirpliktelserna i
samband med familjens och sin egen fcirscirjning
och de nya krav som samhillet hela tiden stiiller
inom arbetslivet, sager Puhakka.
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- Jag har deltogit i arbetslivet bdde i skogsarbeten
och fobriksarbeten, och ddrfdr granskar jag so-
cialpolit ik en uy b l. a. fac kfdreningsrdre lsens s yrt-
vinkel.

- Man kan inte utgd ifrdn att en mtinniska skulle
klara sig ensam i livet. Vorje mcinniska behdver ett
samfund, drir hon kan kcinna qtt hon inte blir
utnyttjod av ndgon annan och de)r honfdr uppleva
en fundamental tygghet.

PENSIONSINKOMSTERNA
INBJUDER TILL KRITIK
- Det har talats mycket om pensionsin-
komstens storlek och om pensionsinkomstskill-
naderna. Om man vill gcira nigonting it dessa
problem, dr det bdsta sittet dock att gi direkt till
pensionslcinens grunder, dvs. till skillnaderna i
fcirviirvsinkomst. Genom en iindring av dessa
grunder iindrar man ju ocksi pensionslcinen.

- N6r det blir tal om pensionernas belopp
och niv6, bcir man hilla i minnet, att arbetspen-
sionssystemets grunder baserar sig pi avtal mel-
lan arbetsmarknadsorganisationerna. Dessa or-
ganisationer har ju sinsemellan kommit clverens
om att en del av arbetstagarnas lcin skall anvdn-
das fcir pensionsskyddets finansiering, pipekar
Puhakka.

Puhakka vill ocksi piminna oss om att den
som tillhdr arbetspensionssystemet pa detta satt
genom en lag har fitt utf,Astelse om en viss ar-
betspension upp till 60 procents nivi beriiknat pi
arbetsinkomsten. Arbetspensionernas finansie-
ring har ofta anviints som ett politiskt instru-
ment. Det kan kanske ibland ha varit befogat,
men det skulle aldrig fi gi diirhiin, att pensions-
skyddet iindras allt efter som konjunkturerna
vdxlar.

- Om vi ser till det totala pensionsskyddet ir
den nya folkpensionsreform, som tillforsiikrar
alla mdnniskor som inte har varit med i arbetsli-
vet eller bara har arbetat under en kort tid en
minimiutkomst, av stor betydelse. Den nuva-
rande behovsprcivade folkpensionen har varit
bristftillig, sdger riksdagsman Puhakka.

FRAMTIDSWSIKTER

- Vir befolkning blir allt 6ldre. Jiimsides med
pensionspolitiken triinger sig frigan hur vi skall
lcisa de med ildrandet sammanhcirande proble-
men allt mera i fcirgrunden. Kommer vi att ha
mod och ork att bryta de gamla traditionella
uppfattningarna om anstaltsvirdens roll inom
ildringsvirden och skapa fciruts6ttningar fcir ett
fastare familjesamfund, dir ildringarna deltar
aktivt i samfundets liv? Det iir enligt Puhakka en
av de frigor, som pockar pi sin lcisning.

Puhakka fortslitter med att sega att man inom
familjepolitiken i framtiden miste iigna cikad
uppmiirksamhet 5t de unga familjerna och deras
mcijligheter att skaffa sig sin utkomst och en
fundamental trygghet i livet. Till de unga famil-
jernas problem hcir idag de stora studieskulder-
na, svirigheterna att fi och fi behilla en arbets-
plats samt bekymren fcir barnavirden och ut-
komsten.

VIKTIGAST TdN UINNTSTIN
ATT FA ARBETA

- Arbetet och det livsinnehill arbetet skdnker
iir en viktig sak frir mdnniskan. Diirfcir miste vi
ligna stdrre uppmiirksamhet At att oka mojlig-
heterna att skapa nya arbetstillftillen och diiri-
genom it att cika miinniskornas primdra trygg-
het, siiger Puhakka.

- Niiringslivet miste kunna skapa en kon-
kurrenskraftig industri om arbetstillfdllena skall
tryggas. Samhiillet miste fi tillrnckligt med re-
surser fcir att kunna cika mtnniskornas viilfdrd
genom en effektivering av undervisningen, hiil-
sovirden, den sociala verksamheten och bo-
stadspolitiken. Hiirigenom kan ocksi sysselsiitt-
ningen i virt land fcirbiittras, avslutar riksdags-
man Puhakka vir intervju.

Interujuare: JAAKKO UAX mfN
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ANTTI SUOMINEN

Betcinkande av kommissionen for
frdgor rorande bedomning
av arbetsoformdga

Soc'ia l- och hcilsot'drd sm irti.t t t'r i et t ill sa t t e ijanuar i
1980 cn kontnti.rsion nted upfuraget att koordine-
ra utredning.\orbelet inom /blkpension.s- och ar-
bt' I s p e n s i o ns s'1's t e m e n rd r tt n d c d e n s c n a.s t c u I v e t k -
lingcn inom praxis .lbr upp.skattning uv arbatso-
/'drnfigo. Vidarc .skulle kommissiottctt klarltiggn
brister och mis.sftrhdllanden i verk.sanrhcten ./br
konstoterandc av arbetso/drmdga och avgdrarulc
o v' ci r e nd cn r ti ra nd e a r b c t s oJ d r m d g a nrc d b t' a k t a t t -
tlc tiven av bcl.t'delscn ov cn enhetlig bc.slut.sverk-
sqmhet. Kommissionan har nu a/iar tvd drs urbt'tL'
tiverlcimnat sitt betcinkandc till .vociol- och hcil-
.sovdrulsntinis t erie t.

Kommissionen har utrett frigan om den se-
naste utvecklingen inom praxis fcir uppskattning
av arbetsofrirmiga inom folkpensioneringen och
arbetspensioneringen. Huvudvikten har varit
lagd pi utredandet av mdjligheterna att riitta till
brister och missfcirhillanden i verksamheten f6r
konstaterande av arbetsoformiga och avgciran-
de av drenden rcirande arbetsofcirmiga. Kom-
missionen har gjort ett antal forslag till fdrbatt-
ringar. Som milsiittning har man haft att uppni
en si enhetlig beslutspraxis som mojligt redan
niir det gdller verksamheten bland de ldkare som
behandlar pensionssokandena.

Verksamheten fcir avgcirande av invalidpen-
sionsdrenden awiker frAn den civriga pensionsbe-
slutsverksamheten sAtillvida att det fcirekommer
prcivning inom den forra. F6rekomsten av prciv-
ning har pi ett fciredcimligt siitt behandlats i
kommissionens betdnkande. Kommissionen fci-
reslir att alla pensionsanstalter vid avgcirandet
av ett pensionsdrende skulle ha tillging till sam-
ma utredning och att man inte med avsikt skulle
trdffa motstridiga avgciranden. Samtidigt kon-
staterar kommissionen emellertid i betdnkandet,
att det i vissa fall pi grund av t.ex. skillnaderna i
definitionerna av begreppet arbetsofdrmiga kan
vara befogat att avgcirandena blir olika.

KO M M IS Src N EN S UTRED N IN GAR
Kommissionen har klarlagt nuvarande praxis
fcir beviljande av invalidpensioner. I betdnkan-
det ingir en redogorelse fcjr de fcirefintliga pen-
sionsorganisationerna samt for lagstiltningen
rorande forutsiittningarna for utliende av inva-

lidpension. Fcir kartliiggande av sjilva besluts-
praxis gjorde kommissionen en frAgeundersdk-
ning, genom vilken man avsig att klarliigga pen-
sionsanstalternas beslutsprinciper och -vanor
samt de med verksamheten sammanhdngande
problemen.

Kommissionens frigeundersrikning gillde
Folkpensionsanstalten, samtliga pensionsfcirsdk-
ringsbolag, LEL Arbetspensionskassan, Lant-
bruksfciretagarnas pensionsanstalt, statskonto-
rets pensionsavdelning, Kyrkans centralfond,
Kommunala pensionsanstalten, Sjcimanspen-
sionskassan, l2 pensionsstiftelser och -kassor,
vilka 61 1978 hade en verksamhetskrets omfat-
tande civer 6(X)0 personer, samt tre sidana pen-
sionsstiftelser, som sagda 6r hade en verksam-
hetskrets omf'attande 300-400 personer. Denna
utredning gav besked om tillviigagingssiitten vid
avgcirandet av invalidpensionsansrikningar i da-
gens liige.

Som en fdljd av den hojda avslagsprocenten i
invalidpensionsdrendena mot slutet av senaste
irtionde har man borjat iigna <ikad uppmiirk-
samhet 6t statistikfciringen och utredningsverk-
samheten giillande invalidpensionerna. Kom-
missionens betiinkande innehiller en omfattan-
de statistikdel, ddr man system fcir system grans-
kar det fcirefintliga statistikmaterialet rcirande
invalidpensioner. Kommissionen har dock i sitt
betdnkande konstaterat, att man med statistiska
utredningar bara kan ftirklara en del av den
relativa cikningen av antalet avslag i invalidpen-
sionsdrenden under iren 1978-1979 och den
dhrpif<iljande relativa minskningen av avslagens
antal.

Utgingspunkt fcir verksamheten fcir avgciran-
de av invalidpensionsdrenden bildar liikarutli-
tandet i ett fall. Den pi fdltet verksamma be-
handlande ldkaren intar en nyckelposition vid
beredningen av pensionsbeslut. Fcir klarliiggan-
de av de synpunkter som sammanhdnger med en
ldkares arbete pi fdltet ndr har utldrdar utlitan-
den fcir ansdkningar om invalidpension giorde
kommissionen en omfattande enkdtunderscik-
ning bland liikarna. Ett av syftena med enkdten
var att klarliigga vad likarna tycker om verk-
samheten fdr avgcirande av invalidpensionsan-
scikningar. Undersrikningen omfattade <iver
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3000 liikare, av vilka over 86Vo besvarade de
framstdllda frigorna.

Den behandlande ldkarens viktiga roll vid av-
gcirandet av invalidpensionsdrenden framtriidde
tydligt vid underscikningen. Enligt underscik-
ningen iir den behandlande liikaren initiativta-
gare i ungqfldr en fidrdedel av alla fall av invalid-
pensionsanscikningar. Vidare visade underscik-
ningen, att ca75Vo av de patienter som ber om
ett liikarutlitande fir ett sidant. Resultaten frin
ldkarenkiten finns isin helhet tillgiingliga sisom
en separat handling hos social- och hdlsovirds-
ministeriet.

KOMMISSIONENS FORSLAG
Kommissionen fcireslir i sitt betdnkande re-
formitgdrder inom verksamheten fcir avgcirande
av invalidpensionsdrenden, vilka dels ir avsedda
att piverka verksamhetens sakliga innehill och
dels 6r av teknisk natur. Andringsfcirslagen gdl-
ler sivdl arbets- som folkpensionssystemet. Det
kan vid en forsta anblick fcirefalla som om vissa
fcirslag skulle ha en liten praktisk betydelse, men
de gjorda frirslagen bildar en helhet, som enligt
kommissionens uppfattning inte f6r brytas om
man vill istadkomma en verklig fcirbdttring
inom verksamheten frir avgcirande av invalid-
pensionsarenden. Nedan fciljer en redogcirelse fcir
de viktigaste 6ndringsfcirslagen.

F O r h an ds a n m ri lning sfi) rfar ande
o c h rddp lri g n i ngs s k y I di g he t
Kommissionen foreslir att ett system med for-
handsanmdlan mellan folk- och arbetspensione-
ringen tilldmpas i sidana fall diir nigon ansciker
om invalidpension frin siviil folk- som arbets-
pensioneringen. Om en sAdan fcirhandsanmdlan
ger vid handen, att pensionssystemens avgciran-
den troligen skulle bli motstridiga, borde pensions-
anstalterna vara skyldiga att ridpliiga sinsemel-
lan.

Fcirslagen om fcirhandsanmilningsfdrfarande
och r6dpligningsskyldighet baserar sig pi den
omstandigheten, att det under den senaste tiden
framfcirts mycket kritik mot att arbetspensions-
och folkpensionssystemets avgoranden i minga
fall har varit motstridiga. Det dr omcijligt for en
pensionsscikande att fcirsti, hur han kan anses

vara arbetsofcirmcigen inom det ena systemet
och arbetsfcir inom det andra. Utgingspunkten
iir ju den, att det av pensionssystemen erbjudna
utkomstskyddet bildar en helhet, som forverkli-
gas fcirst ndr en pensionsscikande ftr pension
frin biigge systemen. Kommissionen utgir i sitt
betdnkande ifrin att forhandsanmiilningsfcirfa-
randet och ridpliigningsskyldigheten i regel skul-
le leda till att anstalternas avgcirare genom sina
r6dpliigningar skulle komma fram till ett och
samma slutresultat efter att ha tagit del av alla
relevanta fakta som den andra anstalten har
tillging till.

Genomfcjrandet av kommissionens fcirslag
skulle innebdra att pensionsbeslutets utfdrdande
fcirdrojs nAgot. Det vore dock inte av stdrre
betydelse fcir pensionsscikanden, eftersom sjuk-
f<irsikringens dagpenning genom en reform i
borjan av detta 6r har blivit primdr i fcirhillande
till arbetspensionerna och invalidpension silun-
da i princip skall borja utbetalas forst efter det att
vederbcirandes rdtt till dagpenning frin sjukfcir-
sikringen har upphcirt.

Kommissionen har vidare fdreslagit, att so-
cial- och hilsovirdsministeriet skulle inrdtta en
siirskild utvecklings- och upplciljningsgrupp,
som skulle civervaka att forhandsanmiilningsfcir-
farandet och r6dpliigningsskyldigheten iakttas.
Denna grupp skulle utarbeta statistik och rap-
porter civer antalet avvikande pensionsbeslut
och orsakerna till avvikelserna. Hdrigenom skul-
le man fi veta om kommissionens milsdttning,
ett minskande antal motstridiga beslut, har
uppnitts. Kommissionen fcireslir, att fcirhands-
anmdl ningsfcirfarandet infcirs fcire ingingen av
ir 1983. Utvecklings- och uppfoljningsgruppen
borde dverlimna en rapport med eventuella
6tgdrdsfdrslag till social- och hdlsovirdsministe-
riet fore 31. 5. 1984.

Fr)rslag gcillonde
cindringssdkandet
Kommissionen har ignat stor uppmdrksamhet
it sidana frigor som systemet fcir dndringssci-
kande och fullfciljdsinstansernas fcjrfarande. I
betiinkandet konstateras, att bl.a. de motstridiga
avgcirandena med tiden blir fdrre om systemet
fcir dndringsscikande fungerar tillfredsstdllande
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och inom detta system fattas riktgivande avgci-
randen. Den enskilda dndringsscikandens rltts-
skydd rikar i fara, niir pensionssystemens full-
fOljdssystem iir oenhetliga och splittrade. Diirf<ir
har man fcireslagit, att fdrutsattningarna fcir en
hcigsta gemensam fullfciljdsinstans borde klar-
liiggas.

Fdrutom detta forenhetligande av rdttsmed-
len har kommissionen ocksi fdreslagit en del
andra dndringar i systemet fcir iindringsscjkande.
Fcir att piskynda besvdrslrendenas behandling
har man fcireslagit ett sjiilvrlttelsefcirfarande,
som skulle innebira att den pensionsanstalt som
trdffat ett pensionsavgcirande kunde ratta detta
avgdrande till formin fcir den pensionsscikande.
F<irslaget rdrande sjiilvriittelsefdrfarandet li knar
i mingt och mycket det fcirslag som Pensions-
skyddscentralen giort till social- och hel-
sovirdsministeriet och even ett motsvarande
fcirslag som framfdrts av social- och hllsovirds-
fcirvaltningens riittsskyddskommitt6.

Kommissionen har 6ven giort vissa fcirslag,
som syftar till en okad begriplighet hos fullfciljds-
instansernas beslut, avskaffande av oncidiga re-
turneringsbeslut och forkortande av behand-
lingstidema niir det gdller besviirsirenden.

Fdrslag rdrande
medicinska ut re dningor
Kommissionen har dven egnat uppmerksamhet
5t de medicinska utredningarna i samband med
ett invalidpensionsavgorande. Den konstaterar,
att det ar absolut ncidviindigt med en hcigklassig
medicinsk utredning i detta sammanhang. Ddr-
fcir har man ocksi tagit upp frigan om det vore
mOjligt att vid landets universitetscentralsjukhus
inrdtta specialiserade expertgrupper, som kunde
bedcima den medicinska funktionsfcirmigan i
svira fall. Kommissionen forhiller sig i princip
positivt till inrdttandet av sidana grupper och
fdreslir att saken utreds ndrmare.

Frigan om en revidering av blanketten for
liikarutlitandena har likasA behandlats av
kommissionen. Man anser att blanketten borde
fcirnyas och kompletteras si, att motiveringen av
ldkarens bedcimning om pensionsscikandens ar-
betsfcirmiga eller arbetsofcirmiga blir biittre och
klarare. Kommissionen anser, att arbetet pe

blankettens fcirnyande borde komma iging utan
dr<ijsmil.

Sociala faktorer
Definitionen av begreppet arbetsofcirmAga for-
utsetter, att pensionss6kandenas socialekono-
miska situation beaktas jiimsides med de rent
medicinska faktorerna. I sidana fall diir en pen-
sionsscikandes sjukdom obestridligt medfcjr ar-
betsof<irmiga i arbetspensionslagarnas mening
dr det inte ncidviindigt att utreda hans sociala
fcirhillanden. I alla de fall dtir det inte iir mcijligt
att avgdra frigan enbart pi basen av medicinsk
utredning bcir uppmdrksamhet likvlil iignas
ockst it de socialekonomiska fcirhillandena.
Med beaktande av detta har kommissionen fci-
reslagit, att pensionsanscikningsblanketterna ut-
vecklas si, att pensionssrikandens egen uppfatt-
ning om sitt arbete och sina arbetsfrirhillanden
framgir tydligare av dem.

Kommissionen finner det viktigt, att vid
uppskattande av arbetsofcjrmiga iignas siirskild
uppmdrksamhet it pensionsscikandens faktiska
mcijligheter att fi arbete. Avgdrarna kan ha en
viss benSgenhet att beakta sidant arbete, som en
pensionsscikande inte har nigon som helst realis-
tisk mcijlighet att fe. Enligt kommissionens upp
fattning borde ett arbete, som en pensionssci-
kande kan uppskattas klara, i allminhet finnas
tillgiingligt pi orten. Diiremot fcirutsdtter be-
greppet "tillgiingligt arbete" i definitionen av ar-
betsofcirmiga inte, att arbetsplatsen borde vara
ledig just vid det aktuella tillftillet.

Re pr e s e n t a t iv a rddp I iigning s o r g an
Minga arbetspensionsanstalter har delegationer
fcir pensionsiirenden, vid vilka man behandlar
invalidpensionsfall av speciell principiell betydel-
se. I delegationerna ingir representanter fcir ar-
betsgivar-, arbetstagar- och funktiondrsorgani-
sationerna och inte bara represenunter frir de
pensionsanstalter som deltar i sjzilva beslutsverk-
samheten. SAdana delegationer eller andra
motsvarande organ finns det vid alla pensions-
fcirsdkringsbolag, hos LEL Arbetspensionskas-
san och hos Lantbruksfciretagarnas pensions-
anstalt. Pensionskassorna, pensionsstiftelserna
och pensionsanstalterna inom den offentliga sek-
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torn, statskontoret och Kommunala pensions-
anstalten, har dtremot inga sidana ridplignings-
organ. Delegationerna fcir pensionsdrenden har
visat sig vara till utmdrkt hjiilp niir det giillt att
behandla riktlinjerna fcir avgorande av invalid-
pensionsansokningar i synnerhet i svira griins-
fall. Samtidigt har delegationerna bidragit till att
istadkomma en enhetlig beslutspraxis.

Med anledning av de positiva erfarenheterna
av de ovanndmnda delegationerna fcireslir
kommissionen, att liknande delegationer fcir
pensionsdrenden skulle inrettas iiven vid stats-
kontoret och Kommunala pensionsanstalten.
Vad pensionskassorna och pensionsstiftelserna
betrdffar har kommissionen ansett att det pe
grund av deras forhillandevis lilla verksamhets-
krets inte 6r dndamilsenligt att inrdtta motsva-
rande organ vid dem. Ddremot har kommis-
sionen fdreslagit, att den till Pensionsskydds-
centralen anknutna konsultativa kommissionen
for invaliditetsdrenden skulle utvecklas si, att
den skulle fungera som motsvarande delegation
for pensionsstiftelserna och pensionskassorna.
Ocksi vid Folkpensionsanstalten skulle enligt
kommissionens fcirslag inrdttas en delegation fcir
pensionsiirenden, som skulle motsvara de andra
delegationer som redan finns vid denna anstalt.

FORSLA GEN S G EN O MFARAN DE
I betinkandet behandlas ett antal vlsentliga
frigor inom verksamheten fcir avgcirande av
invalidpensionsdrenden. Det torde vara
uppenbart fcir envar, att det inte finns nigot
sidant undermedel, genom vilket man pi en
g6ng kunde komma ifrin alla svirigheter som 5r
fcirknippade med denna verksamhet. Det giiller
att hilla i minnet att verksamheten for bedcim-
ning av arbetsofcirmiga innehiLller ett prdv-
ningsmoment, som inte kan regleras pi samma
satt som t.ex. den med ilderspensioneringarna
sammanhingande verksamheten. De forslag
som nu har gjorts innebdr i alla hdndelser mirk-
bara forbdttringar av beslutsverksamheten ur
pensionsscikandenas, de behandlande ldkarnas
och pensionsanstalternas synpunkt. Diirfdr iir
det ncidvdndigt, an de framstdllda fdrslagen
genomfcirs si fort som mojligt.

Det kan vdl hdnda. att de av kommissionen

fcireslagna itgiirderna visar sig vara otillriickliga.
Det kan man inte veta fdrriin man hunnit fi
praktiska erfarenheter av de reformer som
genomfcirs. I vilket fall som helst 5r det klart, att
kommissionens fcirslag innebir en mdrkbar fcir-
bdttring av situationen. Framtiden fir utvisa om
ytterligare itgdrder dr av nciden fdr fcjrbdttrande
av verksamheten fcir avgcirande av invalid-
pensionsdrenden.
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ANTERO AHONEN

Utldtanden om
p e n s i o n s d I de r s b e t cink ande

Pensionsilderskommitt6n liimnade sommaren
-81 ett principbetdnkande d6r den foreslog infri-
rande av tre olika rorliga pensionsAldersformer
inom den privata sektorn. Kommitt6n foreslog,
att man skulle infcira en yrkesbetingad fcirtids-
pension, mojlighet till fcirtida uttag av pension
och en deltidspension fcir personer i ildersgrup-
pen 60-65 ir. Kostnaderna fcir reformen upp
skattades av kommitt6n till 200 miljoner mark
om iret.

Betiinkandet sdndes till ungefldr 40 organisa-
tioner och myndigheter frir bedcimning och av
dessa har 33 numera gett utlitande om kommit-
t6ns frirslag till social- och hAlsovirdsministeriet.
SHM har nu ocksi uppdragit it kommitt6n att
utarbeta lagfrirslag i frigan fcire utgingen av
november detta ir. Nedan upptas vissa i utlahn-
dena fcirekommande principiella frAgor till be-
handling.

ALLMANT OM PEN S IO N S,LLDERS PRAXI S
OCH RORLIG PENSIONERING
I flera utlitanden dgnas uppmiirksamhet it pen-
sionspolitikens stdllning dverhuvudtaget och it
de <ikande kostnaderna isynnerhet. AFC, Afftirs-
arbetsgivarnas Centralfcirbund, Nliringslivets
Forskningsinstitut och finansministeriet pekar i
synnerhet pi den pensionskostnadscikning som
blir en fciljd av att de s.k. stora ildersklasserna i
sinom tid uppnir pensionsildern. De anser att
man borde undvika lcisningar, som hrijer pen-
sionskostnaderna och cikar pensioneringsben6-
genheten, detta i synnerhet som man vet att
mdnniskans livstid blir allt ldngre. Aven Kom-
munala avtalsdelegationen och Viestriliitto be-
tonar i sina utlitanden att man bdr vara medve-
ten om kostnaderna och att medel behtivs fcir
familjepolitiska iindamil. MTK och Pellervo
ekonomiska forskningsinstitut anser, att kom-
mitt6ns fcirslag om en r<irlig pensionering dr be-
fogade men att man samtidigt borde leta efter
mojligheter att spara pi annat hill inom pen-
sionsskyddsomridet. Ocksi Kommunala pen-
sionsanstalten tycker att pensionsreformerna
borde genomfciras utan att kostnaderna tikar.
Socialstyrelsen vill ge tidig rehabiliteringen
storre prioritet iin pensionsildersfrigorna. En-
ligt Ekonomiska planeringscentralen borde man

i fcirsta hand utcika fritiden fcir dem som deltar
i arbetslivet.

Arbetstagarorganisationerna iir till stctrsta de-
len av motsatt uppfattning, dven om ingen av de
tillfrigade t.ex. anser att den allmdnna pen-
sionsildern bcirde siinkas. Enligt FFC:s mening
borde kommitt6ns frirslag genomfciras med det
snaraste med beaktande i synnerhet av syssel-
sittningsliiget och specialbehoven inom de tunga
yrkena. De andra arbetstagarorganisationerna
har ndrmast uttryckt sin isikt i samband med en
ingiende granskning av de olika pensionsfor-
merna. Flera remissinstanser pipekar att det
skulle behcivas en fcirsciksverksamhet och att de
olika pensionsformerna borde koordineras.
Folkpensionsanstalten framhiiller, att folkpen-
sionen och arbetspensionen borde bibehillas
som tvi parallella system iven i samband med
olika slags r<irliga pensionsformer.

Y R K E S B ETI N G A D F O RT I DSPENSION
Syftet med den av kommitt6n fcireslagrra yrkesbe-
tingade fcirtidspensionen dr att gdra invalidpen-
sionen mera utbredd bland arbetstagare civer 60
ir som liinge haft ett pifrestande arbete s6, att av
ildrandet beroende anstrdngdhet skulle 6gnas
cikad uppmdrksamhet vid beviljande av pension.

Den yrkesbetingade fcirtidspensionen 6r enligt
FFC:s mening kommitt6ns viktigaste och mest
bridskande f6rslag, 6ven om FFC i likhet med
Arbetarrcirelsens ekonomiska forskningsinstitut
tycker att den av kommitt6n fcireslagna 60 6rs
6ldersgrinsen iir alltfcir hcig. FTFC, Fackorgani-
sationen fcir offentliga arbetsomriden, TOC och
AKAVA tycker likasi att en yrkesbetingad fcir-
tidspension behdvs. De framhdver att de psykis-
ka pifrestningarna borde iignas sdrskilt stor
uppmdrksamhet vid bedcimningen av hur
pifrestande ett arbete iir. Arbetsgivarorganisa-
tionerna anser, att grunderna fcir beviljande av
yrkesbetingad fcirtidspension 5r obestimda och
att pensionsbehovet pA denna punkt kunde till-
godoses med tillhjiilp av den nuvarande invalid-
pensionen. Ratt manga av de tillfrigade instan-
serna anser, trots en positiv instiillning, att det
ifrigavarande pensionsbehovet kunde tillgodo-
ses genom en utvidgning av den nuvarande inva-
lidpensionsdefinitionen, utan att nigon ny pen-
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sionsform infdrs. Denna synpunkt fciretrdds
bl.a. av AKM, MTK, Pellervo ekonomiska
forskningsinstitut, F6rsdkringsbolagens Cent-
ralfcirbund, fcirsdkringsdomstolen och Fpa. I
synnerhet i utlAtandena av de anstalter, som re-
presenterar verkstiilligheten, kan man iiven utlii-
sa vissa bekymmer fcir avgcirandenas enhetlig-
het. Arbetspensionsanstalternas Fcirbund befa-
rar dessutom att systemet sist och slutligen kan
leda till en yrkesmassig gradering av pensionsil-
dern.

FORTIDA UTTAG AV PENSION
Enligt kommitt6ns fcirslag vore det mcijligt att ta
ut ilderspension fcire pensionsildern, i ildern
60-65 Ar, varvid pensionen varaktigt skulle ut-
betalas med ett mindre belopp iin normalt. Fcir
att pensionskostnaderna inte skulle cika borde
pensionsnedsdttningen vara l0 procent av pen-
sionens normalbelopp fcir varje ir av fcirtida
uttag. Flera remissinstanser har i likhet med pen-
sionsilderskommitt6n sjiilv framhillit, att m6j-
ligheten till fortida uttag av pension troligen inte
skulle komma att utnyttjas i n6gon storre om-
fattning men att detta alternativ likvAl borde
finnas fcir att utcika antalet valmcijligheter. FFC,
FTFC, TOC, AKAVA, MTK och Pellervo eko-
nomiska forskningsinstitut anser, att fcirtida ut-
tag av pension borde subventioneras si, att pen-
sionsminskningen i stdllet frir den av kommitt6n
fdreslagna minskningskoefficienten vore t.ex. 6
procent per ir.

Detta skulle dka pensionens anvdndningsmcij-
ligheter i synnerhet om man tanker pa de mindre
pensionerna. Aven AFC, AAC, Niirings.livets
Delegation, finansministeriet, Fcirsdkringsbo-
lagens Centralfcirbund och socialstyrelsen anser,
att systemet med f<irtida uttag av pension dr
anviindbart, om det genomfdrs pi ett kostnads-
neutralt siitt. De fdrutsetter likviil att ytterligare
utredningar gdrs innan ett beslut fattas.

DELTIDSPENSION
Deltidspensionen dr den mest mirkbara av de
nya pensionsformer som kommitt6n fcireslir. En
sidan pension skulle ju g<ira det mcijligt att frin
60-65 6rs 6lder minska arbetsinsatsen och
kompensera den bortfallna inkomsten med del-

tidspension, vilket skulle innebdra en gradvis
skeende pensionering. Arbetstagarorganisa-
tionerna och MTK har en positiv instiillning
iiven till deltidspensionen, iven om t.ex. FFC
betvivlar dess anvdndningsm6jligheter inom den
narmaste framtiden. FOA och TOC tycker att
det dr nddviindigt, att deltidsarbetandet regleras
genom avtal och lagstiftning, varvid man samti-
digt skulle se till att den sociala tryggheten i
civrigt kvarstir vid civerging till deltidsarbete.
AFC, AAC, Niringslivets Delegation och Cent-
ralfdrbundet fcir hantverk och smiindustri moti-
verar i f6rsta hand sin negativa instdllning med
att det i virt land vore svirt att ordna med
deltidsarbete. Frin verkstiillarnas sida pekar
man pi de med deltidspensionen sammanhri-
rande tekniska problemen, sisom svirigheterna i
samband med deltidspensionens dimensionering
och civervakningen av fciretagarna.
DEN OFFENTLIGA SEKTORN
Forslagen i kommitt6ns betdnkande giillde den
privata sektorn, dven om kommitt6n samtidigt
konstaterade, att rcirliga pensionsformer skulle
kunna tilldmpas dven inom den offentliga sek-
torn fdrutsatt att man klarlade hur reformerna
skulle anknyta till de nuvarande sdnkta pen-
sionsAldrarna. Arbetstagarorganisationerna
FFC, FTFC, FOA och TOC liksom 6ven
pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn
anser, att frigan om pensionsildern inom den
offentliga sektorn borde utredas sdrskilt i den
offentliga sektorns egna kommissioner. Organi-
sationerna har samtidigt betonat, att eventuella
korrigeringar inte fir leda till en lcirsdmring av
pensionsfdrminerna. Arbetsgivarorganisa-
tionerna och Kommunala avtalsdelegationen
anser iterigen, att utredningsarbetet fcir den of-
fentliga sektorns vidkommande borde gciras
jiimsides med reformarbetet giillande den privata
sektorn. Enligt PSC:s och Fpa:s utlitanden bor-
de itminstone vissa tekniska koordineringsfri-
gor utredas innan nigra avg6randen trdffas.

Det fcirliingda uppdrag som kommitt6n fitt
innebiir likviil att kommitt6n skall utarbeta lag-
fdrslag endast rcjrande den privata sektorn och
att den frirst diirefter skall bcirja behandla pen-
sionsildersfrigan fcir den offentliga sektorns
vidkommande.
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PENl'TI VIRTANEN

Den glillande lagen om olycksfallsf,cirsdkring be-
rcir i regel arbetstagare som ster i arbetsfcirhil-
lande, statlig och kommunalt anstdllda tjanste-
man samt i vissa fall skolelever och studerande.

Enligt lagen om olycksfallsfcirsdkring utbeta-
las till en skadad fdljande skadestAnd pi grund
av olycksfall:
l. sjukvird till lullt belopp (dven medicinsk re--

habilitering)
2. dagpenningersdttning i form av kortvarig in-

validitetsersdttning (nivin 60-80 (Vo av ar-
betsinkomsten)

3. livrdriteersdttning i form av lingvarig invali-
ditetsersettning och kompensation fcir medi-
cinskt men (nivin 60-90 Vo av arbetsin-
komsten)

4. rehabiliteringsersittning (innefattar dven ut-
komstskydd under rehabiliteringstiden)

5. forsdrjningspension till f<irminstagarna
6. begravningshjalp.

Av ersittningarna fcir bortfallen arbetsin-
komst iir dagpenningersdttningen helt skattefri.
De 6vriga ersdttningarna fcir arbetsinkomstbon-
fall iir skattepliktiga till den del ersdttningsbe-
loppet civerstiger 20000 mark per kalenderir.

Behovet av en revidering av olycksfallsfcirsiik-
ringens kompensationssystem har utretts dnda
sedan ir 1961. De fcirsta utredningarna giordes i
samrid med de ovriga nordiska liinderna.

En totalrevidering av olycksfallsf<irsiikringen
ingick i l98l irs inkomstpolitiska totallcisning.
Denna revidering ansluter sig silunda, i likhet
med den aktuella sjukfcirsdkringsreformen, till
den inkomstpolitiska utredningsmannens fcir-
slag till inkomstpolitisk totallcisning.

Pi basen av detta forslag genomfcirdes 10.7.
l98l en totalrevidering av olycksfallsfcirsdkring-
en, som trddde i kraft l. l.1982, liksom dven en
lag om olycksfallsfcirsdkring for lantbruksfore-
tagare, som trader i kraft 1.7.1982.

TOTALREVIDERINGEN
AV O LY C K SFA LLSFO RSA: KRI N G E N
Syftet med totalrevideringen av olycksfallsfcir-
sikringen 5r att se till att ersdttningarna blir
mera rattvist fcirdelade och inriktade. Den stdrs-
ta nyttan av reformen har de lingvarigt arbetso-
fcirmcigna, vilkas arbetsinkomstbortfall bestdms

pi basen av arbetsinkomstbortfall pi grund av
olycksfall i arbetet. Ersdttningarnas mera rattvisa
inriktning innebdr, att olycksfallsersattningen i
sin helhet hiinfcir sig till tiden av arbetsofcirmiga.
Den fir inte mera iterverkningar pi den skada-
des slutliga beskattning med tyitfdljande skatte-
iterbdringar.

Genom den nya olycksfallsforsdkringen lcir
lantbruksfriretagare har ett forsdkringsskydd
anordnats f<ir lantbruksfciretagare. fiskare och
renskcitare samt medlemmarna av deras familjer
med tanke pA olycksfall i arbetet och yrkessjuk-
domar. Ersdttningarna inom olycksfallsfcirsik-
ringen fcir lantbruksforetagare bestdms enligt
samma grunder som ersdttningarna inom
olycksfallsfcirsdkringen fcir arbetstagare.

ERSA.TTNINGARNA FOR
BORTFALLEN ARBETS I NK O M ST
Olycksfallsforsdkringens dagpenningersattning
dr i princip av samma storlek som bruttol6nen.
Det betyder att dagpenningersiittningen dr en
360:nde del av den skadades irsarbetsfcirtjdnst.
Dagpenningersdttningen utgor skattepliktig in-
komst. Arsarbetsfortjdnsten rdknas enligt den
arbetsinkomst. som den skadade skulle ha haft
inom ett ir frin olycksfallets intrdffande, om
olycksfallet inte hade intrdffat. En lantbruksfore-
tagares Arsarbetsfcirtjdnst dr i allmdnhet lika stor
som LFtiPl-arbetsinkomsten.

Vid faststdllandet av irsarbetsfcirtjdnsten be-
aktas i allmdnhet den skadades skattepliktiga
arbetsinkomst fdr ett irs tid, justerad till nivAn
frir skadetidpunkten med beaktande av de lcine-
fcirhcijningar den skadade fitt fcjr denna tid.

En fcirutsdttning fcir utfiende av ersdttning iir
att den skadade dr ofcirmcigen att utftira sitt
arbete i minst tre dagars tid olycksfallsdagen
frinrdknad. ArbetsfcirmAgan bcir ha nedgitt
med minst l0 procent och den irliga arbetsin-
komstminskningen bcir vara minst en 20:ndedel
av den i lagen om olycksfallsforsdkring avsedda
minimiirsarbetsf<irtjdnsten. Invaliditetsdefi ni-
tionen fcir dagpenning motsvarar ndrmast defi-
nitionen av yrkesmdssig arbetsofcirmiga.

OLYCKSFALLSPTNSION
Olycksfallspensionen dr en inkomstbortfallser-
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Tot alrevidering av oly cksfoll sftr-
srikringen och ny lag om olycksfalls-
fdr s rikring for lantbruksfi)re t ag are

siittning vid lingvarig arbetsoformiga, som er-
sdtter den nuvarande livrlntan. Ersdttningens
storlek ar 85Vo av inkomstbortfallet och fcirmi-
nen utgdr i sin helhet skattepliktig inkomst.

Olycksfallspensionen skulle bestdmmas pA
basen av nedsdttning i arbetsfcjrmigan till f6ljd
av olycksfall i arbetet. Nedsiittningen av arbets-
fcirmAgan fcirutsiitts vara minst lUTo och in-
komstbortfallet fcirutsiitts vara minst en 20:nde-
del av den i lagen om olycksfallsfcirsdkring av-
sedda minimiirsarbetsfcirtjdnsten.

Olycksfallspensionens nivi har faststiillts s6,
att den motsvarar en full minskning av arbets-
f<irtjiinsten. Hiirvid har man beaktat bortfallet av
de kostnader som dr en foljd av arbetet samt i
andra sidan skatteprogressivitetens inverkan vid
nettolcinens bestiimmande.

FAMIIJEPENSION
Vad familjeperrsionsersittningarna betriiffar har
ildersgriinsen fcir barn hcijts till l8 6r. Pi grund
av studier fcirldngs rhtten till familjepension fram
till 2 I irs ilder. Barnbegreppet utvidgas dven si,
att fosterbarn skulle fi riitt till ersdttning.

Familjepensionens belopp dr fciljande:
l. en anhririg 40Vo av fcirminslitarens irsar-

betsfcirtjiinst;
2. tvA anhciriga 55 Vo av forminslitarens 6rsar-

betsfcirtjdnst och
3. tre eller flera fcirminstagare 65 7o av trsar-

betsfcirtjiinsten.
Ersettningen fcirdelas mellan fcirminstagarna

si, att efterlevande make och fciriildralcist barn
fir tvi delar och varje annan fcirminstagare en
del.

Familjepensionens bestimmande fciljer alltsi
det tiinkesiitt som vunnit hiivd inom familjepen-
sioneringen.

MENERSA:TTNING
Som en ny ersdttningsform infcirs i lagen om
olycksfallsfcirsiikring en meners6ttning. Mener-
siittningen utgctr kompensation fcir personlig
ol6genhet till fdljd av skada eller sjukdom. Men-
ersdttningen bestiims enligt en av social- och
hdlsovirdsministeriet faststiilld tabell pi basen
av den medicinska oliigenheten av en skada.

Menersdttningen 6r inte avsedd att kompense-
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ra inkomstbortfall. Fcjrminen dr silunda jiim-
stdllbar med ersdttning fdr lyte eller bestAende
kroppsskada, som avses i skadestindslagen.

Menersdttningen utgcir i den h6gsta, dvs.
20:nde menklassen 60Vo av den i lagen om
olycksfallsfcirsiikring avsedda minimitrsarbets-
fcirtjAnsten. Efter kapitalisering utgcir beloppet
enligt l98l irs nivi 149800 mk fcir en 4Girig
person.

I menklasserna l-10 utbetalas menersettning-
en i ett fcjr allt med ett belopp som 6r lika med det
kapitaliserade beloppet av den irliga menersiitt-
ningen. Menersdttningen dr alltsi dven beroende
av den skadades ilder vid forsdkringsfallets in-
trdffande.

I menklasserna I l-20 utbetalas menersdtt-
ningen antingen i form av en fortldpande ersatt-
ning eller i ett fcir allt.

Menersdttning utbetalas tidigast efter det att
rdtten till dagpenning upphdrt.

Menersattning bor beaktas vid bestimmandet
av ersattning fcir lyte och bestiende men enligt
skadesttndslagen samt vid bestdmmandet av
motsvarande ersittning enligt trafi kfcirsdkrings-
lagen.

REFO RM AV FULLFO LID S S Y STE M ET
I samband med reformen av olycksfallsforsiik-
ringen ombildades det nuvarande fullfoljdssys-
temet. Mellan olycksfallsfcirsdkringsanstalterna
och forsdkringsdomstolen tillkom en olycks-
fallsndmnd som fcirsta besvdrsinstans. Som an-
dra besvdrsinstans fungerar ftirslkringsdomsto-
len. I vissa fall kan man be hogsta domstolen om
tillstind att 6verklaga fcirsdkringsdomstolens
beslut.

Samtidigt har det nuvarande understdllnings-
systemet avskaffats.

Andringarna innebdr att olycksfallsn6mnden
kommer att fi ungefidr 3000-3500 besvdrsdren-
den att behandla per ir. Pi motsvarande sdtt fir
forsdkringsdomstolen ungeldr 1000-1200
olycksfallsdrenden att behandla. Hittills har fcir-
sdkringsdomstolen haft ungeldr 4500 under-
sthllningsiirenden per Ar att behandla. Antalet
besvdrsdrenden har varit ungeFdr 2000 per Ar.

IKRAFTTRA.O,ENOT
Andringen av lagen om olycksfallsfcirsdkring
triidde i kraft l. l. 1982. De nya grunderna fcir
bestdmmande av ersattning tilliimpas pi alla de
fcirsikringshdndelser, som intrdffar efter den nya
lagens ikrafttridande. Alla tidigare ers6ttningar
bestdms ienlighet med den gamla lagstiftningen.

KOSTNADER
Kostnadseffekten av totalrevideringen av olycks-
fallsfcirsikringen kommer att bli f<iljande. Fcir-
shkringsavgifterna stiger med ca 200 milj. mk.
Arbetsgivarkostnaderna blir ca 140 milj. mk.
Detta beror pA att arbetsgivaren har ratt att fe en
olycksfallsersdttning motsvarande beloppet av
den lon han erlagt for tiden fdr arbetsofcirmiga
pA grund av ett olycksfall. Beloppet av denna
ers6ttning till arbetsgivarna uppgAr till ca 60 milj.
mk.

Fcjr de skadade innebdr olycksfallsfdrsdk-
ringsreformen en cikning av ersettningarna med
ca 40 milj. mk. Den stdrsta cikningen ster mener-
sattningen, mentilliigget och hemvirdsersdttnin-
gen fcir. Samtidigt innebdr det faktum att f6rmi-
nerna ombildas till skattepliktig inkomst att den
tidigare skatteAterbdringsfcirminen samt det
over nettofortjanstersettningen giende olycks-
lallsskadestindet faller bort.

Den ovanstiende kostnadsberdkningen in-
kluderar inte kostnaderna for den nya lagen om
olycksfallsfcirsikring fcir lantbruksfciretagare.
Totalkostnaderna ftir olycksfallsfcirsdkringen
fcir lantbruksforetagare har fcir ir 1983 uppskat-
tats till 129 milj. mk.
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KALERVO NISKAKOSKI

Forslag om dataskydd
"for persont'egister

Artikclldlatraren, jur. kand. Kalerw -\r.rA'n,('o.r-
ki hur t'arit heltidsanstcilld sekretcrarc ./br duta-
:;k.tdl.skomntittin. Numera har han sin huvud-
s.r'.t.vla viLl .\tatens dutamaskincentral, dcir han tir
chal /dr cn uv tle.ss byrdo.
INTIMITETSSKYDD
Med intimitetsskydd fcirstts en mdnniskas rdtt
att vara i fred och slippa att bli kriinkt. Var och
en bdr i samhdllet ha en viss livskrets, inom
vilken han eller hon har riitt att vara med och
besluta och delvis sjdlv bestimma om allting.

I all synnerhet har en miinniska ratt att avsty-
ra, att samhdllet eller andra mdnniskor trdnger in
pA detta omride utan i lagen angiven grund.
Medborgarnas allmdnna riittigheter och rdtts-
skydd i virt land dr tryggade i regeringsformens
andra kapitel. Rdtten till intimitetsskydd hcir
egentligen till dessa rdttigheter. Grundrdtts-
kommitt6n (1977-79) skisserade iiven upp en
del stadganden rcjrande intimitetsskydd i sitt
fcirslag till en ny grundlag.

Intimitetsskydd dr inte som begrepp allmdnt
kdnt och det iir ocksi svirt att ge en exakt defini-
tion av detta begrepp. Intimitetsskyddet och in-
timitetsomridet vdxlar dessutom ocksi med
bl.a. samhiillet, tidsperioden och det politiska
klimatet.

Aven om termen intimitet inte har anvants
innehiller dven den finska lagstiftningen stad-
ganden som tryggar en mdnniskas intimitets-
skydd. Det finns sedan gammalt paragrafer om
hemfrid, misshandel och drekrdnkning. Om
tystnadsplikt och skyldighet att hemlighilla oli-
ka saker finns det minga stadganden. De mest
kdnda av dem iir fdrmodligen de som gdller
tjinstemdnnen, ldkarna och advokaterna. Med
intimitetsskyddet sammanhdnger, att brev-, tele-
graf- och telefonhemligheter dr okriinkbara,
sivida i lag inte stadgas om undantag frAn denna
regel.

Till de nyaste stadgandena om intimitets-
skyddet hor 24 kap. 3 b g i strafflagen, diir det
stadgas att tjuvlyssnande eller tjuvtittande, som
stdr hemfriden, iir straffbart, samt 27 kap. 3 a $ i
sagda lag, med stcid varav det kan vara straffbart
att med anlitande av massmedium eller pi annat
liknande sdtt sprida ut uppgifter, som medfcir
skada eller lidande fcir annan person.

DATASKYDD OCH ADB
En datamaskin civervakar, att vi betalar prenu-
merationsavgiften fdr en tidning, medlemsav-
giften till en fdrening och vir telefonrdkning.
Datamaskinen letar snabbt upp uppgifterna om
oss och vidarebefordrar dem till en terminal pi
en bank, i ett fcirsdkringsbolag, i en sjukfcir-
siikringsbyri eller pi en polisstation.

En datamaskin skriver ut lcinebesked, man-
talsskrivningsblanketter, debetsedlar, pensions-
kalkyler och mycket, mycket annat.

Samtidigt som datamaskinen utfcir dessa
tjdnster 6t fciretag och myndigheter uppriirthiller
den ocksi ett register 6ver oss alla fcir deras
riikning.

Personregister har fcirts i alla tider - det har
funnits kartotek, fcirteckningar, mappar och an-
dra datamingder. ADB har inte i och fcir sig
fcirdndrat de gamla personregistren. For ett par
mark kunde man kopiera de uppgifter som finns
pi mikrofilmkort civer hela Finlands befolkning
och satta korten i sin rockficka.

De register som uppriitthills med tillhjiilp av
ADB och annan ny teknik dr i sjiilva verket ofta
bdttre skyddade dn de traditionella registren.

Har du nigonsin frigat dig var man har tagit
ditt namn och din adress till alla de reklamfcir-
siindelser som du fir motta? Hur mycket vdt du
om de nya personregistren, om de uppgifter om
dig som finns i dessa register, hur registren an-
vdnds och fcir vilka iindamil registeruppgifter
lAmnas ut? Kan du kontrollera att uppgifterna
om dig iir korrekta? Kan du lita pi att alla
uppgifter om dig iir skyddade frin insyn av ny-
fikna eller illasinnade utomstiende? Har du
nigon mcijlighet att piverka hur uppgifterna om
dig anvdnds?

Dataskyddsfrigoma bli aktuella framfor allt
vid behandling och utliimnande av registerupp-
gifter.

PERSONBETECKNINGEN -
P,4 G)TT EITER oNn
Det finns mAnga mdnniskor i Finland med
samma namn och en del av dem har till och med
samma fcidelsetid. Veikko Virtanen heter t.ex.
ungefdr 250 personer i Finland.

Samma personbeteckning finns det ddremot
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inte tvi personer som har i virt land. Tack vare
personbeteckningen iir det diirlcjr mcijligt att
med sdkerhet identifiera en person och avskilja
honom frAn alla andra. Namn- och adressupp-
gifter dr ofta si bristftilliga eller felaktiga, att det
endast dr personbeteckningen som gcir det mcij-
ligt att veta vem det riktigt 5r frigan om.

T.ex. med tanke pi myndigheternas arbete dr
detta absolut ncidviindigt. Ingen skulle vil tycka
om att polisen miste gissa vilken av alla mdnnis-
kor med namnet Veikko Virtanen som skall f6r-
passas till fldngelse.

Personbeteckningen utnyttjas i de flesta ADB-
register. Det 6r en av orsakerna till att folk ir
misstrogna mot beteckningen.

Personbeteckningen iir pi bide gott och ont.
Niir en mdnniska underrdttar girdskarlen om
fiyttning pi en blankett, riverfors uppgiften om
den nya adressen med tillhjiilp av hennes per-
sonbeteckning automatiskt till flera olika regis-
ter, som 6r nyttiga ur hennes egen synpunkt.

-T.ex. pensionssystemen och de med dem
sammanhcirande registren kunde knappast fun-
gera utan systemet med personbeteckningar.

I princip vore det m<ijligt att med tillhjiilp av
personbeteckningen sammanfcira n6stan alla
uppgifter om en mlnniska till ett enda register.
Detta register skulle innehALlla synnerligen detal-
jerade uppgifter om bl.a. en mdnniskas familj,
tidigare arbetsplatser och nuvarande arbete,
hennes inkomst och fcirmcigenhet, eventuella so-
cialvirdsitgiirder, brott, fcireningstillhdrighet
och parti, betyg och andra bedcjmningar gdllan-
de hennes egenskaper etc.

I praktiken kunde en sidan sammanstallning
inte fcirverkligas mera allmiint. Men misstroen-
det mot och riidslan fcir en sidan sammanst[ll-
ning ir mycket allmiinna. Numera skulle det inte
heller hjiilpa att forbjuda anvdndningen av per-
sonbeteckningen, eftersom den nya teknik som
stir oss till buds idag gcir det fullt m<ijligt att
sammanstiilla ett sadant register utan anvdn-
dande av personbeteckning.

Det finns ingen anledning att avskaffa per-
sonbeteckningen. Dess anvdndning borde dock
begrdnsas till nddviindiga och acceptabla 6n-
damil.

Personbeteckningen skulle i ingen hdndelse fi
tryckas pi en tidnings adresslapp, vilket man
nuf6rtiden kan fi se. Hdrigenom ger man ju
offentligt var och en mojlighet att fi tillging till
uppgifterna om en mdnniska och anvdnda dem
pi ett fcir vederbcirande misshaglig satt, fdr att
tillfredsstiilla sin nyfikenhet eller till och med
begA ett brott.

DATASKYDDSKOMMITTEN
Den av statsridet den 7 maj 1980 tillsatta data-
skyddskommitt6n har utarbetat forslag till en
personregisterlag och vissa ddrtill ansluta fcir-
fattningar. Kommitt6n 6verliimnade sitt betiin-
kande 7. l.1982. Betinkandet kan bestdllas frin
statens tryckericentrals bokhandel i Helsingfors.

Dataskyddskommitt6n har i enlighet med sitt
uppdrag uppglort ett forslag till fcirfattningar
som skulle iakttas vid registreringen av uppgifter
om enskilda personer. I betdnkandet ingir ett
frirslag till en personregisterlag, ett fcirslag till lag
om en dataskyddsnhmnd och ett dataskydds-
ombud, ett fcirslag till lag angiende dndring av
lagen om allmiinna handlingars offentlighet
(83/51) samt utkast till fcirordningar ianslutning
till de ovanndmnda lagfdrslagen.

PERSONREGISTERLAG
Personregisterlagen skulle enligt fdrslaget till-
liimpas pi myndigheternas och enskilda register-
fcirares register, bide de ADB-baserade registren
och alla manuellt uppriitthillna register.

Personregisterlagen skulle ha karaktdr av
allmiin lag, genom vilken de viktigaste data-
skyddsprinciperna skulle fastslis fcir allmdnt
iakttagande.

Sisom sidana viktiga dataskyddsprinciper,
som borde kunna tilldmpas oberoende av regis-
terfriraren eller registerformen, har kommitt6n
ansett fdljande:
l) Den allmiinna principen gdllande registrering

av personuppgifter, vilken skulle innebdra att
en registerfcirare dr skyldig att se till att re-
gistret fcirs i enlighet med lagens milsdttning.

2) Kravet pa att ett personregister och de ddri
ingAende uppgifterna bcir vara ncidiga med
tanke pi registerforarens verksamhet.

3) Begrdnsande av registreringen av uppgifter
av cimtilig natur.

4) Skyldighet att ratta till oriktiga uppgifter i
personregister.

5) Begriinsande av utliimnandet av uppgifier
frin personregister.

6) Skyddande av personregisters uppgifter mot
olovlig anvdndning, tillgrepp, fcirstcirelse och
6ndrande.

7) Fcirstcirande av onodiga personregister.
8) En miinniskas rdtt att fi kontrollera person-

registeruppgifter r6rande henne samt att fi
veta registrets syfte, anvandningstekniken,
vilka uppgifter som ingir i registret och vilka
som i huvudsak har rdtt att utnyttja registret.

9) En miinniskas rdtt att vagra att uppgifter rci-
rande henne anvdnds fcir direktreklam,
adress- och postningsservice samt marknads-
flcirings- och opinionsunderscikningar.

20



RA.TTEN ATT K O NTRO LLERA
UPPGTFTER oM sIG st.tlw
Det ar mycket viktigt med tanke pi en minnis-
kas intimitetsskydd och rittsskydd att hon har
ratt att kontrollera alla uppgifter om sig sjdlv i ett
personregister.

Dataskyddskommitt6n har utgett ifrin att rdt-
ten att fi vetskap om alla registeruppgifter giil-
lande en sjiilv bcir anses som en av minniskans
grundriittigheter.

I enlighet hiirmed har i lagforslaget uttryckli-
gen angetts, att var och en har rhtt att pi begdran
fi veta huruvida uppgifter om honom finns in-
fdrda i ett personregister. Om si 6r, skulle veder-
borande ha rdtt att fe vem vilka uppgifter om
honom som finns infcirda i registret. Det faktum,
att uppgifterna kanske iir av den art att de bcir
hemlighillas, skulle sakna betydelse n6r det gdl-
ler att fi uppgifter om sig sjhlv.

En minniskas rett att fi reda pi uppgifterna
om sig sjiilv kan motiveras dven pi rent prak-
tiska grunder.

Om en miinniska fir riitt att ta reda pi vilka
uppgifter om henne som finns infcirda i ett regis-
ter, blir det mcijligt fcir henne att fcirsdkra sig om
att uppgifterna iir riktiga och att vid behov krdva
rittelser. Denna anordning gcir alltsi dven upp-
gifterna i personregistren mera tillf<irlitliga.

Vid lagfcirslagets beredning kunde det konsta-
teras, att kraven pi ett fcirbiittrat intimitetsskydd
till stor del har berott pi att medborgarna inte
vet och inte kan fi reda pi var det finns uppgifter
om dem och fcir vilka dndamil dessa uppgifter
anviinds.

Att sa ar framgir bland annat av de utred-
ningar, genom vilka man kartlagt medborgarnas
uppfattningar och isikter om registreringen av
uppgifter rcirande dem.

GOD REGISTERSED OCH NY ATTITYD
Rdtten att kontrollera uppgifterna om sig sjiilv
kommer att utgdra en av de centrala punkterna i
dataskyddslagen. Minga av kommitt6ns fcirslag
iir av den arten, att en ansvarsmedveten och
ordentlig registerfl<irare redan nu iakttar dem.
Enligt lagfcirslaget skulle god registersed bli en
allmiint giillande princip.

Ett fdrfarande som inte iir onskvdrt ur en
enskild mdnniskas synpunkt behdver inte alltid
vara nigot brott eller ens pi annat satt negon
allvarlig sak. En ny attityd till de registrerade
miinniskornas cinskemil iir lika viktig som de
nya rittigheter som f<ireslAs fdr dem som finns
upptagna i ett personregister. Som ett exempel
pi detta vill jag ta upp en brevvdxling som iigde
rum i scidra Sverige.

En pensionerad sjukskcitare fick sig tillsiind
sin gamla personaltidning, vilket var kutym pi
arbetsplatsen. Sjukskcitaren skrev till sin gamla
arbetsgivare och bad att fi slippa tidningen.

Som motiv fcir onskemilet anfcirde hon att
hon efter sin pensionering ville frigcira sig frin
sitt gamla, tunga arbete. Genom personaltid-
ningen blev hon standigt p6mind om sin gamla
arbetsmiljo och sitt arbete ddr.

Sjukskcitaren fick svar i ett brev frin arbetsgi-
varen. dhr det meddelades att man inte kunde
beakta hennes cinskemil. "Personaltidningen
skickas till alla pensionstagare pi basen av ett
pensionsregister. Om uppgifterna om Er stryks i
pensionsregistret fdr tidningens skull, kan Ni inte
mera fi pension. Och det vill Ni viil iindi ha."

Fcirst efter det att sjukskcitaren hade fcirt
drendet vidare till Datainspektionen blev hennes
lilla och liitt uppfyllda begdran beaktad.

Datainspektionen i Sverige har fitt motta fle-
ra liknande brev, enligt vilka det allsmdktiga
ADB-registret har struntat i mSnniskors
cinskemil om anvdndningen av uppgifterna rci-
rande dem sjilva.

Minga miinniskor skulle gdrna vilja veta mera
om forsiiljningen eller anvdndningen av register-
uppgifter fdr direktreklam, en verksamhet som
minga skulle vilja kunna ingripa i.

Det kanske allra viktigaste iir frigan om kre-
dituppgiftsregistren. Mdnniskor kdnner ju inte
till hur vanliga sidana register dr och har inte
heller nigon mcijlighet att kontrollera uppgifter-
na onr sig sjiilva i dessa register.

BLIR DET EN LAG?
Finland dr det enda nordiska land som inte har
nigon dataskyddslag. I friga om det civriga Eu-
ropa dr bilden ndstan lika dyster. Vid FN arbetar
man som biist pi att fi med intimitetsskyddet i
deklarationen om de miinskliga riittigheterna.

Det finns bide inhemska och internationella
grunder, som talar fcjr ett inf6rande av data-
skyddslagstiftning.'Kommitt6ns betinkande dr
just nu ute pi remiss och beredningsarbetet
kommer att fortydtta.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fdr s cikring sdoms t o lens ut s la g

UPPTAGAN DE IV PONNT,IC,qN-
rdastxruNc EFTER eN prnsoNs ooo
Forsrikringsdomstolens utslag nr 8027/80/ 20
Utfrirdat 6. l. 1982 (PSC 8315)
LPA faststiillde pi basen av en anscikan som
blivit anhdngig 4.5. 1978 arbetsinkomst enligt
LF6PL fcir en vdrdinna rdknat frin 4. 6. 19'13.
Beslutet <iverklagades hos pensionsndmnden.
Man uppgav att vdrdinnan avlidit 26. 12. 1977
och att hon redan dessfdrinnan pi grund av
sjukdom varit ofcirmcigen att delta i LFdPL-
verksamhet. En dag efter civerklagandet, dvs.
21.6. 1979, sciktes familjepension efter vdrdin-
nan fcir hennes mindeririga barn. Denna pen-
sion beviljades av LPA.

I sitt svaromil till pensionsndmnden konstate-
rade LPA, att vdrdinnan hade blivit i arbetspen-
sionslagarnas mening arbetsofcirmcigen 1.9.
197 6, vartlr LF<iPl--frirsiikringen borde avslutas
31.8. 1976. Emedan viirdinnan inte sjdlv hade
upptagit fcirsdkring, borde tidpunkten fdr fcir-
sdkringens begynnande vara l. l.1974.

Pensionsniimnden upphiivde och undanrcijde
det <iverklagade beslutet. Fcirfarandet motivera-
des med att fdrsakringsanscikan inte gjorts me-
dan virdinnan levde och att pensionsanstalten
fordenskull inte borde ha upptagit iirendet till
behandling.

LPA dverklagade beslutet hos FD och anhdll
om att pensionsnSmndens beslut skulle upphii-
vas. LPA konstaterade bl.a. i sin besviirsskrift, att
LFdPL inte innehAller nigra stadganden om att
en person borde fdrsiikras medan han lever.
Viirdinnan har 6ven efterldmnat ett till familje-
pension berdttigat barn. Vdrdinnans hdlsa har
likasi fcirutsatt fcirsdkrande enligt LF6PL. Om
besviren inte beaktades borde familjepensions-
beslutet undanrojas.

FD fdrkastade besviren pi samma grunder
som pensionsndmnden. Den undanrtijde famil-
jepensionsbeslutet, emedan det var uppenbart
att det inte civerensstdmde med lagen.

GER DODEN BEFRIELSE?
Pensionsskyddscentralen var i sitt utlAtande till
FD inne pi samma linje som LPA. Utom de
grunder som anfcirts av LPA pekade PSC pi

gdllande praxis i F6PL- och LFoPL-for-
sdkringsverksamheten. PSC har under hela den
tid fcirsiikringsskyldighet enligt FciPL existerat
tagit fcir givet, att PSC efter en fciretagares dcid
kan uppta i 12 S F6PL avsedd "obligatorisk
fcirsiikring" fcir hans riikning utan hans egen
medverkan. FD:s avgcirande dr enligt PSC:s me-
ning milt sagt 6verraskande.

Aven om det ansetts att sokande av ilders-.
invalid- och arbetsloshetspension dr i den min
personligt, att ett dcidsbo inte kan anscika om
sidan pension pi en avliden fcirsiikrads viignar,
fciljer hiirav inte utan vidare att anscjkan om
forsdkring miste vara personlig. Ett dcidsfall in-
nebiir inte att en fcirsummelse att anordna pen-
sionsskydd skulle kunna bli forliten, i synnerher
inte om den lagstadgade fcirsikringsskyldighe-
tens iakttagande skulle ha lett till att familjepen-
sionsskydd hade uppkommit.

VAD SA'GER FD OM F(|PL?
En friga giillande F6PL, som motsvarar den
ovan beskrivna. iirjust nu anhiingig hos FD. Det
foreligger en stor fara att avgcirandet i F<jPL-fal-
let blir likadant som i LFdPl-fallet. I praktiken
skulle detta innebdra, att PSC uppenbarligen
skulle bli tvungen att ansoka hos FD om undan-
r<ijande av ett stort antal beslut om "tvingsfcir-
sdkring", som fattats under tio 6rs tid. Om dessa
beslut hdvs, blir f6ljden i en del av fallen den, att
lopande familjepensioner miste dras in.

IGEN EN GING OM BOLAGSMAN
I APPET B)LAG
Fdrscikringsdomstolens utslag nr 6829/8 l/ 2365
och nr 6839/81/2367
Utfcirdode 9. 12. /981 (PSC 9996 och 9995)
Arbetspensionslagarnas tilliimpning pi bolags-
miin i 6ppna bolag har som kiint genomgitt
minga olika skeden. Tilliimpningarna har 6n-
drats flera ginger och man har ocksi blivit tvun-
gen att dndra lagen. Den glillande lagen tridde i
kraft l. 7. 1981.

Det senaste idgonenfallande draget ingir i de
beslut av FD som ndmns i rubriken. Pi basen av
arbete, som en bolagsman i ett dppet bolag utfcirt
fcire niimnda lagiindring, borde fcir honom i
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utgangslaget ha anordnats APl-pensionsskydd,
om han inte ens tillsammans med medlemmar av
sin familj 6gde <iver hiilften av bolagets aktiean-
delar. Detta oberoende av om bolagsmannen
fick lcjn eller inte. Milnga sidana bolagsmdn har
dock i praktiken ordnat sitt pensionsskydd enligt
F<iPL. Niir dessa bolagsmdn sedermera har an-
scikt om hivning av det ifrigavarande FcjPL-ar-
betsinkomstbeslutet, har FD systematiskt bifallit
dessa anscikningar oberoende av om anscikning-
en om hiivning gjorts inom fem ir frin det arbets-
inkomstbeslutet vunnit laga kraft eller senare.

HAR FD: S HA VNIN G S PRAX I S
U N D ER G ATT T C) A)I N ONIN C Z
FD har nu vid tvi olika avgciranden avvikit frin
sin tidigare linje. I dessa avgciranden har FD inte
bifallit en bolagsmans anscikan om hdvning pi
grund som nemnts ovan. I bdgge fallen var en del
av arbetsinkomstbesluten civer fem ir gamla och
en del yngre. I skrivande stund (3. 3 ) har till PSC
bara inkommit ett fdrskare avgcirande. I detta
avgcirande undanrcijdes ett arbetsinkomstbeslut
som var mindre dn fem 6Lr gammalt.

Betyder FD:s avvikande avgciranden en per-
manent stendpunktsendring och, om si dr fallet,
i vilka slags situationer? Det dr en frAga som jag
inte kan besvara. Jag fcirmodar att FD:s utslag
grundar sig pi tankegingar, som den ifrigava-
rande pensionsanstalten anfcirt i svaromilen pi
hivningsanscikningarna. Pensionsanstalten
konstaterade, att pensionsfdrsdkrin gsanordning-
arna fcir bolagsmAn i cippna bolag har skiftat
under irens lopp och att en stor oreda och fcirvir-
ring har ritt pi omridet. Med beaktande av det
nuvarande innehillet i 2 $ APL och av att det inte
6r helt problemfritt att anordna pensionsfcir-
siikringar retroaktivt borde hdvningsansdknin-
gar inte bifallas.

Om en hdvningsansrikan bifalls miste pen-
sionsanstalten Aterbiira de uppburna F6PL-fcir-
siikringsavgifterna. Pi grund av preskriptions-
bestimmelserna iir det dock inte alltid mojligt att
ta ut APl-fd,rsdkringsavgifter.

FD:s linjeiindring - om det alltsi ar friga om
en linjedndring - ar i och fcjr sig vdlkommen
itminstone i huvuddrag. Den som liksom jag i
linga tider har varit med och tagit del av dessa

frigor gillande <ippna bolag kan dock inte lita
bli att friga sig om inte en linjedndring hade bort
g<iras i hdvningspraxis redan mycket, mycket
tidigare.

23

Jt



ILKKA SAVOHEIMO

P ensi on s s k y dds c ent r a I en s
tillcimpningsavgoranden och ut ldtanden

rLU,q TU CT A D B-PLAN ERI N G S- O C H
PRo GRAM M ERI N G SARBETE AT N O tI C
tNsAcs vtn,t urrdnr t
,snnrrsponnlttl t t o e rI LL B o LA G ET
PSC:s avgdrande 10. 2. 1982

Bolag anlitar i vissa fall personer som inte hcjr till
den ordinarie personalen fcir ett arbete, om vars
utfcirande bolaget ingitt avtal med en kund. Ar-
betet varar bara en civerenskommen tid och ar-
betsavtalet glller bara detta enda arbete. I det
aktuella fallet hade ett bolag kommit civerens om
med en person att han skulle utfora ett pi for-
hand bestdmt adb-planerings- och programme-
ringsarbete fcir en viss besthmd kund, emedan
bolagets egen kapacitet inte rdckte till fcjr arbe-
tets utforande.

I sidana fall blir det ofta oklart om den arbe-
tande stir i arbetsfdrhillande till bolaget eller
inte. Arbetet gors At en kund, och stdan ledning
och civervakning frin bolagets sida anses inte
fcjrekomma att det vore friga om ett arbets-
fcirhillande till bolaget. Om ett arbetsfcirhillan-
de till kunden iir det dock knappast heller friga,
emedan bolaget bide har anstdllt vederbcirande
och ombesdrjer penningersdttningen till honom.
I minga fall anses en sidan person ocksi som en
fdretagare, emedan det ur uppdragsgivarens
synpunkt forekommer sidana drag som pekar
pi fciretagsverksamhet.

I det foreliggande fallet trdffades en muntlig
civerenskommelse om arbetets utfcirande. Ddr-
fcir iir det naturligt att parternas uppfattningar
om vad som overenskommits efterit avviker
nigot frin.varandra, sisom av det nedanstiende
framgir. Aven om man hade trdffat ett skriftligt
avtal om arbetet hade det dock knappast varit
mdjligt att pA fcirhand i detalj beakta arbetets
fcirlopp med alla dess skiftningar si att det i
verkligheten hade stitt iexakt samklang med det
skriftliga avtalet. Ddrfor miste dven de faktiska
fdrhillandena klarldggas och beaktas.

Arbetets utforare kom enligt egen uppgift 6ver-
ens med bolaget om att han skulle delta i adb-
planerings- och programmeringsarbetet i an-
slutning till de kundprojekt som pigick och se-
nare skulle pibcirjas med anlitande av en viss
bestdmd datamaskin. Arbetstiden var itta tim-
mar om dagen och timlcinen var 45 mk. Lcinen

utbetalades med tvi veckors mellanrum och ar-
betet utfordes si, att dess utfcirare lydde under
bolagets projektchef. Arbetet utfcirdes antingen
i bolagets utrymmen eller i utrymmen som an-
visats av bolaget. Bolagets redskap fick anvin-
das i arbetet.

Enligt bolagets uppgift hade inget egentligt
arbetsavtal ingitts med vederbcirande, emedan
det var friga om utfcirande av ett dverenskom-
met arbete av engingsnatur. Bolaget gav inte
heller vederborande de fcirminer som tillkom-
mer de ordinarie arbetstagarna och han var inte
bunden av eller fcirpliktad att iaktta nigon regel-
bunden arbetstid. Arbetet utfcirdes hemma hos
den arbetande eller i kundens utrymmen (de med
programmen sammanhcirande testkorningarna
gjordes med anvdndande av kundens appa-
ratur). Vad <ivervakningen av den arbetande be-
trdffar var det frAga om normal projektcivervak-
ning. Arvode utbetalades pi basen av den arbe-
tandes timarbetskalkyler och semesterersdttning
utbetalades ockst.

PSC fann i sitt beslut att personen i friga hade
stttt iarbetsforhillande till bolaget medan han
utfcirt adb-planerings- och programmeringsar-
betet it bolaget. Fciljande omstdndigheter ledde
till avgcirandet:

- arbetet utfcirdes under bolagets ledning och
civervakning. Enligt.bolagets uppgift till6m-
pades normal projektcivervakning och den
arbetande meddelade att han arbetat under
bolagets projektchef

- till den arbetande betalades timldn och bo-
laget betalade dessutom semesterersdttning.

Till slut kan det vara skdl att konstatera, att
arbetsfcirhillandena fcir en person utanfor den
ordinarie personalen, som antas fcir nigon spe-
cialuppgift, knappast brukar avvika ndmnvdrt
frin den ordinarie personalens arbetsfcirhillan-
den, i synnerhet om den utomstiende utfcir lik-
nande arbetsuppgifter som den ordinarie perso-
nalen.
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Frdgor och svor

I den hcir spalten besvorqr Pensionsskyddscentra-
lens juridiska direkttir Antti Suominenfrdgor, som
rdr arbelspensionema.

Frdgor rlirande orbetspensioner besvaras riven
per brev eller telefon. Om Ni skriver till Pensions-
skyddscentralen, biir Ni komma ihdg att ntimna
Ert fullsttindiga namn somt Er adress och Er per-
sonbeteckning.

I'rdga. Ilur hiir cn /drt'tu,qrtrt, mtd rlam/i'i.scring
gd till vli,tu ntir rlcr gtillcr /c)rcrawr/iirsrikrin.qot
under ntodtr:kopslctlighcr. DamliisL,ringen lir li-
tcn oclt f'rirctoqarcn arbt'tor till :tdr:;tu dt,lt'n en.\ant
tltir. T'illlallig hirilp hor tndast anlirut.s sporadiskt.
Iijr(tasort'n hor lir ayrikt utt./ort:rjtto .rifi arbatt'
.fdrst elier lt/.-2 drs ledighet. l:riscrsalongen kom-
mer inte att stringas utan .lbrctagoren hor trinkt
h.t'ra ut dan tillndgon annan f'tirelagarc i branschen.
Itdstc lbrsrikringsavgifterna betalas riven undcr
lcdigheten och cir det isd./all bora h.y'rc,sin-
komstan sont dd anses sdsont inkomst.'

Svar: I lagen om pension for foretagare fcirut-
satts, att lagen endast kan tilldmpas pi en foreta-
gare som sjdlv deltar i arbetet inom sitt fdretag.
Enbart dgande av ett fdretag rdcker inte, ty fcire-
tagarens arbetsinsats prissiitts med fciretagarens
arbetsinkomst. Hyra fr6n ett foretag kan inte
betraktas som arbetsinkomst.

Om de omstdndigheter som piverkar den till
grund fcir en fciretagares pension faststillda ar-
betsinkomsten undergir vdsentliga frirdndring-
ar, bor friretagaren anmila dndringen till pen-
sionsanstalten, som justerar arbetsinkomsten.
Arbetsinkomst kan dock inte dndras retroaktivt.

Om ett fdretag sdljs eller hyrs ut, skall fcir-
sdkringen avslutas, emedan den i lagen avsedda
arbetsforutsattningen dA saknas. Pensionsan-
stalten bdr alltsi underrdttas om fciretagets ut-
hyrning, var,vid den avbryter fcirsdkringen. Ndr
frirsdkringen avbrutits, behover inga forsdkrings-
avgifter mera betalas. Pensionen slutar ddrmed
ocksA att vdxa.

Om fdretagaren iterupptar sin fciretagarverk-
samhet miste pensionsanstalten underriittas
hirom och om den nya arbetsinkomsten se att en
ny fcirsdkring kan bringas i kraft.

Irdga: .lag har cn to.ribil som.jag kiir slrilv. Jag
hur aldri.q onlitat .fi'cintntande arbL,tskra/t. Nu har
ja,q emcllcrtid writ siuk. och.jag ar rcidtl fr)r ctr.iag
nrd.stc an.stcilla ndgon som kor /i)r nrig. Jag tror i
allo /all au iag skoll kunna arbetu sjcilt sd pass
nt.t'c kct at t.l rti mmandc orbc t skro/'t behbr.,s bara et t
par kvcillur i vac'kan oth kan.skc nrfuotrgdng en hel
dag. Md.stc.ja,q bctalo pcnsionsat,sil'ter lbr arbetct
oberoendc av om dcn .sorn jag unstcillcr har sitt
huvutlarbctt pd unnat hdll.' Ar ,lr,t av bct)tlt,ltc hur
.stor ldn jag betalar.'

Svar: Lagen om pension fcir arbetstagare
(APL) tilliimpas pi personbilsfcirare i annans
tjiinst. Om arbetstagaren dr under 65 6r och
arbetsfcirhillandet varar itminstone en manads
tid i ett streck, miste arbetsgivaren anordna pen-
sionsskydd fcir honom. En ytterligare fdrutsett-
ning dr dock att l6nen enligt irets indexnivi iir
minst 529,86 mk./min eller att arbetstiden regel-
bundet utgcir minst 20 timmar per vecka. Den
oms6ndigheten huruvida arbetstagaren samti-
digt har andra arbetsforhillanden saknar bety-
delse fcir en arbetsgivares fcirsiikringsskyldighet.
En arbetstagare kan ocksi fdrtjiina pension pi
basen av flera olika samtidiga arbetsfcirhillan-
den.
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LAG om fcirtidspension fdr frontveteraner
(13/7. t. 1982).

LAG angiende dndring av 6 $ lagen om pen-
sion fcir arbetstagare (14/7. l.1982).

LAG angiende iindring av 7 $ lagen om pen-
sion fcir arbetstagare i kortvariga arbetsfdrhil-
landen (15/7. l.1982).

LAG angiende dndring av 5 $ lagen om sta-
tens pensioner (16/7. l. 1982).

LAG angiende Sndring av 12 $ lagen om
sjcimanspensioner (17 /7. l. 1982).

LAG om dndring av 28 och 30 $$ folkpen-
sionslagen (18/7. l. 1982).

LAG om dndring av 9 a och l8 $$ familjepen-
sionslagen (2Y7. l. 1982).

Enligt lagen om fdrtidspension fcir frontvete-
raner kan en fcirtidspension av samma storlek
som invalidpensionen utbetalas till krigsinvali-
der, vilkas i lagen om skada, idragen i militiir-
tjiinst, avsedda invaliditetsgrad dr minst 30 pro-
cent. Fcir <ivriga frontveteraner fcirutsiitts fcir ut-
fiende av pension att vederbtirande fyllt 58 ir
samt att han uppfyller vissa andra, ilagen angiv-
na villkor. Den nya lagen trdder i kraft l. 7.1982.
Arbetspensionslagarna iindrades s5, att sisom
pensionsberdttigande tid i det fall att en frontve-
teran senare fir r6tt till antingen invalid- eller
ilderspension dven rdknas den tid, under vilken
frontveteranen uppburit fortidspension. Lagiind-
ringarna triider i kraft l. 7.1982.

LAG angiende lndring av lagen om statens
pensioner (31/14. l. 1982).

Med anledning av lagdndringen slopas barn-
tilliigget till statlig pension. Lagen trddde i kraft
1.2. 1982.

LAG angiende iindring av 8 och 8 a $$ lagen
om pension fcir arbetstagare (72/25. l. 1982).

Efter lagdndringen beaktas i lagen om olycks-
fallsf6rsiikring avsedd dagpenning vid samord-
ning av arbetspensioner. Lagen trhder i kraft den
I april 1982.

LAG om dndring av folkpensionslagen (103/
5.2. 1982).

LAG om Sndring av familjepensionslagen
(t0s/5.2. 1982).

LAG angiende indring av 8 $ lagen om pen-
sion fcir arbetstagare (109/5.2. 1982).

LAG angiende dndring av 6 c och 6 d $$ lagen

om pension fcir lantbruksftiretagare (ll0/5.2.
1982).

Genom indringen av folkpensionslagen inde-
las folkpensionsreformens andra etapp i tvi oli-
ka delar, som trader i kraft vid ingAngen av ir
1983 resp. ir 1984. Reformens tredje etapp trdder
i kraft vid ingingen av ir 1985. Ndr Iiiirde etap-
pen skall inledas kommer att avgdras siirskilt.
Med anledning av folkpensionsreformen miste
vissa tekniska iindringar infciras i samordnings-
stadgandena i APL. Andringarna beror pi att
grunddelens namn iindrats till basdel samt pa
den dndring av familjepensionslagen, varigenom
kommungrupperingen slopas i friga om barn-
pension.

Stadgandena rcirande generationsvdxlings-
pension i LFdPL harjusterats pt vissa punkter.

Lagiindringarna trdder med vissa begrdns-
ningar och undantag i kraft l. ,. 

)?,ri,.rrurO,r*
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I,{ya c'irkulcir" Fdr kcinnedom

2/82

3/82

4/82

25. l. 1982 Social- och h6lsovArdsminis-
teriets beslut om temporiir siinkning av
den i lagen om pension fcir arbetstagare
och lagen om pension f6r arbetstagare i
kortvariga arbetsforhillanden frireskrivna
fdrsikringspremien 61 1982
26. l. 1982 Andring av lagen om statens
pensioner.. 

.
l. 2. 1982 Andringav 8 och 8 a gg lagen om
pension fcir arbetstagare
15.2. 1982 Andring av folkpensionslagen
och vissa dSrtill anslutna lagar

M e d fo I kp e n s i o n sr efo r m en
sammonhtirande lagar st adf(is t a
Nigra lagar, med vilka folkpensionsreformen
fortsattes, stadfiistes fredagen 5. 2. Reformerna,
som genomfcirs etappvis i tre etapper under 6ren
1983-85, medfcir att folkpensionens belopp
hrijs och behovsprovningen avskaffas.

Efter reformen kommer folkpensionen att va-
ra en personlig pension, vars storlek inte piver-
kas av annat an pensionstagarens arbetspen-
sioner och med dem jiimfcirbara fcirminer. Ett
f<irenhetligande av pensionsbeskattningen inleds
i brirjan av ir 1983 samtidigt som den fcirsta
delen av folkpensionsreformens andra etapp
trdder i kraft.

Vid ingingen av ir 1983 h<ijs understddstill-
liigget med 36 mk i minaden och samtidigt blir
arbetsinkomst helt privilegierad inkomst. Folk-
pensioneringens understddsdel och understcids-
tilliigg sammanslis till en tilliiggsdel, som pen-
sionstagarens och hans makes inkomster nedset-
ter med 50 procents inkomstbindning. Dessutom
fcirenhetligas pensionernas beskattning. Det in-
nebdr, att folkpensionens basdel och tilliiggsdel
blir skattepliktig inkomst. Den som enbart har
folkpension behciver dock inte betala skatt pi sin
pension.

Vid ingingen av ir 1984 hcijs folkpensionens
tilliiggsdel med42 mk i minaden. Di differentie-
ras ocksi pensionerna till makar. Di blir folk-
pensionen alltsi en personlig pension, vilket in-
nebiir att pensionsinkomsten fcir den ena av tvi
makar inte piverkas av den andra makens in-
komst,. vilket slags inkomst det 6n mi vara
frigan om.

Vid ingingen av ir 1985 blir f6retagar- och
kapitalinkomst privilegierad inkomst. Efter det
6r folkpensionen en endast pensionspiverkad
fcirmin. Efter l. l. 1985 finns behovspr6vningen
alltsi kvar endast i folkpensioneringens bostads-
bidrags-, familjepensions- och frontmannapen-
sionsiirenden. Niir den sista reformetappen skall
inledas kommer man att besluta siirskilt om.

Ar 1983 blir folkpensionen skattepliktig in-
komst och samtidigt tas s.k. pensionsinkomst-
avdrag i bruk vid beskattningen. I enlighet med
riksdagens beslut har det stadgats i lag om irliga
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justeringar av dessa avdrag. I praktiken kom
avdragen att bli inderbundna.

I samma sammanhang som lagarna rcirande
folkpensionsreformen stadf,dstes 6ven en lag-
dndring giillande bostadsbidraget for pensions-
tagare. Enligt denna inlemmas pensiondrer i eg-
nahemshus frin och med ir 1984 gradvis i en
<ikad omfattning i bostadsbidragssystemet.

Utrcdning rdrancle tommeibrs-
borna i pensionsdlclern
De som har fyllt 60 ir lider nistan alla av itmins-
tone en likarkonstaterad sjukdom, men det be-
tyder inte ncidviindigtvis att deras funktions-
fcirmiga skulle vara nedsatt eller att de skulle
vara mindre ncijda med livet. Detta kan man
utldsa ur en rapport civer en in 1979 utford in-
tervjuundersdkning giillande tammerflorsboma i
Sldern 60-89 ir, som nyligen har ftirdigstiillts
vid Tammerlbrs universitets folkhalsoveten-
skapliga institution. Vid underscikningen kartla-
de man de iildre tammerforsbornas hiilsa, funk-
tionsf6rm6ga, levnadss6tt, sociala roller och par-
ticipation samt deras servicekonsumtion och det
upplevda behovet av service.

Underscikningen har utforts inom ramen fcir
en internationell jdmfcirande hilsovirdsunder-
scikning rorande gamla personer i Viirldshiil-
soorganisationens regi, i vilken l2 olika linder
deltar. Den finska delunderscikningen leds av
professor Eino Heikkinen. I Tammerfors under-
sciktes sammanlagt 106l personer, ordnade i
femirsildersgrupper. Av dem vistades 98 stadig-
varande pi anstalt.

Av de undersdkningspersoner som bodde
hemma hade ungefldr nio tiondedelar itminstone
en sjukdom. Antalet sjukdomar var ritt lika i de
olika femirsildersgrupperna. 20-40%o av de
hemmaboende khnde sig dock helt friska. En
tydlig fcirsiimring av funktionsfcirmigan kunde
noteras frin 75 irs ilder. Pi grund av den biolo-
giska ildringsprocessen kan man siga att den
egentliga ilderdomen bcirjar i 75-80 irs Aldern.
En nedsatt funktionsfcirmiga medfcir att det i
synnerhet frir gamla kvinnor kan vara svirt att
klara av de dagliga bestyren. Di civer hdlften av
de utanfcir anstalterna boende kvinnorna i pen-

sionsildern bor ensamma, betyder det att de fcir
dem avsedda serviceformerna miste utvecklas
med beaktande av deras specialbehov fcir att de
skall klara sig hemma.

Fyra tiondedelar av de underscikta hade ofta
led- eller ryggvdrk, och det var ocksi vanligt med
andra symtom. Liikemedel som kan k6pas utan
ldkarordination anvlnds ocksi mest just fcir att
lindra vdrk av olika slag, och minga besviir leder
ocksi till anlitande av behandlingsmetoder utan-
for den s.k. skolmedicinen.

6ver en fjiirdedel av de kvinnor som fyllt 70 6r
och en dryg femtedel av mdnnen i samma ilder
anvdnder samtidi$ si minga receptbelagda me-
diciner (civer tre), att det enligt de underscik-
ningar som gjorts iir sannolikt att de begir fel vid
deras anvdndning.

Fd P l--dven,a k ni n,qa n in t en s rJi era s
Pensionsskyddscentralen infcjr i vir ett nytt sys-
tem fcir irlig systematisk civervakning av FciPL-
fciretagarna. Genom denna s.k. systematiska
FciPl-civervakning fir man reda pi vilka fcireta-
gare som har frirsummat sin fcirsikringsskyldig-
het. Man brirjar med att klarliigga retroaktiva
fcirsummelser, i praktiken fcirsummelser under
hren 1977-1981. Diirefter kommer man si fort
som m<ijligt att ta itu med nya fciretagares F6PL-
frirsummelser-

Overvakningsprocessen kommer att fa fol-
jande fcirlopp: Den fcirsumliga fciretagarens
uppmdrksamhet f,dsts vid underlitenhet och fci-
retagaren uppmanas att ta en FciPl-fcirsiikring.
Om fciretagaren inte hcirsammar detta, upptar
Pensi onsskyddscentralen en fcirsdk ring fcir hans
riikning. Dlrefter faststiiller en fcirsdkringsan-
stalt arbetsinkomst fcjr fdretagaren och uppbir
en vanligtvis pi grund av fcirsummelsen forhcijd
fcirsiikringsavgift.

Enligt F<iPL fir pensionsanstalt inte faststdlla
arbetsinkomst fcir en fdrsumlig fciretagare fcir
liingre tid bakit iin det ldpande 6ret och de fem
ndrmast fdregAende kalenderiren. Vid liingre
tids fcirsummelse gir foretagaren miste om
FciPl-pensionsrdtten fcir tidigare ir.

FriPl-fcirsiikring dr obligatorisk. Pensions-
skyddscentralen kan dock pA anscikan befria en

28



foretagare frin fcirsiikringsskyldighten, om hans
och hans anhorigas pensionsskydd pi annat sdtt
iir ordnat si att det kan anses vara tillrackligt.
Befrielsen beviljas iallmdnhet fdrfem 6r is6nder
rdknat frAn dagen narmast efter ansciknings-
dagen.

Markku Sirvid

Arbetsgrupp JUr utredandc qv
urbe t sp ens i ons av gi/i crna s grun der
Social- och hiilsovirdsministeriet har tillsatt en
arbetsgrupp med uppdraget att fcire utgingen av
maj 1982 med utgingspunkt i 12 $ lagen om
pension fcir arbetstagare (395/61) utreda arbets-
pensionsforsiikringsavgifternas grunder genom
att fastsli ett faststdllelsefcirfarande och en sidan
grundmodell, som pA l6ng sikt tryggar pensions-
fcirminerna och i gdrligaste m6n utjiimnar av-
giftsutvecklingen samt anpassar avgifterna till
nationalekonomins utvecklande. Arbetsgruppen
skall dessutom fcire den 3l januari 1983 utreda
med arbetspensionsfonderingen sammanhdn-
gande frigor. - Ordfcirande i arbetsgruppen iir
civerdirektcir Altti Aurela frin social- och
hilsovirdsministeriet.

Unders t ridsk a ssorna s Fdren i ng
fl.t't tadc ti ll Annegatan
Understcidskassornas Fdrening flyttade i borjan
av april. Den nya adressen iir Annegatan 3l-33
C 39, 00100 Helsingfors 10. Kansliets telefon-
nummer ir 6942964.
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Om pensioner i utlandet

Sycl'lsc
BA s BELq P PEr urn,qx N,4 s rn,4 N o c u u eo
ln Dtz BARA EN clNc ou Anrr
Det svenska parlamentet beslot i slutet av senaste
ir, att basbeloppets storlek frin och med januari
1982 skall utrdknas bara en ging om iret i stdllet
fcir sisom tidigare en ging i minaden. T.ex.
basbeloppet for ir 1982 bestiims genom en jdm-
fcirelse av den allmdnna prisnivAn i november
l98l med prisnivin i juli 1980. Basbeloppet
uppgir hr 1982 till l7 800 kr. Fram till ir 1982
krdvdes det en indexfcirdndring om minst 3 7o fcir
att basbeloppet skulle dndras. Detta krav har
numera fringitts. Under de senaste 6ren har
basbeloppet hojts 3-4 ginger per ir.

A: N DRA D Fo R SA: K RI N G S A V G IFT S G RIJ N D
INOM DEN ALLMANT,I,q TItLq.CCS-
PENSIONERINGEN
Forsdkringsavgiftsgrunden inom den allmdnna
tilliiggspensioneringbn iindrades vid ingingen av
br 1982. Arbetsgivaren betalar nu fdrsdkringsav-
gift pi hela kintagarens lcjn i stdllet fcir enbart pi
den pensionsgrundande lcinen. Fcirsdkringsav-
gif,ten utgcir hr 19829,47o av lonesumman (6r
l98l 12,2570 av den pensionsgrundande lcine-
summan). - Folkpensionsavgiften utg6r 8,457o
av lcinesumman. Delpensionsavgiften ar 0,5%.
Pensionerna finansieras med arbetsgivarnas av-
gifter. Staten och kommunerna deltar i vissa
folkpensionsutgifter. Lontagarna betalar inga
pensionsfcirsdk ringsavgifter.

FARETAGARNA INTE MERA BEFRIADE
FRIN ATT TILLHdRA DEN ALLMA:NNA
T I LILI. G G S P E N S I O N S Fd R S A: K R I N G EN
Frin ingingen av 61 1982 kan sjdlvstdndiga fcire-
tagare inte mera sta utanfor den allmdnna till-
ldggspensioneringen. Det hdr giiller dock inte
dem som iir fcidda Ar 1923 eller tidigare och som
var befriade ir 1981.

DEN ALLMA T'tN,q frutl' C C S-
PENSIONERINGEN IR 1981
Frin den allmdnna tilliiggspensioneringen utbe-
talades under 5r l98l 23536 miljoner kronor
(cikningen frin 61 1980 ca 2470) i pensioner till
sammanlagt 1343572 pensionstagare (vid 6rets

utgAng)1 diirav 831458 ilderspensionstagare,
222'7 13 invalidpensionstagare och 289 401 famil-
jepensionstagare. Det totala antalet folkpen-
sionstagare var I 890 320.

I den allmdnna pensionsfonden inflcit under ir
l98l 25 645 miljoner kronor i fcirsiikringsavgif-
ter. I slutet av 6r l98l fanns det sammanlagt
176327 miljoner kronor i fonderna. Fonderna
cikade under iret med ca ll Vo. Rinteinkomster-
na uppgick till 16055 miljoner kronor.

Inom den allmdnna tilliiggspensioneringen
finns det tre egentliga fonder, av vilka en svarar
fcir smAarbetsgivarnas och de sjalvsdndiga fdre-
tagarnas fcirsdkringsavgifter och en fcjr statens,
kommunernas och de statsledda fdretagens av-
gifter och en f<ir de avgifter som storarbetsgivar-
na (minst 20 arbetstagare) betalar fcir sina arbets-
tagare. Utciver dessa tre fonder finns det en {iirde
fond, ur vilken man enligt beslut av staten tar
medel fcir investeringar inom det ekonomiska
livet. Medlen fcir denna investeringsverksamhet
tas i sista hand frin de tre egentliga fonderna.

TI LILI. G G S P E N S I O N S S Y STE MET
rc)n TI,qu STEMA: N o C H ARBETSLEDARE
( rTP) FO RTS Alrrgn,nt G ): t-r-A
FRAM TILL SLWET AV MARS 1985
Arbetsmarknadsparterna uppnidde i slutet av ir
l98l enighet om att det avtalsbaserade tilldggs-
pensionssystemet fcir tjdnstemdn och arbetsleda-
re, som skulle upphora viren 1982, skall fortsit-
ta att galla fram till slutet av mars 1985. I avtalet
gjordes en del tekniska dndringar. Den mest be-
tydande giiller en sdnkning av delpensionens er-
siittningsnivi frin 65 till50% (inom ITP fcir lcin
mellan 7,5 och 20 gilnger en inkomst av basbe-
loppets storlek) pi samma satt som skedde inom
den allmdnna tilliiggspensioneringen redan i bcir-
jan av ir 1981.
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Frankrike
SA: NKN IN G AV PE N S I o N S,4IDERN
Den franska regeringen beslcit ijanuari 1982, att
ilderspension frin och med april 1983 skall utbe-
talas oreducerad frin 60 6rs ilder i stiillet for
nuvarande.65 ir, detta dock endast om den
fcirsiikrade har 37,5 irs forsdkringstid bakom
sig. I Frankrike tilliimpas en rorlig pensions-
ilder, och de fdrsikrade kan gi i pension
ndr som helst mellan 60 och 70 irs ilder. De
flesta har dock gitt i pension vid 65 irs ilder,
varvid ilderspensionen utgir 50qa av pensions-
lcinen. Vid pensionsuttag fcire denna ilder sdnks
pensionens belopp fcir varje 5r med 5 procenten-
heter. Vid 60 irs ilder betalas alltsa fcir nirva-

rande 25 % pension, sivida inte den fcirsdkrade
pA grund av t.ex. arbetslcishet eller nedsatt ar-
betsfcirmiga har riitt till "full" 50 % pension re-
dan vid 60 irs ilder. Sdnkningen av pensionsil-
dern i Frankrike innebiir nu, att 50% pension
utbetalas redan vid 60 irs ilder.

Pensionsilderssdnkningen gdller itminstone
inte tillsvidare de av arbetsmarknadsorganisa-
tionerna grundade tilliiggspensionssystemen,
som berdknas omfatta ungef,dr 80Vo av lonta-
garna inom den privata sektorn. Inom dessa
system iir pensionsildern 65 ir. Man riiknar
dock med att pensionsildern kommer att sjunka
6ven inom dessa system.
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S t ati s ti s ka up p gift er o m arbe t sp ensi ons t ag arna
3 t. 12. t98I
I tqbellemas sffior hor minimiskyddet beaktots.

31 . 1 2. '1981 utbetalades allt som allt 597 0OO arbetspensioner. F6rAndringen f rAn f oregAende Ar 61 29 000 pen-
sioner eller 5,1 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 3O4OOO Alderspensioner (inom parentes forindringen lrAn motsvarande tid-
punkt foregAende Ar) (+25000), 173000 invalidpensioner (-2000), 18000 arbetsl6shetspensioner (+4000)
och 102000 familiepensioner (+6000).
Alderspensionernas medelbelopp var 774 mark/m|n, invalidpensionemas 936 mark/mAn, arbetsloshetspen-
sionernas 866 mark/mAn och familjepensionemas 628 mark/mAn.

I t.D t, tt s p t, lt s I o,\l [, R
-ll. 1). 1981 .qcillandc

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare
APL-pensionsanstalter 57465 86374 143839 1 620 69s 1 064
FoPL-pensionsanstalter 12126 8944 21070 1 525 1 045 1 321
LFoPL-pensionsanstalten 42326 53837 96163 445 220 319
KAPL-pensionsanstalten 32 406 9990 42396 634 283 cct
Alla arbetspensionsanstalter 144323 159145 303468 1 046 528 774

l. l-31. 12. 1981 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 14376 17464 31 840 1 078 504 763

I N' r' A l- I D PE N S I O N E R ( dd p L' n.s i r tnt r i n ht r ci k tu fu )
-11. l:. 1981 .qtillandr:

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Min Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensio nsanstalter 39159 41 g n 81 123 1 769 833 1 285
FoPL-pensionsanstalter 7 635 3440 11 075 1324 838 1 173
LFoPL-pen sionsanstalten 21247 24031 45278 527 214 361

KAPL-pensionsanstalten 30214 4993 35207 804 391 797
Al la arbetspensionsanstalter 98255 74428 172683 1 188 604 936

l. l-31. 12. 1981 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 9805 7 194 16999 1 432 737 1 138

DI-.[-PENSIONITR
-11. 12. lgtil giillandL'

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsarEtalter 1 352 1727 3079 1 223 603 875
FdPL-pensionsanstalter 1 405 574 1 979 992 695 906
LFoPL-pensionsanstalten 5 413 6231 11 644 420 188 296
KAPL-pensionsanstalten 1 089 132 1 221 735 390 697
Al la arbetspensionsanstalter 9259 8664 17923 661 307 490

1. l-31. 12. 1981 beviljade
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A RB ET S I,A S H I:T S T' E i\' S I O N E R
-l1. ll. l98l qtillandc

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbevillare MAn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 2934 6547 I 481 1 483 788 1 003
FoPL-pensionsanstalter 248 251 499 1 089 693 890
LFoPL-pensionsanstalten 1 092 874 1 966 781 316 571
KAPL-pensionsanstalten 3 869 1 770 s 639 880 422 736
Al la arbetspensionsanstalter 8143 9472 17615 1 090 672 866

1. I-31. 12. 1981 beviljade

Alla 2187 3 129 5316 1 118 684 ffi2

I' A 14 I I .l L P 1,,\'510,\I.n
-ll l). 198 I .qlillunrlc

PenSionsbeviljare

Antal
pensioner

Grund-
pension

imedeltal
mk/mAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 49251 875 46004 14747 60751
FoPL-pensionsanstalter 8 085 778 7 774 2361 10 135
LFoPL-pensionsanstalten 19198 246 18373 5156 23529
KAPL-pensionsanstalten 26316 399 24966 7077 320/,3
Al la arbetspensionsanstalter 1 02 850 628 97 117 29941 126458

l. l-31. 12. 1981 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter I 997 669

A to t n s-, r N v A Lr D-, A RBETS Lo s u ETS- o c t I FA u I Lt EpE N s I o N ER
-t l. 12. l98l gcillonde

Pensionsbeviljare
Antalet

pensioner
Grund-
pension

imedeltal
mk/mAn

APL-pensionsanstalter 283 694 1 092
FoPL-pensionsanstalter 40729 1 168
LFoPL-pensionsanstalten 1 62 635 325
KAPL-pensionsanstalten 1 09 558 603
Al la arbetspensionsanstalter 596 61 6 798

I. 1-31. 12. 1981 beviljade

Alla arbets 64152 856

Av Alders- och invalidpensionstag_arna erholl 14294 dessutom registrerad tilldggspension, i medeltal l16gmk/man. Dessa var i huvudsak APL- och FoPl-pensioner. Av tamiljepensionernla-vir 3512 bnligt tillaggsfor-mAnerna, i medeltal 918 mk/mAn.

I. 1_31. 1:. I98I L'TBI..TALAI)E PENSIONER. IIIII.I. ,\[K
Minimiskydd

APL-pensionsanstalter 3 653,88
FoPL-pensionsanstalter 561,99
LF6PL-pensionsanstalten 622,67
KAPL-pensionsanstalten 786,61

Al la arbetspensionsanstalter 5 625,1 5
242,77

Sammanlaqt 5 867,92
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English Sumntary

Finland is the only Nordic country without a law on
the security ol information. The situation f or the rest
of Europe is almost equally gloomy. l{ the proposals
of the lnformation Security Committee are realised
we shall have the necessary law also in Finland.

The f ull-time secretary expounds the princrples ol
the Committee's work. lts report includes a proposal
for a personal register act. an act on an information
security board and an inlormation security ombuds-
man.

ln the Committee s vlew, it rs everybody s lunda-
mental right to have access to inf ormation on herself /
himsell in the personal register Thrs is important not
only for protection ol the person s prrvacy but also for
his legal security.

The Committee s proposals would also ltmtt regist-
ration of sensitive inlormation A person should be
entitled to refuse use of tnformation on himself {or
purposes of direct advertrsing, address and marling
service and markettng and public opinion polls.

Many of the Committees proposals are such that
a responsrble and careful keeper of the register is al-
ready observing them, the author says.

The bill proposes in fact that good registration
practice be made a principle to be f ollowed

The author states that a new attitude to the wrshes
ol a registered person is as necessary as the new
rights proposed f or him in law. Letters sent in Sweden
to the inf ormation security authority have contarned
several examples of situatrons ln whlcn the omnr-
potent ADP register has erased the wishes expressed
by people concerning the use oi inf ormatton on them-
selves.

Mr Matti Puhakka, chairmarr of the parliamentary
social committee, in an tnterview with our iournal ls
of the opinion that the main basic dectsions on pen-

sion protectton have now been taken within the
avarlable resources. According to Puhakka, the luture
challenger oi soctal policy will be safeguarding the
f uture ol our aged population, Iamilies with children
and problems associated with the working life of
peo ple.

Puhakka says lhat there are occupatlons in e.g. the
public sector in which pension ages are very low. On
the other hand, there are ln the private sector
strenuous and wearing occupalions in which the
general pension age is 65 Years

Pension age should in Puhakka s oprnlon be linked
rn the f uture to considerations of people s personal
needs and qualitres.

Greater attention should be pard to lncreasing the
possibility of gettrng work and the basrc security
created by work. For the aged population. he asks lor
courage within {amiires in solving lhe problem other-
wise than by tncreastng tnslltutlonal beds A salient
consideratton in the f amily ts to guarantee subslstence
and the basrc securily o{ life to young f amilies.

The lnformation column relates that the Central
Pension Securrty lnstitute is stepping up control on
insurance under lhe Pension Act for Self-Employed
To begin with, the omisstons dating f rom 1977-1981
will be corrected. In the {uture. the possible neglect
of new selJ-employed to take out an annual insurance
will be correcled as soon as possible.

The Minrstry lor Social Ailarrs and Health has set
up a working grou p to study the bases of employment
pension rnsurance premiums The group will for-
mulate a model which will ensure in the long term
the pension beneftts, even the development of the
national economy. The commlttee will also examine
questrons pertaining to employment pension lunding.
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34 English Summary

Tot, skrivkonstens och liirdomens gud.

Artiklarna i tidskriften Arbetspension flr fritt citeras.
Dirvid torde tidskriftens (och skribentens) namn namnas.


