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1977
Automatisk register-
utdragsservice pd, forsdk
Mellan arbetsmarknadsorganisationerna och Pensions-
skyddscentralen har man under nigra ir diskuterat, hur full-
foljandet av forsiikringsskyldigheten enligt arbetspensions-
lagarna kunde dvervakas effektivare iin hitintills. Problemet
giiller i synnerhet sdkerstiillandet av sidana arbetstagares
pensionsskydd, vilkas arbetsgivare - pi grund av bristande
kunskaper eller av annan orsak - inte har upptagit pen-
sionsf<irsiikring eller inte har hillit pensionsanstalten tr jour
betrtiffande vilka personer som vid varje tidpunkt varit
anstiillda.

Arbetspensioneringen har frin f<irsta bdrjan gjort det
mtijligt for den f<irslkrade att f<ilja utvecklingen av sitt eget
pensionsskydd. Han kan avgiftsfritt beg?ira uppgift om, hur
hans pensionsskydd hiller pi att uwecklas, och kan komma
med anmiirkningar betriiffande sidana punkter, som synes
oklara. Detta lr ett demokratiskt kontrollsystem; det oaktat
minskas inte pensionsanstalternas skyldighet att fcir sin del
vara noggranna och kontrollera sina register.

Om den forsiikrades mojlighet till kontroll skall bli verk-
lighet krtivs ett visst mitt av egen aktivitet. Pensionsupp-
gifterna erduds honom inte f<ir kontroll utan att han sjiilv
har begtrt dem - med undantag f<ir vissa faclf,<irbunds
medlemskampanjer och en del pensionsanstalters kundkam-
panjer, under vilka registerutdrag beg6rts f<ir vederbtirande
medlemmar e.dyl. Nu har uWecklingen lett diirhiin, att man
bdrjar s[nda ut registerutdrag automatiskt. Den mest tinda-
milsenliga av de situationer, vid vilka en dylik hiilsning
frin arbetspensioneringen vore pi sin plats, ansflgs vara
upphcirandet av ett arbetsfdrhillande. Id6en iir den, att en
person, som stitt i arbetsfcirhillande enligt APL och som
avslutat sitt arbetsf<irhillande, automatiskt skulle erhAIIa
ett registerutdrag frin Pensionsskyddscentralen, sedan upp-
gift om arbetsftirhAllandet upphd,rande inkommit Pe se sett
kunde han kontrollera, att uppgiftema angiende upphtirda
arbetsfdrhillanden iir korrekta. Reformen innebiir, att ar-
betspensioneringen itar sig ett betydande nytt uppdrag. En
vlsentlig kostnadspost kommer att utgciras av uppriittandet
och skotseln av ett adresskartotek. Fcir den skull miste re-
formen prtivas i praktiken innan man slir fast, i vilken
form den skall forverkligas.

F<irsciket inleds under forsta hiilften av ilr 1977. Utdragen
s[nds hiirvid till dem, vilkas APl-forhillanden upphtirt i
maj 1976 (bide till dem, som bytt jobb och till sidana,
som stannat borta frin arbetslivet). Uppskattningsvis
30 000-35 000 personer kommer att fi ett utdrag.

Den feedback, forsciket resulterar i, kommer att ge viirde-
fulla upplysningar om, i vilken min den frirslkrade sj?ilv
deltar i kontrollen av sitt pensionsskydd och hur han stiiller
sig till det.
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Infor p ensionsp olitikens
dttiotal

I Pensionsskyddscentralens fdrvalt-
ning skedde vid drssktftet en betydan-
de fdrtindring i och med att tre av ar-
bet spensions s ky ddet s v et erane r I iimna-
de sina ldngvartga ftirtroendeposter.
Minister J. E. Niemi avstod frdn rep-
re s ent ant s kape t s o rdfdr ande s kap, s om
han skdtt tinda sedan detta fdrvalt-
ningsorgan inledde sin yerksamhet dr
1961. Professor Teivo Pentiktiinen
Itimnode d sin sida styrelsen, drir han
var viceordfdrande frdn dr 1962 efter
att ha fungerat som ordfdrande drirJb-
rinnan. Aven ordfr)rande Arvo Hauta-
la, som varit medlem av representant-
skapet dren 1967-68 och styrelsemed-
lem frdn 1968, avstod frdn detta upp-
drag.

Alla dessa tre personers nomn an-
sluter sig till arbetspensionertngens
uppkomst och utveckling dven t flera
andra avseenden tin i samband med
denft)rtroendepost, de haft i Pensions-
sky dds cent r al e n. A r be t s pensi on st eil I de
envar ndgra frdgor.

De arbetsoJdrmdgna
med i Jdnaltningen?
Har arbetspercioneringen uppfyllt de fdr-
viintningar, Ni stiillde pd den dd systemet
startades?

Jag rikade vara medlem i statsridet dA
arbetspensionslagstiftningens beredning var
i sitt slutskede. I egenskap av fcirs?ikrings-
man utsigs jag till medlem i vederborande
ministerutskott. Utskottets medlemmar var
eniga om, att man nu hrill pi med att for-
bereda den stcirsta socialpolitiska reformen
under virt lands sjiilvstendighet. Med fcir.
yifulningama h<igt uppskruvade gav vi de

sista formuleringarna et de lagfdrslag, som
sedan underkastades rilsdagsbehandling. Si
hiir efterit kan jag konstatera, att arbetspen-
sioneringens uweckling motsvarat efminstone
mina ftirvilntningar.
Man har fdrsilkt gdra de olika sarnhiilleliga
intressegruppernos representation i arbets-
pensioneringens ldrvaltning sd jiimlik som
mdiligt. Anser Ni, att de olika gruppernas
dsikter kommer fram med tillrticklig styrkd

Just av den anledningen, att det tir friga
om ett arbetspensionssystem ?ir det p[ sin
plats, att arbetsmarknadsorganisationerna
deltar i fdrvaltningen. I min mening tiicker
arbetsmarknadsorganisationemas represen-
tation ganska jiimnt olika intressegrupper,
till och med partiernas rdst kan komma fram
i den nuvarande f<irvaltningsmodellen. Det
[r silunda inte behdvligt att gdra nigra om-
vllvande iindringar i arbetspensioneringens
f<irvaltning. Man mlste dock komma i bAg
att se till, att frirvaltningen stannar i arbets"
marknadsorganisationernas hiinder [ven i
framtiden. Men varav hjitrtat [r fullt, &irom
talar munnen. Jag ?ir med i invalidarbetet
slviil hiir hemma som i internationella sam-
manhang. Kanske just diirfdr har jag kom-
mit att tiinka pA, att invalidernas, de arbets-
of<irm<ignas representation pi ett eller annat
s[tt ocksl i arbetspensioneringens fdrvalt-
ning inte skulle skada. Frtimst skulle detta
gtilla den grupp av invalider, som f[r inva-
lidpension frin arbetspensioneringen. Man
skulle mihiinda kunna bilda en konsultativ
kommission, diir invalid- och varf6,r inte
ocksl ilderspensionstagarna vore represen-
terade.
Invalidpercionsskyddet har pd 704alet
kompletterats med delpenstoner. Att skapa
arbetsplatser fdr delpensionstagarna iir ett
problem. Ett problem tir vidare omplace-
ringen i arbete efter rehabilitering. I vilken
riktning borde man utveckla sddana per-
soners stiillning, vilkas afietsfdrmdga blivit
nedsatt?

Skapandet av delpensioneringen ?ir ett be-
tydelsefullt framsteg. Man miste medge, att
delpensioner beviljats till ett r?itt blygsamt
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antal. Delpension kan beviljas, di arbetsta'
garen 6vergir till liittare arbete eller deltids-
arbete pi grund av arbetsoformiga. Minga
ginger hiinder det, att de i kollektivavtalen
ingiende bestlmmelserna hindrar 6ver-
gingen. Niir dessutom antalet arbetslosa nu
?ir rekordhcigt, iir det problematiskt att ska-
pa deltidsjobb. Jag t<irs dock spe, att vi
kanske redan under de ndrmaste iren kom-
mer att ha en brist pi arbetskraft, och di
ftjrsvinner Zlven detta problem. Dilremot &ir
omplaceringen i arbete efter rehabilitering
en friga" som isamkar mycken huvudbry.
De erfarenheter man fitt av omskolningen
?ir i bland negativa. Efter rehabiliteringen
rilknar mingen invalid, huruvida det ltinar
sig fdr honom att etervenda till arbetslivet.
Att arbetsfdrm6gan itminstone i nigon mln
itervinns iir ett viltigt motiv ftir rehabilite-
ringen. I flera fall 6r ddt frlga om Lo.m.
mental hiilsa- I princip tycker jag, att den
som fir invalidpension borde fi delta i ar-
betslivet i den mln krafterna medger, men
var skall man dl dra griinsen fd,r fdrv[rvs-
inkomsten? Det [r en annan frlga. Denna
friga kriiver iinnu en omsorgsfull utredning.
Jag skulle iinnu vilja understryka, att vlr
rehabiliteringsverksamhet internationellt sett
befinner srg pe en hdg nivl, och jag tror,
att vi inom rehabiliteringen p[ ett tillfreds-
stiillande s6tt kan ltisa sldana personers
stiillning i arbetslivet, vilkas arbetsftirmiga
blivftt nedsatt.

Hur har det fdrb?ittrade lagstadgade pen-
sionsskyddet i Er mening inverkat W de
frivilliga tilliiggsfdrrnircrru och pd den pri-
vat a livl 6r siikri nge n?

Arbetspensionens uppgift ?ir att trygga ar-
betstagarens konsumtionsvanor under pen-
sionstiden. Genom livf<irs6kringen kan man
anordna skydd ftir risksituationer och trygga,
att framtidsplaner, som gjorts dt man iir
frisk blir verklighet. Det ser ut som om vlrt
lands livf<irsiikring pi ett flexibelt sltt kom-
mer att anpassa sig tifl de ramar, som upp-
stiillts av arbetspensioneringen.

(Intervju: Yrjd Larmola)
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D en ruilarande familj epensionen
motsvarar inte mdlscittningen

TEIVO PENTIKATNEN

Har arbetspensioneringens utveckling mot-
svarat de fdrvtintningar, Ni sttillde pd den dd
systemet startades?

Ja, till och med overtr?iffat dem!
Under den fdrsta tiden kritiserade man
kraftigt principen om arbetspensioneringeru
fdrvaltning, och en centraliserad statlig pen-
sionsanstalt, som redan fanns, erbjdds sorn
modell. Kommittden ansdg, att det iir tinda-
mcil s e nli gt at t d ec e nt r ali s e r a f or v alt ni ng en sd
att den tir ntira den produktion, inom vilken
peruionerna tjtinas in och dtir den forsiikra-
des fdrhdllanden iir ktinda. Ni har ocksd i
Era skrivelser frdn den tiden htivdat bety-
delsen av, att anstalterrws konkurrercsitua-
tion leder till flexibel verksamhet och skii-
liga administrationskostrader. Anser Ni, att
dessa principer lett ttll tinskat resultat?

Fcirvaltningsmodellen har i praktiken visat
sig vara lyckad. f synnerhet arbetsmarknads-
organisationernas deltagande i forvaltningen
har varit en nyckel till systemets utvecklings-
duglighet. Decentraliserade system har man
haft mdjlighet att reformera genom talrika
delreformer, och di arbetsmarknadsorgani-
sationerna varit med har man gemensamt
kunnat konstatera utvecklingsbehoven och
komma tjverens om itgiirderna. Man kan
siiga, att om den decentraliserade f<irvalt-
ningsmodellen inte skulle ha valts, skulle
pensionsskyddet f<ir arbetstagare och fcire-
tagare i dag vara v?isentligt siimre iin vad
som nu ?ir fallet tack vare systemets utveck-
ling.

Den decentraliserade frirvaltningen har
ofta kritiserats fcir, att den Ir komplicerad,
och kritikerna har ofta hiinvisat till bl.a. det
svenska pensionssystemet, der folkpensione-
ringens och arbetspensioneringens f<irvalt-
ning ligger i hiinderna pi samma statliga
verk. I jiimftirelsen har man dock gltimt afi
ta i beaktande, att det svenska till arlmi-
nistration och struktur r?itt monolitiska sys-
temet har visat sig vara si stelt och brist-
fiilligt, att arbetsmarknadsorganisationerna
avtalsvdgen upprettat omfattande frivilliga
pensionssystem, vilka gjorts obligatoriska
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genom kollektivavtal, skilt f<ir tjiinstem?in
(ITP) och skilt for arbetstagare (STP). Av-
giften for ITP iir i ir 9,7 /o av lcinerna, vil-
ket alltsi skall betalas uttjver folkpensions-
och den obligatoriska ATP-premien. Dessa
frivilliga system skots bl.a. av cirka 1 700
instanser som frdmst motsvarar vira pen-
sionsstiftelser, och dessutom av ytterligare
anstalter. Det stiimmer alltsi inte alls, att det
finska systemet skulle vara mera komplice-
rat. Samma jiimforelse kan man gcira iiven
betriiffande andra industril?inder. Aven i dem
har omfattande frivilliga system upprAttats.
De iir dock sdmre koordinerade, och till
exempel fcirminernas viirdesiikring iir sva-
gare dn hos oss.

Pensionssumman viixer dr fdr dr automa-
tiskt. For nya ut\kningar av pensioruskyddet
finns en allt mindre kaka. Av nationalpro-
duktens tillvtixt griper socialutgifterna en allt
storre del. Vad vore i denra situation vikti-
gast vad utvecklingen av arbetspensionerna
betriiffar, och i vilken riktning borde det
tot ala pensionsskyddet dirigeras?

Pensionsplaneringen utgor en del av sam-
hillsplaneringen. Man kan inte liimna obe-
aktat, att det pi andra sektorer finns ett
enormt behov av resurser f<ir att trygga en
nddviindig utveckling. Sysselsiittnings- och
bostadsfrigorna t.ex., och 6ven i dvrigt i
synnerhet de unga familjernas situation mis-
te gdras sidan, att utflyttningen stannar av
innan oreparerbara skador uppstar. Av den-
na anledning miste man tydligen finna sig
i, att utvecklingen av pensionssystemen i den
nlra framtiden stdlls pi sparliga. Till refor-
mer, som kriiver betydande nya medel finns
inte mtijtigheter, eller si miste man inse, att
sf,dana inte skulle stlimma <iverens med
landets helhetsintressen i dagens liige. Detta
iir emellertid inget hinder fcir en planering
pi sikt. En dylik plan [r ju den nuvarande
och den fciregaende regeringens helhets-
program dvs. pensionspolitikens sk. "histo-
riska kompromiss". Pi arbetspensionssidan
maste man med tiden finna ltisningar bl.a.
pi problemet med mtijligheterna till flexibel

dvergang till pension. Familjepensioneringen
motsvarar i sin nuvarande form inte liingre
sitt syfte, den ger ju pension iiven it sidana
iinkor, som har ett helt tillfredsstiillande fdr-
v6rvsarbete eller som utan st<irre svirigheter
kan fi ett sidant. A andra sidan har man
inte tillsvidare fitt bukt pi de overdrifter,
som inniistlat sig sedan gammalt i den offent-
liga sektorns pensionsf<irminer, vilket lett till
problemet med de sk. civerstora pensionerna
Ehuru detta problem tydligen civerdrivits
enormt, har det dock i nigon min sttillt ar-
betspensioneringen i sin helhet i en dalig
dager.

Hur ser Ni pd rehabiliteringens stiillning
inom socialfdrsiikingen?

Rehabiliteringen hdr som en naturlig del
till arbetspensionsfcirsiikringen. Oberoende
av de motgingar som man st<itt pi i prak-
tiken har jag inte fcirlorat min tro pi, att det
itminstone vad de yngre arbetsof<irm<igna
betriiffar vore skiil att strlngare <ivervaka,
att rehabiliteringsmtijligheter alltid skulle er-
bjudas och att pensionen skulle vara ett se-
kundiirt alternativ. For sf,dana arbetsoftir-
mdgna, som redan befinner sig i medelildern
och ?ir iildre har det visat sig vara svirt att
ordna en framgingsrik rehabilitering, och
hiir har man antagligen varit - och iir m[-
hiinda iinnu - for optimistisk. Det [r <insk-
vdrt, att social- och hiilsovirdsministeriet gd,r
framsteg i planeringen av en riksomfattande
rehabilitering och dess r"*strillighet.

Borde nan uppta husmoderspensionerna
skilt fdr sig vid utvecklandet av arbetspen-
sions- eller folkpensiorusystemet?

Enhgt min isikt 6r problemet med hus-
m<idrarnas pension till st<irsta delen en syn-
villa. Om arbetsf<irdelningen i familjen [r
sidan, att den ena av makarna" i praktiken
oftast mannen, fcirv[rvsarbetar utom hem-
met och hustrun skciter om hemmet och
barnen, bcir familjen och dess ekonomi an-
ses vara en helhet, ett slags gemensamt fdre-
tag, diir tiven penninginkomsten bor anses
vara makarnas gemensamma. Niir vid bort-
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Mot ett utvecklat s/s-
tem och en utvecklad
administration

fall av denna penninginkomst pensionen tr[-
der i stiillet, brir [ven den, om man hiller
sig till saken, anses vara gemensam. N[r dess
nivi di arbetspensionerna nir sin fulla effekt
(och redan nu redan ftir de ligavl<inades del
och inom ett flertal frivilliga anordningar)
ii'r 60lo och 66 lofor den offentliga sektorns
del, och di vardera maken dessutom fir folk-
pension och liittare beskattning, ?ir familjens
utkomst under pensionstiden redan tryggad.
Om husmodern utdver detta iinnu skulle er-
hilla egen pension, skulle niistan alla fa-
miljers inkomst under pensionstiden dver-
stiga den, de haft under arbetstiden. Re.sul-
tatet ?lr inte att rekommendera" i synnerhet
om man tar i beaktande frlga tre ovan och
waret p& den.

Det ovan sagda till trots miste man kon-
statera, att missftirhilllanden i husmddrarnas
nuvarande pensionsskydd finns. Den ovan
anf6rda teorin om gemensam pension linkar
eller fdrfaller bl.a i s[dana fall, dtir skils-
miissa intrtiffar i en relatiw hdg AJder. D[
tar den av makama, som fdnrlrvsarbetar,
med sig hela arbetspensionen och den andra
blir utan - detta enligt de nu giillande be-
stiimmelserna. En rtttvisare ldsning vore att
dela pensionen, fill vilken slutsats mrn nu-
mera kommit bl.a i V:isttyskland. Likase
leder husmoderns arbetsofdrmAga pi grund
av folkpensioneringens ftir hilrda behovs-
prtivning familjen i wirigheter och stiiller
husmodem i ett oskiiligt liige.

Om nya fd,rminer behtivs till vira giillan-
de system, de mi sedan giilla humddrar
eller vilka grupper som helst, borde man ftir-
domsfritt och sakligt tiverviga, huruvida de
till sin natur btttre liimpar sig fdr arbets-
pensions- eller folkpensionssystemet. Sidana
fdrminer, som gtiller fisla lgf6lkningen och
som iir av flat rate-typ torde finna en l?imp-
lig omgivning inom folkpensioneringen Si-
dana ftirminer dtiremot, som erhills pe
grund av ftjrvlrvsarbetg htir till sin natur
till arbetspensioneringen.

(Intervju: Yrjd Larmola)

Du hu varit en arbetsmarknadsman Vad
har medlemskapet i Pensioruskyddscentra-
lens styrelse inneburit fdr Dig vid sidan art
din egentliga verksamhet inom fackfdrenings-
rdrelsen?
Styrelsemedlemskapet har f6,r mig friimst va-
rit en utsiktspost, frin vilken jag har kunnat
betralla" hur lcintagarnas pensionsskydd ut-
vecklat sig. Jag har tack vare detta uppdrag
stett i tiilfelle att fe en djupare insyn i pen-
sionspolitiken iin vad som ,nnars hade varit
m<ijligt.

Som medlem i Pensionsskyddscentralens
styrelse har jag ilven kunnat ftilja med och
dvervaka" hur de arbetspensionspolitiska
ldsningar f<irverkligas i praktikeo om vilka
man kommit 6verens om inom arbetsmark-
nadsorganisationerna. Medlemskapet har vi-
dare givit tillfiille att inverka pi undervik-
ningar, likase pe tokningar och tilliimpning-
ar av arbetspensionslagarna

F.medan jag vtrdes[tter pensionspolitiken
som en viktig del av socialpolitiken er dcr
naturligt, att jag [ven vardesiitter rtitten aU
delta i beslutsfattandet
I vilken mdn tycker Du att Du hu kunnat
inverka pd de drenden som varit uppe t Pen-
sionsskyddscentralens styrelse och pd dess
beslut?
Jag [r viil jevig nflr det se[er att bed6ma,
vilken inverkan jag haft pl de [renden, som
behandlats i styrelsen. Jag har representerat
FFC och fdimst de stindpunkter, fack-
fd,reningsr6relsens folkdemokrater har.

Under tio irs tid har jag pi centralftir-
bundsnivl deltagit i de underhandlingar, som
giiflt utvecklandet av arbetspensioneringen-
Ehuru framstegen kunde ha varit snabbarc,
kan den som dvergir till pension dock kiinna
en viss tillfredsstii.llelse <iver att ha orkat
hii.lla pi att tjata om nddv?indigheten att hdja
de iildsta ildersklassernas pensioner, och
6ver att pensionens belopp tack vare fack-
f<ireningsnirelsens auktoritet har kunnat h6,-
jas frin 40 till 60 procent. Vidare har man
ftirblttrat pensionens tiltviixt genom ftirkort-
ning av den sk. karenstiden och fdrbiittrat
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6ven sidana personers stiillning, som "faller
emellan". Aven frontm[nnens pensionsfriga
har man kunnat "skuffa" framit.

Niir man har orkat f<irsvara de mil, de
egna organisationema stiillt upp lnda tills
motparten blivit irriterad har man ocksi fltt
se resultaL

Yilken betydelse har Pensioraskyddscentra'
len i arbetsperuioneringen?
Pensionsskyddscentralens betydelse i arbes-
pensioneringen [r synnerligen stor, emedan
sarnmansittningen av dess styrelse dppnar
kanalerna till arbetsmaknadens parte.r, till
statsmatten och till de bolag, som i praktiken
skciter pensionsf6rsiikringen. Pensionsskydds-
centralens roll i arbetspensioneringen iir
central, under fdrutsiittning att den - elakt
sagt - inte tillits bli ett handvapen for ni-
gon enskild part.

Arbetspensioneringen tillkom av den an-
ledningen, att rikssdagen inte var kapabel att
uppriitta ett enhetligt pensionssystem, som
skulle ha tillfredsstiillt arbetarbefolkningen.
Ner arbetspensioneringen fu 1962 triidde i
kraft som resultat av ett slags tingforlctsning
[r det inte 6verdrivet att konstatera, att den
bor strlva till utvecklande av ett pensions-
system, som ilr i balans politiskt sett oc:h de-
mokratiskt f<irvaltat. I detta avseende finns
inom Pensionsskyddscentralen en av parla-
mentarikerna utsatt tidsinstiilld bomb, som
kan detonera nlr som helsl
Vilken betydelse har arbetspensionefingen
fdr l\ntagarna? Hur borde den utvecklias?

Arbetspensioneringen har redan i dag en
mycket stor betydelse n[r det gilller att
trygga liintagarnas pensionsfcirminer. Sisom
kiint har folkpensionernas belopp stannat pi
en blygsam nivi, och endast olika till?igg,
varom riksdagen stadgat, gcir situationen for
de tildre ildersklasserna och f<ir dem, som
sannat utanf<ir arbetspensioneringen ens
dr8glig. Enligt den gtillande arbetspensions-
lagstiftningen btir f<irminerna biittre med
tiden, varvid arbetspensioneringens betydelse
som tryggare av pensionsfcirminer viixer.

Arbetspensioneringen borde uwecklas i en
sidan riktning, att Pensionsskyddscentralen
skulle dirigera forskningen av de olika del-
faktorerna i pensionspolitiken pi ett effeklivt
s[tt. Systemet borde goras l[ttfattligare och
enhetligare iin vad det iir fcir nlrvarande.
I arbetstagarnas och tjZinstemiinnens pen-
sionsskydd finns dnnu rikligt med fallgropar,
som man hotas att falla i. Det interna ar-
betet inom arbetspensioneringen borde enligt
min uppfattning kunna ge en klar bild av,
att systemet iir villigt att utveckla sig kon-
tinuerligt och avskaffa bristerna.

Emedan jiimlikhet iinnu inte rider i alla
avseenden borde planerna omfatta en mil-
siittning, enligt vilken systemet utvecklas mot
jiimlika pensionsftirminer. Problemet om
pensionsildern har man fcirst hunnit utreda
ytliCt.

(Intervju: Pentti Lahtinen)
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Pensionsskydds-
centralens
dataregisterfemton dr

VEIJO NAUMANEN

Uppgifterna fcir personregistret erh6ller Pen-
sionsskyddscentralen fren Befolkningsre-
gistercentralen. Det 6r frii.mst pensionsan-
staltema, som drar f<irsorg om anmiilningen
av uppgifter till vira andra register. Pen-
sionsskyddscentralen utfiirdar i sin del re.
gisterutdrag till pensionsanstaltema fdr ut-
redningslndamil. Angiende utliimnande av
uppgifter utanfcir arbetspensioneringen finns
anvisningar i PSC:s cirkuliir nr 9176.

Pensionsskyddscentralens register har pla-
nerats att vara dataregister. Pensionsanord-
ningsregistret befinner sig dock tinnu i pla-
neringsskedet vad maskinell registrering be-
tr?lffar. Den tekniska planering och datakdr-

ningarna som ansluter sig till Pensions-
skyddscentralens databehandling sk<its av Oy
Tietokonepalvelu Ab.

Pensionsskyddscentralens adb-verksamhet
koncentreras kraftigt till uppriitthillande och
behandling av registren. I det f<iljande redo-
grirs f<ir den utveckling, som ansluter sig till
registren samt fcir adb-verksamheten.

I sin egenskap av ubetspensiorurtngens centralanstalt upprAfiluiller Pensionsskyddsceru-
ralen ett antal centralregister. Sddatu register iir:
- arbet$ilrladllanderegistret, vilket inrcMller de av pensiorcanstalterna a.nrniilda upp-

gifterna om afiasfdrladllanden, fdretagwfdrstikringar och peruionstider,

- personregistret med de obetspewiottsfdrs?ikrades personalia,

- pensionsfallsregistret med uppgift om de pensiorcavgdranden pensioruanstalterna gjort.

- pensionsarardningsregistret med uppgitter om de APL-pensionsanordningu, arbets-
givarna gjort f6r sina arbetstagare.

A RBET SF A RH.4 LL AN D E REGI ST RET
De fcirsta KAPl-redovisningarna registrera-
des i Pensionsskyddscentralens arbetsforhi.l-
landeregister i slutet av ir 1962. Amidl-
ningar om inledda APl-arbetsf<irhillanden
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btirjade inforas i registret i juli 1963. De
APl-pensionsanstalter, som var aktion?irer
i Tietokonepalvelu avgav sina anmdlningar
huvudsakligen pfl band, och de civriga APL-
pensionsanstalterna anvdnde arbetsforhf,llan'
dekort. I slutet av iret inleddes 6ven regist-
reringen av avslutade APl-arbetsftirhillan-
den.

Arbetsforhillanderegistret iir ett bandre-
gister, som 6r ordnat enligt personbeteck-
ningarna. Det hills i jour en ging i veckan.
Registreringen av foretagaranm2ilningar en-
ligt FttPL och LF<iPL inleddes Lr 1970, db
lagarna om pension fcir f<iretagare triidde i
kraft.

Registerutdragsservicen frin arbetsfdrbil-
landeregistret inleddes ir 1965, di man bdr-
jade utfiirda registerutdrag it arbetspensions-
anstalterna fdr utredningar. Till arbetstagare
ud?irdades de f<irsta utdragen ir 1966. Nu-
mera utges pi begiiran c. 80 000 utdrag till
arbetstagarna trligen. Pi si s?itt blir intimi-
tetsskyddet till?impat, medan varje medbor-
gare hiirmed har m<ijlighet att fi reda tr6,
vilka uppgifter som finns i regrstret ftir hans
del. Pi vLren 1977 6r det meningen att ut-
vidga utdragsservicen pi si s[tt, att utdrag
tillstinds arbetstagarna automatislt.

Om ett APl-arbetsf<irhillande pi den pri-
vata sektorn har i registret inf<irts arbets-
grvarens namn, datum f<ir arbetsftirhAllandets
bttrjan och den pensionsanstalt, som har
hand om pensionsanordningen. Sedan arbets-
f6rhillandet upphtirt anmiils till registret
bl.a. datum ftir upph<irandet, den pensions-
grundande ltjnen och den riitt till pension,
som uppkommit pi grund av ifrigavarande
arbetsf<irhillande.

Om KAPl-arbetsf<irhillanden registreras
minatligen de loner, arbetstagaren ftirtjtinat
hos olika arbetsgivare. Med vissa intervaller
sammanrdknas de 2ildsta minadsf6rtj[nster-
na irsvis. Fcire sammanslagningen mikrofil-
mas minadsredovisningarna fcir eventuella
utredningar.

Om fciretagarverksamhet enligt FoPL och
LFoPL registreras motsvarande uppgifter
som om APl-arbetsfcirhillanden. I stiillet fdr

arbetsgivarens namn antecknas for foretagar-
na en branschkod.

Fcir tid, under vilken en person uppbiir
invalid- eller arbetslcishetspension uppkom-
mer fcir framtiden riitt till pension pi sam-
ma sdtt som under arbetsfcirhillande. Da-
garna for vilka arbetsloshetsbidrag utgir in-
verkar dven de pi arbetspensionen. Arbets-
lcishetskassorna meddelar sidana arbetslcis-
hetsdagar till registret. Arligen kcirs frin re-
gistret ett mikrofilmat kartotek ut. PiL si s[tt
fir man ett kontrollkartotek, d6r situationen
ftir varje ir frirekommer per arbetsfdrhAl-
lande.

I arbetsf<irhillanderegistret har registrerats
uppgift om tillhcirighet till ev.luth. kyrkans,
kommunala, sjrimiinnens och statens samt
till Finlands Banls pensionssystem. I slutet
av ir 1976 infdrdes uppgifter om sidana per-
soners i Sverige intjiinade pensionsrlttigheter,
som itervdnt till Finland. Under ir 1977
kommer man iiven att infcira uppgifter om
anstillningsfcirhillanden, som lyder under
Postbankens pensionsstadga.

I arbetsf<irhilllanderegistret fanns vid ut-
gflngen av ilr 1976 uppgifter om 3,3 miljoner
personers arbetsfrirbillanden. T.ex. APL-ar-
betsftirhillanden har man registrerat c. 5,3
miljoner stycken, FdPL- och LFdPl-fcirsiik-
ringar sammanlagt cirka 640 000 stycken,
och KAPl-redovisningar fdr cirka 1,5 mil-
joner personer.

PERSONREGISTRET
I bdrjan var arbetsfcirhillanderegistret och
personregistret en och srmma sak. Di upp-
gift om arbetsfcirhillande eller redovisnings-
uppgift inkom f<ir registrering jiirnfdrdes
personuppgifterna i anmilningen och re-
gistret. Ifall de uppgivna personuppgifterna
inte kunde identifieras med uppgifterna i re-
gistret, utfiirdades for personen i friga ett
arbetspensionsnufllmer, dvs. man formade
arbetspensionsnumrets koddel med kontroll-
tecken.

Fcir verkstiilligheten av SFL ncidgades
Folkpensionsanstalten att grunda ett eg-t re-
gister med socialskyddssigna. Flkpensionsan-
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stalten tog diirvid i bruk Pensionsskydds-
centralens arbetspensionskortsnummer [r
1964. Anstalterna kom di dverens om de
griinser, inom vilka nya nummer skulle ut-
ftirdas. Di gick det dock si, att c. 400 000
personer erhtill olika nummer pi arbetspen-
sionskortet och sjukf<irsiikringskortet. Dessa
fall har isamkat fortsatt utredning, varvid
Folkpensionsanstaltens register utnyttjats.

Det personregister, som finns pA band om-
fattar uppgifter om c. 4,7 miljoner personer,
som 6r fodda 1. 7. 1897-31. 12. 1967. I an-
talet ingir lven avlidna personer. Registret
omfattar personens namn, fodelsekommun"
d<idsdag och personbeteckning. Personre-
gistret ?ir tvidelat: den ena delen ?ir ordnad
enligt kdn och personbeteckning, den andra
enligt alfabetisk ordning.

Om iindringar i personuppgifter fir Pen-
sionsskyddscentralen numera vetskap i form
av band, som Befolkningsregistercentralen
civersdnder en ging i minaden. Pensions-
skyddscentralen vidarebefordrar uppgifter
till de pensionsanstalter, till vilkas krets ve-
derborande personer enligt registret hcir.

Personregistret anvlnds som ett identifika-
tionsregister di det giller att vidta itgiirder

i nigra andra register. Pi basen av uppgifter'
na i personregistret utfiirdas till personer i
APL- och KAPl-arbetsforhflllanden arbets-
pensionskort. Dessutom ktirs frin registret
med jiimna intervaller ett mikrofilmkartotek
ftir att fungera som manuellt kartotek vid
utredningen av uppgifterna i personregistret.
Varje vecka kors iindringskort angAende
?indringar efter grundfilmningen.

P EN SI ON SF ALI,S REGI ST RET
Ett pensionsfallsregister i form av ett kar'
totek grundades 61 1964. E,tt maskinellt re-
gister grundades ir 1969 friimst ftir 6vervak'
ning av pensionstagarna och ftir statistiska
iindamil. k 1974 grundades ett register tiver
anhiingiga ilrenden. Uppgifterna finns p[
skiva och fungerar som en terminaltilliimp-
ning varvid forfrigningar per telefon kan
besvaras. Ar 1975 vidgades verksamheten si,
att den helt ersatte pensionsfallskartoteket
med tillhorande funktioner. f bandregistret
finns fullstiindiga uppgifter om pensions-
fallen, men uppgifter om anhflngighet och
pensionsans6kningens fiirdv2igar saknas, lika-
si saknas uppgifter om behandlingen av ar-
betstagares utredningsuppgifer. Skivregistret
innehiller de senaste uppgifterna om pen-
sionsbeslut, uppgifterna om anhiingighet
sarnt uppgifterna om utredningar angiende
individuella arbetstagare.

Till pensionsfallsregistret siinder arbets-
pensionsanstalterna uppgift om sina pen-
sionsavgciranden. Registret omfattar f.n
uppgifter om avgcirandena i 700000 pen-
sionsfall. Dessutom finns uppgifter om Folk-
pensionsanstaltens beslut angiende invalidi-
tets- och arbetsldshetspensioner. Frin Pen-
sionsskyddscentralen sZinds motsvarande upp-
gifterna om fcirviirvspensionsavgoranden till
Folkpensionsanstalten.

Med hjiilp av pensionsfallsregistret sk<its
den kommunicering av uppgifter, som be-
htivs mellan de olika pensionssystemen bl.a-
pi grund av strlvan till enhetliga avgdran-
den betriiffande invaliditetsbed6mning och
ftjr samordningen av pensionerna-
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I pensionsf allsregistret infcirs 
- 
uppgifter 9T

oensionsavgoranden en ging i veckan. Ur
iesistret er[alls uppgifter tvi giLnger i veckan
mEd .k. pensionifallsregisterutdrag. -P",-:'
utom ktiri frin registret irligen maskinellt
mikrofilmskort ftir att fungera som manuellt
register.-I registret <iver anhlngiga pensions?irenden
inforstagligen med hj[lp av terminaler upp-'
eifter orri iitomna pensionsanscikningar och
innangiggOrande av dessa. Detta sker i sam'
band med, att pensionsanstalt begiir registe,r'
uppgifter fdr - handltiggningen -av ans6k-
ningen. Utredda uppgifter om arbetstagaren
infdrs fikas[ i regiitiet. Med hjllp av termi'
nalerna fir man-pi 2-5 sekunder svar pi
f<irfragan om, vai pensionsansokningen.-be'
finnei sig. Registret omfattar f.n. uppgifter
om c. 35 000 anUiingiga pensionsansdkningar.

P EN S I ON S ANORDNIIVGSR EGI ST RET
Detta register omfattar uppgifterna om -T-
betsgivarias pensionsanordningar- enligt
api. Oar finni uppgifterna om arbetsgiva-
ren och ftirsiikringiuppgifterna anglende ar'
betstagarnas pensioniftirsiikringar med even'
tuella till2iggsfcirminer.

For n[rvarande 6r registrets i form av ett
kartotek i alfabetisk ordning, men det finns
olaner pi att omforma det till ett datare'
gi.tt. ."a ftlrfrlgningar genom terminaler.

NUV ARANDE VERKSAMHETS.
RESURSER
Pensionsskyddscentralen iir altionlr i Oy
Tietokonepalvelu Ab. Detta bolag grun-d-a'
des ir 1961, och de fcirsta datorerna (IBM
l4l0 80KB och IBM 1401 8KB) togs i bruk
i augusti 1962. DiL uppgick personalen i Tie-
tokonepalvelu till c. 110 personer.

I och med att arbetspensioneringen utvid-

sats har iiven PSC:s adb'verlsamhet 6kat i
Snfuttning. Tietokonepalvelu har i- -dry
n6stan 2,{ ginger si stoi personal som i btir'
ian. Pensionsskyddscentralens planerings'
irppgifter handhas i firman av 35 personer.
I-PEnsionsskyddscentralen deltar fem per'
soner i planeringsarbetet. Pensionsskydds-
centralens andel i Tietokonepalvelus kost-
nader uppgir till c. 30!o.

I november 1976 togs i Tietokonepalvelus
nya lokaliteter i bruk den i kronologisk ord-
ning femte datautrustningen, IBM 3701158
3MB. Utrustningen inneb[r ett nytt framsteg
i Pensionsskyddscentralens adb-vertsamhet.
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MARTTI HANMKAINEN

Kan man lita pd
tl.ppgf!erna
i pensionsregistren?

Pensionen enltgt arbetspersionsla-
garrw baserar sig pti pensionssokan-
dens hela arbetshistoria. Pensionen
mdste det oaktat kunna beviljas
snabbt och korrekt. Bl.a. 16r dena
tindamdl insamlu arbetsperaiorrc-
ringen uppgifter om arbetstagaren
eller foretagaren for hela den tid,
han f \rviirvsarbetar. Uppgtf terna
infdrs fdrutom i pensioruanstalter-
nos egna register tiven i Pensions-
skyddscentrale ns arbetsf orhdllande-
register. Tack vare det kan varje
pensiorusokandes arbetshistoria fds
fram pd ett stdlle.

Registreringen av uppgifter under
arbetslivet garanterar forutom att
uppgilterna erhdlls snabbt iiven att
de tir korrekta. Dd uppgifterna in-
fdrts ftirska, har de inte kunnat bli
forvrdngda av tideru tand. De brist-
ftilligheter och fel som uppdagas i
samband med insamlingen kan iiven
pdlitligare utredas fdr de aktuella
uppgilternas del tin fdr sddanas,
som iir dr, kanske drtionden gamla.
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ATT SLKERSTALLA RATT
IDENTITET
En grundliiggande forutstittning for uppgifts-
registreringen dr, att uppgifterna infors riitt
person till godo. Detta garanteras av, att
vederb6rande persons fodelsedatum, k<in,till- och fdrnamn, fodelsekommun och ev.
tidigare tillnamn angivits korrekt i anm?il-
ningen. Erfarenheten har dock visat, att bl.a.
namnuppgifterna ofta skrivs i en informell
form eller annars felaktigt. F<ir att siikra
identifieringen [ven i dylika fall tog man
genast di registreringen b<irjade An lgeZ i
bruk ett personligt signum, arbetspensions-
numret, f<ir varje arbetstagare som tradde
in i systemet.

De silunda utf[rdade arbetspensions-
numren utgjorde basen, di Folkpensionsan-
stalten hr 1964 brirjade utfiirda socialskydds-
signa, vilka senare togs i bruk som peison-
beteckningar i befolkningsregistret. Det sys-
tem, som i Finland silunda skapats fcir per-
sonidentifiering har i praktiken visat sig vara
utmerkt och alldeles oersetteligt som instru-
ment for personidentifiering i stora datare-
gister. Arbetspensioneringen kan [ven inter-
nationellt sett anses vara en av pionjiirerna
inom personidentifikationssystemin, ty ar-
betspensionsnumret har senare utgjort mo-
dell fcir personbeteckningen i ett flertal
l?inder.

SAKRANDET AV, ATT
FdDELSEDAT(]M AR RTTT
Anviindningen av personbeteckning siiker-
stiiller [ven, att vederbcirandes fcidelsedatum
registreras reft, vilket ?ir viktigt t.ex. vid fast-
stillandet av pensionens belopp och av tid-
punkten,- di ilderspensionen - skall b<irja.
Genom kontrolldelen i beteckningen upp-
dagas stansnings- och skrivfel i den del, s;in
anger fcidelsedatum. Pi grund av utredningar
om arten och frekvensen av fel i personbe-
teckningarna kan man riikna ut, itt av en
fcirteckning pi en miljon anmiilningar, som
omfattar personbeteckning, kan man hitta
under 30 sAdana felaktiga beteckningar, att
kodtecknet och kontroll av fodelsetidin inte
uppdagar dem. Det iir emellertid osannolikt,
att en enda anmtlan om arbetsfrirhillandepi en miljon infcirs pi fel person, ty i sam-
band med registreringen jiimfdrs i pensions-
skyddscentralen 6ven anmiilningens och re-
gistrets arbetsfcirhillandeuppgifter med var-
andra.

DE PA PENSIONEN INVERKANDE
ARBETSFdRH,LLLANDE.
APPGIFTERNA
I Pensionsskyddscentralens arbetsfdrhallan-
deregister infcirs angiende upphcirda APL
arbetsforhillanden och foretagarfcirsiikringar
sk. fribrevsuppgifter, av vilka pi pensionens
belopp inverkar arbetsfrirhillandeti och f<ire-
tagarverksamhetens borjan och upphdrande
antalet till pension beriittigande minade&
pensionslonen och den intj?inade pensionen.Av de giillande APl-arbetsf<irhillandena
och foretagarforslkringarna infcirs i registret
bl.a. datum ftir b<irjan. Om KApl-aibets-
ftjrhillandena inf<irs i registret de menarliga
beloppen av KAPL-l<iner.

KONTROLLER I SAMBAND
MED REGISTRERINGEN
Kontrollerna angiende uppgifternas riktig-
het borde g<iras si, att de uppdagar fdrutom
sidana fel, som kan uppkomma-i det skededi upplysningarna <iverfcirs eller bearbetas,
lven sidana uppgifter, som varit felaktiga
redan vid kiillan. fnom arbetspensioneringen
iir denna kiilla i allmiinhet arbetsgivaren
elFr f<iretagaren. Kontrollen av dessa upp-
gifters riktighet tir till stor del pensionsan-
stalternas uppgift. Av de uppgifter, som in-
verkar pi pensionens belopp, h6r till denna
grupp datum ftir bdrjan och upphcirande
samt ldneuppgifterna.

I pensionsanstalterna kan man Httast
kontrollera tidpunkten f<ir arbetsfd,rhjlllan-
dets eller f<iretagarperiodens inledande, ty
arbetsgivaren eller fciretagaren n<idgas upp-
ge- den minst tvi ginger. Aven lOneupp-
gifterna f<irsciker man kontrollera pi oli[a
siitt. I bruk iir bl.a. metoden att beglra l6ne-
uppgift f<ir de tvfl senaste iren I anmiilan
om upphcirande, att jiimfrira l6nen med ftjre-
giende irs lon, och i samband med pensions.
fall kontroll av lcinerna i det sista irbetsfcir-
hillandet frin arbetsgivaren. Kontrollen av
KAPl-lciner utf<irs si, att man i samband
med registreringen rdknar ihop lonerna i de
anmilningar, som uppgrirs per varje arbets-
tagare skilt och det lonebelopp, arbetsgiva-
ren uppger till bas for premien j?imf6rs med
summan.
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AVEN I PENSIONSSKYDDS-
CENTRALEN
I samband med registreringen ud<irs vissa
kontroller av uppgiftema. Genom dessa fcir-
soker man friimsl hitta sidana fel' som kan
uppste i samband med tjverforingen_av upp-
gifter frin pensionsanstalterna till Pensions'
Ikyddscentralen. Kontrollens betydelse har
inie v?isentligen fciriindrats, ehuru en be'
tydande del av de inkommande uppgifte-rna
numera f<irmedlas pi magnetband, ty diir'
vid framkommer ocksi eventuella fel, som
f<iranleds av dataProgrammen.

I samband med registreringen av arbets'
ftirhillanden kontrolleras bl.a. att de angivna
uppgifterna iir formellt korrekta och att upp-
eift".o, i anm?ilningarna inte stir i strid med
iarandra. Uppgifterna jiimfdrs vidare med
de uppgifter, s-om finns i registret frln f<irut.
Pe drund av kontroller misslyckl{es ftirra
iret1. 23 000 anmiilningar om APl-'arbets'
fdrhallanden och ftiretagarfdrsiikringar, dvs.
cirka tvi procent av alla.

F<ir att-belysa kontrollen visas hiir sche'
matiskt en anmiilan om arbetsftirhillandes
upphdrande, dlr den intj?inade pensionen
hade rtiknats fel.

Ah btirjat 199 min. Ah uPPhdrt

stir problem bl.a. av med arbetsftirhillande
oarallella pensioner, som blivit allmiinnare
ined delpensionens inforande. Enligt en lag'
?indring, som triidde i kraft i btirjan av f,r
1973 u--ppkommer riitt till pension pi grund
av ett 

-sidant arbetsf<irhillande endast till
den del, arbetsforhillandet fortgiLtt utanf<ir
pensionstiden. Fcir att uppdraga fel av denna
iyp jiimftir Pensionsskyddscent-ralen. . tre
iareei om 6ret uppgifterna i arbetsforhil'
I=and'eregistret med pensionsfallsregistret, och
meddelir misstiinkta fall till pensionsan'
stalterna.

IDENTITET SSKY DD GENOM EGEN
KONTROLL AV APPGIFTERNA
Under den senaste tiden har man siv6l i Fin'
land som annorstddes fiist uppmtirksamhet
vid, att dataregistren utgor ett hot ftir ide-n'
titetsskyddet. Till ft lid diirav har m-an al
minstone i Sverige och i Viisttyskland stad'
sat lagar aneiende identitetsskydd' enligt
iitt" ui, och in skall ha rett att kontrollera'
vad som infdrts i olika personregister ftir
hans egen del. Motsvarande princip ingfu i
den re[ommendation angiende personregist'
rering, som Databehandlingsfdrbundet gav
offentlighet f6rra irel
ARBET ST AG AREN S KONT RO LL
UNDER DEN AKTIYA TIDEN
De personer som

vad
uWecklade arbetspensions'
identitetsskyddet betrtiffar1.2. 1957 I % r.7. 1962 1,5 7o 31.5.1976

Pensionsanstalten hade som pensionsldn
unosivit 1679,95 mk/man och som intj[nad
oins-ion 417,89 mk/min. I datakontrollen
visade sig pensionsminaderna, pensionslbnen
och den-intjiinade pensionen sti i strid med
varandra, oth inregistreringen misslyckades'
Vid utredningen av fallet visade det sig att
den uppgivniintjanade pensionen hade riik'
nats itir- hela aibetsftrrhillandetiden enligt
L5 A^:s reseln. Dock borde tiden ftire 1' 7'
l962"ba ta-gits i beaktande enligt 1 %. Fn'
brevsbeloppet skulle alltsfl vara liigre.

systemet var
15 lr ftire sin tid, ty enligt stadgandena i ar'

ar
och skyldiga att Pe

eller fdretagarebegiiran liimna arbetstagare
de upplysningar
rett till pension,

om hans fribrev eller annan
som de fdrfogar 6ver. Ftirra

iret anv?inde sig 90000 personer av denna

ANDRA KONTROLLER
Trots kontrollerna i samband med inregistre-
ringen av uppgifter i pensionsanstalterna och
i PEnsionsskyddscentralen kan i fribrevsupp'
sifterna i arbetsforhillanderegistret tillfalligt
iorekomma fel. Si ir fallet, di samtliga upp'
eifter, som inverkar pf, fribrevets belopp inte
iarit kiinda vid registreringen. Hiirvid upp'

rett.
Av dem, som kontrollerade sina uppgifter

var det cirka tre procent, som tyckte sig
miirka brister ellei fel. Oftast ftirorsakades
kontakt av saknade arbetsfdrhillanden eller
saknat omnimnande om upphorande. I da'
tum for arbetsftirhillandes bcirjan eller upp-
hdrande eller i pensionsl6nen mbrkte fiirre
iin en procent av de frigande fel.

Oberoende av, att de uppdagade felen iir
relativt f6, kan man anse att det iir nyttigt
med mojligheten att sjiilv kontrollera sitt- ar'
betspensioisskydd. Kontrollen okar siviil de
forsikrades som de personers fcirtroende
gentemot registeruppgifterna, som arbetar
inom systemet.
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KONTROLL I SAMBAND
MED PENSIONSI.RENDE
Trots att pensionens storlek best[ms indi-
viduellt har man inom arbetspensioneringen
med hjiilp av fdrhandsregistreringen av upp-
gifter och den tillbudsstiende mojligheten att
mingsidigt kontrollera uppgifterna avgcira
pensionsdrendena relativt snabbt och kor-
rekt. Den mest omsorgsfulla databehandling
garanterar dock inte en fullkomligt felfrihet.
Av denna anledning f<irs<iker man formu-
lera pensionsbeslutet s[, att pensionstagaren
iinnu di pensionen brirjar kan kontrollera
de vikrigaste uppgifterna som inverkar pi
dess belopp. I beslutet utskrivs bl.a. alla
tider i arbetsfdrhillande, som medfcirt riitt
till pension, och loneuppgifterna frir de se-
naste iren. Det [r trevligt att kunna konsta-
tera, att endast tvi eller tre beslut av tusen
betriiffande vilka besvflr anfdrs, baserar sigpi felaktiga arbetsftirhAllandeuppgifter.

lagstridigt drdjt med att inl?imna anmiil-
ningar. I detta avseende kan f<irbiittring
eventuellt istadkommas genom effektivare
information till arbetsgivarna.

Utdragstj?insten 6r ett effektivt vapen [ven
mot sidana arbetsgivare, som fdrsummat sin
f<irs[kringsskyldighet. Pensionsskyddscentra-
len striivar till att under den nZirmaste tiden
effektivera sin registerutdragsservice kraftigt.
Med hjiilp av adressuppgifter, som begiirs
frin Befolkningsregistercentralen tills[nds i
mars registerutdrag till sidana personer, som
i maj f<irra iret avslutade ett APl--arbetsfdr-
hillande. Frin juni-juli bcirjar man skicka
ut utdrag till samtliga arbetstagare alltid
efter ett ir sedan arbetsftirhillande upphdrt,
ifall adressuppgifterna kan erhillas till 6ver-
komligt pris. I si fall skulle f,rligen minst
300 00H00 000 arbetstagare fi ett register-
utdrag.

ATSIKTER FAR FdRBATT RADE
KONTROLLMETODER
I kontrollen av arbetspensionssystemets re-
gisteruppgifter framkommer fel av olika
slag. I de interna kontrollerna framkommer
bl.a. sldana fel, som uppkommit vid be-
handlingen eller d,verftiringen av data samt
r?iknefel. Fcir denna del verkar kontrollit-
g[rderna vara tillrackliga, och effekten torde
inte kunna <ikas pi annat sett iin kanske
genom att utveckla kontrollkvaliteten.

Sidana fel, som hlrstammar frin de ur-
sprungliga uppgifterna och sidana arbets-
forhillanden, som saknas frin arbetsf<irhil-
landeregistret, kommer biist fram dA veder-
bcirande sjiilv kontrollerar sina uppgifter.
Att uppgifter saknas beror ofta pf,, att man

SAKERHETEN DET BASTA
,AVEN I REGISTREN
Det kan verka som om man inom arbetspen-
sioneringen skulle offra krafter pi kontroll
av uppgifter till och med i alltfdr h6,g grad.
Man miste dock konstatera, att iiven i ma-
nuella databehandlingssaystem [r det just
kontrollen av uppgifter, som 5r det centra-
laste. Dessutom kan man i datasystemen
oftast kontrollera uppgifterna pi ett mera
ekonomiskt sett en i de manuella systemen,
emedan felen kan plockas fram iiven frin
ett stort material snabbt. Det torde trots allt
vara bdttre att kontrollera uppgifterna litet
for mycket 2in frjr litet, ty vad har ett sidant
register fcir vdrde, vars uppgifter inte iir till.
fcirlitliga.
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Registreringen av Sverige-
finlrindar nas p ens ions p o ring
inleds

Arbetspensions-
ansokningens
rutter dr 1976

Pensionsskyddscentralens ar-
betsforhflllanderegister kom-
med h?idanefter att omfatta
iiven uppgifter om sidan r?itt
till pension, som finska med-
borgare frirviirvat i Sverige.
Pensionsskyddscentralen har
kommit civerens med Riksfcir-
siikringsverket, att den senare
<iversdnder uppgifter regel-
bundet.

Uppgifterna g?iller utryck-
ligen sidana finliindare, som
flyttat tillbaka. Registreringen
strdcker sig iinda till ir 1960.
Infcirningen av uppgifterna
har dock plbcirjats betriiffan-
de sidana personer, som
flyttat till Finland iren 1973

-1975. Under virens lopp
kommer ?iven uppgifterna om
de l96G-1972 utflyttade att
siindas 6ver. I framtiden kom-
mer Pensionsskyddscentralen
att erhilla uppgifterna Pi
hristen det ir, som ftiljer ut-
flyttningsiret.

Uppgifterna om de i Sveri-
ge intj[nade pensionerna, de
sk. pensionspoiingen, framgir
siviil i de registerutdrag som
tillslnds pensionsanstalterna
som i dem, som vederbriran-
de sjiilva begiir. De kan si-
lunda kontrolleras av den
pensionsforsiikrade sjiilv pf,
sulmma sdtt som de hiir intj[-
nade pensionerna.

I de personliga registerut-
dragen finns dock inga detal-
jerade upplysningar om den i
Sverige intjiinade pensionen,
endast ett omnemnande, att
personen i friga sannolikt har
riitt till pension lven frin
Sverige. Diiremot finns i det
utdrag, som s6nds till pen-
sionsanstalterna, pensions-

poiingen grupperade irwis.
I stiillet for pensionspo?ingen
kan i utdraget fcirekomma an-
teckningen 15:2, varvid ifri-
gavarande ir kan jiimstlllas
med ett med pensionspoting.

N?ir anscikning om pension
kommer till Pensionsskydds-
centralen och uppgift om
svenska pensionspoing finns
i arbetsforhillanderegistret ta-
Iar Pensionsskyddscentralen
om for scikanden, att han har
mtijlighet att soka pension
frin Sverige. Pensionsan-
stalten blir underriittad hiirom
i samband med ansrikningen.

MAURT VANHATALO

Pensionsskyddscentralen civer-
enskom redan pi 60-talet med
penninginstituten om, att des-
sas kontor skulle ta emot ar-
betspensionsansrikningar. fu
1975 triiffades ett n[stan lika-
dant avtal med Folkpensions-
anstalten. Folkpensionsan-
staltens lokalbyraer ansltits
till Pensionsskyddscentralens
servicenEt vid ingingen av
t976.

En stor del av arbetspen-
sionsansokningarna tas emot
i arbetspensionsanstalternas
kontor och i deras egna ser-
vicepunkter, f<irstikringsbola-
gens kontor, samt av Lant-
bruksforetagarnas pensionsan-
stalts ombud. En stor del av
ansokningarna uppgors dess-
utom aY arbetsgivaren, i syn-
nerhet vid storre firmor, som
ofta har egna socialfunktio-
n[rer.

Under tidigare 5r inkom
drygt h?ilften av alla ansok-
ningar genom arbetspensions-
anstalternas egna service-
punkter. Direkt till Pensions-
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skyddscentralen eller genom
de av centralen befullmiikti-
gade servicepunkterna, pen-
ninginstituten, blev irligen
cirka 40lo av alla anscikning-
ar i PSC-systemet (APL,
KAPL, FoPL, LFoPL) an-
hiingiga.

HALFTEN AV ALLA
VIA PENSIONS.
SKYDDSCENTRALEN
Under ir 1976 inkom totalt
cirka 105 000 ansrikningar om
arbets- eller tjiinstepension. I
siffran ingir iiven ett upp-
skattat antal ansokningar till
Statskontoret och Kommunala
pensionsanstalten. Av anscik-
ningarna hrirde 72300 till
PSC-systemet. Direkt till Pen-
sionsskyddscentralen eller till
de befullmiiktigade service-punkterna penninginsti-
tuten och Folkpensionsan-
staltens lokalbyrier - kom
49.1% av dessa anscikningar,
dvs. 35 500 stycken.

Stcirsta delen av de ans<ik-
ningar, som blev anhiingiga
via Pensionsskyddscentralen,
hade tagits emot i Folkpen-
sionsanstaltens lokalbyrier,
nlirmare bestiimt 29 000 eller
40 procent.

Under fciregiende ir blev
27 400 anscikningar anhiingiga
genom Pensionsskyddscentra-
len. Av dem inkom 18 000frin penninginstituten, dvs.
66/o. Ar 1976 inkom drygt
77 to av alla, som kom till
Pensionsskyddscentralen frin
Folkpensionsanstalten. Av
samtliga anscikningar om ar-
bets- eller tjiinstepension blev
36 procent anhiingiga genom

Pensionsskyddscentralen.
Sedan Pensionsskyddscent-

ralen overgitt till automatisk
behandling av pensionsanscik-
ningarna har handliiggnings-
tiden blivit kortare. F<ir att
man ocksi i fortsiittningen
skulle kunna hilla standarden
iir det skil ftir de befullmiikti-
gade mottagarna att liksom ti-
digare s?inda arbetspensions-
anscikningarna utan drojsmil
vidare till Pensionsskydds-
centralen.
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YRIO LARMOLA

P ensions sky dds centralen fdrny ade
sina broschyrer
Att f<irmedla basinformation broschyrer, som alla behand- Avsikten med broschyren [r
om arbetspensionerna till all- lar vai sitt pensionsslag, .Al- att i torthet pflminna om, att
m[nheten ir en av Pensions- derspension, 

- Invalidpension, invalidpension i form_ av del'
skyddscentralens lagstadgade Arbetsl<ishetspension och-Fa- pension 6r en av- arbetspen'
uppgifter. Information om de miljepension. Att dessa bro- sioneringens forminer. Mera
rdttilnet"r och skyldigheter schyrer gjorts bsser,ar sjg pl, detaljerade-uppgifter om del-
arbeispensioneringen meAttir att grunderna ftir beviljande pensionen finns i invalidpen-
fOr foik skall sti att f[ kon- av pension enligt varje pen- sionsbroschyren.
tinuerligt, och den skall vara sionslag efterkommer samma Ftir siLdana yrkesgrupper,
tr jour.- principer. En ilderspens-ig.n1- s9m .har att go-ra med pen-

b"nnu uppgift sktiter Pen- SOkande, eller en, som blivit sionsfall, sisom liikare, social-
sionsskyddsciitralen genom arbetsofcinnogen behiiver inte sk<iterskor och liknande har
att pubiicera broschyrei, som i fcirsta rummet nigon .all- man _ redigerat en s?irskild
sedan distribueras 

-och till- miinbild om den lagstiftning, broschyr om delpensionen.
handahills av pensionsan- som giiller honom, utan se- Den iir si-pass d-etaljerad, att
rt lt".rra bankenia, posten, dana upplysningar, som an- den inte kan tillhandahillas
arbetsmarknadsorganisitio- sluter sig till hans a*tuella si- f<ir alln[nheten.
nema och en del riyndigheter. tuation. -De broschyrer, som Ftir sidana finska arbetsta-
Broschyrer tillsiinds pa Ue- redigerats f<ir yarje pensions- gare, som r<ir sig -i Norden
geran iven till andra iitresse- slag- tiicker silunda satnma har mar uppgiof broschyren
Ld", t."*. l?iroinr?ittningar. omrede som grundbroschyrer- Finliindarens arbetspension i

Under drygt tv[ nr hir Pen- na men uppUggningen och Norden. Den talar om f<ir
sionsskyddst6ntralen fdrnyat betraktelsesynvinkeln , iir- en p€rson, som arbetar i de 6v-
alla sina broschyrer. Aven annan. I - 

pensionsslagsbro- riga nordiska llnderna" vad
normalt utbyts bioschyrerna schyrerna har det dessutom som h[nder med hans arbets-
en ging om iret si att de all- varit mcijligt att ta upp annat pension vid flyttning frln det
tid-tir- aktuella, men 6ren socialskydd, som ansluter sig ena landet till det andra, och
75J7 har man lndrat pi till vederb<irandes situation iin hur vistelselandets arbetspen'
hela broschyrurvalet. ' endast arbetspensionerna. sionslagstlftning -tilliimpas - 

p[- honom. Denna broschYr har
GRUNDBROSCHrRER- BROSCHYRER FdR utdelats framf<ir allt i Sverige.
NA: 2 * 4 OLIKA GRUPPER Unga arbetstagars som
De egentliga grundbroschyrer- Fcirutom grundbroschyrerna haller pi att jnleda sin karriiir
na uir tilieribrlrjan tvi, den har det visat sig vara av n6- har man velat piminla -om'
ena avsedd fdr privatanstiill- den att ftir vissa exakt defi- att de samtidigt s-om de bcir'
da arbetstagare oih den andra nierbara grupper redigera jar arbeta dven kommer att
fcir friretagire, vilka beh<iver siirskilda bioschyrer om -si- ly.da under arletspensionslag-
en bild ai, vad deras pen- dana frigor, som bcir siirskilt stiftningen.. Ftlr _tindamilet
sionsskydd bestlr av. Dissa understrykas betr2iffande pen- har man gjojt.en liten biljett
frirra APL-KAPL-broschyrer sionsskyddet. vid namn Giiller arbelspen'
och FoPl-broschyrer 6r nu Visste Du detta om delpen- sionen dven de-unga? Denna
ersatta med broscfiyrerna Ar- sionen? [r en liten biljett fcir biljett har man frdmst siint till
betstagarens periioo och dem, vilkas arbetsformiga bli- skattebyrierna runt om i
Fciretagarens pension, vilka vit nedsatt och for vilka det
fortfarande iir att betrakta iir aktuellt att utreda den
som grundbroschyrer. iterstiende arbetsformlgan

Vid sidan av dessa har man samt till hurudan pension den
producerat fyra olika mindls iindrade situationen kan leda.
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landet fdr att utl?imnas till-
sammans med en fcirsta
skatteboken, men en del har
ocksi stints till arbetspen-
sionssystemets servicepunkter
och delats ut till unga m?iss-
besdkare f ran Pensionsskydds-
centralens mtissavdelningar.

Som biist dvervdgs, huru-
vida det vore mtijligt att ge ut
nAgra specialbroschyrer till.

MALET ,4R KORREKTA
UPPGIFTER I LASBAR
FORM
Syftet med broschyrerna iir
att om arbetspensionslagstift-
ningen f<irmedla korreha
uppgifter, som liisaren ?ir i be-
hov av, i liittliist form. Alla
dessa kriterier iir lika viktiga,
di det iir friga om broschyrer.
Uppgifterna bdr vara kor-
rekta; forutom sakfel miste
man forstika undvika sidana
formuleringar, som i och for
sig inte iir felaktiga, men som
kan leda till fel slutsatser. Att
viilja ut sidana uppgifter, som
fcir liisaren [r vdsentliga ?ir
ofta svirt; om uppgifterna [r
f<ir minga, hittar liisaren
kanske inte den han beh6ver.

Att texten 6r fdrstielig [r ett
krav, som ofta verkar vara i
strid med ett annat, nlmligen
exaklheten. Men bida [r lika
viktiga. Informationsplikten
6r inte sk6,tt endast genom att
tillhandahilla texter: man
mlste med alla medel strdva
till, att de ocksi liises. Till det
strlvar man genom koncentra-
tion av det som skall fram
och genom uppdelning, genom
stilisering och ombrytning.

Det ovan sagda mi beskri-
va de principer, man sdkt till-
Iiimpa vid ftrrnyelsen av bro-
schyrerna. Materialet bdr
givetvis fdrnyas kontinuer-
ligt, och milet ser ut att hela
tiden fly och hAllas en bit
framom. Vilket ju tir som sig
btir.

Den som distribuerar bro-
schyrerna vidare har skiil att
komma i hig att ers[tta de
gamla broschyrerna med nya
allteftersom sidana siinds. Di
nya broschyrer inkommer,
torde de gamla kastas, ty i de
senare omniimnda markbe-
loppen [r fdrildrade, likase
ofta endel detaljer om be-
st:limmelserna. Artalet har
tryclls pi piirmen. Om den
nya irgingen inte har kom-
mit, 6r det skiil att fr&ga efter
den.
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2t



Forkastande beslut i invalidpen-
sionsrirende ledde till forkastande
av familj epensionsanso kan

F<irsiikringsdomstolens beslut
nr 24891751t221
Byggkassan hade i sitt beslut
16. 2. 1971 ansett, att H:s
sjukdom hade borjat i juni
1968 och lett till arbetsofcir-
miga i oktober 1969. Vidare
konstaterade Byggkassan, att
H inte efter fyllda 18 ir un-
der nigot kalenderir eller un-
der lll2 6rs tid innan den
sjukdom borjat, som var den
huvudsakliga orsaken till ar-
betsoftirmigan, hade fttrtie-
nati5$ochi7$1mom.
KAPL avsedda ltiner. H:s
APL-arbetsftirhillande igen
hade upphtirt n6r H var 23 ir
silunda, att han inte pl ba-
sen av detta arbetsfcirhillan-
de hade rett titl i 6 $ 3 mom.
APL avsedd invalidpension.
Pi dessa grunder fdrkastade
Byggkassan H:s invalidpen-
sionsans<ikan.

Sedan H ddtt och S ansdtt
om familjepension [t N, som
H erkiint, ftirkastade Arbets-
pensionskassan familjepen-
sionsanstjkan genom beslut
2. L0. 1974 med konstateran-
de, att H under iren 1970-
1974 hade ftirtjtinat omkring
500 till omkring 3 400 mark
irligen. Motiveringen i be-
slutet var: Emedan familje-
pension i stdd av 4 $ 4 mom.
KAPL baserar sig pi den
pension fcirminslitaren vid
sin d<id fick eller skulle ha
varit bertittigad att fi, och H
inte hade riitt till i KAPL av-
sedd pension.

Pensionsn[mnden, vid vil-
ken S sflsom N:s fcirmyndare
anforde besvbr, ansig i sitt
beslut 28. 1.1975, att emedan
H:s arbetsof<irmiga hade btlr-
jat f<irst vid dodsdagen eller

1.7. 1974, borde N:s riitt att
erhilla familjepension silun-
da inte ha frirv2igrats pi de
grunder Arbetspensionskassan
anf<jrt, och upphiivde beslutet
i st<id av 5 $ 4 mom. KAPL
samt eterforvisade ?irendet till
Arbetspensionskassan ftir nY
behandling.

Arbetspensionskassan s6kte
iindring vid F<irsiikringsdom-
stolen och yrkade, att Pen'
sionsn6mndens beslut skulle
upphiivas. FD ansig att den
sjukdom, som var den huvud'
sakliga orsaken till H:s ar'
betsof<irmiga, hade btirjat i
iuni 1968 och lett till arbets'
'ot,ir-agu i oktober 1969. DA
H pi de grunder BYggkassan
anfort och d2irf<ir, att hans
ldner iren 1970-1974 hade
erhillits under invaliditets'
tiden, inte hade haft rett till
i APL och KAPL avsedd in'
validpension, och di rltten
till fimiljepension enligt 4 $
5 mom. APL och 4 $ 4 mom.
KAPL grundar sig Pi den
pension fdrminslitaren fick
eller hade varit beriittigad att
fi vid sin dtid, f<ir den skull
och di N lslunda inte hade
rett till familjepension efter
H, prtivade FD ritwisst uPP
hiiva pensionsniimndens be'
slut och l2imnade iirendet att
bero p[ slutresultaten i Ar'
betspensionskassans beslut av
2. r0.1974.

GRUNDERNA FdR
KAPL-FAMILIEPENSION
Enligt5$4mom.KAPL
skall vid bestiimmandet av
familjepension sisom begyn-
nelsetidpunkt for sjukdomen
anses dodsdagen, vilken i det-
ta fall var 1.7. 1974.I minga

fall [r det emellertid frir fa-
miljepensionstagaren fcirmin-
Iigt, om insjuknandet anses
ha intr[ffat redan tidigare.
For den skull har i stadgan-
det fcirminstagaren beretts
mcijlighet att utreda, att for-
minslitaren insjuknat fcjre
dodsdagen och att fi familje-
pensionen bestiimd i enlighet
med detta.

Stadgandet ?ir uppgjort till
fordel frir familjepensionsta-
garna. Fcir den skull fi'r stad-
gandet inte till?impas si, att
ndr fcirminstagarens utred-
ning visar att sjukdomen bcir-
jat fore d<idsdagen och n?ir
detta leder till en liigre farnil-
jepension, skulle fcirminstaga-
ren beviljas familjepension till
ett llgre belopp [n vad fallet
vore, om ingen utredning alls
hade lagts fram.

I f<ireliggande fall har fcir-
minstagaren inte ens lagt
fram nigon utredning om att
den sjukdom, som utgjorde
den huvudsakliga orsaken till
arbetsoformigan, skulle ha
b<irjat f<ire dodsfallet. Ur
handlingarna har dock fram-
gitt, att Byggkassan i sitt fcir-
kastande beslut ansett, att
sjukdomen brirjade i juni 1968
och ledde till arbetsof<irmigai oklober 1969.
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Pensionsanstalts fcirkastan-
de beslut anses dock inte fi
riittskraft, dvs. i forkastande
beslut uttalad stindpunkt
miste inte med nodv[ndighet
tas till underlag vid ett nytt
avgcirande. Silunda iir det
tiinkbart, att sjukdomen vid
besldmmande av familjepen-
sionen kunde anses ha borjat
just pi dodsdagen. Med ett
sidant forfarande skulle N
beviljas familjepension. Be-
viljandet av familjepension
forutsiitter ju enligt 4 $ 4
mom. KAPL, att arbetstaga-
ren vid sin d<id hade r[tt till
ilders- eller invalidpension
eller ocksi redan erh6ll sa-
dan.

Emedan H dock redan ti-
digare hade konstaterats va-
ra arbetsofcinncigen, men
pension inte beviljats pi
grund av de liga inkomster-
na, kan man pi siitt och vis
anse, att forminslitaren fak-
tiskt beviljats pension, om ock
till ett belopp om 0 mark.
Denna tolkning fcirsvaras a%

miljepensionsfall skulle anses
ha btirjat f<irst vid dridsfallet.
En annan sak [r sedan, om
ftirmi.nslitarens arbetsf<irmi-
ga kan anses ha iterstiillts
efter det pensionsbeslutet gi-
vits men f<ire dtidsdagen. Hiir-
vid skulle d<idsfallet kunna
anses som ett nytt pensions-
fall och sjukdomens begynnel-
setidpunkt skulle i enlighet
med5$4mom.KAPLsam-
manfalla med dddsdagen.

Om siledes fcirminslitaren
redan scilt invalidpension,
men anscikan f<irkastats pi

att frirminslitarens sjukdom r r , .. .
inte i motsiittning till ett tigi- U tnQmrungfif
gare pensionsbeslut vid ett fa-

grund av ringa inkomster eller
pi grund av begrdnsningsstad-
gande, skall ocksi familjepen-
sionsanscilcan forkastas.

Frir problematiken i detta
fall har redogjorts i den pub-
likation som uppgjorts civer
Arbetspensionsdagen 10. 3.
1975 (punkterna Dl och D2).

Pentti Koivistoinen

Pensionsskyddscentralens sty-
relse beskit vid sitt mdte den
29. 12. 1976 att iindra infor-
mationsavdelningens organi-
sation. Enligt beslutet verkar
infomrationsavdelningen frin
ingingen av lr 1977 delad pi
tvl byrier, broschyrbyrin och
kontaktbyrin.

Till chef fdr broschyrbyran
utsig styrelsen informations-
sekreterare Pentti Lahti-
n e n och till chef f6,r kon-
taktbyran PK Elsi-Kaija
Lindquist.

Pentti Lahtinen anstiilldes
som informationssekreterarepi Pensionsskyddscentralens
informationsavdelning ir
1971. Elsi-Kaija Lindquist
har tj[nat anstalten frin 1961
och blev inforrnationssekrete-
rure Lr 1972.
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P ens i ons sy dds c ent r al ens r ep r e s ent ans t skap
och styrelse 1977- 1979

REPRESENTANTSKAPET
Social- och hiilsovArdsministeriet har utsett
ordf<irandq viceordfdrande och medlemmar
samt suppleanter till dessa till Pensions'
skyddscentralens representantskap ftir treirs'
perioden 1977-1979.- Till representantskapets ordfdrande ut'
n?lmndes generaldiretttir Erkki Sunila Hans
personliga suppleant ?ir <iverdirehdr Viljo
Jlppinen.

Till viceordfrirande utnlmndes rilsdags-
man Uljas Miikel[ med verkstiillande direk'
tor Pentti Kostamo som suppleant.

Till medlemmar i representantskapet och
till deras personliga suppleanter har social'
och hiilsovirdsministeriet utsett ftiljande:

som representanler fdr ubetsgivar
organisationerna:
direktrir Tor Stolpe (suppleant bergsridet
Stig Hiistri); verkstiillande direktdr Heikki
Bachmann (bergsr&det Mauri Melarnies);
verkstiillande direkt<ir Pentti Somerto (direk'
ttir Tapani Kahri); kommerseridet Kalervo
Salo (verkstiillande direkttir Jarmo Pellikka);
agronom Heikki Perho (verksamhetsledare
Markus Tiitola); bergsridet Martti Hovi (sjti'
fartsridet Heikki Holma).

sotn representanter fdr obetstagar'
organisationerna:
ordfcirande Pekka Oivio (ordftirande Esko
Suikkanen); II ordforanden Viljo Ronkai-
nen (ordforande Jarl Sund); ordfdrande
Sulo PenttilI (ordforande Pekka Virtanen);
ordf<irande I-auri Vilponiemi (ordfdrande
Matti Haapkoski); verksamhetsledare Yrj6
O. Kostet (ekonomidirektor Kalervo Tuure);
ordfcirande Jorma Reini (generalsekretemre
Jarmo Jemmsnmaa).

sotn representanter fdr lantbruks'
f 6r e t a g ar or gani s at i o ner na:
ordfdrande Heikki Haavisto (ordbrukare
Reino Pirhonen); lantbruksridet Toivo Ha-
kamiki (kommunalridet Lauri Heitto); ord'
fdrande Ola Rosendabl (fiskare Viljo Sahl'
sten).

som representanler fdr de dvriga
f 6 r e t a gar or gani s at i o rur ra
kdpman Erkki Raitala (industriridet P. I(
Juntunen); kommerseridet Aarno Pajunen
verkstiillande direktdr Tarmo Korpela).

som representanter fdr Pensiotu-
fdrstikringsbolagen:
verkstiillande direlttir Lars Palm6n (verk-
stillande direkttir Kurt Ljungman); verk'
stiillande direktcir Pertti Paloheimo (direkt6,r
Klaus Ekholm); verkstiillande direkt<ir Juk-
ka Syrjiinen (viceverkstiillande direktdr Viljo
Keiniinen).

som representant fdr understddskassorna:

fdrvaltn.kand. Mikko Haratno (direktdr Sa'
muli Simula).

som reprcsentant fdr percionsstiftelserna:

dipl.ing.
Lehmus).

Eelis Makkonen (ekonom Aake

som representanl, som tir fdrtrogen
med fdrstikringsmedicin:
professor Martti Karvonen (med. o. kir. dok-
tor Turo Niemi).
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Nya ctrkulcir
STYREI,SEN
Social- och hllsovirdsministeriet har utsett
ordforanden och viceordftiranden till Pen-
sionsskyddscentralens styrelse och repre-
sentantskapet har utsett styrelsens medlem-
mar fcir treirsperioden 1977-1979.

Som styrelsens ordforande verkar fortstitt-
ningsvis fil.mag. Altti Aurela. Viceordf6ran-
de ?ir vicehiiradshdvding C. G. Aminoff.

Styrelsen fick ftiljande semmansiittning:

Arbetsgivarna
representeras av vicehiiradshtivding lvlauri
Moren, vicehiiradshdvding Erkki Oinas och
dipl.ing. Lauri Olkinuora. Suppleanter till
dessa iir agronom Henrik Sumelius, direlttir
Pekka Merenheimo och vicehiiradshdvding
Rolf Wid6n.

Arbetstagfrnas
rtpr€sentanter [r ordfdrande Veikko Ahtola,
sekreteraren Simo Elomaa och verksamhets.
ledare Olavi Suominen. Suppleanter [r ord.
ftirande Msrtti Veirto, ordftirande Ilmad
Kosonen och verksamhetslqlare Ragnar
I{ansson

FOtetagmna
Lantbruksfttretagarna fdretrflds i styrelscn
av vicehiiradshtivding Bruuno Mattila med
direlld,r Taisto Paatsila som suppleant. De
dvriga fdretagarna representeras av pol.mag.
Viljo Terho med ekonom Pauli Paaermaa
som suppleant

Till dvriga medlemmar i styrelsen uBegp
med.lic. Martti Lehtinen med san.kontra-
nrniml Esko Helske som suppleang fil.dok-
tor Erkki Pesonen med verksamhesledare
Olli Simoinen som suppleant och viceverk-
stfillande direttdr Juhani Salminen med vice-
hiiradshdvding Aarre Metso som suppleanL

15. 11. 1976 Betr.: L<ineindextal fdr
1977 och motsvarande belopp
18. 11. 1976 Betr.: Regeringens pro-
positioner med f<irslag om iindring
av lagen om pension f6,r lantbruks-
fciretagare och avtr?idelsepensions-
lagen
23.11.1976 Betr.: Andring i ansvarc-
frirdelningsgrunderna och viirden p[
koefficienter i sagda grunder
l. 12. 1976 Betr.: KAPl-medelkiner
f6r ir 1977
15.12.1976 Betr.: Andringar av fcir-
ordningar med Pensionsskyddscent-
ralens reglemente och av fcirordning-
en om pension f<ir lantbruksfcireta-
gare
27. 12. 7976 Betr.: Folkpensionslagen
och familjepensionslagen frin 1. 1.
t977
24.1.1977 Betr.: Villkor och grunder
for fribrev
26.1.1977 Betr.: Anmtilningar av
pensionsfall
8. 2. 1977 Betr.: Automatisk register-
utdragsservice till arbetstagarna

Nr 36

Nr 37

Nr 38

Nr 39

Nr 40

Nr 4l

Nr1
Nr2
Nr3
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Alt ernativ "fdr utv e cklande
av familj dpensioneringen

Detta inliigg har vdr tidskrift
fdt motta frdn magister An-
tero Periiliiinen, som redogdr
fdr sina synpunkter om iinke-
oc h iinkli ngs p ersioner na. F or -

fattaren iir ansttilld vid Insti-
tutet fdr social trygghet.

I tidskriften Arbetspension
4176 franfiordes en uppfatt-
ning, enligt vilken vir nuva-
rande familjepensionering i
huvuddrag 2ir lyckad, och att
inga sidana stcirre problem
finns, som borde lcisas. I an-
ledning hiirav fir jag fiista
uppmiirksamhet vid ftiljande
synpunkter, vilka diskuterats
i olika sammanhang.

,j'NKLINGSPENSIONEN
AR ONdDIG
Fcirre chefen f<ir socialminis-
teriets forstikringsavdelning
Erkki Pesonen forklarade pi
sin tid, att kvinnornas och
mdnnens utbildningsnivi i
framtiden kommer att vara li-
ka, si oclsi ltlnenivin. Di
klarar sig vardera med egen
lcin, oavsett civilstind. Tills-
vidare har kvinnorna haft

kortare utbildning och s?imre
lciner. D?irfcir kan man viil
frirsti, att den av makarna,
vars inkomst er legre, fir fa-
miljepension som "komple-
mentpension". Om hon d?ir-
emot helt saknat inkomst,
borde man erbjuda henne till-
fiille att placera sig i arbets-
livet och att bli omskolad. Om
iinkan redan hunnit till en
hcigre 6lder och inte kan pla-
ceras i arbete, borde man
kunna bevilja henne antingen
arbetsloshets- eller invalid-
pension. Grunden f<ir social-
skyddet borde ftiljaktligen va-
ra sjukdom, arbetsofcirmiga
eller arbetslcishet. Endast till-
fiilligt torde man kunna tAnka
sig att utbetala iinkepension
fcir att trygga den ekonomiska
omorganiseringen efter dtids-
fallet.

Pesonen fortsatte, att om
pension skulle beviljas it man
efter hustrun, skulle man diir-
med konstatera, att mannen
inte klarar sig pi sin egen
lon, utan behtjver "komplette-
ring". Si ir ju inte fallet. Den
som har stcirre inkomst kla-
rar sig ju nog. Det oaktat har
man kriivt familjepension
flven it mdn - iiven barn-
losa. Med jiimlikhet har detta
krav inget att grira.

Pi basen av mina egna er-
farenheter kan jag ftrrsti, att
en iikta man, som 6r niira
pensionsildern eller redan har
uppnitt den, och vars ekono-
mi under hela tktenskapet
med omsorg sktjtts av m4kan,
kan rika i svlrigheter pi
grund av makans bortglng.
Jag anser dock inte, att fa-
miljepensionen iir den biista
lcisningen. Hemhjtilp kunde
vara bdttre. Att stifta bekant-
skap med hushillssysslorna [r

inte till ftirfing fd,r nigon. Jag
talar av egen erfarenhet. Om
jag efter min hustrus b.ortging
skulle ha fitt familjepension,
skulle min levnadsstandard -med barn som ndstan redan
var utflugna - ha varit biittre
iin den var under tidigare
skeden, di barnen var smi
och lonen likasi. Di konsta-
terade jag, att samhiillets stcid
borde koncentreras pi de
unga familjerna.

Om jag dn jag ingick mitt
andra dktenskap skulle ha fitt
tvi irs familjepension som
morgongiva skulle jag ha an-
sett det vara orimligt och att
det hade varit en fiirmin, som
infcill vid fel tidpunkt. En iin'
kas eller ?inklings hem iir f<ir
det mesta redan fiirdigt, en
annan sak tir det di tvi unga
bcirjar sltta bo. Dfl vore ett
stttd faktiskt av behovet pi-
kallat.

SAMORDNINGEN
AV FAMILIEPENSIONEN
OCH ARBETSPENSIONEN
Enligt de nu giillande stadgan-
dena samordnas inte familje-
pensionen med forminstaga-
rens egen arbetspension, med
undantag for vissa specialfall.
Detta forheflande har i tiden
motiverats med, att det vore
orimligt, om en hemmafru,
som blivit flnka och som bdr-
jar ftirvirvsarbeta, inte skulle
fe arbetspension for den tid
hon iir i ftlrvlrvsarbete. Den-
na tankegang baserar sig si-
lunda n?irmast pi de fall, diir
hustrun arbetar hemma och
maken utf<ir frirviirvsarbete.
Di arbetspensionerna och de
pi dem baserade familjepen-
sionerna i b<irjan iir smi, skul-
le de sammanriiknade fdr-
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menerna tydligen inte ha lett
till en v[sentligt forbiittrad
Ievnadsstandard. Den ena
pensionen skulle ha komplet-
terat den andra.

I dag iir situation dock den,
att stcirsta delen av de medel-
ilders fruarna har forviirvs-
arbete och sjilva har rZitt till
arbetspension. Det borde diir-
for inte finnas nigot skiil till
att leta bli att samordna ar-

betspensionen med familje-
pensionen. En uppenbar
plump 6r de barnlosa iikta
makar, som forvdrvsarbetar
och har ratt till full arbets-
pension. Om den ena faller
bort genom dridsfall, stiger
den efterblivandes inkomst
miirkbart jamfort med tiden
f<ire dodsfallet. I detta fall
kan man inte motivera avsak-
naden av samordning ens med
familjepolitiska skiil. Barn-
lcisa pars utkomst borde ju
inte understodas alls, utan allt
stcid borde riktas till barnfa-
miljerna.

VARFAR AR TRAFIK-
FARSAKRINGENS
FAMILIEPENSION
OLIKA?
I samtliga familjepensionssys-
temen, som baserar sig pi ar-
bets- eller tj[nstefcirhillande,
berdknas pensionens belopp
enligt forminslitarens ftir-
vdrvsinkomst. Frirminstaga-
rens inkomst inverkar inte pi
pensionens belopp.

Ett undantag utgrirs av tra-
fikfors?ikringens familjepen-
sion. Enligt stadgandena diir-
om erliiggs ersiittning endast
under forutslttning, att ut-
komsten faktiskt minskat pi
grund av dridsfallet. Den over-
levande makens inkomst tas
i beaktande vid faststiillandet
av ersiittningsbeloppet. Om
den civerlevande makens in-
komst uppgir till h?ilften eller
mera 6n hiilften av makarnas
sammanlagda inkomst, fir en
barnlos ?inka ingen ersiittning
alls, emedan hon enligt den
f astst2illda rekommendationen
borde ffl 50 /o av den gemen-
samma inkomsten.

Trafitrd<irstikringen riiknas
inte till socialfcirsiikringen,
utan den 6r en ansvarighets-
fors?ikring, som sorterar un-
der skadef6rsiikringsrfltten.
Trafildors?ikringen baserar
sig pi principen om full er-
siittning. Ifall f<irsflkringen in-
te skulle ersltta ftirlusten av
frirviirvsinkomst, kan den f6,r-
fordelade v?icka ital mot den
som isamkat skadan och yrka
pi full ersltning.

Det ersdttningssystem, som
tilliimpas i trafilCtirs?ikringen
borde till?impas dven i dvriga
familjepensionssystem. Aven
di man betraktar ers?ittning-
arna vid olika risker borde

man som grund ta, vilket b6r
beloppet av den disponibla
inkomsten vara i forhillande
till liiget innan skadan in-
trZiffade. I dag bestiims social-
frirsiikringsf<irminerna i flera
fall schematiskt utan hiin-
seende till, i vilken min st<i-
det beh<jvs. Paragraferna sd-
ger, hur stort stod som utges,
emedan man i stiillet borde se
efter, hur mycket vederbciran-
de bor fi i handen. Brandfor-
siikringen ersatter ju inte hel-
Ier hela huset om bara hiilften
brinner. Liknelsen linkar litet,
men den torde dock klargd,ra
meningen.

Om civriga familjepensions-
system skulle efterfolja trafik-
fcirsiikringens principer, skul-
le familjepensionen bli fr?imst
ett stod for frir?ildralcisa barn,
medan den for nlrvarande
friimst iir ett stod frir iinkorna.
Ankorna borde hellre erbju-
das utbildning och placering
i arbete ?in fortsatt pension.
Vi har tillrtickligt med pen-
sionstagare, men vi kommer
att ha brist pi arbetskraft.
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ENGLISH SUMMARIES

The editorial discusses the emp-
loyment relationship reglster kept
by the Central Penslon Securlty
lnstitute, the central lnstltute for
the employment pension syst€m.
ln this register are collected data
on the gainful employment of
employees and self-employed on
the basis of which thelr employ-
ment pension is determlned. The
insured may request from this
register information about the
data on which his pension ls
based. The Central Penslon
Security lnstitute will experiment
during spring 1977 with a change
to automatic, unsolicited despatch
of register information to persons
covered by the employment pen-
sion scheme. Address data recei-
ved from the Population Register
will be used for this trial.

The article on p. 10 surveys all
the information registers of the
Central Pension Security lnstitute
and their development since the
application of the employment
pension scheme.

The article that begins on p.
14 examines the reliability of the
data of the employment relation-
ship register and the klnd of
errors that may appear and why.

Leaflets published by the
Central Pension Security lnstltu-
te for distribution to the public
which give information on the
content of the employment pen-
sion laws, application for pen-
sions, etc. are reviewed in the
article on p. 20.

The article (p. 22) ln the serios
"Rulings of the lnsurance Court'
reviews an lnsurance Court ru-
ling in which an application for
a survivors' pension was reJec-
ted after the death of I person
who had previously been found
to have no entitlement to a disa-
bility pension either. The lnsu-
rance Court is the hlghost lns-
tance of appeal for employment
pension law matters.

The article on p. 18 examlnos
the distribution of pension appll-
cations received by employment
pension establishments ln 1976
between service pointo, banks,
post offices and offices of pen-
sion institutions.

The article that begins on p.
26 deals with the question of
whether payment of a survivors'
pension to a childless working
widow is justified under the
employment pension laws.

On pp. 4-9 are intervlewg
with three members of the exe-
cutive organs of the Central Pen-

slon Securlty lnstltuto, lts body
of representativee and board of
management who retlred at thc
turn of the year. The composltlon
of the body of represontatlves
and board of management for the
following three-year period lg
given on pp. 24-25.

Statistical data on reclplente
of employment penslons on De-
cember 31, 1976, are presentcd
on pp. 2f30.



Uppgifter om arbetspensiorxtagama
Enligt preliminEira meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-, FOPL, LF0PL- och
KAPL-pensionsanstalterna bevllJade, den 31. 12. 1976 gdllande penslonerna tlll det antal och de belopp
i medeltal, som nedanst6ende tabell utvlsar.

ALDERSPENSIONER

Penelon I

Totalt Mdn Kvinnor

Pensionskassor
30712 43 864 7457A 785
r 256 2006 3262 984

532
6s2

355
444

Pens ionsstiftelser I 919 7 049 16 968 902 4r0 700
totalt 41 887

l2 988
29 494 56 89r

26910 54/.1 3235t
036

819 367
820 592 729

1r0
287

Alla arbetapenelonsanltaltor I 016 93

Dessutom erh6lle APL-tlllgggspenslon av 4537 av de ovanndmnda Alderepenslonstagama med ett nrc-
delbelopp ay 899 mk/mAn och tlll6ggspenelon enllgt f6retagarnas penolonslag av 60 dlderepenalonstaga-re och LF6PL-tilleggspenelon av 2 dlderspenslonotagare.

INII AU DPEN SION ER ( delpewtonu inbqdhadc)

Pension6anstalt Mdn

825 31452 5f277
846 1 2

5733738m
992

PensionsBtiftelser 6801 4371 fi 172 940 490 7U
APL-pensloneanstalter totalt 32472 37 t18 69590 854 390 607

6 725 3 405 r0 r30 688 396 590
289 26 49 629 176

31 771 5499 37 270 402 179 369
arbetspenslonsanstalter 94 257 72 fi2 166 619 541 272 424

Deasutom erhOlle APL-tillEggepenslon av 2495 av de ovannEmnda lnvalldpenslonstagarna med ett mo-
delbelopp av 673 mk/m6n och tlllEggepenslon enllgt fOretagarnas ponolonslag av tlli lnvalldpenelone,
tagare.

iTonnS., INVALID- ocg ARBETSLOSHETSPENSIaNER

Pension I medeltal
nstalt Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor T,

APL-pensionsanstalter

Pensionskaesor 2 103 3312 54t5 987 449 658
Pens ionsstiftelse:' 16724 11 442 28 166 91 7 444 7?5

ionsanstalt6r totslt
ens i onsa nsta lter

anstalten
nstalter

50 840 55 887 r 727
59 095 11 227 70

376
759 514
229

74 484 90 495 164 979 834
859r 23 15r

583
668

330
Alla arbetspensionsanstaltor 198 979 166 200 365 179 533 280 418

29

158
162

167
171



FAMTLIEPENSIONER

Peneionsanstalt

ionsf6rs

Antalet
penslonor

22876

Peneloner
I medeltal

Pensionstagaro

Ankor Barn Totalt

473 20980 10093 31 073
Pensionskaesor 943 578 841 456 1 297

Pensionsstiftelser 6 677 509 6 355 2111 8 466
totalt 30 496 4U 28176 12 660 40 836

425'.1 4y 4024 2314 6338FOPL-pensionsanstalter
LF6PL-penslonsanstalten 9724 130 I 010 5 568 14 578
KAPL-penslonsanstalter 17 037 218 15975 7 954 23929
Alla arbetepensionsanstalter 61 514 351 57 185 28496 85681

Ovannamnda medelbelopp omfattar lnte fumllJepensioner enligt APL-tlll6ggsf6rmAnerna.- Dessa pen-
Bioners antal var 1 8ffi b;h medelbelopp 696 hk/mAn. Familjepension enligt tilleggsfdrm6nerna erh6lle
av 1 827 6nkor och 922 barn. Deseutom var antalet familjepensioner enligt F6PL-tilleggsfdrmAnerna 8.

A RBET S ITSH ET SP EN S I ON E R
Pension I medeltal mUmAn.

Totalt Mdn nnor Totalt
APL-penaionsansta lter totalt

120 425 545 617 321 386
Pensionskassor 1t 12 884 379 421

Pensionsstifteleer 4 72 26 591 394 424
APL-pensioneanstalt€r totalt 125 458 s83 619 326 389

ionsanBtalter

DELPENSIONER

818 1 524
180
265

280
326

y6
304
360414

706

P6nslon I medeltsl mlqmAn.
Pensionsanstalt Totalt M3n Totalt
APL-pens loneanstaltot

PenelonsfdrsSkrl 511 738 310 494
Penslonekassor 19 33 52 584 444 495
Penglongetifteleer 63 v 97 733 4il 635

totalt 593
984

746 1 339 322 504
4r8 1 402 561 384 s08

4485 4012 I 497 114 178
690 BI 744 250 419

733

235
431KAPL-penelonsanstaltor

Alla arbetspensloneanotalter 6752 5230 1t982 346 167 268

Dessutom erhdlls APL-tillaggspension av 9l av de ovanndmnda delpensionstagarna och F6PL-tillliggs-
pension 4 av delpensionstagare.

ILDERS., INV ALI D., ARBET S L6SH ET S. OCH F AMI LI EPEN SION E R

Pensionsanstalt Antalot Pensioner
p€nsioner I medeltal

mk/mAn.
Penslonssnstalt .Antalet

pensioner I medeltal
mk/mAn.

APL-pens
Pensi,

ionsangtalter

6 358
Peneionsstiftelser 34 843 684

'

F6PL-pensionsanstalter
538 LF6PL-pensionsanstalten 1 166 451
646

21 408 631
15/.274 1Bt

87 359 308

30

KAPL-pensionsanstalter
426 693 408

679 1 190



Arbetrpeorion kan prenumereras till priset 10 mk per fugnng frAo Pensionsskyddscentraleo,
Semaforbron 7, 0052P Helringfon 52.
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