Svar på skriftligt spörsmål SSS 129/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om en smidigare vardag genom att avveckla byråkrati
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 129/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Satu Taavitsainen/sd:
Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att precisera lagstiftningen så att försörjningsfällor som den i exempelfallet inte uppstår på nytt,
ämnar ministern arbeta för att avvecklingen av normer leder till att användningen av
FPA:s egna läkare frångås och patientens egna läkare betros med att bevilja stöd,
vad ämnar ministern göra för att den röda tråden i avvecklingen av byråkrati och onödig
reglering ska vara att underlätta människors vardag och
ämnar ministern främja digitala lösningar så att människor inte längre bollas runt
mellan olika aktörer inom den offentliga makten?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I socialskyddssystemet har man velat förhindra situationer där en person blir utan utkomst för
att olika system bedömer personens situation på olika sätt. Enligt definitionen av arbetsoförmåga i lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses i regel en person vara arbetsoförmögen om
han eller hon får en förmån på grundval av full arbetsoförmåga. I detta fall, om personens ansökan om sjukdagpenning eller invalidipension har avslagits, anses personen enligt lagstiftningen
om utkomstskydd för arbetslösa vara arbetsförmögen och således har han eller hon rätt till arbetslöshetsförmåner. Lagstiftningen har således redan säkerställt att personen inte blir utan utkomst.
Beslutet om arbetsoförmåga grundar sig alltid på medicinska undersökningar och en bedömning
som utgående från resultaten av dem görs av hur funktionsförmågan försämrats av sjukdom,
skada eller men. Den centrala medicinska utredningen utgörs då av de anteckningar patientens
behandlande läkare har gjort om patientens hälsotillstånd. I dem ingår bland annat de observationer som gjorts då patienten vårdats och resultaten från medicinska undersökningar. Det går
inte att avgöra om patienten är arbetsoförmögen även enligt sjukförsäkringslagen enbart på
grundval av att den behandlande läkaren anser att patienten är arbetsoförmögen.
Skillnaderna i synsätt mellan de läkare som behandlat patienten och försäkringsläkarna beror
oftast på att läkarna har olika uppgifter. Den behandlande läkarens primära uppgift är att försöka
främja patientens hälsotillstånd och fatta beslut om vården. Försäkringsläkarens uppgift är att
utgående från journalhandlingar och andra utredningar göra en medicinsk bedömning av om
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sökanden uppfyller kriterierna för beviljande av förmån. Det handlar även om jämlik behandling
av medborgarna. När ett beslut om arbetsoförmåga fattas vid Folkpensionsanstalten avgörs det
på samma grunder oavsett vem den behandlande läkaren har varit. Om det faktiska beslutet om
beviljande av förmån skulle fattas av den behandlande läkaren, skulle det inte gå att garantera
att beviljandet är enhetligt eller att medborgarna behandlas jämlikt.
Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är arbetslösa arbetssökande som söker heltidsarbete berättigade till arbetslöshetsförmåner under de förutsättningar som anges närmare i lagen.
Arbetssökande som får invalidpension i form av delpension har rätt till arbetslöshetsförmåner
även om de inte söker heltidsarbete.
Som arbetssökande anmäler man sig i första hand via TE-tjänsternas webbtjänst. De som anmäler sig som arbetssökande via webbtjänsten tillfrågas om de söker heltidsarbete och informeras
samtidigt om att detta är en ovillkorlig förutsättning för att få arbetslöshetsförmåner. Om arbetssökandena uppger att de inte söker heltidsarbete har de inte rätt till arbetslöshetsförmån och
arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan eller
Folkpensionsanstalten som förhindrar utbetalning.
TE-centralerna har fått respons från personer som anmält sig som arbetssökande via webbtjänsten angående frågan om de söker heltidsarbete. Med anledning av denna medborgarrespons håller frågan om heltidsarbete och tillhörande anvisningar på att förtydligas i webbtjänsten. Avsikten är att ändringen ska införas i april 2016.
I samband med spetsprojektet för smidigare författningar går myndigheterna systematiskt igenom författningarna och strävar efter att underlätta medborgarnas vardag och företagsverksamhet genom att lätta på och förnya regleringen samt genom att minska den administrativa bördan.
Alla ministerier och förvaltningsområden deltar i avregleringsarbetet. Lagstiftningsändringarna
genomförs huvudsakligen under åren 2016–2018. All verksamhet är inte kopplad till bestämmelser, utan den offentliga förvaltningens verksamhet kan göras smidigare genom en mer kundinriktad serviceattityd. Genom att utveckla de elektroniska tjänsterna kan man minska personers
och företags besök hos myndigheter och lätta på den administrativa bördan. Utredningen om
principen om samservice färdigställs under våren 2016 och därefter fattas närmare beslut om
praktiska åtgärder.
Helsingfors 23.3.2016

Kommunikationsminister Anne Berner

