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I sin verksamhet behandlar Pensionsskyddscentralen också andra per-
sonuppgifter än sådana som anknyter till skötseln av det lagstadgade 
arbetspensionsskyddet. De är huvudsakligen:

• personuppgifter om personer som deltar i utbildning och evenemang 
som Pensionsskyddscentralen ordnar

• personuppgifter om kontaktpersoner till intressegrupper (t.ex. sam-
arbetsgrupper)

• kontaktuppgifter om mottagarna av publikationer och pressmedde-
landen.

Med personuppgifter avses all information om fysiska personer som 
identifierats eller kan identifieras.

 

Detta databokslut ger en helhetsbild av principerna och nuläget för 
behandlingen av personuppgifter på Pensionsskyddscentralen.

Skötseln av Pensionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter förutsät-
ter behandling av personuppgifter. När Pensionsskyddscentralen 
behandlar personuppgifter, följer den lagen, iakttar noggrannhet och 
god databehandlingssed och handlar också i övrigt så att de registre-
rades rätt till skydd av privatlivet och deras övriga grundläggande fri- 
och rättigheter inte kränks. 

Allmänt
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I fråga om utövandet av offentlig makt omfattas Pensionsskyddscentra-
len av offentlighetslagen. Även i övrigt tillämpar Pensionsskyddscen-
tralen offentlighetslagens bestämmelser om

1) handlingssekretess
2) tystnadsplikt
3) förbud mot utnyttjande av information
4) sekretessbelagda handlingar i 22–24 § och 
5) straff i 35 §.

Pensionsskyddscentralen omfattas av kapitel 4 och paragraferna 
22–27 i lagen om informationshantering inom den offentliga förvalt-
ningen (906/2019) till den del den sköter en offentlig förvaltningsupp-
gift.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (s.k. GDPR) är ett regelverk för 
hur individer, företag eller organisationer kan behandla personuppgif-
ter i EU. Dataskyddslagen (1050/2018) preciserar och kompletterar 
dataskyddsförordningen och dess nationella tillämpning.

När Pensionsskyddscentralen sköter det lagstadgade arbetspensions-
skyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) är den en sam-
manslutning som utövar offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Bestämmelserna om dataskydd
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När Pensionsskyddscentralen behandlar personuppgifter är den person-
uppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning och omfattas av de 
skyldigheter som personuppgiftsansvariga har enligt dataskydds- 
lagstiftningen. 

3.1 Ansvarsskyldighet
Pensionsskyddscentralen följer EU:s dataskyddsförordning vid 
behandlingen av personuppgifter och efterlever dataskyddsprinci-
perna också i praktiken. Dataskyddsförordningen förpliktar också till 
att visa detta. 

Pensionsskyddscentralen har gjort upp omfattande dataskyddsriktlin-
jer och anvisningar som bevis på att den följer lagen och god praxis. 
Dataskyddsdokumentationen består bl.a. av följande anvisningar och 
riktlinjer:
• dataskyddspolitiken
• datasäkerhetspolitiken
• loggpolitiken
• grunderna för behandlingen av personuppgifter 
• beskrivningen av behandlingsåtgärderna

• dataskyddsbeskrivningarna 
• principerna för administrationen av användarbehörigheter, använd-

ningen av personregister, övervakningen av användningen av per-
sonuppgifter och hanteringen av informationssäkerhetsincidenter

• datasäkerhetsanvisningarna
• anvisningarna för dem som behandlar personuppgifter
• avdelningarnas arbetsordningar
• anvisningarna om utlämnande av uppgifter
• anvisningarna om den registrerades rätt till tillgång till uppgifterna
• anvisningarna om systemutveckling och applikationshantering
• testningsanvisningarna
• anvisningarna om förvaring och arkivering av handlingar
• anvisningarna om behandling av personuppgifter i Pensions-

skyddscentralens planerings-, statistik- och forskningsverksamhet.

År 2020 gjordes en intern revision av dataskyddet. De mest 
betydande iakttagelserna gällde dokumentförvaltningen och 
systemens loggdata. Bristerna som framkom i revisionen och 
de rekommendationer som gavs i den tas i beaktande i utveck-
lingsarbetet av dataskyddet och datasystemen år 2021.

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter
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År 2020 informerades en registrerad på uppmaning av dataom-
budsmannens byrå om en datasäkerhetsincident som inträffat 
redan år 2019. 

År 2020 konstaterades inga datasäkerhetsincidenter i samband 
med personuppgifter att rapportera till dataombudsmannens 
byrå.

3. 4 Dataskyddet och datasäkerheten vid planeringen av 
processer och datasystem
Pensionsskyddscentralen beaktar dataskydds- och datasäkerhetskra-
ven i all planering som berör behandlingen av personuppgifter. Cen-
trala krav är bl.a. att 

• dataskyddsprinciperna förverkligas
• de registrerades rättigheter säkerställs
• de risker som behandlingen av personuppgifter medför för den 

registrerade minimeras
• uppgifternas konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och obestrid-

lighet säkras genom olika åtgärder.  

3.2 Information till de registrerade om insamlingen och 
behandlingen av personuppgifter
Dataskyddsbeskrivningar om behandlingen av personuppgifter har 
publicerats på Pensionsskyddscentralens internetsidor. På sidorna 
finns också närmare uppgifter om behandlingen av personuppgifter 
och om de registrerades rättigheter. Om personuppgifter samlas in 
direkt från den registrerade, informeras den registrerade också i sam-
band med detta. 

Pensionsskyddscentralen upprättar årligen ett databokslut, som ger 
en helhetsbild av det aktuella läget inom behandlingen av personupp-
gifter på Pensionsskyddscentralen.

3.3 Information om datasäkerhetsincidenter i samband med 
personuppgifter
Pensionsskyddscentralen informerar dataombudsmannen om datasä-
kerhetsincidenter i samband med personuppgifter utan onödigt dröjs-
mål och i mån av möjlighet inom 72 timmar. Också de registrerade 
informeras, om incidenten bedöms medföra en stor risk för de registre-
rades fri- och rättigheter. 
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3.5 Bestämmande av hur länge och på vilka grunder 
personuppgifter sparas
Pensionsskyddscentralen sparar personuppgifter för verkställigheten 
av arbetspensionsskyddet och sina övriga lagstadgade uppgifter. I 
fråga om hur länge uppgifter bevaras följer Pensionsskyddscentralen 
bestämmelserna i arbetspensionslagarna (ArPL 218 § och FöPL 160 §) 
och arkivlagen.

3.6 Konsekvensbedömning
När Pensionsskyddscentralen bygger nya datasystem eller –tjänster, 
görs det en bedömning av konsekvenserna för skyddet av personupp-
gifter. Med bedömningen vill man säkerställa att behandlingen av per-
sonuppgifter inte medför en risk för den registrerades rättigheter.

Pensionsskyddscentralen hör dataombudsmannen, om konsekvens-
bedömningen visar att man inte har lyckats få riskerna ner på en 
acceptabel nivå.

År 2020 inleddes konsekvensbedömningen om synligheten  
av anmälningar om inkomstuppgifter i det nationella inkomst-
registret för Pensionsskyddscentralens handläggare.

3.7 Dataskyddsombud  
Eftersom Pensionsskyddscentralens centrala uppgifter består av stor-
skalig behandling av personuppgifter och PSC i en stor del av uppgif-
terna utövar offentlig makt, har Pensionsskyddscentralen utsett ett 
dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsombudet säkerställer och övervakar att dataskyddet för-
verkligas på Pensionsskyddscentralen. 

Dataskyddsombudet:
• deltar i beredningen av dataskydds- och datasäkerhets- 

anvisningarna
• ger utbildning som berör dataskyddet
• är de registrerades kontaktperson i dataskyddsärenden.
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När det är fråga om skötseln av det lagstadgade pensionsskyddet 
och Pensionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter, har den 
registrerade rätt att

• kontrollera uppgifterna om sig själv
• kräva att uppgifterna rättas och kompletteras
• klaga hos dataombudsmannen, om Pensionsskyddscentralen inte 

uppfyller den registrerades begäran om kontroll eller rättelse av 
uppgifterna.

Antal fall där registrerade tog kontakt med Pensionsskyddscentralens 
dataskyddsombud år 2020:

Utövande av rätten att 
kontrollera

Allmän rådgivning till registre-
rade i dataskyddsärenden och 
begäran om tilläggsuppgifter

Vägran att lämna ut uppgifter

4 3

2

Den registrerades rättigheter

Klagomål
0
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Under hela livscykeln för Pensionsskyddscentralens datasystem 
beaktas eventuella risker som kan drabba användningen av systemen 
och åtgärder för att förebygga dem vidtas. 

Hur datasäkerheten uppfylls på Pensionsskyddscentralen övervakas 
huvudsakligen med tekniska metoder och auditeringar.

År 2020 förbättrades datasäkerheten genom att utvidga 
engångsinloggning och stark autentisering i olika tjänster. De 
molntjänster som är i bruk genomgick riskkartläggningar och 
observationerna i dem korrigerades. Därtill förbättrades e-pos-
tens datasäkerhet samt hanteringen av huvudanvändarrättig-
heter.

5.3 Övervakningen av användningen av personuppgifter
Målet för övervakningen av användningen av personuppgifter är att 
trygga dataskyddet. Genom övervakningen eftersträvar man att säkra 
att personuppgifterna i Pensionsskyddscentralens register endast 

5.1 Sekretess
Personuppgifter som Pensionsskyddscentralen behandlar är sekretess-
belagda uppgifter. De personer som behandlar uppgifterna omfattas av 
lagstadgad sekretessplikt och undertecknar dessutom en separat tyst-
nadsförbindelse.

Pensionsskyddscentralen ingår sekretessavtal med sina samarbets-
partners, om samarbetspartnern på grundval av sitt avtal får del av 
konfidentiella uppgifter eller sekretessbelagda personuppgifter.

5.2 Datasäkerhet
Datasäkerheten omfattar de arrangemang genom vilka man eftersträ-
var att säkerställa uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfiden-
tialitet.

Principerna för hur man tryggar databehandlingen är förebyggande, 
realtidsuppföljning och utveckling av säkerhetsåtgärderna samt över-
vakning av funktionen hos och användningen av datasystemen.

Hur uppgifterna skyddas på 
Pensionsskyddscentralen
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5.4 Behörighet
På Pensionsskyddscentralen beviljas användarbehörigheter endast på 
basis av arbetsuppgifterna. Användarbehörighet på basis av ställning 
beviljas inte.  

En användare har alltid ett individuellt användarnamn, om användar-
behörigheten ger rätt att behandla personuppgifter. 

Endast utsedda behörighetsansvariga kan beställa användarbehörig-
heter. För att användarbehörighet ska beviljas krävs alltid en skriftlig 
beställning.  

Användarbehörigheterna för alla anställda på Pensionsskyddscentra-
len kontrolleras årligen. När en anställds arbetsuppgifter ändras rade-
ras onödiga användarbehörigheter. Under längre frånvaro (t.ex. 
familjeledigheter) avbryts den anställdas användarbehörigheter.

År 2020 förbättrades omfattningen av administrationen av 
användarbehörigheter och förenklades användarbasens struktur.

används för arbetsuppgifterna. Målet är att förebygga oegentligheter 
genom rådgivning och anvisningar. Övervakningen av användningen har 
också som mål att stärka de registrerades och arbetspensionsaktörer-
nas förtroende för att Pensionsskyddscentralen iakttar god registersed.  

Användningen av registeruppgifter som innehåller personuppgifter över-
vakas dagligen utifrån logguppgifter som datasystemen producerar. 
Övervakningen omfattar registerförfrågningar som gjorts av person- 
användare hos Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalterna 
och Pensionsskyddscentralens övriga kunder. Vid separat överens-
kommelse övervakar Pensionsskyddscentralen också användningen av 
registeruppgifter som arbetspensionsanstalterna administrerar som 
personuppgiftsansvariga. 

År 2020 begärde Pensionsskyddscentralen tilläggsutredningar 
om 136 registerförfrågningar. I övervakningen av användningen 
av personuppgifter observerades några enstaka avvikelser i 
behandlingen av personuppgifter, för vilka tillvägagångssätt 
utvecklats.
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5.5 Informationshantering och personuppgifternas livscykel
Informationshanteringen handlar om förfaranden genom vilka informa-
tionen hittas och är tillgänglig under hela sin livscykel från det att den 
uppstår tills den raderas. 

På Pensionsskyddscentralen upprätthålls årligen en informationsstyr-
ningsplan, som inbegriper förvaringstiderna och -sätten för handlingar 
i pappersform och elektronisk form. 

Genom informationsstyrningsplanen styrs också makuleringen av för-
åldrade handlingar. Förvaringstiderna enligt informationsstyrningspla-
nen är minimiförvaringstider. Handlingar makuleras inte förrän det 
ärende som de hänför sig till har slutförts och handlingarna har blivit 
onödiga.

5.6 Dataskyddsutbildning för personalen
Dataskyddsfrågorna är en del av introduktionsprocessen för nya 
anställda och dem som återvänder från familjeledigheter på Pensions-
skyddscentralen. Dessutom förutsätts att alla anställda deltar i data-
skyddsutbildningar som ordnas regelbundet. 

 
År 2020 fortsatte programmet för träning i att identifiera 
nätfiske och för rapportering av bluffmejl. 
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Pensionsskyddscentralen ansvarar för innehållet i arbetspensions-
systemets centralregister och sköter och utvecklar anmälningstrafiken 
och registertjänsterna som hänför sig till dem, tillsammans med 
arbetspensionsanstalterna och Arek Oy. Arek Oy är Pensions-
skyddscentralens och arbetspensionsanstalternas gemensamma 
IT-servicebolag.

Dessutom ansvarar Pensionsskyddscentralen bl.a. för tjänster som 
hänför sig till försäkring av utlandsarbete, ansökan om utländsk pen-
sion och övervakning av försäkringen samt statistik, forskning och pla-
nering som hänför sig till arbetspensionsförsäkringen. 

PSC har också till uppgift att centraliserat överlåta uppgifter ur arbets-
pensionssystemet till myndigheter och de inrättningar som sköter om 
den sociala tryggheten och vilka enligt lag har rätt att ta del av dessa 
uppgifter.

Pensionsskyddscentralen har som uppgift att främja pensionsanstal-
ternas samarbete med andra inrättningar och myndigheter. Dessutom 
medverkar Pensionsskyddscentralen i utvecklingen av det elektroniska 

utbytet av uppgifter mellan det finländska arbetspensionssystemet 
och utländska anstalter.

6.1 De lagstiftningsmässiga grunderna för behandlingen
Behandlingen av personuppgifter på Pensionsskyddscentralen grun-
dar sig i första hand på lagen om Pensionsskyddscentralen (PSCL 2 §), 
enligt vilken Pensionsskyddscentralen ska ha hand om de register som 
behövs för de uppgifter som föreskrivits för den i lag och se till att den 
information som arbetspensionsanstalterna behöver är tillgänglig.

I arbetspensionslagarna finns det också närmare bestämmelser om 
Pensionsskyddscentralens uppgifter. 

En del av Pensionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter är sådana 
som tillhör kontaktinstitutionen enligt EU-förordningen om social 
trygghet, dess tillämpningsförordning och överenskommelser om 
social trygghet som Finland ingått med andra länder.

Behandlingen av personuppgifter om Pensionsskyddscentralens egna 
anställda grundar sig i första hand på arbetsavtalslagen. 

Behandlingen av personuppgifter inom 
Pensionsskyddscentralens uppgifter
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PSC:s uppgifter inom informationslogistiken

Insamling av uppgifter Lagring

Pensionsanstalterna inom 
den privata och den 
offentliga sektorn

Inkomstregistret Intjäningsuppgifter

Behandling av uppgifter Utlämning av uppgifter

Utländska pensionsans-
talter och socialförsäkrings-
institutioner

FPA

Arbetslöshetskassor, 
olycksfalls- och trafik-
försäkringsbolag, 
Sysselsättningsfonden, 
FPA mm.

Skatteförvaltningen

Pensionsansökningar, 
pensionsbeslut, 
försäkringsavtal

Pensionsansökningar, 
pensionsbeslut, intyg
över försäkringsperioder

Pensionsansökningar, 
pensionsbeslut

Pensionsgrundande 
förmåner

Skattepliktig inkomst

Personuppgifter, adresserMyndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata

Intjäningsuppgifter

Ansvarsfördelningen inom 
det privata
pensionssystemet

Uppgifter för styrning av 
pensionsansökningar, 
arbetspensionsbeslut 

Uppgifter som påverkar 
övriga sociala förmåner

Statistik, prognoser, 
forskning

Arbetspensionsutdrag, 
rådgivningstjänster, 
tjänster vid ansökan om 
utländsk pension, intyg för 
utsända arbetstagare 

ArbetsgivareÖvervakning

Pensionsanstalterna 
för den privata och den
 offentliga sektorn

FPA

Utländska 
pensionsanstalter 

Social- och hälsovårds-
ministeriet, riksdagen,
Statistikcentralen,
beslutsfattare, medier,
allmänheten

Allmänheten

Utländska 
pensionsanstalter 
och socialförsäkrings-
institutioner

Pensions-
skydds-

centralen
FPA, 
skadeförsäkringsbolag, 
myndigheter mm.

Pensionsansökningar,
pensionsbeslut, intyg 
över försäkringsperioder,
avgöranden om försäkring

Uppgifter för styrning av 
pensionsansökningar, 
arbetspensionsbeslut,
avgöranden om försäkring

Pensionsskyddscentralens uppgifter inom informationslogistiken som Excel-tabell

https://www.etk.fi/wp-content/uploads/2021/05/pensionsskyddscentralens-verksamhet-inom-informationslogistiken-2020-.xlsx


6.2 Pensionsskyddscentralens 
personregister
Pensionsskyddscentralen är 
personuppgiftsansvarig för många 
register. Registren har inrättats 
för verkställigheten av arbetspen-
sionsärenden och skötseln av 
Pensionsskyddscentralens 
lagstadgade uppgifter.

Dessutom upprätthåller Pensions-
skyddscentralen olika stöd- och 
bakgrundsregister för att kunna 
sköta sina lagstadgade uppgifter 
och uppfylla sina skyldigheter som 
arbetsgivare.

Behandlingen av personuppgifter inom Pensionsskyddscentralens uppgifter • 14

Register Användningsändamål

Intjäningsregistret

Utlämnande av uppgifter till de försäkrade personerna om deras pensionsrätt och framti-
da pensionsbelopp enligt arbetspensionslagarna samt skötsel av pensionsärenden, över-
vakning av försäkringen, försäkring av utlandsarbete, rådgivning och lagtillämpningsä-
renden

Kundtjänstens register Tidsbokning och kundtjänstuppgifter i fråga om försäkring av utlandsarbete, ansökan om 
utländsk pension, övervakning av försäkringen och pensionsrådgivning.

Ärendehanterings- och do-
kumenthanteringsregistren

Skötsel av det lagstadgade pensionsskyddet, övervakning av försäkringen, försäkring av 
utlandsarbete, rådgivning om lagtillämpning och information.

Pensionsansöknings- och 
pensionsbeslutsregistren

Uppgifter om pensionsansökningar och pensionsbeslut för skötseln av det lagstadgade 
pensionsskyddet, kundtjänst för de arbetspensionsförsäkrande och utlämnande av upp-
gifter till myndigheter och andra med rätt att ta del av uppgifter för handläggning av för-
måner.

EU-pensionssystemet
Behandlingen av pensionsansökningar som sänds till EU- och EES-länder och till länder 
med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet, informationsutbyte mellan 
länderna och uppgifter som anknyter till indrivning av obetalda försäkringsavgifter.

EESSI Meddelanderegistret Verkställande av arbetspensionsärenden som sköts i EESSI-trafiken samt kundbetjäning 
för de arbetspensionsförsäkrade och myndigheterna.

Personregistret Grunduppgifter om de registrerade och skötseln av det lagstadgade pensionsskyddet.

Kostnadsfördelnings-
registret

Beräkning av överföringsbelopp för EU-tjänstemäns pensionsrättigheter, beräkning av 
kostnadsfördelningen för arbetspensionerna och kontroll av de uppgifter som arbetspen-
sionsanstalterna lämnar in för kostnadsfördelningen. Dessutom Pensionsskyddscent-
ralens beslut om EU-tjänstemännens överföringsbelopp samt kostnadsfördelningen.

Övervakning av arbets-
givares ArPL-försäkrings-
skyldighet

Övervakningen av arbetsgivarnas försäkringsskyldighet och korrigering av brister i försäk-
ringen som upptäckts i samband med övervakningen.

Arbetsgivar- och försäk-
ringsregistret 

Övervakning av arbetsgivarens försäkringsskyldighet, utredning av anställningsförhållan-
den och försäkringens existens samt rådgivning.

Handläggningssystemet för 
försäkring av utlandsarbete

Avgöranden som gäller den sociala tryggheten för arbetstagare som ska arbeta i EU/
EES-länderna, Schweiz eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social 
trygghet. Produktion av intyg för utsända arbetstagare.

UM-personuppgiftsregistret Behandling av pensionsansökningar och förhindrande av att arbetspensioner betalas 
utan grund till andra länder.

Försäkringsperioder och 
arkivet för intyg över 
försäkringsperioder

Beräkning av EU-pension, beräkning av väntetid i ett annat EU-land eller komplettering av 
försäkringshistorien och informationsutbyte mellan myndigheter i olika länder.

Övervakning av företagares 
FöPL-försäkringsskyldighet

Övervakning av företagarnas försäkringsskyldighet och befrielser från försäkringsskyldig-
heten. 
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6.3 Personupgifter som behandlas
Pensionsskyddscentralen behandlar följande personuppgifter i sin 
verksamhet: 

Personuppgiftsgrupp Innehåller bland annat följande uppgifter

Grunduppgifter Namn, personbeteckning, adress och andra kontaktuppgif-
ter, medborgarskap, modersmål

Uppgifter om familje-
förhållanden

Uppgifter om barn/personer som personen försörjer och 
om föräldrar

Uppgifter för betalnings-
trafiken Kontonummer och bankernas kontaktuppgifter

Uppgifter om arbete och 
intjäning

Uppgifter om arbete och yrkesutövning, förmåner som ger 
arbetspensionstillväxt under oavlönade perioder och 
stipendietagare.

Arbetspensionsuppgifter Uppgifter om ansökningar och beslut om arbetspension.

Uppgifter om andra 
ersättningar

Uppgifter om FPA-pensioner och övriga förmåner och om 
ersättningar för trafikskador och olycksfall.

Uppgifter om försäkring 
och arbete utomlands 

Utländska grunduppgifter (namn, adress, försäkringsnum-
mer osv.), ärenden som gäller intyg till utsända arbetsta-
gare och uppgifter om utländska pensionsansökningar och 
beslut.

Skatteuppgifter Skatte- och arbetsgivaruppgifter från Skatteförvaltningen

Företagsuppgifter Handelsregisteruppgifter om företaget och uppgifter om 
betalningsstörningar.

Uppgifter och handlingar 
som gäller handläggningen 
av ärenden

Uppgifter som gäller handläggningsstatus och handlingar i 
samband med ärendet.

Sekretessmarkering Spärrmarkering och eventuella förbud mot att lämna ut 
uppgifter

Logguppgifter
Uppgifter som uppstår när personuppgifter behandlas: 
handläggare, föremål för behandlingen, tidpunkt och åt-
gärder.

Uppgifter om utlämning av 
uppgifter

Uppgifter om organisationer till vilka Pensionsskyddscent-
ralen har utlämnat intjänings- och pensionsuppgifter om 
de registrerade.

Pensionsskyddscentralen behandlar känsliga uppgifter, som 
avses i EU:s dataskyddsförordning och annan speciallagstift-
ning, för att sköta sina lagstadgade uppgifter. De känsliga 
uppgifter som behandlas gäller huvudsakligen personers 
hälsotillstånd och de behövs för avgöranden om invalidpension 
och rehabilitering. 

6.4 Rätten att få uppgifter
Pensionsskyddscentralen har en lagstadgad rätt att för sköt-
seln av sina uppgifter får personuppgifter av 
• arbetsgivare och andra som betalar ersättning för arbete
• försäkrings- och pensionsanstalter som verkställer lagstad-

gad försäkring
• myndigheter och andra som offentlighetslagen  

tillämpas på
• läkare och andra yrkesutbildade personer som avses i 

lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den, när en person ansöker om pension.

Uppgifter fås från bl.a. följande uppgiftskällor: 
• Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidi-

gare Befolkningsregistercentralen)
• arbetspensionsanstalter 
• pensionsanstalter i EU- och EES-länderna och Schweiz 
• länder med vilka Finland har en överenskommelse om 

social trygghet 
• Folkpensionsanstalten (FPA) 
• Skatteförvaltningen/inkomstregistret
• Utbildningsstyrelsen/KOSKI-informationsresursen 
• de registrerade.
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Behandlingen av personuppgifter i Pensionsskyddscentralens register 
förutsätter att grunduppgifterna om personen först har registrerats. 
Pensionsskyddscentralen får grunduppgifterna om personer från  
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Årligen utökas 
personregistret med den nya åldersklass som kan få arbetspensions-
grundande inkomster under följande år. 

År 2020 lades personerna födda år 2004 till i registret.

Arbetspensionssystemets gemensamma tjänster produceras av Arek 
Oy. Fr.o.m. 2019 har intjäningssystemet som Arek upprätthåller fått 
uppgifterna om arbetsinkomster via det nationella inkomstregistret. 
Företagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsinkomstuppgifter fås 
fortfarande från arbetspensionsanstalterna.

Det finns flera instanser som anmäler olika slags förmåner för oavlö-
nade perioder. FPA förmedlar en del uppgifter om folkpension, olika 
förmåner och försäkring till Pensionsskyddscentralen för arbetspen-
sionssystemets bruk. Uppgifter förmedlas om folkpensioner, familje-
pensioner, garantipensioner, sjukdagpenning och partiell sjukdagpen-

ning, rehabilitering, rehabiliteringspenning, arbetslöshetsförmåner 
och studiestöd. FPA lämnar uppgifter till Pensionsskyddscentralen 
om följande förmåner som ger pensionstillväxt: sjukdagpenning, 
föräldraförmåner, hemvårdsstöd, arbetslöshetsförmåner och 
utländska examina.

Arbetslöshetskassorna lämnar uppgifter om inkomstrelaterad arbets-
löshetsdagpenning och alterneringsersättning till Pensionsskyddscen-
tralen. Olycksfalls- och trafikförsäkringsbolagen lämnar uppgifter om 
olika slag av inkomstrelaterade olycksfallsförmåner och dagpenningar. 
Sysselsättningsfonden lämnar uppgifter om vuxenutbildningsstöd och 
arbetspensionsbolagen om olika rehabiliteringsförmåner enligt 
arbetspensionslagarna. Uppgifter om inhemska examina som ger pen-
sionstillväxt har fr.o.m. år 2019 fåtts från KOSKI-informationsresursen 
som är underställd Utbildningsstyrelsen.
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6.5 Tjänster till myndigheter och aktörer som sköter 
lagstadgade uppgifter
Pensionsskyddscentralen utlämnar personuppgifter endast enligt lag-
stadgade rättigheter att ta del av uppgifter och skyldigheter och rättig-
heter att lämna ut uppgifter.

De största användarna av uppgifterna är arbetspensionsanstalterna. 
Därutöver utlämnar Pensionsskyddscentralen uppgifter till olika myn-
digheter. Mest uppgiftsutbyte sker med FPA, utländska försäkrings-
anstalter och Skatteförvaltningen. 

Myndigheterna och aktörerna som sköter lagstadgade uppgifter till-
handahålls uppgifter genom flera olika tjänster. En stor del av uppgif-
terna förmedlas genom den så kallade utdragstjänsten. Utdragen har 
olika innehåll beroende på vilka uppgifter respektive myndighet har 
rätt att få. 

Det mest omfattande är förvärvsarbetsutdraget, som innehåller uppgif-
ter om arbetsgivare, försäkringsbeviljare, personens inkomsthistoria 
och intjänad pension. I utdraget finns också uppgifter om pensions-
grundande sociala förmåner (för s.k. oavlönade perioder) som olika 
instanser beviljat.

Arbetspensionsutdraget är i första hand avsett för den försäkrade själv 
som ett dokument om yrkesbanan, men det tillhandahålls också myn-
digheter i en mindre omfattande version. Myndigheterna får se uppgif-
ter om arbetsgivare och inkomster samt tider då personen arbetat. 
Också förmånerna för oavlönade perioder framgår av utdraget.

Det minst omfattande utdraget är myndighetsutdraget med endast 
färska uppgifter om arbetsgivare och eventuell pension.

Ovan nämnda tjänster kommer i fortsättningen att ersättas med en 
meddelandebaserad myndighetstjänst. Hur omfattande rättigheten till 
uppgifterna är beror på myndighetens rätt till uppgifterna i fråga.  Myn-
digheter betjänas också manuellt via användargränssnitt om förfråg-
ningsvolymen är liten. 

E-ansökningsapplikationen som är avsedd för personer som närmar 
sig pensionsåldern producerar ett material för FPA om personer som 
fyllt 65 år och som har pensionsgrundande arbete enligt arbetspensi-
onslagarna i intjäningsregistret.
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Aktör Uppgifter som utlämnats Antal

Folkpensions-
anstalten 

Förfrågningar om arbetspensionsansök-
ningar och -beslut samt besvär 857 100

E-ansökningstjänst för personer som 
närmar sig pensionsåldern 65 700

Beräkning av arbetspensionen för inva-
lid- eller ålderspension 152 600

Uppgifter om företagares och lantbruks-
företagares arbetsinkomster 622 000

Arbetspensionsutdrag (uppgifter om ar-
betsgivare och inkomster samt tider då 
personen arbetat)

134 000

Tjänster som hänför sig till utländska 
försäkrings- och pensionsärenden 20 000

Skatteförvalt-
ningen  

Uppgifter om invalidpension 166 400

Uppgifter om arbetsgivare och 
försäkringar som utlämnas för bekämp-
ningen av grå ekonomi

338 300

Uppgifter om arbetsgivarens försäkring 
till tjänsten Palkka.fi 548 200

Utländska 
försäkrings-
anstalter 

Utbyte av personuppgifter 430 000

Intyg till utsända arbetstagare 
(=A1-intyg) 12 000

Arbetslöshets-
kassor

Arbetspensionsutdrag (uppgifter om ar-
betsgivare och inkomster samt tider då 
personen arbetat) 

86 200

Aktör Uppgifter som utlämnats Antal

Stämningsmän Myndighetsutdrag  (namn och adress till 
den senaste arbetsgivaren) 5 400

Utsökningsverket Myndighetsutdrag  (uppgifter om arbets-
givare, arbetsinkomster och pensioner) 330 500

Livförsäkrings-
bolag 

Förvärvsarbetsutdrag (uppgifter om ar-
betsinkomster, försäkring och intjänad 
pension) 

8 700

Uppgifter om pensionsansökningar och 
pensionsbeslut 7 500

Sysselsättnings-
fonden 

Förvärvsarbetsutdrag (uppgifter om ar-
betsinkomster, försäkring och intjänad 
pension) 

89 000

Trafik- och  
olycksfalls-
försäkringsbolag

Förvärvsarbetsutdrag (uppgifter om ar-
betsinkomster, försäkring och intjänad 
pension) 

85 900

Uppgifter om företagares arbetsinkom-
ster 67 000

Arbetstagarnas 
grupplivförsäk-
ringspool

Anmälan om uppgifter om dödsfall 2 600

Förvärvsarbetsutdrag  (uppgifter om ar-
betsinkomster, försäkring och intjänad 
pension) 

1 300

Besvärsnämnden 
för arbetspensions-
ärenden

Förvärvsarbetsutdrag  (uppgifter om ar-
betsinkomster, försäkring och intjänad 
pension) 

4 600

Förfrågningar om uppgifter om pensions-
beslut och ärendehantering 700

Registertjänster som tillhandahålls myndigheter och andra instanser 
som sköter den sociala tryggheten eller försäkringar år 2020:
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Övriga aktörer med en lagstadgad rätt att få uppgifter för skötseln av 
sitt uppdrag är bland annat försäkringsdomstolen, regionförvaltnings-
myndigheterna, hälsovårdsmyndigheterna, olycksfallsförsäkringscen-
tralen, arbets- och näringsbyråerna, Valvira, rättshjälpsbyråerna/
intressebevakningen, polisen, gränsbevakningsväsendet och tullen.

I allmänhet utlämnas uppgifterna genom en teknisk anslutning. Om 
antalet uppgiftsförfrågningar är litet och oregelbundet, kan uppgifter 
också utlämnas med skyddad e-post. 

6.6. Inkomstregistrets och den ibruktagna EESSI-trafikens 
inverkan på informationsflödena
Arbetsgivarna meddelar inkomstuppgifterna endast till inkomstregist-
ret. Arbetspensionssektorn hämtar uppgifterna från inkomstregistret 
till det gemensamma intjäningssystemet. Uppgifter i intjäningssyste-
met används i uppgifter som gäller verkställigheten av arbetspensions-
skyddet.

Pensionsskyddscentralen deltog år 2020 i beredningen av inkomstre-
gisterprojektets nästa fas (pensions- och förmånsuppgifter). 

Pensionsskyddscentralen inledde som första inom arbetspensions-
branschen EESSI-meddelandetrafiken (EESSI= Electronic Exchange of 
Social Security Information) i september 2020 beträffande uppgifterna 
om utsända arbetstagare. EESSI-trafiken för uppgifter om pensioner, 
gränsöverskridande indrivning och övergripande uppgifter (bl.a. person-
uppgifter) inleddes i december 2020 och gällde inom arbetspensions-
branschen utöver Pensionsskyddscentralen även 
arbetspensionsförsäkrare.

I och med EESSI-trafiken utbyts information med de utländska social-
försäkringsmyndigheterna via EESSI-systemet i stället för en trafik i 
pappersformat. Informationsutbyte i EESSI-systemet är möjligt med de 
länder som för ett visst ärende (t.ex. ålderspensionsansökan) har upp-
gett att de deltar i EESSI. Pensionsskyddscentralen är tvungen att fort-
sätta med informationsutbyte i pappersformat med de länder som 
ännu inte är med i EESSI-trafiken. 

Övergångsperioden för EESSI pågår fortfarande och alla medlemslän-
der måste övergå till EESSI-trafiken inom 6 månader från det att 80 % 
av medlemsländerna för affärsprocessen i fråga meddelat att de inlett 
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EESSI-trafiken. Som det ser ut nu kommer alla länder att vara med i 
EESSI-trafiken vad gäller exempelvis pensionsansökningsärenden 
under första delen av år 2022.

6.7 Pensioner från utlandet
Pensionsskyddscentralen är kontaktinstitution när personer som bor i 
Finland ansöker om pension från EU/EES-länder, Schweiz eller länder 
med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet.

Pensionsskyddscentralen får ansökningarna om utländska pensioner 
antingen direkt från pensionssökanden, från en finsk arbetspensions-
anstalt eller FPA. Pensionsskyddscentralen sammanställer de uppgif-
ter som behövs och förmedlar ansökan om pension från ett annat land 
till pensionsmyndigheten i det landet.

Den utländska pensionsmyndigheten sänder sitt pensionsbeslut direkt 
till pensionssökanden och också till Pensionsskyddscentralen. Pen-
sionsskyddscentralen registrerar uppgifterna om pensionsbeslutet och 
förmedlar besluten vidare till arbetspensionsanstalterna och FPA.

6.8 Försäkring av utlandsarbete  
Finskt medborgarskap, en finsk arbetsgivare eller betalning av skatt 
till Finland innebär inte automatiskt försäkringstillhörighet i Finland 
under utlandsarbete.

De som arbetar utomlands omfattas i regel av socialförsäkringen i 
arbetslandet. Då ska alla socialförsäkringsavgifter som krävs i landet i 
fråga betalas till arbetslandet och personen har rätt att få socialförsäk-
ringsförmåner enligt lagarna i landet i fråga.

I Pensionsskyddscentralens funktion för försäkring av utlandsarbete 
handläggs årligen ca 12 000 ansökningar på basis av vilka Pensions-
skyddscentralen utfärdar A1-intyg om att mottagaren omfattas av den 
sociala tryggheten i Finland. Ansökan kan lämnas in av en arbetsta-
gare, arbetsgivare eller företagare. 

Pensionsskyddscentralen sänder A1-intyget till arbetstagaren, arbets-
givaren och den utländska anstalten. Ett meddelande om avgörandet 
sänds också till FPA och arbetspensionsanstalten.
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6.9 Övervakning av arbetsgivare och företagare
Pensionsskyddscentralen övervakar arbetspensionsförsäkringen 
enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för 
företagare. Målet för övervakningen är att se till att både arbetstagare 
och företagare får det pensionsskydd som enligt lagen tillhör dem. 

När arbetsgivare och företagare försätts i en jämbördig position i fråga 
om försäkringsskyldigheten främjar det en jämlik konkurrens mellan 
företag och motverkar den grå ekonomin. Övervakningen av försäk-
ringen stöder också pensionsanstalternas skötsel av försäkringarna 
och inkassering av försäkringsavgifter och bidrar så till att trygga det 
finansiella underlaget för arbetspensionssystemet.

Övervakningen av försäkringsskyldigheten är en lagstadgad uppgift 
och Pensionsskyddscentralen har en omfattande rätt att få uppgifter 
för att sköta den. Årligen jämförs uppgifter som anmälts till Skatteför-
valtningen och inkomstregistret med löne-/inkomstuppgifter som 
anmälts till arbetspensionssystemet för ca 10 000 arbetsgivare och ca 
180 000 företagare. Övervakningen resulterar i att Pensionsskyddscen-
tralen årligen låter korrigera brister i ca 8 000 arbetstagares och 700 
företagares pensionsförsäkring.

6.10 Övriga tjänster inom verkställigheten av 
pensionsskyddet
Pensionsskyddscentralen behandlar sådana arbetspensionsansök-
ningar, där sökanden eller förmånslåtaren inte har haft arbete som 
omfattas av arbetspensionslagarna. I dessa fall meddelas ett beslut 
om avslag av ansökan. Om det under handläggningen av pensionsan-
sökan framgår att sökanden har tjänat in arbetspension, styrs ansökan 
till den arbetspensionsanstalt som försäkrat arbetet. 

Det ingår också i Pensionsskyddscentralens uppgifter att avgöra om 
ett arbete ska försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare, 
lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruks-
företagare. På en parts begäran meddelar Pensionsskyddscentralen ett 
överklagbart beslut om avgörandet.

Dessutom är Pensionsskyddscentralen förbindelseorgan när det är 
fråga om överföring av EG-tjänstemäns pensionsrättigheter mellan 
arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas 
pensionssystem.
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6.11 Kundtjänst
Pensionsskyddscentralens gemensamma kundtjänst inledde sin verk-
samhet i mars 2018. Kundtjänsten ger råd om försäkringen av utlands-
arbete, ansökan om utländsk pension, försäkringen och 
arbetspensionen i allmänhet.  I fråga om finsk arbetspension sköts 
rådgivningen i första hand av arbetspensionsanstalterna. 

6.12 Statistik, forskning och planering
Pensionsskyddscentralen producerar årligen en riklig mängd statistik, 
som är offentlig. PSC producerar också statistik för internationella 
organisationer, såsom EU, OECD och nordiska statistikgrupper. Statis-
tiken bygger på arbetspensionssystemets centralregister och register-
uppgifter som Pensionsskyddscentralen får från 
arbetspensionsanstalterna, FPA, Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata, Statistikcentralen, Finansinspektionen och Olycks-
fallsförsäkringscentralen.  

Statistiken publiceras som uppgifter på summanivå. I statistikdata-
basen publiceras uppgifterna enligt anvisningarna om skydd för upp-
gifterna så att enskilda personer inte går att identifiera. 

År 2020 publicerade Pensionsskyddscentralen tre statistiker 
inom serien Finlands officiella statistik och åtta andra statisti-
ker där personuppgifter användes. 

 
Pensionsskyddscentralen utlämnar uppgifter på personnivå årligen till 
Statistikcentralen och Keva för dessas lagstadgade uppgifter. FPA och 
Pensionsskyddscentralen utbyter sinsemellan uppgifter på personnivå 
som behövs i den lagstadgade verksamheten. Utgående från uppgif-
terna produceras bland annat Statistiken över pensionstagarna i Fin-
land. 
  
Pensionsskyddscentralen producerar också olika slag av prognoser 
angående antalet pensionstagare, pensionsutgifter, pensionsansvar 
och –avgifter och tillhandahåller olika slag av kalkyler för ministerier, 
arbetsgrupper och intresseorganisationer som underlag för utveckling 
av pensionssystemet och för lagberedningen. Dessa material tas fram 
så att personerna inte kan identifieras, dvs. personuppgifterna anony-
miseras.

Telefonsamtal
20 128 

Suomi.fi –betjäningskanalen
774 

E-post
2 306 

Chattmeddelanden
1 562 

Besök hos kundtjänsten
157 

Antalet kontakter och besök hos Pensionsskyddscentralens  
kundtjänst år 2020:
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Dessutom har Pensionsskyddscentralen som lagstadgat uppdrag att 
bedriva forskning inom sitt område. Forskning bedrivs både inom PSC 
och tillsammans med utomstående partners. Partners är t.ex. FPA, 
Institutet för hälsa och välfärd (THL), pensionsanstalterna, ekonomiska 
forskningsinstitut och universitet. Inom forskningen utnyttjas bl.a. 
PCS:s registermaterial i stor utsträckning. Utomstående partners kan 
på vissa villkor få tillgång till anonymiserat material. 

Pensionsskyddscentralen utlämnar material till vetenskaplig forskning 
enligt lagstiftningen. Utlämning av uppgifter kräver alltid ett forsk-
ningstillstånd. För att få forskningstillstånd måste de som ska använda 
materialet lämna in en skriftlig ansökan, en forskningsplan och sekre-
tessförbindelser. Pensionsskyddscentralens registeruppgifter lämnas 
från och med 1.4.2020 ut också i enlighet med bestämmelserna i lagen 
om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälso-
vården till Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Fin-
data. 

Nya beslut om  
forskningstillstånd

Beslut om fortsatt  
forskningstillstånd 

Forskningstillstånd och utlämning av uppgifter år 2020

Forskningsmaterial 
som utlämnats

Giltiga användningstillstånd 
för olika undersökningar

4 10 14 79
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7.1 Utvecklingsbehov inom dataskyddet på 
Pensionsskyddscentralen
Det mest betydande utvecklingsarbetet inom dataskyddet är att 
utveckla loggfunktionen inom datasystem som används vid verkställig-
heten av pensionsskyddet så att behandlingen av personuppgifter i 
olika datasystem kan övervakas effektivare och enhetligare. 

Utöver utvecklingen av loggfunktionen utvecklas dokumenthanterings-
systemet. Utvecklingsobjekt är bl.a. dokumentens metauppgifter och 
fastställandet av förvaringstider, noggrannare gränsdragning av 
användarbehörigheter och utvecklingen av avdelningarnas tillväga-
gångssätt.

7.2 Behov att utveckla arbetspensionssektorns gemensamma 
datasystem
Pensionsskyddscentralen har tillsammans med Arek Oy och arbetspen-
sionsanstalterna gjort en utredning av förvaringen av personuppgifter i 
arbetspensionssektorns gemensamma datasystem. Vid utredningen 
kartlades användningsändamålen för uppgifterna i olika register och 

Utveckling av dataskyddet

övriga datalager och förvaringstiderna för uppgifterna fastställdes. År 
2020 utarbetades en plan och en tidtabell för radering av uppgifter. De 
egentliga åtgärderna för att radera innehållet genomförs de närmaste 
åren.

Som stöd för övervakningen av användningen av personuppgifter i 
arbetspensionsbranschens gemensamma datasystem kommer robot-
teknik att tillämpas. Det är meningen att ta i bruk samma funktionalitet 
i övervakningen av användningen av Pensionsskyddscentralens egna 
system efter att utvecklingsarbetet med loggfunktionen blivit klart.

Pensionsskyddscentralen deltar i arbetspensionsbranschens gemen-
samma utredningar som gäller testningspraxis och testningsmaterial.
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