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I sin verksamhet behandlar Pensionsskyddscentralen också andra 
personuppgifter än sådana som anknyter till skötseln av det lag-
stadgade arbetspensionsskyddet. De är huvudsakligen:

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

• personuppgifter om kontaktpersoner till intressegrupper  
(t.ex. samarbetsgrupper)

• kontaktuppgifter om mottagarna av publikationer  
och pressmeddelanden.

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 förut-
sätter behandling av personuppgifter. När Pensionsskyddscentralen 
behandlar personuppgifter, följer den lagen, iakttar noggrannhet  
och god databehandlingssed och handlar också i övrigt så att  
de registrerades rätt till skydd av privatlivet och deras övriga grund-
läggande fri- och rättigheter inte kränks. 

Allmänt
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I fråga om utövandet av offentlig makt omfattas Pensionsskydds-
centralen av offentlighetslagen. Även i övrigt tillämpar Pensions-
skyddscentralen 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  
förvaltningen (906/2019) till den del den sköter en offentlig förvalt-
ningsuppgift.

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

När Pensionsskyddscentralen sköter det lagstadgade arbets-
pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) är 
den en sammanslutning som utövar offentlig makt enligt 4 § 2 mom.  
i offentlighetslagen (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 dataskydds-
principerna också i praktiken. Dataskyddsförordningen förpliktar 
också till att visa detta. 

Pensionsskyddscentralen har gjort upp omfattande dataskydds-
riktlinjer 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.

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter
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År 2021 konstaterades inga datasäkerhetsincidenter i samband 
med personuppgifter att rapportera till dataombudsmannens 
byrå eller de registrerade.

3. 4 Dataskyddet och datasäkerheten vid planeringen  
av processer och datasystem
Pensionsskyddscentralen beaktar dataskydds- och datasäkerhets-
kraven i all planering som berör behandlingen av personuppgifter. 
Centrala 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 obestridlighet 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 person-
uppgifter samlas in direkt från den registrerade, informeras  
den registrerade också i samband med detta. 

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

3.3 Information om datasäkerhetsincidenter  
i samband med personuppgifter
Pensionsskyddscentralen informerar dataombudsmannen om data-
säkerhetsincidenter i samband med personuppgifter utan onödigt 
dröjsmål och i mån av möjlighet inom 72 timmar. Också de registre-
rade informeras, om incidenten bedöms medföra en stor risk för  
de registrerades 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 person-
uppgifter. Med bedömningen vill man säkerställa att behandlingen av 
personuppgifter 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 2021 färdigställdes konsekvensbedömningen om synlig-
heten av anmälan av inkomstuppgifter i det nationella inkomst-
registret för Pensionsskyddscentralens handläggare. Dessutom 
inleddes konsekvensbedömningen av Pensionsskyddscentra-
lens statistik- och forskningsverksamhet och övervakningen  
av arbetspensionsförsäkringen.

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

Dataskyddsombudet säkerställer och övervakar att dataskyddet 
förverkligas på Pensionsskyddscentralen. 

Dataskyddsombudet:
• deltar i beredningen av dataskydds- och datasäkerhetsanvisningarna
• ger utbildning som berör dataskyddet
• är de registrerades kontaktperson i dataskyddsärenden.
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När det är fråga om skötseln av det lagstadgade pensions- 
skyddet 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 2021:

Utövande av rätten  
att kontrollera

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

Vägran att lämna ut uppgifter

3 2

1

Den registrerades rättigheter

Klagomål
2Dataombudsmannens byrå meddelade beslut i två klagomålsärenden 

som gällde den registrerades rätt att få tillgång till sina uppgifter  
och rätten att rätta uppgifter. Dataombudsmannens byrå ansåg att 
Pensionsskyddscentralen gått till väga i enlighet med dataskydds-
lagstiftningen och avslog besvären.
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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 2021 fortsatte arbetet med att förbättra datasäkerheten 
genom riskkartläggningen av molntjänsterna samt genom  
att utveckla hanteringen av molntjänsterna och observations-
kapaciteten av datasäkerhetsavvikelser. För e-postens del togs 
en mer utvecklad skyddad e-post i bruk. En angreppssimule-
ring om datasäkerheten som grundade sig på den öppna 
informationen genomfördes och de brister som upptäcktes  
i den korrigerades.

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 
tystnadsförbindelse.

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 efter-
strävar att säkerställa uppgifternas tillgänglighet, integritet och 
konfidentialitet.

Principerna för hur man tryggar databehandlingen är förebyggande, 
realtidsuppföljning och utveckling av säkerhetsåtgärderna samt 
övervakning 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 Pensionsskydds-
centralen kontrolleras årligen. När en anställds arbetsuppgifter ändras 
raderas onödiga användarbehörigheter. Under längre frånvaro (t.ex. 
familjeledigheter) avbryts den anställdas användarbehörigheter.

År 2021 förbättrades hanterings- och raderingsprocesserna av 
användarbehörigheterna inom användarbehörighetshanteringen 
samt ökades automatiska åtgärder. Förbättringar gjordes  
i strukturen och administrationen av användarnamnen för 
användarna av molntjänsterna och -miljöerna och för användar-
namnen i dokumenthanteringen.

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 
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 
övervakas 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 2021 begärde Pensionsskyddscentralen tilläggsutredningar 
om 188 registerförfrågningar. Utifrån de utredningar som ficks 
säkerställdes uppgifternas användningssyfte och utredning-
arna ledde inte till vidare åtgärder.
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5.5 Informationshantering och personuppgifternas livscykel
Informationshanteringen handlar om förfaranden genom vilka  
informationen hittas och är tillgänglig under hela sin livscykel från  
det att den uppstår tills den raderas. 

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

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

År 2021 fortsatte utredningsarbetet om hur lagen om informa-
tionshantering inom den offentliga förvaltningen inverkar  
på Pensionsskyddscentralens verksamhet samt upprättades 
bl.a. en informationshanteringsmodell och en beskrivning  
av handlingsoffentligheten som förutsätts i lagen.

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

År 2021 inleddes arbetet med att förnya utbildningen av data-
säkerheten, dataskyddet och lokalsäkerheten för Pensions-
skyddscentralens personal. 
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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 
pension och övervakning av försäkringen samt statistik, forskning  
och planering som hänför sig till arbetspensionsförsäkringen. 

Pensionsskyddscentralen har också till uppgift att centraliserat  
överlåta uppgifter ur arbetspensionssystemet 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 pensions-
anstalternas samarbete med andra inrättningar och myndigheter. 
Dessutom medverkar Pensionsskyddscentralen i utvecklingen av  

det elektroniska utbytet av uppgifter mellan det finländska arbets-
pensionssystemet 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/2022/05/pensionsskyddscentralens-verksamhet-inom-informationslogistiken-2021.xlsx


6.2 Pensionsskyddscentralens 
personregister
Pensionsskyddscentralen är 
personuppgiftsansvarig för många 
register. Registren har inrättats 
för verkställigheten av arbets-
pensionsärenden 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.

År 2021 utförde Pensions-
skyddscentralen i samarbete 
med arbetspensionsanstal-
terna och utomstående sak-
kunniga en utredning om 
personuppgiftsansvarigheten 
för pensionsbeslutsregistret 
och intjäningssystemet som 
används gemensamt av arbets-
pensionssystemet. Avsikten  
är att utifrån utredningen 
närmare komma överens med 
arbetspensionsanstalterna  
om hur ansvaret i anknytning 
till behandlingen av uppgifter 
ska fördelas.

Behandlingen av personuppgifter inom Pensionsskyddscentralens uppgifter • 14

Register Användningsändamål

Intjäningsregistret

Utlämnande av uppgifter till de försäkrade personerna om deras pensionsrätt  
och framtida pensionsbelopp enligt arbetspensionslagarna samt skötsel av pensions-
ärenden, övervakning av försäkringen, försäkring av utlandsarbete, rådgivning  
och lagtillämpningsärenden.

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 uppgifter till myndigheter och andra med rätt att ta del av uppgifter för handläggning  
av förmåner.

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 arbets-
pensionsanstalterna lämnar in för kostnadsfördelningen. Dessutom Pensionsskydds-
centralens beslut om EU-tjänstemännens överföringsbelopp samt kostnadsfördelningen.

Övervakning av arbets-
givares ArPL-försäkrings-
skyldighet

Övervakningen av arbetsgivarnas försäkringsskyldighet och korrigering av brister  
i försäkringen som upptäckts i samband med övervakningen.

Arbetsgivar- och  
försäkringsregistret 

Övervakning av arbetsgivarens försäkringsskyldighet, utredning av anställnings-
förhållanden 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 försäkrings-
skyldigheten. 
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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 kontakt-
uppgifter, 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, försäkrings-
nummer osv.), ärenden som gäller intyg till utsända  
arbetstagare och uppgifter om utländska pensions-
ansökningar 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 åtgärder

Uppgifter om utlämning  
av uppgifter

Uppgifter om organisationer till vilka Pensionsskydds-
centralen har utlämnat intjänings- och pensionsuppgifter 
om de registrerade

Pensionsskyddscentralen behandlar känsliga uppgifter,  
som avses i EU:s dataskyddsförordning och annan special-
lagstiftning, 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 skötseln av sina uppgifter få personuppgifter av 
• arbetsgivare och andra som betalar ersättning för arbete
• försäkrings- och pensionsanstalter som verkställer  

lagstadgad försäkring
• myndigheter och andra som offentlighetslagen  

tillämpas på
• läkare och andra yrkesutbildade personer som avses  

i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso-  
och sjukvården, när en person ansöker om pension.

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

(tidigare 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 2021 lades personerna 
födda år 2005 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 oav-
lönade perioder. FPA förmedlar en del uppgifter om folkpension,  
olika förmåner och försäkring till Pensionsskyddscentralen för arbets-
pensionssystemets bruk. Uppgifter förmedlas om folkpensioner, 
familjepensioner, garantipensioner, sjukdagpenning och partiell 
sjukdagpenning, rehabilitering, rehabiliteringspenning, arbets-

löshetsförmåner och studiestöd. FPA lämnar uppgifter till Pensions-
skyddscentralen om följande förmåner som ger pensionstillväxt: 
sjukdagpenning, föräldraförmåner, hemvårdsstöd, arbetslöshets-
förmåner och utländska examina.

Arbetslöshetskassorna lämnar uppgifter om inkomstrelaterad  
arbetslöshetsdagpenning och alterneringsersättning till Pensions-
skyddscentralen. Olycksfalls- och trafikförsäkringsbolagen lämnar 
uppgifter om olika slag av inkomstrelaterade olycksfallsförmåner  
och dagpenningar. Sysselsättningsfonden lämnar uppgifter om vuxen-
utbildningsstöd och arbetspensionsbolagen om olika rehabiliterings-
förmåner enligt arbetspensionslagarna. Uppgifter om inhemska 
examina som ger pensionstillväxt har fr.o.m. år 2019 fåtts från 
KOSKI-informationsresursen som är underställd Utbildningsstyrelsen.

6.5 Tjänster till myndigheter och aktörer  
som sköter lagstadgade uppgifter
Pensionsskyddscentralen utlämnar personuppgifter endast enligt 
lagstadgade rättigheter att ta del av uppgifter och skyldigheter  
och rättigheter att lämna ut uppgifter.
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De största användarna av uppgifterna är arbetspensionsanstalterna. 
Därutöver utlämnar Pensionsskyddscentralen uppgifter till olika 
myndigheter. Mest uppgiftsutbyte sker med FPA och utländska 
försäkringsanstalter.

6.5.1 Hur uppgifter lämnas

År 2021 färdigställdes en ny tjänst med vilken uppgifter utläm-
nas via en teknisk gränsyta till myndigheter och till aktörer  
som sköter lagstadgad social trygghet. Med tjänsten går det  
att avgränsa datainnehållet som lämnas ut efter mottagare.  
Hur omfattande rättigheten till uppgifterna är beror på aktörens 
rätt till uppgifterna i fråga. 

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 arbets-
pensionslagarna i intjäningsregistret.

Informationstjänster till myndigheter 2021

■ Skatteförvaltningen 44,6 %
■ FPA 42,2 %
■ Utländska försäkringsinstitut 7,2 %
■ Olycksfallsförsäkringsbolag 3,2 %
■ Sysselsättningsfonden 1,5 %
■ Arbetslöshetskassor 0,9 %
■ Livförsäkringsbolag 0,4 %
■ Besvärsinstanser 0,1 %

44,6 %

42,2 %

7,2 %
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Aktör Uppgifter som utlämnats Antal

Folkpensions-
anstalten 

Förfrågningar om arbetspensions-
ansökningar och -beslut samt besvär 795 400

E-ansökningstjänst för personer  
som närmar sig pensionsåldern 73 600

Beräkning av arbetspensionen  
för invalid- eller ålderspension 173 100

Uppgifter om företagares och lantbruks-
företagares arbetsinkomster 1 066 200

Arbetspensionsutdrag (uppgifter om  
arbetsgivare och inkomster samt tider 
då personen arbetat)

76 400

Tjänster som hänför sig till utländska 
försäkrings- och pensionsärenden 1 700 

Den handläggande pensionsanstaltens 
beslut 87 000

Skatte - 
förvaltningen 

Uppgifter om invalidpension 98 700

Uppgifter om arbetsgivare och 
försäkringar som utlämnas för  
bekämpningen av grå ekonomi

1 757 900

Uppgifter om arbetsgivarens försäkring 
till tjänsten Palkka.fi 559 500

Utländska 
försäkrings-
anstalter 

Utbyte av personuppgifter 390 700

Aktör Uppgifter som utlämnats Antal

Arbetslöshets-
kassor

Arbetspensionsutdrag (uppgifter  
om arbetsgivare och inkomster samt  
tider då personen arbetat) 

46 200

Stämningsmän Myndighetsutdrag (namn och adress  
till den senaste arbetsgivaren) 5 200

Livförsäkrings-
bolag 

Förvärvsarbetsutdrag (uppgifter  
om arbetsinkomster, försäkring  
och intjänad pension) 

19 600

Uppgifter om pensionsansökningar  
och pensionsbeslut 6 300

Sysselsättnings-
fonden 

Förvärvsarbetsutdrag (uppgifter  
om arbetsinkomster, försäkring  
och intjänad pension) 

81 400

Trafik- och 
olycksfalls-
försäkringsbolag

Förvärvsarbetsutdrag (uppgifter  
om arbetsinkomster, försäkring  
och intjänad pension) 

78 100

Uppgifter om företagares arbets-
inkomster 94 700

Arbetstagarnas 
grupplivförsäk-
ringspool

Anmälan om uppgifter om dödsfall 2 600

Förvärvsarbetsutdrag (uppgifter  
om arbetsinkomster, försäkring  
och intjänad pension) 

1 300

Besvärsnämnden 
för arbetspensions-
ärenden

Förvärvsarbetsutdrag (uppgifter  
om arbetsinkomster, försäkring  
och intjänad pension) 

4 500

Förfrågningar om uppgifter om pensions-
beslut och ärendehantering 1 600

Registertjänster som tillhandahålls myndigheter och andra instanser 
som sköter den sociala tryggheten eller försäkringar år 2021:
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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, olycksfallsförsäkrings-
centralen, 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 EESSI-trafikens  
inverkan på informationsflödena

6.6.1 Inkomstregistret
Arbetsgivarna meddelar inkomstuppgifterna endast till inkomst-
registret. Arbetspensionssektorn hämtar uppgifterna från inkomst-
registret till det gemensamma intjäningssystemet. Uppgifter  
i intjäningssystemet används i uppgifter som gäller verkställigheten  
av arbetspensionsskyddet.

År 2021 utökades datainnehållet i inkomstregistret med  
betalningsuppgifter om pensions- och förmånsuppgifter.  
Det har dock inte tills vidare någon större inverkan på Pensions-
skyddscentralens informationsflöden och till exempel upp-
gifterna om pensionsgrundande oavlönade tider meddelas 
fortsättningsvis med årsanmälningar. 

 

Anmälningar om löner och förmånsuppgifter använder  
Pensionsskyddscentralen: 
• I övervakningen av ArPL- och FöPL-försäkringen 
• Vid avgörande av en persons socialförsäkringstillhörighet
• I beslut, utlåtanden och juridisk konsultation som gäller  

arbetspensioner och arbetspensionsförsäkring 
• Vid utredning av oavlönade perioder
 
Målet är att så många myndigheter som möjligt i fortsättningen ska få 
de inkomstuppgifter de behöver ur inkomstregistret. Bl.a. utsöknings-
myndigheten började i början av år 2021 använda inkomstregistret och 
Pensionsskyddscentralen överlåter inte längre inkomst- och pensions-
uppgifter till den. En del av myndighetskunderna behöver även  
i fortsättningen mer omfattande datainnehåll än vad som finns 
inkomstregistret och kan då vända sig till Pensionsskyddscentralen.
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6.6.2 EESSI-trafiken
EESSI-meddelandetrafiken, det elektroniska systemet för utbyte  
av socialförsäkringsuppgifter inom EU (EESSI= Electronic Exchange  
of Social Security Information) utvidgades för pensionsansöknings-
ärendenas del i synnerhet från och med andra kvartalet år 2021,  
när vår största utländska partner Sverige inledde EESSI-trafiken  
för ålderspensioner. 

Övergångsperioden för EESSI pågår fortfarande och alla medlems-
länder måste övergå till EESSI-trafiken inom 6 månader från det att  
80 % av medlemsländerna för affärsverksamhetsprocessen i fråga 
meddelat att de inlett EESSI-trafiken. Som det ser ut nu kommer alla 
länder att vara med i EESSI-trafiken vad gäller exempelvis pensions-
ansökningsärenden i slutet av år 2022. De länder med vilka Finland  
har mest informationsutbyte är redan med i EESSI-trafiken, men  
med de länder som ännu inte är med i den fortsätter Pensions-
skyddscentralen att utbyta information i pappersformat.

Både i Finland och i andra länder har EESSI inneburit utmaningar  
på grund av driftsavbrott och störningar som funnits i EESSI-trafiken. 
Även fördröjningarna i EU-kommissionens nya lanseringar i genom-
förandet av EESSI och komplicerade utredningar som gjorts i efterhand 
på grund av att ibruktagningsprocesserna i länderna skett enligt olika 
tidtabeller har krävt tid för bearbetning. Pensionsskyddscentralen 
stöder arbetspensionsanstalterna med att lösa problemsituationer  
och är vid behov i kontakt med utländska anstalter på pensions-
anstalternas vägnar. 

I takt med att användarerfarenheterna ökat har även de nationella 
tillvägagångssätten i anknytning till EESSI-trafiken preciserats  
i samarbete med intressegrupperna.
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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 uppgifter 
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. 
Pensionsskyddscentralen 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 social-
försäkringsförmåner 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 arbets-
tagare, 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. Den största delen  
av intygen utfärdas för arbete i flera länder.Distribuerade pensionsansökningar efter land år 2021  

– de 10 största i volym (TOP10)

■ Sverige 3 511
■ Estland 763
■ Norge 409
■ Tyskland 244
■ UK 98
■ Schweiz 95
■ USA 55
■ Frankrike 47
■ Nederländerna 45
■ Spanien 39
■ Övriga 335

Totalt 5 641 st
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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 
försäkringen stöder också pensionsanstalternas skötsel av försäkring-
arna 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 Skatte-
förvaltningen och inkomstregistret med löne-/inkomstuppgifter som 
anmälts till arbetspensionssystemet för ca 10 000 arbetsgivare och  
ca 180 000 företagare. Övervakningen resulterar i att Pensions-
skyddscentralen årligen låter korrigera brister i ca 8 000 arbets- 
tagares och 700 företagares pensionsförsäkring.

6.10 Övriga tjänster inom verkställigheten  
av pensionsskyddet
Pensionsskyddscentralen behandlar sådana arbetspensions-
ansökningar, 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 
pensionsansökan 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 
verksamhet i mars 2018. Kundtjänsten ger råd om försäkringen av 
utlandsarbete, 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.  
Statistiken bygger på arbetspensionssystemets centralregister  
och registeruppgifter som Pensionsskyddscentralen får från arbets-
pensionsanstalterna, FPA, Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata, Statistikcentralen, Finansinspektionen och Olycksfalls- 
försäkringscentralen.  

Statistiken publiceras som uppgifter på summanivå. I statistik-
databasen publiceras uppgifterna enligt anvisningarna om skydd  
för uppgifterna så att enskilda personer inte går att identifiera. 

År 2021 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 uppgifterna produceras bland annat Statistiken  
över pensionstagarna i Finland. 
  
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. Dessutom utför 
Pensions skyddscentralen uträkningar med en s.k. ELSI-mikrosimu-
leringsmodell vars utgångsläge grundar sig på pseudonymiserade 

Antalet kontakter till Pensionsskyddscentralens  
kundtjänst år 2021:

Telefonsamtal
19 665 

E-postmeddelanden
3 828 

Chattmeddelanden
1 616

Elektroniska tidsbokningar
608

Suomi.fi -betjäningskanalen
838

Brev
210

Pensionsberäkningar
60 

Totalt
26 825
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personuppgifter. Pseudonymiserade personuppgifter kan inte  
längre kopplas samman med en viss person utan tilläggsuppgifter.  
Alla dessa beräkningar och material tas fram så att personerna inte 
kan identifieras, dvs. personuppgifterna anonymiseras.

Dessutom har Pensionsskyddscentralen som lagstadgat uppdrag  
att bedriva forskning inom sitt område. År 2021 utgavs sex forsknings-
publikationer i Pensionsskyddscentralens publikationsserie och 24 
artiklar i vetenskapliga tidskrifter eller böcker. Forskning bedrivs både 
inom Pensionsskyddscentralen och tillsammans med utomstående 
partners som samarbetsforskning. Partners är t.ex. FPA, Institutet  
för hälsa och välfärd (THL), pensionsanstalterna, ekonomiska  
forskningsinstitut och universitet. Inom forskningen utnyttjas bl.a. 
Pensionsskyddscentralens registermaterial i stor utsträckning.  
Inom forskningen genomförs dessutom enkätundersökningar och 
inskaffas forskningsmaterial från bl.a. Statistikcentralen och Eurostat. 

Forskningstillstånd och utlämning av uppgifter år 2021

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  
sekretessförbindelser. Pensionsskyddscentralens registeruppgifter 
lämnas från och med 1.4.2020 ut också i enlighet med bestämmel-
serna i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom 
social- och hälsovården till Tillståndsmyndigheten för social- och 
hälsovårdsdata Findata.

Nya beslut om  
forskningstillstånd

Beslut om fortsatt  
forskningstillstånd 

Forskningsmaterial  
som utlämnats

Giltiga användningstillstånd 
för olika undersökningar

8 13 13 65

Prisbedömningar Utlämning av uppgifter

6 8Dataanvändningstillstånd och begäran om information  
i enlighet med lagen om sekundär användning  
av personuppgifter inom social- och hälsovården (Findata) 
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7.1 Utvecklingsbehov inom dataskyddet  
på Pensionsskyddscentralen
Loggfunktionen i datasystemen och övervakningen av användningen 
av personuppgifter utvecklas vidare så att loggfunktionen för behand-
ling av personuppgifter inom alla system och färdiga applikationer  
är enhetliga och övervakningen effektiv.

Dessutom utvecklas dokumenthanteringssystemet och hanteringen  
av dokument. Utvecklingsobjekt är bl.a. dokumentens metauppgifter 
och fastställandet av förvaringstider och förfaranden vid registrering, 
noggrannare gränsdragning av användarbehörigheter och utveck-
lingen av tillvägagångssätten. Även informationsstyrningsplanen 
förnyas för att det bättre ska gå att beskriva processernas handlägg-
ningsfaser och hurudan information i dokumentform som uppstår i 
olika faser. 

Utredningar om hur personuppgifter förvaras i Pensionsskydds-
centralens egna system har gjorts. Förvaringstiderna av person-
uppgifter i olika datalager bedöms ännu noggrannare.

Utveckling  
av dataskyddet

7.2 Behov att utveckla arbetspensionssektorns  
gemensamma datasystem
Pensionsskyddscentralen har tillsammans med arbetspensions-
anstalterna och Arek sammanställt och bedömt följdverkningarna av 
förnyelsen av personbeteckningen för hela arbetspensionssystemets 
del och aktivt deltagit i Finansministeriets underarbetsgrupper och 
ledningsgrupper för förnyelseprojektet. 

Under de kommande åren orsakar förnyelsen av personbeteckningen 
och andra pågående projekt förändringsbehov i datasystemen.

Den nya lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom 
social- och hälsovården trädde i kraft 1.11.2021. Lagen möjliggör att 
patientuppgifter förmedlas elektroniskt till Pensionsskyddscentralen 
och arbetspensionsanstalterna från Kanta-arkivet för avgörande av 
sjukpensioner. Med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FPA har 
ändringarna och tidtabellerna för utvecklingsarbetet i Kanta-tjänsterna 
klarlagts. I praktiken inleds förmedlingen av elektroniska patient-
uppgifter tidigast år 2024.

Dessutom har utredning gjorts om förutsättningar för att övergå till  
att i första hand använda det elektroniska arbetspensionsutdraget.  
Ett lagändringsförslag om ärendet har gjorts till social- och hälsovårds-
ministeriet.
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