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Datainnehållet i intjäningsregisteruppgifterna i forskningsbruk 

Intjäningsregistret innehåller uppgifter om den pensionsgrundande yrkesba-
nan. I intjäningsregistret antecknas arbete som arbetspensionsförsäkrats en-
ligt arbetspensionslagarna. Det innehåller uppgifter om den arbetspensions-
grundande yrkesbanan: anställningar och företagarperioder. Rätt till arbets-
pension uppstår enligt arbetspensionslagarna, som har trätt i kraft vid olika 
tidpunkter. Arbetspension tjänas in enligt de arbetspensionslagar som gäller 
vid respektive tidpunkt.  
 
Intjäningsregistret innehåller uppgifterna om anställningar och företagarverk-
samhet som omfattas av rätt till pension enligt arbetspensionslagarna för den 
privata och den offentliga sektorn. Dessutom omfattas även anställningar 
som omfattas av pensionsstadgorna för Finlands Banks och Folkpensionsan-
staltens personal samt anställningar hos Ålands landskapsregering. Det nuva-
rande intjäningsregistret togs i bruk år 2007.  
 
Från och med år 2017 är privata arbetsgivare skyldiga att försäkra alla sina 
17–67 år gamla anställda enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL), om 
den anställdas arbetsinkomst överstiger gränsen för försäkringsskyldighet. År 
1962 när lagen om pension för arbetstagare (APL) trädde i kraft omfattade 
den en mer begränsad krets försäkrade. Efter det har nya arbetspensionsla-
gar trätt i kraft och personkretsen utvidgats. Inkomst-, ålders- och tidsgrän-
serna för försäkringsskyldigheten enligt arbetspensionslagarna har också änd-
rats.  
 
I början av år 2019 tog skatteförvaltningen i bruk ett inkomstregister, där det 
införs uppgifter om löntagarnas alla arbetsinkomster. Från och med år 2019 
grundar sig också de uppgifter om löntagarnas arbetsinkomster som införs i 
intjäningsregistret på inkomstregistret.  
 
I tillståndsansökan och i forskningsplanen specificeras de uppgifter som be-
hövs ur intjäningsregistret t.ex. enligt följande: 
-intjäningsperioder 
 arbetspensionslag och sektor, begynnelse- och slutdatum (fr.o.m. 1.1.1962), 
-arbetsinkomster  
arbetspensionslag och sektor, år, arbetsinkomst, antalet intjäningsdagar 
(fr.o.m. 1.1.2005), 
-förmåner under oavlönade perioder: 
förmånsslag, begynnelse- och slutdatum, förmånsdagarnas antal (fr.o.m. 
1.1.2005). 
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Arbetspensionsförsäkrat arbete fr.o.m. 1.1.1962 i intjäningsregistret 

Uppgifterna om arbete innehåller anställningar och företagarperioder som 
har arbetspensionsförsäkrats och registrerats under den tidsperiod som be-
gäran gäller: 
 

Tabell 1. Variabler och beskrivningar för de arbetspensionsförsäkrade intjäningsperioderna 

Tekniskt 
namn och 
koder 

Variabel och beskrivning 

ID Personidentifikation (personbeteckning eller pseudoidentifikation) 

SEKTORI Sektor inom arbetspensionssystemet 

E Privata sektorn (arbetspensionsförsäkringsbolag och stiftelser) 

J Offentliga sektorn (kommun, kyrka, stat osv.) 
Sektorn fastställs utifrån de nedan uppräknade pensionslagarna. 

LAKI Arbetspensionslag 

T lagen om pension för arbetstagare, APL 

L lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden KAPL 

F lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare 
KoPL 

1 ArPL-anställningar som omfattats av årsanmälningar  

2 ArPL-anställningar som omfattats av månadsanmälningar, avtalsarbetsgi-
vare 

3 ArPL-anställningar som omfattats av månadsredovisningar, inte avtalsar-
betsgivare 

Y lagen om pension för företagare, FöPL 

M lagen om pension för lantbruksföretagare, LFöPL 

S lagen om sjömanspensioner SjPL 

V OffPL (staten), den tidigare lagen om statens pensioner StPL/StaPL 

K OffPL (kommun), den tidigare kommunala pensionslagen KomPL/KTAPL 

R OffPL (kyrka), den tidigare pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyr-
kan KyPL 

H OffPL (FPA), tidigare Folkpensionsanstaltens pensionsstadga = FPA:s perso-
nalpensioner 

B OffPL (FB). fr.o.m. 1.1.2021, tidigare Finlands Banks pensionsstadga 

A Ålands landskapsregerings pensionsstadga 

P Postbankens personal t.o.m. 31.12.1987, började 1.1.1988 omfattas av 
APL och 1.1.2007 av ArPL  

ALKUPVM Begynnelsedatum 

 Plockningen av data för undersökningen görs med hjälp av den här varia-
beln så att intjäningsperioden har varit i kraft eller börjat efter begynnelse-
dagen. 

LOPPUPVM Slutdatum 
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Lagändringar: 
- 1.1.2007 trädde ArPL i kraft och ersatte APL, KAPL och KoPL, 
- 1.1.2017 trädde pensionslagen för den offentliga sektorn OffPL i kraft och 

ersatte pensionslagarna för stat, kyrka, kommun och FPA-personal (V, K, 
G, R och H).  

- Fr. o.m. 1.1.2021 finns bestämmelserna om pensionsskyddet för Finlands 
Banks personal i OffPL, 

- Fr.o.m. 1.1.2019 uppdateras intjäningsperioderna enligt inkomstregistret: 
- ArPL-anställningar som omfattats av årsanmälningar (1) är fr.o.m. år 
2019 inkomster som specificeras enligt betalningstransaktioner i inkomst-
registret med koderna 2 eller 3. Då har en del av anställningarna avslutats 
31.12.2018 och en ny anställning inletts. 1.1.2019. ArPL-anställningar som 
redovisats årligen och som avslutats före år 2019 finns fortfarande med 
koden 1.  
- anställningar enligt OffPL (V, K, G, R och H) registreras fortfarande som 
tidigare. En del av anställningarna har avslutats 31.12.2018 och en ny in-
letts 1.1.2019.   

Arbetspensionsförsäkrade inkomster fr.o.m. 1.1.2005 i intjäningsregistret 

Intjäningsregistret innehåller uppgifter om personernas arbetspensionsför-
säkrade inkomster. Dock tidigast fr.o.m. år 2005.   
 
Förvärvsarbete och företagarverksamhet som personer i åldern 17–68 år ut-
för och bedriver i Finland ska arbetspensionsförsäkras. Försäkringsskyldig-
heten för arbetstagare inträder i början av den månad som följer på arbetsta-
garens 17-årsdag och upphör i slutet av den månad då arbetstagaren fyller 68 
år. För företagare är den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten 18 år. 
 
Som arbetspensionsförsäkrade inkomster (kortare försäkrad inkomst eller 
inkomst) beaktas inkomstposter som ger arbetspensionstillväxt. Huvuddelen 
av inkomsterna består av lön, resultatpremie eller annat vederlag för arbete. 
De viktigaste slagen av annat vederlag är olika naturaförmåner och semester-
ersättningar inklusive ersättningar som betalas vid anställningens slut t.ex. för 
sparad ledighet som den anställda inte tagit ut. Dagtraktamenten och opt-
ionsarrangemang ger däremot i regel inte arbetspensionstillväxt och ingår 
inte i den arbetspensionsförsäkrade inkomsten. I den arbetspensionsförsäk-
rade inkomsten ingår också arbetstagarens pensionsavgift. 
 
FöPL-arbetsinkomsten är grunden för företagarens arbetspensionsförsäkring 
(lag Y). Arbetsinkomsten ska motsvara företagarens arbetsinsats.  Arbetsin-
komsten ska motsvara en sådan lön som borde betalas om företagarens ar-
bete i stället för företagaren utfördes av en annan lika yrkeskunnig person 
eller som i genomsnitt motsvarar den ersättning som betalas för arbetet i 
fråga. Arbetsinkomsten ska motsvara det ekonomiska värdet av företagarens 
arbetsinsats, inte företagsverksamhetens ekonomiska resultat. 
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Arbetsinkomsten grundar sig alltså inte direkt på t.ex. företagets omsättning 
eller företagarens förvärvsinkomster enligt beskattningen, men dessa kan ge 
vägledning när man fastställer arbetsinkomsten. 
 

Tabell 1. Variabler och beskrivningar för de arbetspensionsgrundande inkomsterna 

Tekniskt 
namn och 
koder 

Variabel och beskrivning 

ID Personidentifikation (personbeteckning eller pseudoidentifikation) 

SEKTORI Sektor inom arbetspensionssystemet 

E Privata sektorn (arbetspensionsförsäkringsbolag och stiftelser) 

J Offentliga sektorn (kommun, kyrka, stat osv.) 
Sektorn fastställs utifrån de nedan uppräknade pensionslagarna. 

LAKI Arbetspensionslag 
Klassificeringarna som ovan i fråga om intjäningsperioder i intjäningsre-
gistret. 

VUOSI År 
Plockningen av data för undersökningen görs med hjälp av den här varia-
beln så att intjäningsperioden har varit i kraft eller börjat efter begynnel-
sedagen. 

ANSIO  Årsinkomst 
Summa över årets årsarbetsinkomster (brutto) i cent och heltal och reell 
utan indexering.    

ANSIOPA-
IVAT  

Antalet dagar med inkomst under året 
Antalet dagar med arbetsinkomst under året under den tid som inkomsten 
hänför sig till. Överlappande tider har tagits bort (max 30 dagar/månad 
och 360 dagar/år).    

Förmånsperioder under oavlönade perioder och enligt StPEL fr.o.m. 1.1.2005 

I intjäningsregistret registreras förmånsperioder under oavlönade perioder 
och enligt StPEL fr.o.m. år 2005. De är socialförmåner för vilka det tillväxer 
arbetspension. Uppgifter till intjäningsregistret förmedlas av bl.a.  FPA, ar-
betslöshetskassorna och försäkringsanstalterna.  
 
Med oavlönade perioder avses perioder då en person får en social förmån 
som under vissa förutsättningar inverkar på fastställandet av pensionen.  En 
oavlönad period är en period, under vilken en person får en social förmån 
som ger arbetspensionstillväxt. I arbetspensionslagarna har man fastställt 
grunderna enligt vilka arbetspension tjänas in för olika oavlönade perioder. 
Gemensamt för förmånerna är att de har minskat på en persons lön delvis 
eller helt, och därför kompenseras den lägre tillväxten av arbetspension. 
 
Hemvårdsstöd och avlagda examina ger arbetspension. Den arbetspension 
som tjänas in för dem baserar sig på lagen om pensionsersättning som skall 
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betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden 
för studier (StPEL).  
 
De sociala förmånerna som en person får grundar sig på lagar, kollektivavtal 
och anställningens längd före förmånsperioden. Det innebär att den avlönade 
och den oavlönade tidens andelar vid sjukskrivning och sjukdagpenning är 
olika för olika personer.   
 

Tabell 3. Variabler och beskrivningar för förmånsperioder för oavlönade perioder och StPEL 

Tekniskt namn 
och koder 

Variabel och beskrivning 

ID Personidentifikation (personbeteckning eller pseudoidentifikation) 

ETUUSLAJI Förmånsslag 

100 Moderskapspenning 

101 Särskild moderskapspenning 

102 Faderskapspenning 

103 Föräldrapenning 

104 Partiell föräldrapenning 

105 Föräldrapenning samtidigt med sjukdagpenning 

110 Hemvårdsstöd 

120 Sjukdagpenning 

121 Partiell sjukdagpenning 

122 Dagpenning vid smittsam sjukdom (fr.o.m. 1.3.2017) 

125 Specialvårdspenning 

130 FPA:s rehabiliteringspenning 

131 Partiell rehabiliteringspenning från FPA (fr.o.m. 1.10.2015) 

140 Yrkesinriktad grundexamen (endast examensdag) 

141 Lägre högskoleexamen (endast examensdag) 

142 Yrkeshögskoleexamen (endast examensdag) 

143 Högre högskoleexamen (endast examensdag) 

150 Grunddagpenning enligt utkomstskyddet för arbetslösa 

151 Arbetsmarknadsstöd 

155 Utbildningsstöd inom offentlig arbetskraftsservice 

156 Utbildningsstöd inom utkomstskydd för arbetslösa via FPA 

200 Inkomstrelaterad alterneringsersättning 

210 Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning 

211 Utbildningsdagpenning till försäkrade enligt FöPL/LFöPL 

212 Utbildningsstöd till löntagare inom offentlig arbetskraftsservice 

220 Inkomstrelaterad dagpenning till försäkrade enligt FöPL/LFöPL 

221 Utbildningsdagpenning till försäkrade enligt FöPL/LFöPL 

222 Utbildningsstöd till FöPL/LFöPL-försäkrade inom offentlig arbetskrafts-
service 

300 Dagpenning enligt olycksfallsförsäkringen 

301 Ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringen 
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302 Dagpenning enligt försäkringen för olycksfall i militärtjänst 

303 Rehabiliteringsdagpenning och pension enligt olycksfallsförsäkringen 

304 Ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden enligt trafik-
försäkringen 

305 Rehabiliteringspenning och pension enligt försäkringen för olycksfall i 
militärtjänst 

306 Rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yr-
kessjukdom (fr.o.m. 2016, ersätter 303) 

400 Rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna 

401 Partiell rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna 

402 Rehabiliteringsunderstöd enligt arbetspensionslagarna 

403 Partiellt rehabiliteringsunderstöd enligt arbetspensionslagarna 

500 Vuxenutbildningsstöd till löntagare 

501 Grunddagpenning inom vuxenutbildningsstöd för FöPL/LFöPL-försäk-
rade 

KOHDEVUOSI Året som förmånsslaget hänför sig till 

ALKAMISPVM Begynnelsedatum 

PAATTY-
MISPVM 

Slutdatum 

ETUUSPVMLKM Antalet förmånsdagar 

Förmånsslag under oavlönade perioder och enligt StPEL: 
Vård av barn: Moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning, 
hemvårdsstöd  
Sjukdom: Sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, specialvårdspenning  
Arbetslöshet: Grunddagpenning enligt utkomststödet för arbetslösa, arbets-
marknadsstöd, inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning för löntagare, öv-
riga arbetslöshetsförmåner   
Trafik- och olycksfallsförsäkring 
Rehabilitering: rehabiliteringspenning från FPA, rehabiliteringspenning enligt 
arbetspensionslagarna   
Vuxenutbildning 
Alterneringsledighet 
Examen: Yrkesinriktad grundexamen, lägre högskoleexamen, yrkeshögskole-
examen och högre högskoleexamen  
 
En oavlönad period bryts vanligtvis vid årsskiftet. Undantag är t.ex. examina, 
som är fortlöpande. I fråga om examina kan dagarnas antal vara mer än 360. 
 
En examen registreras på det år då den avläggs. Studier finns i intjäningsre-
gistret endast om de lett till en examen. Antalet dagar som använts för exa-
men är kalkylmässigt, och det motsvarar inte den tid som en person använt 
för att avlägga en examen. Utifrån intjäningsregistret vet man inte om det för 
examen har använts år som föregår examensåret.  
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Sjukdagpenningar finns med bara för sådan tid som har varit helt eller delvis 
oavlönad för arbetstagaren. Sådan tid då arbetstagaren är sjukskriven men 
för vilken FPA betalar sjukdagpenningen till arbetsgivaren anmäls inte till in-
tjäningsregistret.  
 
Om arbetslöshetsperioderna meddelas för vilka dagar det har betalats en för-
mån till personen, när utbetalningen har börjat och när den har upphört. Un-
der arbetslöshetsperioder samlas det inte förmånsdagar för alla kalenderda-
gar, utan förmånsdagarnas antal kan vara färre än antalet kalenderdagar. 
Självrisktiden och karensdagar är inte med i arbetslöshetsperioden.  

Källor 

- PSC som en del av arbetspensionssystemet (etk.fi)  
- Dataskyddsbeskrivningar för personregistren (etk.fi)  
- Vilka omfattas av pensionsskyddet och hur försäkras de (etk.fi)   
- Åren då arbetspensionslagarna trätt i kraft (etk.fi) 

https://www.etk.fi/sv/arbetspensionssystemet-i-finland/forvaltning-och-tillsyn/aktorerna-inom-pensionssystemet/pensionsskyddscentralens-roll/
https://www.etk.fi/sv/om-psc/uppgift/dataskydd/dataskyddsbeskrivningar/
https://www.etk.fi/sv/arbetspensionssystemet-i-finland/pensionsskyddet/vilka-omfattas-av-pensionsskyddet-och-hur-forsakras-de/
https://www.etk.fi/sv/arbetspensionssystemet-i-finland/pensionsreformer/
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