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Datainnehållet i Pensionsskyddscentralens (PSC) pensionsregisteruppgifter i forskningsbruk 

Arbetspensionerna i pensionsregistret fr.o.m. 1989 

Pensionsregistret innehåller uppgifter om arbetspensionerna och arbetspens-
ionsrehabiliteringen. Pensionsregistret innehåller uppgifter om arbetspens-
ionerna från hela den tid då arbetspensionslagstiftningen varit i kraft. Arbets-
pensionssystemet grundades på 1960-talet, och därefter har arbetspensions-
lagarnas omfattning ökat med årens lopp. Det nuvarande pensionsregistret 
togs i bruk år 1989.  
 
Pensionsregistret omfattar arbetspensioner som betalas som ålderspension, 
invalidpension, deltidspension, specialpension för lantbruksföretagare och 
familjepension samt arbetspensionsrehabiliteringen. Pensionsregistret inne-
håller uppgifter om arbetspensionerna inom både den privata sektorn, m.a.o. 
i arbetspensionsbolagen, pensionsstiftelser och -kassor, och den offentliga 
sektorn, såsom kommun, stat och kyrka.  
 
Pensionsregistret innehåller inte de av FPA beviljade folkpensionerna (ålders-, 
arbetslöshets- och sjukpension), familjepensionerna och garantipensionerna.  
 
I tillståndsansökan ska tidsperioden för de registeruppgifter som behövs och 
de arbetspensions- och rehabiliteringsuppgifter som behövs specificeras:  
- pensionssektor och arbetspensionslag, pensionsslag (vanligtvis förutom fa-
miljepension) 
- start och slutdatum för pensionen 
- pensionens storlek i euro (brutto, euro/mån)* 
- sjukdomskoderna* för invalidpensioner 
*De forskningsfrågor för vilka dessa uppgifter behövs ska presenteras i forsk-
ningsplanen.   
 
Tabell 1. Variabler och beskrivningar för arbetspensioner i pensionsregistret 

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.) 

LAKI Arbetspensionslag 

Z lagen om pension för arbetstagare, ArPL  

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 



Pensionsskyddscentralen Anvisning   2 (8) 
  
 
Planeringsavdelningen 20.9.2021 

 

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(kyrkan), 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)  

LAJI  Pensionsslag 

0 full invalidpension 

0K rehabiliteringsstöd 

0R kommunal skillnadspension 

0Y individuell förtidspension 

A arbetslivspension (fr.o.m. 1.3.2018) 

1 deltidspension  

2 delinvalidpension 

2K partiellt rehabiliteringsstöd 

2Y individuell förtidspension till beloppet av delinvalidpension 

3 förtidspension för frontveteraner 

4 arbetslöshetspension 

5 ålderspension 

5A förtida ålderspension 

52 partiell förtida ålderspension (OVE25%) (fr.o.m. 1.2.2017) 

55 partiell förtida ålderspension (OVE50%) (fr.o.m. 1.2.2017) 

6 avträdelsepension  

6A avträdelseersättning 

6M avträdelsetillägg vid sidan av ålderspension 

7 StPL-pension som registrerats som kombinerad avslutats och registrerats på 
nytt som parallella StPL-pensioner 

7A generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxling 

7B avträdelsestöd 

8 familjepension till förmånslåtare 

8T familjepension till förmånstagare; gammal lagstiftning 

9 rehabiliteringspenning för personer som kommer från arbetslivet 

9A rehabiliteringspenning för personer som redan får grundpension 

9B partiellt rehabiliteringsunderstöd 

9C partiell rehabiliteringspenning 

9H rehabiliteringsunderstöd 

9K rehabiliteringstillägg 
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AALK Ursprungligt begynnelsedatum för pensionen 
I ålderspensionen är det ursprungliga begynnelsedatumet före begynnelse-
datumet om ålderspensionen har föregåtts av invalidpension. 

APVM Pensionens begynnelsedag  

 Det nuvarande pensionsslagets begynnelsedag. Vid plockning av material ur 
pensionsregistret har pensionens begynnelsedag ofta plockats så att pens-
ionen har varit i kraft t.ex. under tiden 1.1.2010-31.12.2016. 

PPVM Pensionens slutdatum 
Pensionens slutdatum som används vid plockning av material. 
- Om slutdatum saknas betyder det att pensionen fortsätter och att slutda-
tumet inte är känt vid tidpunkten för plockningen av forskningsmaterialet.  
- För vissa pensioner har det antecknats ett framtida slutdatum om pens-
ionen är tidsbunden.   

PSYY Orsak till att pensionen upphör 

01 förmånen har dragits in för att personen börjat arbeta eller annars inte 
längre uppfyller villkoren för att få förmånen (Familjepension: förmånslåta-
ren dött före 1.7.1990)  

02 förmån som beviljats på viss tid upphör 

03 tidigare pensionsslag har ändrats 

05 avträdelseförmånen upphör i och med att ålderspension beviljas 

08 pensionstagaren har avlidit 

09 pensionen upphört (annan orsak) 

10 utländsk familjepension har upphört till följd av ändringar i den efterle-
vande makens / tidigare makens arbetsinkomster 

11 den efterlevande maken har ingått nytt äktenskap 

12  blivit adopterad 

13 uppnått slutåldern 18 år 

14 uppnått annan slutålder än 18 års ålder 

15 pensionsjämkning i undantagsfall för 2 år 

16 pensionen betalats som ett engångsbelopp (PSC utför maskinellt) 

17 pensionen ändrats till ålderspension programmässigt (s.k. automatisk om-
vandling) 

18 upphör till följd av övergång till annan pensionsanstalt (gamla övergångar) 

19 pension inom den offentliga sektorn har ändrats till APL-pension 

21 nationell pension ändrats till EU-pension (gamla ändringar, gjorts maski-
nellt) 

22 tidsbunden pension betalats som ett engångsbelopp (maskinellt) 

24 pensionen har ändrats till ålderspension från pensionens begynnelsedag 

25 StPL-pension som registrerats som kombinerad har avslutats och registre-
rats på nytt som parallella StPL-pensioner 

26 tekniskt avslutande av ett förhandsbeslut ett år efter dagen då beslutet fat-
tats 

27 upplösning av VILMA 

28 utbetalningen avbruten på viss tid 
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29 sökanden har bett att pensionen dras in 

50 ersättningsgraden för partiell förtida ålderspension ändras från 25 % till 50 
% 

PTMA Grundpension inom privata sektorn (brutto, euro/mån) 
Pensionens belopp i början (begynnelsedatum) indexerad till nivån enligt 
det sista materialplockningsåret. 

LTMA Tilläggspension inom privata sektorn (brutto, euro/mån) 
Pensionens belopp när tilläggspensionen börjar (begynnelsedatum) indexe-
rad till nivån enligt det sista materialplockningsåret. 

JKMA Den offentliga sektorns totalpension (brutto, euro/mån) 
Pensionens belopp i början (begynnelsedatum) indexerad till nivån enligt 
det senaste materialplockningsåret. 

TKSYY1 Huvudsaklig orsak till arbetsoförmåga 
Vid invalidpensioner de tre första tecknen av ICD9- och ICD10-koderna. Från 
och med år 1996 används ICD10-klassificeringen. Före år 1996 har man kun-
nat använda antingen ICD09- eller ICD10-klassificeringen.  I ICD10-klassifice-
ringen är första tecknet en bokstav och i ICD-9 består koderna av endast 
siffror. 
Uppgiften kan saknas. 

DRYHMA1 Orsak till arbetsoförmåga, sjukdomsgrupp 1 
Huvudsaklig orsak till arbetsoförmågan klassificerad enligt huvudgrupper.  
Uppgiften är klassificerad enligt ICD9 eller ICD10-koderna. 

01 Infektions- och parasitsjukdomar  

02 Tumörer 

03 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsy-
stemet 

04 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdo-
mar 

05 Psykisk sjukdom, psykiskt syndrom eller beteendestörning 

06 Sjukdomar i nervsystemet 

07 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 

08 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 

09 Cirkulationsorganens sjukdomar 

10 Andningsorganens sjukdomar 

11 Matsmältningsorganens sjukdomar 

12  Hudens och underhudens sjukdomar 

13 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 

14 Sjukdomar i urin- och könsorganen 

17 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 

19 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker 

20 Andra sjukdomar 

21 Uppgift saknas 

TKSYY2
  

Ytterligare sjukdom vid arbetsoförmåga 
Som ovan. 
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DRYHMA2 Orsak till arbetsoförmåga, sjukdomsgrupp 2 
Ytterligare sjukdom vid arbetsoförmåga klassificerad enligt huvudgrupper.  
Koderna som ovan. 

Familjepensioner som betalas från arbetspensionssystemet (förmånslåtarens, 
den efterlevande makens och barnens pensioner) är vanligtvis inte med i 
forskningsmaterialet som plockas, om det inte begärs särskilt. 
1.1.2007 trädde lagen pension för arbetstagare ArPL (Z) i kraft och ersatte 
pensionslagarna APL, KAPL och KoPL (T, L och F). 
1.1.2017 trädde pensionslagen för den offentliga sektorn OffPL i kraft och er-
satte pensionslagarna för stat, kyrka, kommun och FPA-personal (V, K, G, R 
och H). 
- Att notera om koderna för pensionsslagen: 
- full invalidpension har en kod som börjar med A eller 0, 
- delinvalidpension har en kod som börjar med 2, 
- ålderspensioner är pensionsslagen 5, 5A, 52 och 55 
- pensionsslag 8 är förmånslåtarens pension vid familjepension och finns i 

registret på den avlidna personens personbeteckning  

Avslag på arbetspension i pensionsregistret fr.o.m. 1989  

Pensionsregistret innehåller också besluten om avslag på arbetspension och 
rehabilitering. Uppgifterna kan plockas på basis av beslutets datum inom en 
viss tidsperiod, t.ex. 1.1.2010–31.12.2020.    
 
Filen innehåller följande uppgifter: 

- datum då arbetspensionsbeslutet meddelats, 
- pensionsslaget för pensionen eller rehabiliteringen, pensionssektor 

och -lag, 
- orsak till avslag, 
- sjukdomskoderna* för invalidpensioner. 

*De forskningsfrågor för vilka dessa uppgifter behövs ska presenteras i forsk-
ningsplanen.   
 

Tabell 2. Variabler och beskrivningar av avslag på arbetspension 

Tekniskt 
namn 

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.) 

LAKI Arbetspensionslag 

Z lagen om pension för arbetstagare, ArPL  

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 
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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(kyrkan), 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)  

LAJI Pensionsslag 

0 full invalidpension 

0K rehabiliteringsstöd 

0R kommunal skillnadspension 

0Y individuell förtidspension 

A arbetslivspension (fr.o.m. 1.3.2018) 

1 deltidspension  

2 delinvalidpension 

2K partiellt rehabiliteringsstöd 

2Y individuell förtidspension till beloppet av delinvalidpension 

3 förtidspension för frontveteraner 

4 arbetslöshetspension 

5 ålderspension 

5A förtida ålderspension 

52 partiell förtida ålderspension (OVE25%) (fr.o.m. 1.2.2017) 

55 partiell förtida ålderspension (OVE50%) (fr.o.m. 1.2.2017) 

6 avträdelsepension  

6A avträdelseersättning 

6M avträdelsetillägg vid sidan av ålderspension 

7 StPL-pension som registrerats som kombinerad har avslutats och registre-
rats på nytt som parallella StPL-pensioner 

7A generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxling 

7B avträdelsestöd 

8 familjepension till förmånslåtare 

8T familjepension till förmånstagare; gammal lagstiftning 

9 rehabiliteringspenning för personer som kommer från arbetslivet 

9A rehabiliteringspenning för personer som redan får grundpension 

9B partiellt rehabiliteringsunderstöd 

9C partiell rehabiliteringspenning 

9H rehabiliteringsunderstöd 

9K rehabiliteringstillägg 
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PAPV Beslutsdag 
Datum som används vid plockning av registermaterial så att beslutet om av-
slag på pension har meddelats t.ex. 1.1.2010–31.12.2020. 

HSYY Orsak till avslag 

1 har inte genomgått ändamålsenlig rehabilitering 

2 ingen försäkrad, pensionsgrundande tid 

4 ingen EU-granskning 

5 ansökan har inte behandlats 

6 sökanden har inte besvarat förfrågningar 

7 väntetiden har inte uppfyllts 

8 garantipension beviljas inte personer som inte fyllt 65 år 

9 arbete under mindre än 12 månader, ingen pensionsrätt 

10 ingen fondpensionsrätt 

11 arbetsförmågan är inte tillräckligt nedsatt och personen har inte genomgått 
ändamålsenlig rehabilitering 

A ingen rätt till pension för återstående tid 

B tiden i arbetslivet är inte tillräckligt lång 

C ingen rätt till ålderspension enligt lagen om pensionsstöd 

D försäkringsperioderna har inte kunnat fastställas; tillräcklig utredning sak-
nas 

E arbetsoförmögen under mindre än ett år 

F pensionsåldern inte ännu uppnådd 

H inget pensionsgrundande arbete eller de övriga juridiska förutsättningarna 
uppfylls inte 

J avslag på fortsatt ansökan, inte tillräckligt hög grad av arbetsoförmåga 

L inte tillräckligt arbetsoförmögen 

M avslag på annan grund 

N inte avslutat eller minskat på förvärvsarbetet tillräckligt 

P ingen rätt till höjning på grund av kompensation för slopandet av folkpens-
ionens basdel 

R avslag på grund av tillämpning av begränsningsbestämmelse 

S olycksfalls- eller trafikförsäkringsbolaget står för rehabiliteringen 

T ansökan om ändring av delpension till full pension har avslagits 

U ingen risk för arbetsoförmåga 

V rehabiliteringen är inte ändamålsenlig 

X kravet på arbetsinkomst för återstående tid för att få rehabilitering uppfylls 
inte 

Z arbetet har inte varit ansträngande och slitsamt  

ELRO Pensionsanstaltens roll i beslutsfattandet 

1 huvudsaklig pensionsanstalt    

2 följande anstalt 

6 VILMA-fribrevsanstalt 

9 VILMA-anstalt 

 tomt, om rollen saknar betydelse eller uppgifter saknas  
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TKSYY1 Huvudsaklig orsak till arbetsoförmåga 
Vid invalidpension de tre första tecknen av ICD9- och ICD10-kod från och 
med år 1996 används ICD10-klassificeringen. Före år 1996 har man kunnat 
använda antingen ICD09- eller ICD10-klassificeringen.  I ICD10-klassifice-
ringen är första tecknet en bokstav och i ICD-9 består koderna av endast 
siffror. 
Uppgiften kan saknas. 

DRYHMA1 Orsak till arbetsoförmåga, sjukdomsgrupp 1 
Huvudsaklig orsak till arbetsoförmågan klassificerad enligt huvudgrupper.  
Uppgiften är klassificerad enligt ICD9 eller ICD10-koderna. 

01 Infektions- och parasitsjukdomar  

02 Tumörer 

03 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsy-
stemet 

04 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdo-
mar 

05 Psykisk sjukdom, psykiskt syndrom eller beteendestörning 

06 Sjukdomar i nervsystemet 

07 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 

08 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 

09 Cirkulationsorganens sjukdomar 

10 Andningsorganens sjukdomar 

11 Matsmältningsorganens sjukdomar 

12  Hudens och underhudens sjukdomar 

13 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 

14 Sjukdomar i urin- och könsorganen 

17 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 

19 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker 

20 Andra sjukdomar 

21 Uppgift saknas 

TKSYY2
  

Ytterligare sjukdom vid arbetsoförmåga 
Som ovan. 

DRYHMA2 Orsak till arbetsoförmåga, sjukdomsgrupp 2 
Ytterligare sjukdom vid arbetsoförmåga klassificerad enligt huvudgrupper.  
Koderna som ovan. 

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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