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Användning av Pensionsskyddcentralens registeruppgifter för förskningsändamål 

Registeruppgifter från Pensionsskyddscentralens (PSC) pensionsregister och 
registeruppgifter om arbetspensionsförsäkrade i intjäningsregistret kan an-
vändas vid vetenskaplig forskning. Dessa uppgifter på individnivå är sekre-
tessbelagda men de kan användas i forskningssyfte i enlighet med offentlig-
hets- och dataskyddslagarna. Det ska vara fråga om vetenskaplig forskning i 
form av en specificerad undersökning som bygger på en forskningsplan. Re-
gistermaterial utlämnas i regel inte för kommersiella ändamål. 

Innehållsbeskrivning 

Pensionsregistret innehåller uppgifter om ålders-, invalid- och deltidspens-
ioner och andra pensionsslag som beviljats som arbetspension. Intjäningsre-
gistret innehåller sådana uppgifter om arbetspensionsgrundande förvärvsar-
bete som samlats genom arbetspensionsförsäkringen: anställningar och före-
tagarverksamhet samt oavlönade perioder som hänför sig till arbetslöshet, 
utbildning och föräldraskap m.m.  
 
Dataskyddsbeskrivningar över PSC:s register finns på webbplatsen etk.fi och 
det finns beskrivningsmallar för postbeskrivningar om forskningsmaterial. 

Närmare information och rådgivning 

tutkimusaineistot(at)etk.fi 
Tuula Kyyrä, Tiina Palotie-Heino och Susan Kuivalainen 
E-post: fornamn.efternamn(at)etk.fi 
Telefon 029 411 20 

Ansökan om tillstånd 

Forskningsplanen ska innehålla en redogörelse för varför personuppgifter på 
individnivå behövs och varför undersökningen inte kan utföras utan person-
uppgifter. Om det inte behövs uppgifter på individnivå i undersökningen ut-
lämnar PSC forskningsmaterialet i statistikformat, och då behövs ingen be-
handling av tillståndsansökan. Också i fråga om statistiskt material säkerställs 
skyddet för personuppgifter.  
 
Ansökan ska formuleras fritt och riktas till PSC. Den ska innehålla följande: 
- undersökningens namn, organisation som genomför undersökningen och an 
- svarig forskare (med underskrift), uppdaterad forskarförteckning, forsk-
ningsplan, 
- identifiering av den personuppgiftsansvarige (universitet, forskningsinstitut 
eller forskaren själv), 
- beskrivning av registermaterialet, 
- redogörelse för hur materialet förenas med andra material, 
- hur materialet skyddas mot olovlig hantering (datasekretess), 

https://www.etk.fi/sv/arbetspensionstjanster/registren-och-dataskyddet/dataskyddsbeskrivningar/
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- var undersökningen eller forskningsartikeln publiceras 
- hur och när forskningsmaterialet förstörs eller arkiveras. 
   
Tillstånd från andra personuppgiftsansvariga kan gärna bifogas ansökan, om 
sådana behövs för att utföra undersökningen. Här avses tillstånd av en etisk 
nämnd, FPA, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Statistikcentralen och 
också blankett för dataskyddsanmälan (på THL:s webbplats i listan bilaga 4, 
som är på finska). 

   Ansökan lämnas in till PSC 

Ansökningar om tillstånd att använda material ur PSC:s register för forsk-
ningsändamål riktas till planeringsavdelningen på PSC: 
Pensionsskyddscentralen 
Planeringsavdelningen 
Statistikchef 
00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 
  
Ansökan lämnas in undertecknad med bilagor per e-post (.pdf) till adressen 
tutkimusaineistot(at)etk.fi eller per post till adressen ovan. PSC har ingen re-
gistratur dit ansökan kan lämnas in. 

Tillstånd   PSC beviljar tillståndet  

PSC beviljar tillstånd till att använda den privata och offentliga sektorns pens-
ionsanstalters uppgifter som finns i pensions- och intjäningsregistren för 
forskning. Användningstillstånd beviljas tidsbundet och för nödvändiga regis-
ter-uppgifter som forskningsplanen förutsätter. 
 
Tillståndsbeslutet sänds till den sökande per e-post (.pdf). I villkoren för till-
ståndet anges tiden som materialet får användas och begränsningarna för an-
vändningen av materialet. Innan materialet kan levereras ska forskarna un-
derteckna en sekretessförbindelse. 

   Findatas beslut om dataanvändningstillstånd fr.o.m. 1.4.2020 

Findata beviljar tillstånd om användning av PSC:s registeruppgifter för forsk-
ningsändamål om social- och hälsouppgifter från flera myndigheters register 
samkörs i undersökningen, det behövs uppgifter från privata serviceanord-
nare inom social- och hälsovården eller Kanta-tjänsten. Då iakttas Findatas 
anvisningar för begäran om information och dataanvändningstillstånd.  
 
Findatas verksamhet inleds stegvis; 
- rådgivningstjänsten inleds 1.11.2019, 
- beviljar dataanvändningstillstånd för utvecklings- och innovationsverk-

samhet fr.o.m. 1.1.2020 och 
- för vetenskaplig forskning 1.4.2020, 

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/material-och-tjanster/forskningsanvandning-och-dataanvandningstillstand
https://www.findata.fi/sv/
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- behandlar ansökningar som gäller hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kanta-
tjänsterna fr.o.m. 1.1.2020, 

- material kan analyseras på individnivå i driftmiljöer som uppfyller kraven i 
föreskriften fr.o.m. 1.5.2022. 

 
Om Findata behandlar tillståndet ger de också en kostnadsberäkning av till-
ståndsbeslut och materialplockningen. PSC:s rådgivningstjänst är i regel av-
giftsfri. 

   Kostnader 

PSC fakturerar de direkta personarbets- och adb-kostnaderna för tillståndsbe-
slutet och plockningen av registeruppgifter. Vanligtvis omfattar fakturan både 
kostnaderna för handläggningen av tillståndet och för plockningen. En kost-
nadsuppskattning ges i förväg. 
 
Priset på ett användningstillstånd för en ny undersökning grundar sig på pris-
sättning av personarbete, då uppskattningen av arbetstiden är en personar-
betsdag (år 2022 kostar ett användningstillstånd 790 euro och ett beslut om 
utvidgat material 395 euro). Förlängning av ett tidigare beviljat tillstånd eller 
ett beslut om komplettering av forskningsgruppen prissätts från fall till fall 
beroende på andra personarbetskostnader som uppstår på samma gång. 
 
Forskningstjänsten, sammanställningen av forskningsmaterialet, färdigställan-
det av postbeskrivningarna och plockningen av registeruppgifterna prissätts 
utifrån de faktiska arbetstimmarna och faktureringen grundar sig på priset av 
en personarbetsdag. Till arbetskostnaderna läggs datatekniska kostnader och 
priset på ett enskilt material är då uppskattningsvis 1 000 euro år 2022 (790 
euro/7,5 h och adb-kostnaderna). 
 
Om forskningsmaterialet är småskaligt och det innehåller endast statistik-
material (inte personuppgifter) kan det levereras som en avgiftsfri informat-
ionstjänst. 

   Handläggningstider 

Tillståndsansökan behandlas utan dröjsmål hos PSC och vanligtvis tar till-
ståndsprocessen i genomsnitt en månad. Omsorgsfull beredning av handling-
arna försnabbar handläggningstiden. 
 
Efter tillståndsbeslutet tar leveransen av registeruppgifterna i genomsnitt en 
månad. Materialplockningen görs på planeringsavdelningen ur pensions- och 
intjäningsregistret i enlighet med användningstillståndet. 
 
Den totala tiden kan dock variera från en månad till ett år, om nödvändiga 
handlingar saknas eller forskningen kräver tillståndsbeslut från flera person-
uppgiftsansvariga och plockningar från flera register. 
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   Materialet överlåts i regel alltid till Findatas driftmiljö fr.o.m. 1.5.2022 

I enlighet med lagen om sekundär användning av personuppgifter inom 
social- och hälsovården är det från och med den 1 maj 2022 endast tillåtet att 
analysera material på individnivå i driftmiljöer som uppfyller kraven i före-
skriften. Kraven förutsätter informationssäkerhet på motsvarande nivå som i 
Findatas egen driftmiljö. Föreskriften tillämpas på alla de användningsända-
mål som föreskrivs i lagen om sekundär användning, för vilka det behövs da-
taanvändningstillstånd. Dessa användningsändamål är vetenskaplig forskning, 
statistikföring, undervisning samt myndigheternas planerings- och utred-
ningsuppgifter.  
 
Om en enskild personuppgiftsansvarig som omfattas av lagen om sekundär 
användning, har fattat ett beslut om dataanvändningstillstånd för sitt eget 
material, ska även detta datamaterial alltid överlåtas till en sådan informat-
ionssäker driftmiljö som avses i lagen om sekundär användning. Enligt lagen 
detta rör inte Pensionsskyddscentralen. 

Lagstiftning 

- Europaparlamentets och rådets förordning (eu) 2016/679 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning, GDPR) 

- Dataskyddslag (finlex.fi) 
- Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (finlex.fi) 
- Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälso-

vården (finlex.fi) 

https://www.findata.fi/sv/nyheter/findata-har-utfardat-en-foreskrift-om-kraven-pa-informationssakra-driftmiljoer/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20181050
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20181050
https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/1999/19990621
https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/1999/19990621
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190552
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190552

