
 

Dataskyddsbeskrivning: Enkätundersökningen Från arbete till pension 
 
 
Det här är en beskrivning om behandlingen av personuppgifter i enkäten Från arbete till pension.  Per-
sonuppgifter som insamlas i samband med undersökningen behandlas enligt kraven i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning och Finlands nationella lagstiftning. Uppgifterna behandlas alltid informationssä-
kert och konfidentiellt.   
 
 
Undersökningens namn: Enkätundersökningen Från arbete till pension 
 
Personuppgiftsansvarig: 
Pensionsskyddscentralen (PSC) 
00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 

Telefon: 029 411 20 
www.etk.fi  

  
Kontaktperson i ärenden gällande registret: 

Sanna Tenhunen 
telefon: 029 411 2492 

E-post: sanna.tenhunen@etk.fi   
 

Dataskyddsombud: 
Marita Silmunmaa  

Telefon: 029 411 2383 
E-post: marita.silmunmaa@etk.fi    

 
 

Syftet med undersökningen och behandlingen av personuppgifter 
 
I enkätundersökningen Från arbete till pension kartläggs erfarenheterna av pensionsövergången och ti-
den före den av dem som nyligen pensionerats med ålderspension. I enkäten ställs frågor om arbetet 
och arbetsmiljön före pensionen, hälsomässiga och sociala orsaker som låg bakom beslutet att gå i pens-
ion samt om den ekonomiska försörjningen under pensionen. Dessutom utreder undersökningen intres-
set och erfarenheterna av att arbeta vid sidan av pensionen. Enkäten skickas under hösten 2022 till 5 
000 i Finland bosatta personer som pensionerats med ålderspension 2019–2021.  
 
Forskningen vid Pensionsskyddscentralen har som uppgift att producera högklassig och brett anlitad ex-
pertkunskap som stöd för utvärderingen och utvecklingen av pensionsskyddet. Forskning hör till Pens-
ionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter. Pensionsskyddscentralen har förbundit sig att följa forsk-
ningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis. Behandlingen av personuppgifter 
grundar sig på Pensionsskyddscentralens lagstadgade skyldighet, på basis av vilken Pensionsskyddscen-
tralen också kan kombinera enkäten med uppgifter ur Pensionsskyddscentralens register. Användningen 
av registeruppgifterna bidrar till att göra undersökningen mångsidigare och underlätta svararnas arbete, 
eftersom kombinationen med registeruppgifter gör att svararna inte behöver tillfrågas om dessa uppgif-
ter. Närmare information om dataskyddet på Pensionsskyddscentralen finns på webbplatsen 
https://www.etk.fi/sv/om-psc/uppgift/dataskydd/   
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Materialet används för vetenskaplig forskning och i behandlingen och förvaringen av materialet följs den 
lagstiftning som gäller forskning. Materialet behandlas och resultaten rapporteras alltid så att enskilda 
personer inte kan identifieras. Undersökningens resultat rapporteras i forskningspublikationer och i po-
pulära publikationer, och resultaten finns att tillgå i Pensionsskyddscentralens webbtjänst.  
 
 
Personuppgifter som behandlas 

 
Personuppgifterna har plockats slumpmässigt ur Pensionsskyddscentralens personregister. De används 
för att kontakta svararna och kombinera registeruppgifterna med enkätsvaren. Efter att materialet kom-
binerats ändras forskningsmaterialet till en form där en enskild person inte går att känna igen.  
 
De uppgifter som behandlas i undersökningen erhålls från dem som deltar i undersökningen och ur 
Pensionsskyddscentralens register. I undersökningen samlas följande uppgifter av deltagarna utgående 
från deras egna svar: bakgrundsuppgifter om personen och hushållet (såsom kön, ålder, antal personer i 
hushållet, civilstånd samt boendeform), uppgifter om svararens arbete före pensioneringen, arbetsmil-
jön, de sociala relationerna på arbetsplatsen, hälsotillståndet och upplevd livskvalitet. Dessutom ställs 
frågor om hushållets inkomster, besparingar och skulder samt om svarspersonens arbete vid sidan av 
pensionen eller intresset för att arbeta. Upggifterna som samlas i enkäten om upplevd hälsa, välmående 
och arbetsförmåga samt ekonomisk situation klassificeras som känsliga. Alla uppgifter behandlas konfi-
dentiellt genom att följa lagen, iaktta noggrannhet och god databehandlingssed. 
 
Utöver uppgifterna i enkäten kombineras följande uppgifter från Pensionsskyddscentralens register med 
undersökningen: kön, födelsetid, modersmål, bosättningskommun samt pensioner (pensionens begyn-
nelsedag och beloppet på månadspensionen) anställningsförhållanden (arbetslivets längd, löne- och fö-
retagarinkomster som pensionen tjänats in av, arbetssektor, arbetsgivarens bransch och personalantal) 
samt uppgifter om arbetslöshets- och sjukdagpenningsperioders längder. Dessutom fogas Statistikcen-
tralens uppgifter om utbildning, yrke och socioekonomisk ställning till undersökningen.   
 
Materialet som kombinerats av enkäten och registeruppgifterna förvaras på Pensionsskyddscentralen 
tills vidare. När behovet att använda uppgifterna har upphört kan den del av materialet som insamlats 
genom enkäten överföras för forskningsbruk till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (närmare 
https://www.fsd.tuni.fi/sv/). Vid det skedet avlägsnas alla registeruppgifter som kombinerats med 
materialet och alla personidentifikatorer raderas ur det. Dessutom görs svaren mindre specifika, dvs. 
sådana grupper där det finns bara få svar slås samman till större grupper. 
 
 
Utlämnande av uppgifter och principerna för skyddandet av uppgifterna 
 
Adresserna till personerna som plockats ut för undersökningen skickas till Tutkimustie Oy som ska ge-
nomföra enkäten. Tutkimustie Oy skickar ut enkätformulären, sparar svaren i elektronisk form och 
skickar materialet till Pensionsskyddscentralen. Efter det här, ändå senast tre månader från att svaren 
slutat samlas in, avlägsnar Tutkimustie Oy adressuppgifterna ur sitt bruk och förstör svarsformulärerna 
på ett informationssäkert sätt. De personer som behandlar uppgifterna på Tutkimustie Oy har under-
tecknat en sekretessförbindelse.  
 
För den övriga behandlingen av materialet svarar de personer som deltar i forskningsarbetet på Pens-
ionsskyddscentralen. Inga uppgifter översänds utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.  
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På Pensionsskyddscentralen är tillgången till personuppgifter begränsad till de personer vilkas arbets-
uppgifter förutsätter det. Pensionsskyddscentralen övervakar användningen av sina it-system och de 
personuppgifter som de innehåller. De personer som behandlar uppgifterna omfattas av en lagstadgad 
sekretessplikt och har dessutom undertecknat en separat tystnadsförbindelse.  
 
 
Den registrerades rättigheter 

 
Rätt att få information och tillgång till uppgifterna: Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter 
om honom eller henne det har sparats i samband med undersökningen. Den som vill kontrollera uppgif-
terna om sig själv ska lägga fram en begäran om det till dataskyddsombudet som namnges i denna data-
skyddsbeskrivning.  
 
Rätten att rätta uppgifter: De registrerade har rätt att be Pensionsskyddscentralen rätta felaktiga uppgif-
ter om sig själva. Begäran ska läggas fram till dataskyddsombudet som namnges i denna dataskyddsbe-
skrivning.  
 
Rätt att annullera deltagande: Den registrerade har rätt att annullera sitt deltagande i en enskild under-
sökning, och uppgifterna avlägsnas då från materialet. Begäran ska läggas fram till dataskyddsombudet 
som namnges i denna dataskyddsbeskrivning.  
 
Rätt att klaga: Om Pensionsskyddscentralen inte tillmötesgår den registrerades begäran, ska Pensions-
skyddscentralen utan dröjsmål och senast inom en månad från att ha tagit emot begäran informera den 
registrerade om orsakerna till det och om möjligheten att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten. 
 


