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Utbildningsanordnaren/rektorn för yrkesutbildningsanstalten

Viite
Ref.

Statistikföringen av yrkesutbildningen förnyas

Dnro
Dnr

TK-41-1126-12

Statistikcentralens individbaserade insamlingar av uppgifter om yrkesutbildning som leder till examen förnyas. Uppgifterna för år 2012 samlas liksom
tidigare in i september 2012 och januari 2013.

Asia
Ärende

Uppgifterna för år 2013 insamlas på ett nytt sätt i januari 2014. Det gäller att
beakta förnyelsen redan i början av år 2013 för att uppgifterna ska kunna
sändas till Statistikcentralen på det begärda sättet.
Syftet med förnyelsen är behovet att rationalisera Statistikcentralens produktionsprocess för statistiken över yrkesutbildningen. Dessutom är målet att
minska uppgiftslämnarbördan. Innehållsmässigt blir det inte så stora förändringar.
Nuläge
Uppgifterna för statistiken över yrkesutbildningen har samlats in med hjälp
av fyra individbaserade datainsamlingar:
A) Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 20.9 (uppgifter vid tvärsnittstidpunkten)
B) Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen (uppgifter för
kalenderåret)
C) Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och personer som avlagt fristående examen (uppgifter för kalenderåret)
D) Studerande i läroavtalsutbildning och personer som avlagt examen (uppgifter för kalenderåret)
Uppgifterna om utbildning i läroanstaltsform (A–C) har samlats in direkt
från läroanstalterna och uppgifterna om läroavtalsutbildning (D) har samlats
in från utbildningsanordnarna.
Uppgifterna från de olika insamlingarna färdigställs vid olika tidpunkter.
Uppgifterna om studerande inom läroplansbaserad utbildning blir färdiga i
juni året efter statistikåret och uppgifterna om personer som avlagt examen
inom läroplansbaserad utbildning i augusti. I november färdigställs uppgifterna om studerande och personer som avlagt examen inom läroavtalsutbildning resp. inom utbildning som förbereder för fristående examen. Därefter
har uppgifterna sammanställts till statistik över yrkesutbildning.
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Målsättning med förnyelsen
Datainsamlingar
Tre individbaserade datainsamlingar som riktar sig till läroanstalter (A–C)
sammanförs till en datainsamling. Uppgifterna samlas in om alla utbildningar för hela kalenderåret, dock så att man i fråga om läroplansbaserad utbildning också får uppgifter för tvärsnittstidpunkten 20.9.
Uppgiftslämnare
Uppgifterna samlas in via utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren får
finansiering för anordnande av utbildning och svarar för utbildningen. Därför
är det följdriktigt att utbildningsanordnaren organiserar datainsamlingen och
svarar för givna uppgifter.
Datainnehåll
Datainnehållet kontrolleras och förenhetligas såvitt det är möjligt.
Man utreder om det finns sådana uppgifter som inte längre behöver samlas
in eller om det finns nya behov av uppgifter.
Felkontroller/operatör
I applikationen kommer att ingå kontroller, eftersom materialet innehållit
många fel. I fortsättningen strävar man efter att uppgifterna ska vara av bättre
kvalitet när de kommer till Statistikcentralen.
Bearbetning av material på Statistikcentralen
Man strävar efter att rationalisera bearbetningen av materialet. Målsättningen
är att alla delar i statistiken blir färdiga samtidigt, att det bara finns ett statistiskt offentliggörande och att statistiken färdigställs tidigare.
Förnyelsearbetets olika skeden
Skede I
I början av sommaren 2012 informerades undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE
rf och programvaruleverantörerna om projektet.
I augusti 2012 anordnades ett möte mellan Statistikcentralen och representanter för programvaruleverantörerna. Alla programvaruleverantörer som
Statistikcentralen hade kännedom om hade inbjudits till mötet, där man behandlade ett förslag till en förnyad datainsamling över yrkesutbildning i läroanstaltsform.
Under mötet konstaterades att de föreslagna ändringarna är tekniskt genomförbara. Läroanstalterna ska beakta ändringarna redan i början av år 2013 för
att uppgifterna för år 2013 ska kunna sändas till Statistikcentralen i den begärda formen i januari 2014. Ändringarna kan också förorsaka tilläggskostnader, som utbildningsanordnarna ska ta i beaktande.
Följande datainsamlingar har förnyats:
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1) Studerande inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och personer som avlagt examen under kalenderåret.
Insamlingen av uppgifter i läroanstaltsform ersätter tre (A–C) individbaserade datainsamlingar som är riktade till läroanstalter. En fil om läroanstaltens
studerande/personer som avlagt examen sänds till Statistikcentralen.
2) Studerande i läroavtalsutbildning och personer som avlagt examen under
kalenderåret (D).
Datainsamlingen för läroavtalsutbildningen har kompletterats med två nya
uppgifter.
Antal examensdelar. Datainsamlingen om yrkesutbildning i läroanstaltsform
kompletterades med en fråga om antalet delar i examen. Det är följdriktigt
att motsvarande uppgift också samlas in gällande läroavtalsutbildning. Elevnummer. Det är meningen att ett nytt nummer från Utbildningsstyrelsen
kommer att tas i bruk i nya elektroniska datasystem under de närmaste åren.
Infobrevet och beskrivningar av de förnyade datainsamlingarna finns
på följande internet-adresser:
http://stat.fi/keruu/oako/lomakkeet_sv.html
http://stat.fi/keruu/oats/lomakkeet_sv.html
http://stat.fi/keruu/naot/lomakkeet_sv.html
http://stat.fi/keruu/opot/lomakkeet_sv.html

Skede II/våren 2013
Vid Statistikcentralen planeras införande av kontroll av fel i operatörernas
dataöverföringsapplikationer. Även programvaruleverantörerna kommer att
informeras.
Skede III/januari 2014
Uppgifterna för år 2013 levereras till Statistikcentralen i januari 2014 i enlighet med de nya beskrivningarna.
Er kontaktperson vid Statistikcentralen
Riitta Auvinen

09 1734 3569

ammatilliset@stat.fi

Frågor på finska besvaras av:
Reija Vento
09 1734 3279

reija.vento@stat.fi

Jari Tarkoma
Statistikdirektör
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Distribution
Utbildningsanordnare
Rektorer för läroanstalter med yrkesutbildning
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