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Studerande inom yrkesutbildning och personer som avlagt examen
år 2018
Vilka uppgifter efterfrågas?
Statistikcentralen samlar in uppgifter om examensinriktad yrkesutbildning gällande år 2018 med två individbaserade
datainsamlingar:
1.

Studerande inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och personer som avlagt examen

2.

Personer som deltagit i läroavtalsutbildning och personer som avlagt examen

Från vem samlas uppgifterna in?
Studerande inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och personer som avlagt examen
Utbildningsanordnaren organiserar datainsamlingen. Var och en av anordnarens läroanstalter sänder uppgifterna om
studerande/utexaminerade vid sin läroanstalt i en fil. Om utbildningsanordnaren sänder uppgifterna ska filen innehålla
studerande och/eller utexaminerade vid anordnarens alla läroanstalter läroanstaltsvis (i filen finns läroanstalternas egna
läroanstaltsbeteckningar).

Personer som deltagit i läroavtalsutbildning och personer som avlagt examen
Uppgifter om läroavtalsutbildning levereras av utbildningsanordnaren som svarar för övervakning och
myndighetsuppgifter inom läroavtalsutbildningen (bl.a. ingåendet av läroavtal och kontakter till arbetsgivaren) och som
Undervisnings- och kulturministeriet betalar statsandelsfinansiering till.

Till vad används uppgifterna?
På basis av uppgifterna publiceras statistik om utbildning. Utbildningsstyrelsen använder uppgifterna för att planera och
utvärdera utbildningen. Individbaserade material kan också slås samman med annat material vid Statistikcentralen, t.ex.
då man utreder sökning och tillträde till utbildning samt genomströmning av studerande. Uppgifterna används också för
internationella behov av uppgifter.

Blankettanvisningar






Filen skickas till Statistikcentralen via internet.
Filen bör stämma överens med postbeskrivningen för ASCII-filer som finns i
datainsamlingsprogrammet eller för Excel-filen (CSV-filen).
Det är viktigt att uppgifterna i filen har samma ordningsföljd som i postbeskrivningen. Alla
anvisningar, identifikationsuppgifter och koder som behövs för att man ska kunna lämna uppgifter
ingår i datainsamlingsmaterialet på internet. För att kunna lämna uppgifter behöver man ha läst
anvisningarna.
Via länkarna nedan kommer man till datainsamlingsprogrammen, där samma användaridentifikationer
och lösenord används som vid insamlingarna i fjol. Vänligen förvara användaridentifikationerna och
lösenorden för kommande datainsamlingar.

Postadress:
00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress:
Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon:
029 551 1000

www.stat.fi
FO-nummer: 0245491-1

Materialet för datainsamlingen Studerande inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och personer som
avlagt examen 2018 finns på adressen: http://tilastokeskus.fi/keruu/oakot/index_sv
Materialet för datainsamlingen Personer som deltagit i läroavtalsutbildning och personer som avlagt
examen 2018 finns på adressen: http://www.stat.fi/keruu/opot/index_sv.html



Om utbildningsanordnaren inte har haft läroavtalsutbildning, vars myndighetsuppgifter man svarar för,
vänligen informera också om detta med ett e-postmeddelande till oppilaitostilastot@stat.fi.
Om överföringen inte lyckas trots försök vänligen kontakta Statistikcentralen.
Kontrollera slutrapporten och ta också säkerhetskopior åt er själv




Datainsamlingarna är öppna 10.1–10.2.2019

Kontaktinformation
Sinikka Virtanen
Mauri Niiniaho

029 551 3705
029 551 3623

Frågor på svenska besvaras av
Sinikka Virtanen
029 551 3705
E-postadress

oppilaitostilastot@stat.fi

Tekniska frågor

Posti Messaging Customer Service
Betjäningstid på finska vardagar kl. 9–16, +358 9 5846 6200
messaging.fi@posti.com

Sekretess och skyldighet att lämna uppgifter
Mer utförlig information om behandlingen av uppgifter, uppgiftsskyldigheten och dataskyddet finns på baksidan av
brevet.

Tack för samarbetet!
Jussi Heino

statistikdirektör

Saatekirje suomeksi
Saatekirje suomeksi löytyy osoitteesta:
http://www.stat.fi/keruu/oakot/files/oakot_saatekirje.pdf

Mer information om skyldigheten att lämna uppgifter och om hur de
behandlas
Konfidentialitet, dataskydd och offentlighet
Statistikcentralen använder uppgifterna för att framställa statistik. De uppgifter på enhetsnivå som samlas in för
statistikändamål är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, 24 § 1 mom.
16 punkten). Enligt 13 § i statistiklagen (280/2004) kan Statistikcentralen också lämna ut uppgifter för vetenskaplig
forskning och statistiska utredningar utan uppgifter som gör det möjligt att identifiera objektet direkt.
Statistikcentralen kan lämna ut uppgifter med identifikationsuppgifter till en annan statistikmyndighet i Finland för
framställning av statistik inom dess verksamhetsområde. Statistikmyndigheter är utöver Statistikcentralen också
Naturresursinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd och Tullen. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning om
företagsregister kan uppgifter med identifikationsuppgifter också lämnas ut till Eurostats register över multinationella
företag, EuroGroups (EG nr 177/2008 artikel 11). Dessutom kan Statistikcentralen lämna ut uppgifter med
identifikationsuppgifter enligt EU:s statistiklag (EG nr 223/2009 artikel 21) för samarbetet mellan EU:s statistikbyråer
samt enligt 13§ 4 mom. i statistiklagen till Finlands Bank för utvecklande, framställning och kvalitetsförbättring av sådan
europeisk statistik som hör till Finlands Banks verksamhetsområde.
Enligt 12 § i statistiklagen är uppgifter som beskriver statliga och kommunala myndigheters verksamhet samt
produktionen av offentlig service och som är offentliga enligt annan lagstiftning också offentliga som statistiska
uppgifter. Uppgifter som gäller personer är konfidentiella, och de används bara för statistiska ändamål.
De insamlade uppgifterna är skyddade mot obehörig användning enligt Statistikcentralens bestämmelser om dataskydd.
Statistiklagen förbjuder att uppgifter som samlats in för statistiska ändamål används vid tillsyn, rättegångar,
administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ärenden som gäller företaget.
Uppgifterna om företagen på enhetsnivå kan bara behandlas av sådana personer vid Statistikcentralen som behöver
uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter. E-postadressen till Statistikcentralens dataskyddsombud är
tietosuoja@stat.fi. Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen:
http://www.tilastokeskus.fi/meta/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste_vaesto_ja_elinolotilastojen_kokonaisaineisto_sv.ht
ml

Uppgiftsskyldighet
Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004, ändr. 361/2013) och/eller på en
artikel i en EG-förordning (EU-parlamentets och rådets förordning nr 452/2008 om framställning och utveckling av
statistik om utbildning och livslångt lärande). Enligt 21 § i statistiklagen har Statistikcentralen rätt att få uppgifterna
avgiftsfritt.
Uppgiftslämnarna har med stöd av 8 § i statistiklagen rätt att ansöka om att helt eller delvis befrias från
uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren och befrielsen inte
avsevärt försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet och användbarhet inte avsevärt
försämras. Med oskälig olägenhet avses uppgiftslämnarens avvikande ställning i förhållande till övriga uppgiftslämnare.
Ansökan om befrielse ska göras skriftligt. Den ska innehålla uppgiftslämnarens namn och FO-nummer, identifieraren i
detta följebrev (TK-41-1768-19), motivering till befrielsen, underskrift samt undertecknarens kontaktinformation
(postadress och telefonnummer). Ansökan ska tillställas Statistikcentralens registratorskontor. Adress: Statistikcentralen,
Registratorskontoret, 00022 STATISTIKCENTRALEN.

Förvaringstider
Det datamaterial som sammanställts på basis av insamlade uppgifter förvaras tillsvidare.

