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Information för deltagande i undersökningen 

Den här dataskyddsbeskrivningen beskriver informationsexperimentet som genomförs på uppdrag av 

Statistikcentralen, Arbete och ekonomi forskning LABORE (Labore) och Näringslivets forskningsinstitut ETLA 

(Etla). Avsikten med undersökningen är att medfölja personer som emottagit information som skickats per 

post och annan befolkning via redan existerande myndighetsregister. Personer som emottar information 

per post och eventuellt även per e-post blir inte tillfrågade efter någon ny information. 

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning valde Näringslivets forskningsinstitut och Labore 

för att planera och undersöka informationsexperimentets påverkningar. Avsikten med 

informationsexperimentet är att producera pålitliga forskningsdata om hur den offentliga myndigheten kan 

påverka underrepresenterade gruppers deltagande i utbildning med att erbjuda personer information som 

riktats till denna målgrupp och på så sätt eventuellt förbättra personers framgång på arbetsmarknaden och 

deras välmående. 

I denna dataskyddsbeskrivning finns information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina 

rättigheter som emottagare av information som skickats per post. 

 

1. Registerförare 

Arbete och ekonomi forskning LABORE 

Arkadiagatan 7 

00100 Helsingfors 

tfn +358 40 940 1940 

Kontaktperson i ärenden gällande undersökningen: 
Namn: Hannu Karhunen  
Adress: Arkadiagatan 7, 00100 Helsingfors 
Telefonnummer: +358 40 940 2779 
E-postadress: hannu.karhunen@labore.fi  
 

2. Beskrivning av undersökningsprojektet och syfte med användning av personuppgifter 

Personuppgifter behandlas i undersökningen som utreder om den offentliga myndigheten kan påverka 

underrepresenterade gruppers deltagande i utbildning med att erbjuda personer information som riktats 

till denna målgrupp och på så sätt eventuellt förbättra personers framgång på arbetsmarknaden och deras 

välmående. 

Informationsexperimentet förverkligas så, att personer som slumpmässigt utvalts ur populationen skickas 

information per post om fördelarna med utbildning och varifrån personerna kan hitta mer information om 

ämnen med anknytning till utbildning. Utöver detta skickas samma information elektroniskt till de personer 

vars e-postadresser är tillgängliga. Dessa personer får även en påminnelse i sin e-post inom cirka två veckor 

från att det första meddelandet skickats. De personer som fått informationen per post medföljs i relation 
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till den övriga befolkningen via myndigheters existerande register. Syftet med behandlingen av 

personuppgifter är vetenskaplig forskning. 

 

3. Parterna och ansvarsfördelningen i undersökningen som förverkligas som ett samarbetsprojekt  

Undersökningen genomförs av utsedda forskare vid Etla och Labore. Undersökningsmaterialet 

sammanställs och förvaras vid Statistikcentralen. Statistikcentralen svarar för det praktiska genomförandet 

av sändning av data och verkar sålunda som personuppgiftsbiträde. Undersökningen finansieras av 

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Arbete och ekonomi forskning LABORE verkar 

som registerförare för undersökningen. 

 

4. Ansvarig ledare eller grupp för undersökningen 

Namn: Hannu Karhunen  

Adress: Arkadiagatan 7, 00100 Helsingfors  

Telefonnummer: +358 40 940 2779  

E-postadress: hannu.karhunen@labore.fi 

 

5. Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet 

tietosuojavastaava@labore.fi, tfn +358 40 940 1940 

 

6. Genomförande av undersökningen 

Undersökningen genomförs av forskare och forskningsbiträden vid Labore och Etla. Alla forskare i projektet 

är bundna av forskningstillståndet gällande användning av materialet som undertecknats med 

Statistikcentralen, Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten, samt 

med detta förknippade ovillkorlig sekretess. Labore och Etla genomför undersökningen med för projektet 

utvalda forskare. Forskarna har tillgång till materialet endast via Statistikcentralens FIONA-

distansanvändningssystem.  

 

7. Undersökningens namn, art och varaktighet  

Namn på undersökningen: Information provision and lifelong learning: Evidence from a field experiment 

Informationen skickas till personer under februari 2023. Informationens eventuella påverkningar undersöks 

med att medfölja personerna via myndigheternas registermaterial med tiden. Informationens 

helhetsverkan på utbildning, ställning på arbetsmarknaden och välmående kan bevisas endast med tiden. 

Informationens påverkan kommer att undersökas genom användning av registeruppgifter förutom på kort 

sikt, även på medellång (5-10 år) samt på lång sikt (10-15 år). Undersökningens beräknade 

avslutningstidpunkt är 31.12.2045. 

 

8. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 
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Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är enligt dataskyddsförordningen (EU 679/2016 

artikel 6. punkt 1.e) uppgift av allmänt intresse/registeradministratörens myndighetsutövning: Vetenskaplig 

forskning (Dataskyddslagen (2018/1050) 4 § 3 punkten). 

 

9. Känsliga personuppgifter 

I undersökningen behandlas känsliga personuppgifter som innehåller uppgifter om hälsa. Behandlingen av 

känsliga personuppgifter grundar sig på det följande specialvillkoret till punkt 2 i artikel 9 av 

dataskyddsförordringen: vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

 

10. Grupper av personuppgifter som behandlas och deras datainnehåll 

Statistikcentralen verkar som personuppgiftsbiträde för Arbete och ekonomi forskning LABOREs räkning 

och tar ut person- och kontaktuppgifterna som används vid genomförandet av enkäten ur 

Statistikcentralens databas som baserar sig på befolkningsregistret. 

Bildandet av urval: Populationen i undersökningen bildas av de personer som fötts i Finland och som under 

år 2022 bott i landet och varit 25-60 år, och dessutom enligt examensregistret inte avlagt examen efter 

grundstadiet. Personer bosatta på Åland avgränsas utanför experimentet. Från populationen görs ett 

slumpmässigt urval på 50 000 personer. I samband med urvalet lagrar Statistikcentralen tre dataposter för 

användning i forskningen: identifikationsuppgifter om populationen och om det slumpmässiga urvalet ur 

populationen, samt markering av de identifikationsuppgifter som skildrar vilka personer ur populationen 

har uppgett en e-postadress. 

Registermaterialet: Undersökningsprojektet använder variabler som sammanförts från registermaterial från 

Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten och Statistikcentralen. En del av 

Statistikcentralens registermaterial är stoff som lämnats in till Statistikcentralen av andra myndigheter och 

som sedan har utformats till färdiga material för användning i forskning. Identifierare för den ovannämnda 

populationen och urvalet sammankopplas med registeruppgifterna i FIONA-distansanvändningssystemet 

med hjälp av ett skyddat personnummer. Registeruppgifterna angår inte endast nuläget, utan de kommer 

att uppdateras under gången av uppföljningsundersökningen. 

Utbildningsstyrelsens registeruppgifter består av uppgifterna i informationsresursen KOSKI, som innehåller 

uppgifter om deltagande i utbildning (så som typ av studierätt och status, utbildningsnivå, prestationer och 

inlednings- och slutdatum) och uppgifterna i det nationella antagningsregistret (så som uppgifter om att 

söka till utbildning, den läroanstalt som studeranden sökt till, antagning till och mottagande av studieplats). 

Registeruppgifterna vid Institutet för hälsa och välfärd består av Vårdanmälningsregistret inom den öppna 

primärvården (Avohilmo) som innehåller uppgifter till exempel om diagnoser och realiserade vårdbesök 

och initierade sjukhusvårdsperioder inom specialsjukvården (HILMO) och primärhälsovården (AvoHILMO). I 

Folkpensionsanstaltens registeruppgifter ingår expedierade recept som ersätts av sjukförsäkringen som 

beskriver uppgifter om personens användning av medicin under kalenderåret (så som användning av värk- 

och antidepressiva mediciner under kalenderåret, åtskilt enligt medicinens ATC-kod). 

Statistikcentralens uppgiftskategorier innehåller demografiska primäruppgifter samt uppgifter om boende, 

familj, utbildning, inkomster, förmåner och sysselsättning inkluderande uppgifter på företagsnivå. 

Statistikcentralens material är tillgängliga som färdiga material och uppräknas som följande: FOLK 

Basuppgifter, FOLK Sysselsättningsuppgifter, FOLK Inkomstuppgifter, FOLK muutto, FOLK jaksotiedot, FOLK 

lapsi-vanhemmat, FOLK asuinliitto, Folk perhe EDUC_trek, EDUC_opisk, EDUC_tyhr, EDUC_ytl, EDUC_virta, 



TAX_BENEFIT, TAX_INCOMES, FLOWN -materialet, FIRM_FSS och FIRM_ESTAB. För mer information om 

Statistikcentralens färdiga material, se https://taika.stat.fi/. 

 

11. Källa för personuppgifter 

Kontaktinformationen till den som valts ut för informationsexperimentet (inkl. e-postadresserna) fås ur 

Statistikcentralens databas som baserar sig på befolkningsregistret. Uppgifterna från informationsresursen 

KOSKI och antagningsregistret fås från Utbildningsstyrelsen. Uppgifterna från Vårdanmälningsregistret för 

hälso- och sjukvård och Vårdanmälningsregistret inom den öppna primärvården fås från Institutet för hälsa 

och välfärd. Uppgifter om expedierade recept som ersätts av sjukförsäkringen fås från 

Folkpensionsanstalten. 

Alla anställda vid Statistikcentralen är bundna av sekretess och av den nationella lagstiftningen som tryggar 

integritetsskydd samt av EU:s allmänna dataskyddsförordning.  

 

12. Överförande eller utlämnande av uppgifter till aktörer utanför forskningsgruppen 

Uppgifter överförs eller utlämnas inte till aktörer utanför forskningsgruppen som enskilda filer. Det 

insamlade undersökningsmaterialet, från vilket personers identifieringsuppgifter tagits bort, kan användas 

för forskningssyften gentemot en forskningsplan och godkänt forskningstillstånd gällande användning av 

materialet. Behandlingen av forskningsmaterialet sker endast via Statistikcentralens FIONA-

distansanvändningssystem. Överlåtande av uppgifterna för forskarnas bruk förutsätter användning av 

distansanvändningssystemet och godkännande av dess användarvillkor. Utnyttjande av uppgifter ur 

administrativa register sker endast på separata användningstillstånd utfärdade av ansvariga 

administratörer för de enskilda registren (UBS, THL, Fpa, Statistikcentralen).  

 

13. Utlämnande av uppgifter till stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES) 

Personuppgifter överförs inte till stater utanför EU eller ESS. 

 

14. Automatiskt beslutsfattande och profilering 

Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering. 

 

15. Principer för skydd av personuppgifter 

Uppgifterna är sekretessbelagda. Tillgång till forskningsmaterialet begränsas till Statistikcentralens FIONA-

distansanvändningssystem (användarnamn, lösenord, registrering av användning). Direkta 

identifikationsuppgifter avlägsnas från materialet innan analysfasen.  

 

16. Tiden för bevarande av personuppgifter 

https://taika.stat.fi/


Undersökningsmaterialet förvaras vid Statistikcentralen högst till och med 31.12.2045 då det senast 

förstörs. 

 

17. Är överlåtande av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsbaserat krav och påföljder vid 

utelämnande av uppgifter  

Överlåtande av personuppgifter är inte en lagstadgad eller avtalsbaserad plikt. Forskningsprojektet samlar 

dock inte in nya uppgifter from mottagare av information, utan undersökningen görs utgående från 

registeruppgifter. 

 

18. Rättigheter förknippade med behandlingen av personuppgifter 

Enligt dataskyddslagstiftningen gäller följande rättigheter 

• Rätten att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten 

• Rätten till tillgång till uppgifter 

• Rätten att rätta uppgifter 

• Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter 

• Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter 

I samband med vetenskaplig forskning kan undantag göras från ovan nämnda rättigheter enligt den 

nationella lagstiftningen. Nödvändigheten av att göra undantag ska prövas från fall till fall. 

 


