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Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsbeskrivning för
den registrerade
Personuppgifter som behandlas vid uppföljningen och utvärderingen av
försöket med tvåårig förskoleundervisning
1 Allmänt
Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information till den registrerade (fysisk person)
enligt artikel 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016. Denna anmälan har
i sin ursprungliga form (28.9.2021) delats till vårdnadshavarna för de barn som deltar i
utvärderingarna innan personuppgifterna har samlats in och den har varit tillgänglig på
undervisnings- och kulturministeriets webbplats. Anmälan har preciserats den 1
november 2021 i fråga om de uppgifter som samlas in om de anställda inom
småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
Den uppdaterade versionen har sänts till de anställda inom småbarnspedagogiken,
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, aktuella kontaktpersoner i
kommunerna samt gjorts tillgänglig på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

2 Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
Undervisnings- och kulturministeriet
Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 STATSRÅDET
E-postadress: kirjaamo@minedu.fi
Tfn 0295 16001 (Statsrådets växel)

3 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter
Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud
E-postadress: okmtietosuojavastaava@minedu.fi
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET

4 Syften för behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter behandlas för uppföljningen och utvärderingen enligt 10 § i lagen om ett
försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020, försökslagen).
I uppföljningsundersökningen utreds uppnåendet av syftet med försöket med den tvååriga
förskoleundervisningen genom att man följer upp och utvärderar verkställandet av
försöket, målgruppen, försökets pedagogiska och funktionella förfaranden, grunderna för
läroplanen för försöket och de lokala läroplanerna. På det sättet fås information och
erfarenheter om hur de praktiska arrangemangen för den tvååriga förskoleundervisningen
har lyckats i försökskommunerna och om t.ex. barnen, familjerna och fostringspersonalen
har varit nöjda med försöket.

I uppföljningsundersökningen jämförs försöks- och kontrollgruppen och utreds vilka
konsekvenser den tvååriga förskoleundervisningen har haft för de barn som hör till
försöksgruppen. Resultaten av uppföljningen och utvärderingen ger evidensbaserad
information som stöd för beslutsfattandet.

5 Grund för behandlingen av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter grundar sig med stöd av artikel 6.1 c i EU:s allmänna
dataskyddsförordning på ministeriets lagstadgade uppgifter.
-

Lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020) 3 och 10 §
Statsrådets reglemente (262/2003) 11 och 18 §
Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 1 §

6 Kategorier av registrerade, kategorier av personuppgifter och
källor till personuppgifterna
Barn och kontrollgrupper som deltar i försöksverksamheten utvärderas genom enkäter
som baserar sig både på tidigare finländska enkäter och på frågor som har använts
internationellt. Med enkäterna kartläggs barnens språkliga och matematiska färdigheter,
sociala färdigheter, självkänsla och välbefinnande. Uppgifterna samlas in genom tre
enkäter som genomförs för försöksgruppen i början av den tvååriga
förskoleundervisningen, i början av det andra året av den tvååriga förskoleundervisningen
och i början av grundskolan. För kontrollgruppen genomförs motsvarande enkäter
samtidigt inom småbarnspedagogiken, i början av den ettåriga förskoleundervisningen
och i början av grundskolan. Dessutom genomförs eventuellt för en del barn separata
uppföljningsenkäter senare under den grundläggande utbildningen.
För genomförandet av enkäten används det försöksregister som enligt försökslagen förs
av Utbildningsstyrelsen. Ur försöksregistret plockas namnen på de barn som deltar i
enkätundersökningen, deras studentnummer samt uppgifter om verksamhetsstället inom
småbarnspedagogiken eller skolan. Utbildningsstyrelsen sänder uppgifterna till Centret
för inlärningsanalys vid Åbo universitet, som genomför enkäterna elektroniskt tillsammans
med personalen vid verksamhetsstället inom småbarnspedagogiken eller skolan. Alla
uppgifter behandlas i en datasäker miljö och endast en begränsad grupp personer som
är bundna av tystnadsplikt har tillgång till uppgifterna.
De uppgifter som samlats in i enkäten kompletteras med enkätuppgifter som samlats in
av personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen, de tjänsteinnehavare som ansvarar för den kommunala
småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna samt med registerbaserade uppgifter.
Källor till de registerbaserade uppgifterna om barnet är försöksregistret för försöket med
tvåårig
förskoleundervisning
som
förs
av
Utbildningsstyrelsen
samt
informationsresurserna Varda och Koski, de register som skolorna upprätthåller samt det
registerbaserade forskningsmaterial som Statistikcentralen upprätthåller. Till
enkätmaterialet kan fogas följande registerbaserade bakgrundsuppgifter och
uppföljningsuppgifter om barnet:
- modersmål, födelseort och födelsetid, kön, nyckeltal som beskriver
boendeområden (källa: Statistikcentralen)

-

nyckeltal för verksamhetsställen och grupper inom småbarnspedagogiken,
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (källa:
informationsresurserna Varda och Koski samt försöksregistret)
vitsord, frånvaro och disciplinära åtgärder i grundskolan (källa: skolornas register
och informationsresursen Koski).

Vid framtagandet av nyckeltal som beskriver verksamhetsställen och boendeområden
används utöver registermaterialet även uppgifter som samlats in genom webbenkäter
riktade till de tjänsteinnehavare som ansvarar för den kommunala småbarnspedagogiken,
lärarna inom småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna för barn som deltar i
försöksverksamheten och för barn som hör till kontrollgruppen. Till enkätmaterialet fogas
därtill från registerbaserade forskningsmaterial som Statistikcentralen upprätthåller
bakgrundsinformation om barnets vårdnadshavare eller föräldrar samt personalen inom
småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
Dessa uppgifter används i den statistiska analysen för att öka den statistiska styrkan och
inrikta analysen. Bakgrundsuppgifterna är: kön, modersmål, födelseort och födelsetid,
tidpunkt för flytten till Finland (om personen är född utomlands), nyckeltal som beskriver
arbetsplats och boendeort, inkomster, yrke, utbildning samt i fråga om barnen i familjen,
antal, kön och födelsetider. Personbeteckningarna behandlas vid samkörning av
registeruppgifterna. Källan till personbeteckningarna för de anställda inom
småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är
de instanser som företräder deras arbetsgivare. Föräldrarnas personbeteckningar fås från
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
Samkörningen av enkätmaterialet och den registerbaserade informationen görs vid
Statistikcentralen. Efter att uppgifterna har samkörts ersätts personernas namn,
studentnummer, personbeteckningar och eventuella andra direkta identifieringsuppgifter
i materialet med en s.k. pseudoidentifiering, varvid en enskild person inte kan identifieras
utifrån direkta identifieringsuppgifter. De direkta identifieringsuppgifterna förvaras åtskilt
från annat material och de är tillgängliga endast för de anställda vid Statistikcentralen vars
arbetsuppgifter omfattar behandling av sådant material.
Forskningsgruppen analyserar det pseudonymiserade forskningsmaterialet i
Statistikcentralens krypterade distansgränssnitt, där endast forskare som fått
forskningstillstånd för detta projekt kan logga in. Av de forskningsresultat som publiceras
går det inte att identifiera enskilda personer, verksamhetsställen inom
småbarnspedagogiken eller skolor.
Efter att den uppföljningsundersökning som föreskrivs i försökslagen har avslutats
arkiveras undersökningsmaterialet genom ett gallringsbeslut av Riksarkivet. Försöket
bedöms ge upphov till ett också internationellt sett betydande forskningsmaterial. Det är
möjligt att det arkiverade försöksmaterialet blir föremål för longitudinella undersökningar
och att materialet kombineras med andra enkät- och registeruppgifter. Registerbaserade
uppföljningsuppgifter om barnet kan samlas in under hela barnets liv. Med hjälp av enkätoch registeruppgifterna kan man i fråga om de barn som deltagit i enkäten undersöka till
exempel skolgången inom den grundläggande utbildningen samt utbildnings- och
yrkesval efter den grundläggande utbildningen, sysselsättning, inkomster och
familjesituation.

7 Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av

-

Forskningsgruppen som genomför uppföljnings- och utvärderingsundersökningen
Statistikcentralen
Försökskommunerna

Det är möjligt att de arkiverade uppgifterna senare lämnas ut för andra undersökningar.

8 Överföring av personuppgifter till länder utanför EU eller EES
eller till internationella organisationer
Personuppgifter lämnas inte ut till länder utanför EU eller EES eller till internationella
organisationer.

9 Lagringstid för personuppgifter
En slutrapport om uppföljningen och utvärderingen av försöket utarbetas för statsrådet
och riksdagen år 2025. Uppföljnings- och utvärderingsmaterialet bevaras tills
slutrapporten har offentliggjorts.
Efter att den uppföljningsundersökning som föreskrivs i försökslagen har avslutats
arkiveras undersökningsmaterialet genom ett gallringsbeslut av Riksarkivet. Riksarkivet
bedömer innehållet i det material som ska arkiveras med beaktande av
forskningsbehoven och skyldigheterna enligt dataskyddslagarna. Det arkiverade
datamaterialet skyddas på det sätt som förutsätts i lag.

10 Den registrerades rättigheter
Den registrerade eller dennes vårdnadshavare har rätt att av den
personuppgiftsansvarige få information om huruvida hans eller hennes personuppgifter
behandlas.
Den registrerade har även rätt att begära:
- personuppgifter som gäller honom eller henne själv
- att den personuppgiftsansvarige rättar eller raderar felaktiga eller föråldrade uppgifter
- begränsning av behandlingen av personuppgifter
Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter inte är
lagenlig har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

11 Automatiskt beslutsfattande och profilering
Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering som har
konsekvenser för de registrerades rättigheter eller friheter.

12 Skydd för personuppgifterna
I egenskap av personuppgiftsansvarig har undervisnings- och kulturministeriet vidtagit de
tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs samt kräver dessa även av
personuppgiftsbiträdena.

