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Undervisnings- och kulturministeriets
dataskyddsbeskrivning för den registrerade
Personuppgifter som behandlas i forskningsprojektet om
befolkningsutvecklingens inverkan på småbarnspedagogiken,
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
(VN/9839/2021)

1 Allmänt
Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information till den registrerade (fysisk person)
enligt artikel 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016. Denna beskrivning
ges till den registrerade när personuppgifter samlas in.

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

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

4 Syften för behandlingen av personuppgifter
- Forskning om befolkningsutvecklingens inverkan på småbarnspedagogiken,
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
- Framtagning av information om befolkningsutvecklingens inverkan på ministeriets
utvecklings-, styrnings- och lagstiftningsverksamhet.
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5 Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Lagenligheten i behandlingen av personuppgifter bedöms i enlighet med artikel 6.1 e i
dataskyddsförordningen. Grunden för behandlingen av personuppgifter är den
personuppgiftsansvariges utförande av en uppgift av allmänt intresse. Enligt 4 § i
dataskyddslagen (1050/2018) får personuppgifter behandlas om behandlingen behövs
för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistikföring och den står i proportion
till det mål av allmänt intresse som eftersträvas.
Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter:
- Reglementet för statsrådet (262/2003)
- Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010)
- Lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
- Lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

6 Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter
som behandlas
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
Delstudie I
Jämförelse- och utvecklingsmaterial:
o Intervjuer med experter inom utbildningspolitik. Kontaktuppgifter (namn,
organisation, adress, e-postadress) fås från offentliga källor. Ingen annan
identifierbar information samlas in under intervjuerna.
- Enkätmaterial:
o Nationella experter inom utbildningspolitik (utbildningsanordnare,
undervisningschefer, chefer för småbarnspedagogik, anordnare av
småbarnspedagogik). Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, adress, epostadress) fås från offentliga källor. I enkäten samlas information om
organisationen och respondentens position i organisationen samt den
kommun där organisationen har sitt säte.
Delstudie II
- Temaintervjuer:
o Kommunala tjänstemän inom undervisningsväsendet och
småbarnspedagogiken: Kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress)
fås från offentliga källor. I enkäten samlas information om organisationen
och respondentens position i organisationen samt den kommun där
organisationen har sitt säte.
- Hörande av barn och unga i fallstudiekommunerna:
-
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o

o

Barn och unga (3–16 år) väljs ut som informatörer för
småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och/eller den
grundläggande utbildningen i fallstudiekommunen. Kontaktuppgifter
(namn, eventuellt telefonnummer eller e-postadress (möjlighet att
återkalla samtycke eller om det i enkäten framkommer något
alarmerande))
Kontakt med vårdnadshavarna via föräldrakommittéerna. Kontakuppgifter
(namn, telefonnummer/e-postadress).

Delstudie III
-

Expertpaneler
o Viktiga nationella experter, beslutsfattare och intressenter inom
småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning.
Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post) fås från offentliga källor. I
paneldiskussionen representerar experterna sin egen organisation.

7 Personuppgiftskällor när uppgifterna inte erhållits av
personen själv








Man kan registrera sig själv genom att svara på enkäten och delta i intervjuerna.
Kontaktuppgifter till experter inom utbildningspolitik fås från offentliga källor.
Kontaktuppgifter till kommunala tjänstemän inom undervisningsväsendet och
småbarnspedagogiken fås från offentliga källor.
Kontaktuppgifter till viktiga nationella experter, beslutsfattare och intressenter inom
småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning fås från
offentliga källor.
Vårdnadshavarnas kontaktuppgifter begärs av föräldrakommittérna.
Barnens och ungdomarnas eller vårdnadshavarnas kontaktuppgifter begärs av
enheterna för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande
utbildning i fallstudiekommunerna. Samtyckesblanketter i fråga om
småbarnspedagogik och förskoleundervisning begärs av vårdnadshavarna.
Samtyckesblanketter för barn i åldern 7–16 år begärs av barnen och/eller
vårdnadshavarna.

8 Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av
- Helsingfors universitet och Självständighetsjubileets barnstiftelse Itla (som genomför
undersökningen)
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9 Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller
internationella organisationer
Personuppgifter lämnas inte till tredjeländer eller internationella organisationer.

10 Lagringstid för personuppgifter
Materialet arkiveras på Helsingfors universitets och Självständighetsjubileets
barnstiftelse Itlas servrar med signum så att det innehåller endast indirekta
identifieringsuppgifter. Användningen av materialet är skyddad med användarnamn och
lösenord. Forskningsmaterialet sparas fram till publiceringen av slutrapporten, som sker
vid årsskiftet 2022–2023. Efter att projektet avslutats överlåts forskningsmaterialet som
sammanställts under forskningsarbetet i anonymiserad form till Dataarkivet eller något
annat lämpligt dataarkiv som avtalsparterna särskilt kommit överens om för förvaring
och användning för forsknings- och undervisningsändamål.

11 Den registrerades rättigheter
Den registrerade 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.

12 Automatiskt beslutsfattande och profilering
Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering som har
konsekvenser för de registrerades rättigheter eller friheter.
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13 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.

5(5)

