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Vi undersöker vilka grundläggande färdigheter som behövs inom olika 
livsområden 

Du har valts med i en omfattande internationell intervjuundersökning. Datainsamlingen i Finland är en 

del av OECD:s undersökning om vuxnas färdigheter (PIAAC). Med hjälp av undersökningen kartläggs 

t.ex. hur arbetskraftens kompetens motsvarar det moderna samhällets kompetensbehov. För att få 

tillförlitliga resultat behöver vi också ditt svar, du är väl med! 

Det är lätt att delta  

Uppgifterna i undersökningen samlas in genom intervjuer. Statistikcentralens intervjuare kontaktar 

dig inom kort för att komma överens om en intervju. Du behöver inte förbereda dig inför intervjun. 

Du kan också själv kontakta intervjuaren. Kontaktinformationen finns nedtill i brevet. 

Ingen kan ersätta dig som uppgiftslämnare 

För undersökningen har 8 000 personer i åldern 16–65 år slumpmässigt tagits ut. I undersökningen 

representerar du personer i din ålder som bor i ditt område, och du kan inte bytas ut mot någon 

annan. Undersökningen ger en tillförlitlig helhetsbild bara om personer med olika bakgrund och i 

olika livssituationer deltar.  

Om du deltar i undersökningen får du ett elektroniskt presentkort värt 20 euro. Dessutom utlottas 

tre presentkort till S-gruppen värt 500 euro bland alla som svarat. 

Vi tar hand om ditt dataskydd 

Vi behandlar dina svar konfidentiellt. Statistikcentralens anställda har tystnadsplikt. Det är inte möjligt 

att identifiera enskilda personer som deltagit i undersökningen ur statistikmaterialet.  

Vi bedriver samhälleligt betydelsefull forskning 

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller 

samhällsförhållanden. Statistikcentralen genomför datainsamlingen i samarbete med Pedagogiska 

forskningsinstitutet på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet samt Arbets- och 

näringsministeriet.  

Vänd →  
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Grunden för 

behandlingen av 

personuppgifter 

Det allmänna intresse som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

Personuppgiftsansvarig Undervisnings- och kulturministeriet samt Arbets- och näringsministeriet 

Uppgifter som 

sammanslås med 

insamlat material 

För att underlätta svarandet används följande registeruppgifter: modersmål, födelsedatum, 

kön, utbildnings-, yrkes- och arbetsplatsuppgifter. Statistikcentralen kompletterar det 

insamlade materialet med registeruppgifter från olika tidpunkter, om dig och om andra 

medlemmar i ditt bostadshushåll: ålder, registrerat kön, civilstånd, uppgifter om familj, 

boende och boningsort, utbildnings- och examensuppgifter, uppgifter om inkomster, 

förmåner och sysselsättning, yrkes- och arbetsplatsuppgifter, uppgifter om jobbsökning, 

skatte- och förmögenhetsuppgifter, modersmål, medborgarskap, invandringsår och 

födelseland samt uppgifter om dödsorsak och dödsår. Också i det fallet att svaren är 

ofullständiga kan de utnyttjas i materialet. 

Överlåtelse och förvaring 

av material 

Statistikcentralen överlåter anonymiserat material för forskningsändamål till de 

forskningsorganisationer som uppräknas i dataskyddsbeskrivningen. Materialet förvaras 

utan identifikationsuppgifter tills vidare.  

Dataskyddsbeskrivning 

för datainsamlingen 

Mera information om behandlingen av dina personuppgifter (inkl. den registrerades 

rättigheter) ges här: https://tem.fi/sv/dataskyddsbeskrivningar 

Källa till 

kontaktinformation 

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som baserar sig på befolkningsregistret. 

Annan kontaktinformation, såsom dina och dina hushållsmedlemmars telefonnummer: 

offentligt tillgängliga källor. 

Din kontaktinformation lämnas inte ut utanför Statistikcentralen. 

Ytterligare information om undersökningen och förfrågningar 

Mera information om undersökningen får du av intervjuaren och på internet på adressen www.stat.fi/piaac_sv 

eller https://ktl.jyu.fi/fi/piaac Du kan kontakta oss per e-post på adressen piaac.info@stat.fi  
 

Tack för samarbetet! 
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