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Dataskyddsbeskrivning – Lärarnas användning av arbetstid 
 

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ gör en enkätundersökning hösten 
2022. Syftet är att undersöka hur lärarna använder sin arbetstid och orkar i arbetet. 
För enkäten har 7 000 personer slumpmässigt valts ut. De har alla antingen avlagt 
examen som ger lärarbehörighet eller under statistikåret 2021 arbetat som lärare 
enligt Statistikcentralens sysselsättningsmaterial. 

I undersökningen utreds hur mycket tid som i praktiken går åt till olika 
arbetsuppgifter samt under vilka veckodagar och vilka tider på dygnet arbetet 
utförs. 

Undersökningen genomförs på uppdrag av OAJ av Statistikcentralen. 
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör 
utredningar som gäller samhällsförhållanden. 

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner 
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ 
Postadress: PB 20 00521 HELSINGFORS 
Besöksadress: Klockbron 7, Helsingfors 

Kontaktperson: Mika Väisänen  
mika.vaisanen@oaj.fi  
tel. 020 748 9618 

2. Dataskyddsombud 
Dataskyddsombud: Karoliina Huuskonen 
Postadress: PB 20 00521, Helsingfors 
E-post: karoliina.huuskonen@oaj.fi  

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter 
Huvudsakligt ändamål: genomföra enkätundersökningen av lärarnas användning 
av arbetstid. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 
6.1 e i dataskyddsförordningen: genomförandet av en vetenskaplig undersökning 
av allmänt intresse (4 § 3 punkten i dataskyddslagen (2018/1050)). 

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras 
Uppgifter som möjliggör direkt identifiering av en person lagras hos 
Statistikcentralen i 12 månader efter att datainsamlingen avslutats varefter dessa 
personuppgifter kommer att förstöras. 

Det färdiga statistiska materialet, från vilket de uppgifter som möjliggör en direkt 
identifiering av personen har tagits bort, lagras varaktigt i elektroniskt format.  
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5. Personuppgifter som behandlas 
Följande personuppgifter kommer att behandlas för att genomföra 
datainsamlingen av studien: 

• personens efternamn och förnamn 
• hemadress 
• e-postadress  

 
Följande övriga uppgifter om personen lagras i statistikmaterialet: 

• personens kön, födelseår, språk, medborgarskap och boendekommun 
samt avlagda examina 

 
Dessutom lagras följande uppgifter om personens huvudsakliga arbetsplats 
(=läroanstalt) i statistikmaterialet: 

• antalet elever vid läroanstalten 
• läroanstaltens undervisningsspråk 
• typ av kommun och landskap där läroanstalten är belägen 

6. Källor som i regel används 
Personens kontakt- och bakgrundsinformation: Statistikcentralens databas som 
grundar sig på befolkningsdatasystemet  

Information om läroanstalten: Statistikcentralens läroanstaltsregister 

7. Utlämnande av uppgifter 
Personuppgifter lämnas inte utanför Statistikcentralen i identifierbar form.  

8. Överföring till länder utanför EU och EES 
Personuppgifter överförs inte i identifierbar form till länder utanför EU eller EES 
eller till internationella organisationer. 

9. Automatiserat beslutsfattande 
Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande. 

10. Den registrerades rättigheter  
Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens 
webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html  

  
11. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet  

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett 
klagomål till dataombudsmannens byrå. 

Dataombudsmannens byrå  
Besöksadress: Fågelviksgränd 4, 00530 Helsingfors  
Postadress: PB 800, 00531 HELSINGFORS  
E-post: tietosuoja(at)om.fi  
Telefonväxel: 029 566 6700  
Registratorskontor: 029 566 6768  

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens 
byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv 
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