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Osaamisen kehittäminen yrityksissä vuonna 2020
’Continuing Vocational Training Survey – CVTS6’
Kysyttävät tiedot
Tutkimuksella selvitetään osaamisen kehittämistä yrityksissä, koulutukseen osallistuneiden ja koulutuspäivien määriä,
opiskelun sisältöä ja kustannuksia. Kurssimuotoisen opiskelun lisäksi selvitetään myös osallistumista muulla tavoin kuin
kursseina toteutettuun koulutukseen. Tutkimus toteutetaan kaikissa EU-maissa ja kansainväliset vertailutaulukot
julkaistaan myös Euroopan Unionin tilastoviraston Eurostatin sivuilla.

Keneltä tietoja kysytään
Tutkimuksen kohdejoukkona Suomessa on noin 3 000 yksityisen sektorin yritystä, joissa on vähintään 10 palkattua
työntekijää. Tutkimuksen kohdeyritykset on poimittu Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Tiedonantovelvollisuus
perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään
Tietoja käytetään CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus tilaston laatimiseen ja EU:n tilastoviraston Eurostatin CVTS,
Yritysten henkilöstökoulutus -tilaston aineistoon. Tutkimuksen tiedot ovat tärkeitä arvioitaessa ja kehitettäessä osaamisen
kehittämistä yrityksissä sekä kansallisella että EU-tasolla.

Vastausohjeet
Kyselyn internetosoite ja yrityksenne kirjautumistunnukset ovat tämän saatekirjeen oikeassa yläkulmassa ja ohjeet
vastaamiseen osoitteessa: http://tilastokeskus.fi/keruu/cvtsk/ohjeet.html.
Tutkimuksessa kysytään tietoja, joita on usein haettava eri lähteistä. Suosittelemme, että ennen verkkolomakkeen täyttöä
tutustutte kysymyksiin oheisen kysymyskoosteen avulla http://tilastokeskus.fi/keruu/cvtsk/lomakkeet.html. Vastaukset on
hyvä koota valmiiksi ennen kuin aloitatte vastaamisen osoitteessa http://stat.fi/keruu/cvtsk.
On tärkeää, että kaikki yritystä, osaamisen kehittämistä ja koulutusta koskevat määrätiedot täytetään. Jos täsmällisiä
tietoja ei yrityksen seurantajärjestelmistä ole saatavissa, niin merkitkää arvio. Tilaston laadun kannalta arvioitu tieto on
parempi kuin kokonaan puuttuva tieto.

Pyydämme vastaustanne viimeistään xx.yy.2021.
Yhteystiedot
Pyydämme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse.
Käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin liittyen:

Sisältökysymyksiin liittyen:

Sähköpostiosoite cvts@stat.fi
Palvelupuhelinnumero 029 551 2222 päivystys arkisin klo 9-15
(ruotsi ja englanti klo 12-15)

Sähköpostiosoite cvts@stat.fi
Tarja Seppänen 029 551 3220

Tietojen käsittelystä, tiedonantovelvollisuudesta ja tietosuojasta kerrotaan laajemmin kirjeen kääntöpuolella.
Kiitos yhteistyöstä!

Jussi Heino
osastopäällikkö
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Lisätietoja tiedonantovelvollisuudesta ja tietojen käsittelystä
Luottamuksellisuus, tietosuoja ja julkisuus
Tilastokeskus käyttää tietoja tilastojen laatimiseen. Tilastotarkoituksiin kerättävät yksikkötason tiedot ovat viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan salassa pidettäviä. Tilastokeskus voi
tilastolain (280/2004) 13 §:n mukaan luovuttaa tietoja myös tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten ilman
suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja.
Tilastokeskus voi luovuttaa tietoja tunnistetietoineen toiselle Suomen tilastoviranomaiselle sen toimialaan kuuluvien
tilastojen laatimista varten. Tilastokeskuksen lisäksi tilastoviranomaisia ovat Luonnonvarakeskus, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos ja Tulli. Tietoja tunnistetietoineen voidaan luovuttaa myös Euroopan parlamentin ja neuvoston
yritysrekisteriä koskevan asetuksen mukaan Eurostatin ylläpitämään monikansallisia yrityksiä koskevaan EuroGroupsrekisteriin (EY N:o 177/2008 artikla 11). Lisäksi Tilastokeskus voi tunnistetietoineen luovuttaa tietoja EU:n tilastolain
(EY N:o 223/2009 artikla 21) mukaisesti tilastovirastojen väliseen yhteistyöhön sekä tilastolain 13 §:n 4 momentin
mukaan Suomen Pankille sen vastuulla olevan Euroopan tilaston kehittämistä, tuottamista ja laadunparannusta varten.
Tiedot on suojattu asiattomalta käytöltä Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti. Tilastolaki kieltää
tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa
päätöksenteossa tai yritystä koskevassa asian käsittelyssä. Yritysten yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat
käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää ko. tietojen käyttöä. Tilastokeskuksen
tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@tilastokeskus.fi. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta:
www.tilastokeskus.fi/meta/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste_yhteisojen_vastaajien_yhteystiedot.html

Tiedonantovelvollisuus
Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ään. Elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia antamaan
salassapitosäännösten estämättä tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot Tilastokeskukselle. Tilastolain 21 §:n
mukaan Tilastokeskuksella on oikeus saada tiedot maksutta.
Tiedonantajilla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos
tietojen antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, eikä vapauttaminen oleellisesti vaikeuta tilaston
laatimista eikä tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuuton haitta tarkoittaa tiedonantajan
poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin.
Lisätietoja tiedonantovelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta sekä lomake vapautuksen hakemiseen löytyy
Tilastokeskuksen internet-sivuilta https://www.tilastokeskus.fi/keruu/yrityksille.html.

Tietojen säilytysajat
Toimitetuista tiedoista muodostetut tietoaineistot säilytetään toistaiseksi.

Tiedonkeruusta
Osaamisen kehittäminen yrityksessä vuonna 2020 tiedonkeruulla kerätään tietoja CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus tilastoa varten. Euroopan unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta. (Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (No 1552/2005) sekä komission toimenpaneva asetus (No 1153/2014)).

Tiedonkeruupalvelu yrityksille
Tilastokeskus tarjoaa yrityksille palvelua, josta voi tarkistaa, missä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa yritys on aiemmin
ollut ja on lähiaikoina mukana. Palveluun voi tilata käyttäjätunnukset sähköpostiosoitteesta
yritystiedonkeruut@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja palvelusta saa osoitteesta tilastokeskus.fi/keruu/yrityksille.html.

