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Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus 2020 -tiedonkeruu
Kysyttävät tiedot
Tilastokeskus kerää tällä tiedonkeruulla tietoja tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta kalenterivuodelta 2020.

Keneltä tietoja kysytään
Tiedonkeruukirje postitetaan koulutuksen järjestäjille. Koulutuksen järjestäjät organisoivat tiedonkeruun
oppilaitoksiltaan. Keruuseen osallistuvat ammatillisten oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, musiikkioppilaitokset,
liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot ja opintokeskukset.

Mihin tietoja käytetään
Tiedoista laaditaan oppilaitosten aikuiskoulutusta kuvaava tilasto.

Vastausohjeet
Tiedonkeruussa käytetään samoja oppilaitoskohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja kuin edellisen vuoden
keruussa. Pyydämme oppilaitoksia vastaamaan sähköisellä lomakkeella 1.–31.3.2021. Kyselyn internetosoite on tämän
kirjeen oikeassa yläkulmassa. Pyydämme säilyttämään käyttäjätunnukset ja salasanat tulevia tiedonkeruita varten.
Tiedonkeruusta on tietoja myös Tilastokeskuksen verkkosivuilla: http://www.stat.fi/keruu/otjk/index.html
Tiedot tallennetaan oppilaitoskohtaisina pääkoulujen tunnuksilla (hallinnollinen yksikkö, jolla on oppilaitostunnus).
Koulutuksen järjestäjä huolehtii, että oppilaitosten kaikkien opetuspisteiden tiedot tulevat mukaan ja että ennen lomakkeen
sulkeutumista oppilaitokset tallentavat tiedoista kopion ja toimittavat sen koulutuksen järjestäjälle mahdollisia tarkistuksia
varten.
Jos oppilaitoksessa ei ole kalenterivuonna 2020 annettu tutkintoon johtamatonta koulutusta, pyydämme ilmoittamaan
siitä lomakkeen kohdassa A.

Pyydämme vastausta viimeistään 31.3.2021.
Yhteystiedot
oppilaitostilastot@tilastokeskus.fi
Puh 029 551 6307 Rauli Eloranta

Luottamuksellisuus ja tiedonantovelvollisuus
Tietojen käsittelystä, tiedonantovelvollisuudesta ja tietosuojasta kerrotaan laajemmin kirjeen
kääntöpuolella.
Kiitos yhteistyöstä!
Jussi Heino
osastopäällikkö

Följebrev på svenska
http://stat.fi/keruu/otjk/ohjeet_sv.html
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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. Lisäksi Tilastokeskus voi tunnistetietoineen luovuttaa tietoja EU:n tilastolain (EY N:o
223/2009 artikla 21) mukaisesti tilastovirastojen väliseen yhteistyöhön.
Tilastolain 12 §:n mukaan valtion ja kunnallisten viranomaisten toimintaa ja julkisten palvelujen tuottamista kuvaavat
muun lainsäädännön mukaan julkiset tiedot ovat julkisia myös tilastotietoina. Henkilöitä koskevat tiedot ovat
luottamuksellisia, ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.
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. Oppilaitosten 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/yhteisojen_vastaajien_yhteystiedot

Tiedonantovelvollisuus
Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ään. 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. Lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta sekä
lomake vapautuksen hakemiseen löytyy Tilastokeskuksen internet-sivulta
https://www.tilastokeskus.fi/keruu/yrityksille.html

Tietojen säilytysajat
Toimitetuista tiedoista muodostetut tietoaineistot säilytetään toistaiseksi.

