
Dataskyddsmeddelande för PISA 2022 -studien  

 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie vars syfte är att 

utvärdera utbildningssystemen genom att undersöka 15-åriga elevers färdigheter och kunskaper. Den 

världsomfattande PISA -studien har genomförts vart tredje år sedan år 2000 och genomförs av OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development). 

Finland kommer att delta i PISA-studien år 2022.  

Syftet med studien är att sammanställa statistikuppgifter om elevernas färdigheter som kan användas i att 

utveckla den nationella och internationella utbildningen.  

Vårt förhållande till elevernas integritet och skydd av personliga uppgifter tas på största allvar. En enskild 

elev eller skola kan inte individualiseras eller identifieras från rapporter och material som genererats från 

svaren i PISA -studien. 

Om du inte vill svara på någon fråga kan du lämna den obesvarad. Svaren i PISA -studien påverkar till 

exempel inte elevens rättigheter eller t.ex. betyg.  

Detta dataskyddsmeddelande beskriver vad undervisnings- och kulturministeriet och de underleverantörer 

som samlar in forskningsdata för dess räkning gör med uppgifterna som samlats in som en del av PISA -

studien. Det förklarar också hur man tar hand om din integritet. I dataskyddsmeddelandet står det bland 

annat följande: 

• vem som samlar in uppgifterna och på vilket sätt 

• vilken information som samlas in för PISA -studien 

• vilken rättslig grund har man för insamlingen och hanteringen av data 

• till vem informationen kan lämnas ut  

• var och hur länge personuppgifter sparas samt 

• varifrån och hur du kan få mer information 

 

1. Vem beställer PISA-studien eller samlar in informationen? 

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för PISA -studien och dess finansiering i Finland. Centret för 

utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet och Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä 

universitet ansvarar som det nationella PISA -centret för det praktiska genomförandet av PISA -studien i 

enlighet med uppdraget från undervisnings- och kulturministeriet.  

Myndigheterna i varje land som deltar i PISA -studien agerar som personuppgiftsansvariga för sitt eget land 

i den mening som avses i EU: s allmänna dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679). I Finland är personuppgiftsansvarig undervisnings- och kulturministeriet och Centret för 

utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet och Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä 

universitet fungerar på dess vägnar som personuppgiftsbiträden. Hanteringen av personuppgifter har 

avtalats i avtalen mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträden i enlighet med EU: s 

allmänna dataskyddsförordning. 

2. Vilken information samlas in för att genomföra PISA -studien? 

För att kunna genomföra PISA -studien samlar det nationella PISA -centret in följande personuppgifter från 

eleverna: 

• namn 



• födelsedatum 

• kön 

• årskurs 

• studieprogram 

• information om eventuella specialarrangemang samt  

• information om elevens och hens föräldrar är födda i ett annat land än Finland. 

I studien samlas in utvärderingsinformation om elevernas kunskaper i läsning, matematik och de 

naturvetenskapliga ämnena samt i kreativt tänkande. Informationen utformas utgående från de givna 

provsvaren. I studien ingår också en elevenkät som behandlar elevernas attityder till skola och lärande, 

samt en del bakgrundsinformation. Skolenkäten riktar sig till rektorerna i de deltagande skolorna. 

Enskilda elever eller skolor kan inte individualiseras eller identifieras i någon av de rapporter eller material 

som görs baserat på den information som erhållits från studien. 

Eleven markerar också sitt födelsedatum och kön i enkäten själv. Enkäten fylls i elektroniskt. 

3. Vad är den rättsliga grunden för insamlingen och hanteringen av informationen? 

Den rättsliga grunden för personuppgifter som samlas in i samband med PISA -studien är EU: s allmänna 

dataskyddsförordning artikel 6 punkt 1 e. Detta innebär att hanteringen av personuppgifter är nödvändig 

för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller vid utövande av den offentliga makten som 

tillkommer personuppgiftsansvarige. Som utbildningsmyndighet har undervisnings- och kulturministeriet i 

uppgift att utvärdera, utveckla, föra statistik över och följa utbildningen så som föreskrivs i 

grundutbildningslagen (628/1998). 

4. Till vem utlämnas dina personuppgifter?  

Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet och Pedagogiska forskningsinstitutet vid 

Jyväskylä universitet samlar in personuppgifter på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. 

Institutionerna ger utvärderings- och enkätinformationen som de tagit fram till aktörerna för det 

internationella konsortiet (ETS i USA, Westat i USA och dess underleverantör ACER i Australien) så att de 

ska sammanställa statistiken. All information som kan identifiera en enskild elev eller skola har dock tagits 

bort före överlåtandet av materialet. Sådana åtgärder kallas för pseudonymisering av informationen. OECD 

har ingått ett avtal med PISA -konsortiets aktörer (ETS i USA, Westat i USA och dess underleverantör ACER i 

Australien) om bearbetningen av informationen från PISA -studien. 

5. Var och hur länge sparas personuppgifterna?  

Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet sparar prov- och enkätsvaren från studien samt 

elevernas identifieringsinformation. Dessa uppgifter sparas endast för att kunna användas för PISA-studien 

och till dess följande studier (t.ex. uppföljningsstudier). Uppgifterna kommer att raderas senast tio (10) år 

efter publiceringen av resultaten från PISA -studien. 

Materialets och informationens säkerhet och konfidentialitet säkerställs enligt kraven som står i EU: s 

allmänna dataskyddsförordning. Av säkerhetsskäl sparas all information som kan anslutas till eleven i låsta 

utrymmen och kommer inte att överföras till Internet vid något tillfälle. 

6. Hur kan jag påverka hanteringen av mina personuppgifter?  

Eftersom hanteringen av personuppgifter som ingår i PISA -studien grundar sig på utförandet av en 

lagstadgad uppgift för utbildningsmyndigheten, behöver man inte be om någon särskild tillstånd från elever 



eller deras föräldrar för hanteringen av personuppgifterna. Om du inte vill svara på någon fråga kan du 

lämna den obesvarad.   

Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet och Pedagogiska forskningsinstitutet vid 

Jyväskylä universitet behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen (EU: s 

allmänna dataskyddsförordning och lagen om dataskydd 1050/2018) i enlighet med individers rättigheter. 

Du har rätt att få se informationen om dig själv och begära rättelse av inkorrekta eller felaktiga 

personuppgifter. Dessutom kan du ange att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter av skäl 

som rör din personliga situation. Hanteringen av dina personuppgifter kommer att begränsas eller avslutas 

om det finns en giltig anledning att göra det i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning. 

Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om att begränsa eller avsluta hanteringen. 

Om du vill utöva de rättigheter som nämns ovan kan du kontakta antingen PISA -studiens 

dataskyddsansvariga [Eija Puhakka; eija.puhakka@jyu.fi; 0400 545 105] eller undervisnings- och 

kulturministeriet [Tommi Karjalainen; tommi.karjalainen@minedu.fi; 0295 330 140]. Vi kan be dig om mer 

information för att verifiera din identitet. 

7. Vem kan ge mig mer information? 

Varje skola som deltar i PISA -studien har en utbildad PISA -skolansvarig. Du kan be om mer information 

från hen eller om du vill ha mer information om det praktiska genomförandet av studien kan du skicka ett 

e-postmeddelande till det nationella PISA-centret PISA2022@jyu.fi 

Om du är orolig för hur dina personuppgifter kommer att behandlas i samband med PISA -studien kan du ta 

upp dina bekymmer direkt med universiteten som hanterar personuppgifterna eller med undervisnings- 

och kulturministeriet. Om du misstänker missbruk av uppgifterna kan du också rapportera det till den 

nationella datatillsynsmyndigheten. Den nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med EU: s allmänna 

dataskyddsförordning är dataombudsmannen i Finland https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle 
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