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Delta i undersökningen Praxis i arbetslivet och förändringar i den – 
svara på webben! 

Hur fungerar din arbetsgemenskap nuförtiden? Uppskattas din kompetens på arbetsplatsen? 

Hur har digitaliseringen påverkat ditt arbete? Skulle du rekommendera dina vänner ditt jobb? 

Du har slumpmässigt valts till representant för din egen arbetsplats i undersökningen ARBETE2030, 

som koordineras av Arbetshälsoinstitutet. Med hjälp av undersökningen utreds ledningens och 

personalens erfarenheter av praxis i arbetslivet och av förändringar i den. För att vi ska få en 

heltäckande bild också ur personalens synvinkel är det mycket viktigt att du deltar. 

Det är lätt att delta  

• Besvara enkäten via internet inom en vecka (med dator, surfplatta eller smarttelefon).  

Länken till webblanketten och dina personliga koder finns i rutan ovan i brevet.  

• Det är lätt att besvara enkäten och du behöver inte förbereda dig på förhand. Det tar ungefär 

10–15 minuter att besvara enkäten. 

Ingen kan ersätta dig som uppgiftslämnare 

För enkäten har man ur Statistikcentralens sysselsättningsstatistik slumpmässigt valt ut omkring 7 000 

löntagare bosatta i Finland som arbetar i sådana företag eller andra sammanslutningar där en 

företrädare för arbetsgivaren redan tidigare har besvarat en motsvarande enkät. Dina svar är 

konfidentiella och det är frivilligt att svara. Dina svar lämnas aldrig ut till utomstående, såsom en 

representant för arbetsgivaren.  

Vi tar hand om ditt dataskydd 

Undersökningen genomförs som ett samarbete mellan Statistikcentralen och Arbetshälsoinstitutet, på 

uppdrag av programmet ARBETE2030 som ingår i regeringsprogrammet. 

Vi behandlar dina svar konfidentiellt. Statistikcentralens och Arbetshälsoinstitutets personal har 

tystnadsplikt. Det är inte möjligt att identifiera enskilda personer som deltagit i undersökningen ur 

statistikmaterialet. Också i det fallet att svaren är ofullständiga kan de utnyttjas i materialet.  

Statistikcentralen lämnar ut materialet utan identifikationsuppgifter till Arbetshälsoinstitutet. 

Undersökningsmaterialet tillhandahålls för permanent arkivering vid Dataarkivet utan personuppgifter. 

Dataarkivet kan lämna ut material till registrerade kunder för forskning, undervisning och studier. 

Materialet arkiveras permanent i Dataarkivet och vid Arbetshälsoinstitutet. Mera information finns på 

omstående sida.                     

                          Vänd →  

Logga in på blanketten på adressen 

www.stat.fi/svara eller med QR-koden  

Användar-ID   

  
Lösenord  

   

http://www.stat.fi/
https://link.webropolsurveys.com/tilastokeskus?languageId=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4fhttp://www.tilastokeskus.fi/vastaa
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Grund för behandlingen av 

personuppgifter 

Komplettering av 

insamlingsmaterialet 

 

 

Genomförandet av en vetenskaplig undersökning av allmänt intresse 

enligt 4 § 3 punkten i dataskyddslagen. 

Utöver enkätuppgifter används uppgifter som fås ur Statistikcentralens 

företagsregister och sysselsättningsstatistik, såsom yrke- och 

arbetsplatsuppgifter och uppgifter om arbetssökning. Uppgifterna från 

personalundersökningen kombineras med arbetsgivaruppgifterna i den 

första delen av undersökningen. 

Dataskyddsbeskrivning för 

datainsamlingen 

Dataskyddsombudets 

kontaktuppgifter 
 

Mera information om behandlingen av dina personuppgifter finns här:  

https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/tyoelamainnovaatiot/meadow-tutkimus 

Statistikcentralen: tietosuoja@stat.fi  

Arbetshälsoinstitutet: tsv@ttl.fi 

Källa för 

kontaktinformationen 

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på 

befolkningsdatasystemet. 

Kontaktinformation lämnas inte ut utanför Statistikcentralen. 

Ytterligare information om undersökningen och förfrågningar 

Mera information om enkäten finns i den bifogade broschyren samt på adressen:  

https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/arbete2030 

Du kan kontakta oss per e-post: työpaikkatutkimus@stat.fi  

Mera information får du också på Statistikcentralens datainsamlingssidor: 

www.stat.fi/organisaatiokeruu 

Tack för samarbetet!   

Jussi Heino     Tuomo Alasoini 

avdelningschef    forskningsprofessor 

Statistikcentralen    Arbetshälsoinstitutet 
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