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Registerbeskrivning     version 29.05.2019 

 
1. Registeransvarige 

Svenska handelshögskolan 
Arkadiagatan 22 
00100 Helsingfors Finland 
 

2. Kontaktperson gällande ärenden som berör registret 
Susanna Paul 
Svenska handelshögskolan 
Arkadiagatan 22 
00100 Helsingfors Finland 
tfn. +358(0) 40 352 1539 
 

3. Registrets namn 
Register för placeringsuppföljningsenkäter för personer som avlagt högre 
högskoleexamen vid Svenska handelshögskolan. 
 

4. Syftet med behandling av personuppgifter och registrets användningssyfte 
Syftet med placeringsuppföljningsenkäterna är att följa upp den tidiga arbetskarriären 
och arbetsmarknadssituationen för utexaminerade vid Svenska handelshögskolan, att 
utnyttja informationen som fås genom uppföljningen i undersökningar som beskriver 
den tidiga arbetskarriären hos akademiskt utbildade personer samt vid utvecklingen av 
högskoleutbildningen och studiehandledningen och att erbjuda information för studie- 
och karriärplanering för personer som planerar att inleda studier, studerar eller har 
avlagt examen. Registret upprätthålls av Svenska handelshögskolan. 
 

5. Registrets informationsinnehåll 
I registret lagras identifikations- och bakgrundsuppgifter för personer som ingår i 
placeringsuppföljningsenkätens målgrupp (respondenter): examensår, 
matrikelnummer, kön, ålder, nationalitet, modersmål, utbildningsområde, ämne, 
antagnings år, bosättningsort, tidpunkt för examen, studieort, inskrivningstid, 
närvarotid, vitsord och betygsskala för examensarbete, namn, postadress och -nummer, 
stat, telefonnummer, eventuell dödsdag, flytt från Finland, flyttdatum, hemkommun. 
För de som svarat på placeringsuppföljningsenkäten kompletteras dessa uppgifter med 
den information som personen uppgett om sin placering i arbetslivet, faktorer kring 
sysselsättningens kvalitet och de examinerades nöjdhet med studierna med tanke på 
arbetslivet. Identifikationsuppgifterna (matrikelnummer, namn och kontaktuppgifter) 
samt uppgiften om dödsdag används endast då enkäten skickas ut och för att 
sammanföra ovan nämnda bakgrundsuppgifter. 
 

6. Regelmässiga informationskällor 
Respondenternas identifikations- och bakgrundsuppgifter hämtas från Svenska 
handelshögskolans studentdatasystem samt kompletteras med uppgifter från Svenska 
handelshögskolans alumndatasystem. Adressuppgifterna hämtas ur 
befolkningsdatasystem. Svarsuppgifterna fås direkt från respondenternas enkätsvar. 
Respondenterna har möjlighet att svara via en elektronisk e-blankett.  
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7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter 
Ingen utlämning eller överlåtelse av uppgifter. 
 

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES  
Inga uppgifter överförs till länder utanför EU eller EES.  
 

9. Principer för att skydda registret 
Uppgifterna lagras på skyddade nätverksservrar samt på Svenska handelshögskolans 
arbetsdatorer i slutna utrymmen under tiden då data bearbetas. De personer som 
ansvarar för bearbetningen av materialet har ett personligt användarnamn och lösenord 
för inloggning till servern. Användarnamnet och lösenordet är giltiga under 
anställningens varaktighet. Uppgifter som identifierar informanten lagras i registret 
fram till dess att informationen sammanförs, varefter de utplånas. 
 

10. Granskningsrätt 
Uppgifterna används endast för vetenskaplig forskning eller för statistikföring, vilket 
innebär att en rätt till insyn enligt 27 §, 1 mom. 3 punkten enligt personuppgiftslagen 
inte finns. 
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