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Ärende: Statistikchefens beslut om ÅSUBs statistikinsamlingar 2023 

  

Enligt 5 § Statistiklag för Åland (1994:42) ska myndigheten efter att ha samrått med 

uppgiftslämnarna eller med företrädare för berörda sektorer besluta vilka uppgifter som ska samlas 

in samt vilka förfaringssätt och tidsfrister som ska iakttas vid uppgiftsinsamlingen. 

Statistikinsamlingarna under 2023 som utgår från verksamhets- och publiceringsplanen framgår av 

bilagan. Dessa insamlingar är regelbundet återkommande. Uppgiftslämnarna meddelas med brev 

eller e-post om den aktuella insamlingen. I de fall där insamlingen förändras i någon större 

utsträckning sker ett samråd med uppgiftslämnarna eller med deras respektive organisationer. 

Uppgifterna samlas i första hand in på elektronisk väg enligt systemet för säker inlämning. Även 

pappersblanketter kan förekomma i vissa fall. 

Skyldigheten att lämna in uppgifter framgår av Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland 7–11 §§. 

Behandlingen av personuppgifter har sin rättsliga grund i artikel 6.1.e i Europaparlamentets och 
rådets förordning 2016/679 (EU:s allmänna dataskyddsförordning), Statistiklag (1994:42) för 
landskapet Åland 14–15 §§ och Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och 
kommunalförvaltningen. 

Personuppgifter och -beteckningar behandlas i enlighet med Statistiklag (1994:42) för landskapet 

Åland 3 § samt i Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen 

31 §. 

Uppgifterna används främst för ÅSUBs egen statistikproduktion, men levereras i vissa fall också till 

andra statistikmyndigheter, vilket framgår av den bilagda förteckningen. Uppgifter kan enbart 

lämnas ut för statistiska ändamål samt för forskning. 

Enligt statistiklagens 13 § ska en myndighet på begäran av en uppgiftsskyldig helt eller delvis befria 

denne från uppgiftsskyldigheten om uppgiftslämnandet innebär oskälig olägenhet för denne och 

befrielsen inte nämnvärt försvårar framställandet av statistiken. 

 

Kenth Häggblom 

Statistikchef  
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Område Statistik Gäller år Uppgiftslämnare

Tidpunkt för 

begäran Syfte Kommentar

Socialväsende Kommunernas sociala verksamhet 2022 Kommuner och kommunalförbund Januari Produktion av statistik, leverans till THL

Barnomsorgen 2022 Kommunerna Januari Produktion av statistik, leverans till Statistikcentralen

Utbildning Grundskolan 2023 Grundskolorna Augusti Produktion av statistik, leverans till Statistikcentralen

Utbildning efter grundskolan 2023 Gymnasiet, Högskolan, Folkhögskolan September Produktion av statistik, leverans till Statistikcentralen

Avlagda examina 2022 Gymnasiet, Högskolan Januari Produktion av statistik, leverans till Statistikcentralen

Utbildning som inte leder till 

examen

2022 Berörda skolor Januari Produktion av statistik, leverans till Statistikcentralen

Lärare 2023 Berörda skolor Mars Produktion av statistik

Löner Offentliga löner 2023 Landskapet, ÅHS, Inkomsregistret Januari Produktion av statistik, leverans till Statistikcentralen

Miljö och energi Avfall 2023 Företag som transporterar eller 

behandlar avfall

December Produktion av statistik, Leverans till 

Landskapsregeringen/EU

Offentlig ekonomi Kommunernas bokslutsstatistik 

och övriga ekonomiska uppgifter

2022 Kommuner och kommunalförbund Januari Produktion av statistik, leverans till Statskontoret

Kommunernas dottersamfund 

m.m.

2023 Kommuner och kommunalförbund November Produktion av statistik, leverans till Statskontoret

Kommunernas budgeter 2024 Kommuner och kommunalförbund November Produktion av statistik

Kommunernas skatteprocenter 2024 Kommuner och kommunalförbund November Produktion av statistik

Kommunernas verksamhet 2022 Kommuner och kommunalförbund Januari Produktion av statistik

Jord- och skogsbruk, 

fiske

Sålda lantbruksprodukter 2022 Vissa företag och producenter Januari Produktion av statistik

Turism Inkvarteringsuppgifter 2023 Inkvarteringsanläggningar Januari Produktion av statistik, leverans till Statistikcentralen

Inresande 2023 Rederier, hamnar, flygplatsen, LR Produktion av statistik Löpande inrapportering

Gästhamnsstatistik 2023 Gästhamnarna April Produktion av statistik

Val

Kandidater i lagtings- och 

kommunalvalet 2023 Landskapet, kommunerna September

Produktion av statistik

Valdeltagande och resultat i 

lagtings- och kommunalvalet 2023 Landskapet, kommunerna September

Produktion av statistik
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