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Tietojen käyttölupahakemus
Ohjeet käyttölupahakemuksen täyttämiseen löytyvät hakemussivulta.

Käyttölupahakemus liitteineen toimitetaan Tilastokeskuksen kirjaamoon:
• sähköpostitse skannattuna: kirjaamo@stat.fi
• postitse osoitteeseen: Kirjaamo 00022 TILASTOKESKUS
• käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Uusi käyttölupa

Käyttöluvan laajennus (l. aineiston laajennus),
dnro TK/354/07.03.00/2021

Käyttäjän lisäys, dnro

Käyttöluvan jatkoaika, dnro

1. Hakija
Hankkeen vastuuhenkilö ja organisaatio
Artturi Björk valtiovarainministeriö

Sähköpostiosoite
artturi.bjork@vm.fi

Puhelin
+358295530030

Organisaation postiosoite
Valtiovarainministeriö PL28

2. Laskutustiedot

Verkkolaskutusosoite tai muu
vastaava, mahdollinen oma viite

Laskutusasiakas (jos eri kuin hakijan organisaatio)
Budjettiosasto, rakenneyksikkö (sama osoite kuin yllä)

3. Tietojen käsittelyyn
osallistujat

Kaikki, jotka vastuuhenkilön
lisäksi käsittelevät aineistoa
suorin tai epäsuorin tunnistein

Nimi, organisaatio, sähköposti ja puhelinnumero
Ulla Hämäläinen, VM, ulla.hamalainen@vm.fi, +358 295 530 421
Annaliina Kotilainen, annaliina.kotilainen@vm.fi, +358 295 530 511
Olli Kärkkäinen, VM, olli.karkkainen@vm.fi,+358 295 530 545
Tuomas Laiho, VM, tuomas.laiho@vm.fi, +358 295 530 815
Jukka Mattila, VM, jukka.mattila@vm.fi, +358295530409
Simo Mentula, VM, simo.mentula@vm.fi, +35829516001
Allan Seuri, VM, allan.seuri@vm.fi, +358 295 530 559

4. Tietojen käyttötarkoitus
Tieteellinen tutkimus
Tilastollinen selvitys

Hankkeen nimi:
Tutkimus Suomen väestöstä ja työmarkkinoista budjettitalouden näkökulmasta

mailto:kirjaamo@stat.fi
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5. Tilastokeskuksesta
pyydettävät tiedot

Tarvittaessa tiedot voi kirjata
erilliselle liitteelle.

A. Mikrosimulointi:
SISU-mikrosimulointimalli ja siihen liittyvät perusaineistot

Muut mikrosimulointiin liittyvät aineistot:

B. Valmisaineistot / palveluaineistot:
EDUC_VIRTA, FOLK muutto, FIRM_ESTAB, FIRM_GROUP, korkeakoulujen hakurekisteri
(EDUC_20152018_tua_harek_001?)

Mikäli pyyntö koskee henkilötason valmisaineistojen (esim. FOLK-moduulien) kokonaisaineistoa,
perustele kokonaisaineistotarve:
Lakiehdotuksien laajuus vaihtelee pieniä joukkoja koskevista koko Suomen väestöön vaikuttaviin
lakiehdotuksiin. Kokonaisaineiston käyttöoikeus on erityisen tärkeä, voidaksemme arvioida luotettavasti
lakiehdotusten vaikutuksia silloin, kun vaikutukset kohdistuvat pieneen joukkoon. Selvityksemme
perustuvat kuitenkin aina ehdollisiin keskiarvoihin tai jakaumiin, ei ikinä yksittäisiin henkilöihin

C. Rekisterimuuttujat (tai aihealue) / muut tiedot (esim. aggregoitu aineisto):

Tiedot pyydetään vuodelta/vuosilta: Aineistot pyydetään saatavilla olevilta vuosilta

6. Muiden viranomaisten
tiedot

Tilastokeskuksen tietoihin liitettävät muiden viranomaisten rekisteritiedot/-aineistot:
Aiempien käyttölupien mukaisesti projektissa käytetään myös TEM:n aineistoja.

7. Aineiston arvioitu
käyttöaika
Lupa voidaan myöntää enintään 5
vuodeksi

Aineiston myöntämisestä 31.12.2025 saakka.

Lyhyt yleiskielinen (muutaman
virkkeen pituinen) tiivistelmä,
jonka perusteella voi muodostaa
yleisen tason käsityksen
hankkeesta: mitä tietoja
käytetään, mihin tarkoitukseen?

Aineiston käyttötarkoitus:
Aineistoa käytetään selvittämään etuus- ja palvelujärjestelmän vaikutuksia työmarkkinoihin ja julkiseen
talouteen. Nyt haettavasta aineistoista koulutusaineistoja tullaan käyttämään korkeakoulujen
rahoitusmallin ja tutkintojen myöntäoikeuksien kehittämisessä, muuttotietoja maahanmuuttoprosessin
ja -lainsäädännön kehittämisessä ja yritysten toimipaikka- ja konsernitietoja yritystukien arvioinnissa.
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8. Hakemusasiakirjojen
julkisuus
(ks. ohje)

Käyttölupahakemus tulisi laatia siten, ettei se sisällä salassapidettäviä tietoja. Tarvittaessa
salassapidettävät tiedot tulisi laittaa erilliseen liitteeseen.

Hakija katsoo, että käyttölupahakemuksen liitteenä oleva tutkimussuunnitelma on salassapidettävä.
Perustelu:

9. Aineiston käyttötapa
Aineiston käyttöoikeutta haetaan

FIONA-etäkäyttöjärjestelmään omaan organisaatioon luovutettavalle aineistolle (ks. ohjeet)

Aineistoa käytetään
Suomessa Suomen ulkopuolella

Kirjaa tähän maat ja organisaatiot, joissa aineistoa käytetään:

10. Liitteet
Toimitettava aina:

Salassapitositoumukset (käyttöluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan lisäksi kaikki tietojen
käsittelyyn osallistujat allekirjoittavat salassapitositoumuksen):

liitteenä toimitettu aiemmin

Tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta/tilastollisen selvityksen suunnitelmasta, max. 3 sivua
(mikrosimuloinnista suunnitelmaa ei tarvita):

liitteenä toimitettu aiemmin

______________________________________________________
Toimitettava tarvittaessa  (ks. ohje):

Tietosuojaseloste (rekisteriseloste):
liitteenä toimitettu aiemmin

Muiden viranomaisten luvat:
liitteenä toimitettu aiemmin

Vapaamuotoinen organisaatiotasoinen selvitys luovutettavan aineiston käytöstä ulkomailla:
liitteenä toimitettu aiemmin

Mallikappale kyselytutkimuksessa vastaajille annettavasta informointi-/suostumuslomakkeesta:
liitteenä toimitettu aiemmin

11. Päiväys ja
allekirjoitukset

Paikka
Helsinki

Aika
28.6.2021

Hakijan allekirjoitus

Artturi Björk

Hakijan organisaation edustajan allekirjoitus

Ulla Hämäläinen



Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av dokument
Electronic signature of a document

Asia / Sak / Case:
VN/25785/2020
VM; Tilastokeskus tutkimuspalvelusopimus

Asiakirja / Dokument / Document:
VN/25785/2020-VM-11
Käyttölupahakemus aineistoihin VIRTA, muutot, korkeakoulujen hakurekisteri,

toimipaikka ja konsernitiedot

Allekirjoitukset / Underskrifter / Signatures:

Allekirjoittaja
Undertecknare
Signed by

Allekirjoituspäivämäärä
Datum för underskrift
Date of signature

Varmenteen myöntäjä
Certifikatutfärdare
Certificate issued by

Björk Artturi 911988125 2021-07-01T08:4 2:48 C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarme nteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates - G3\
OK

Hämäläinen Ulla-Maija
912122953

2021-07-02T13:0 2:25 C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarme nteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates - G3\
OK

Sähköinen varmennetieto / Elektronisk certifikatuppgift / Electronic certificate information:
7ffad70f94b 21cc50 be 9fa2 0cf7f76a 5e 5a 91 fe e9dce b2 e0 a6d b6 761 42 9a 7dca


