
Tietojen käyttölupahakemus
Ohjeet käyttölupahakemuksen täyttämiseen löytyvät hakemussivulta.

VATT/213/06.01 /2020

q 0. Og, 2020
211 _

';

Käyttölupahakemus liitteineen toimitetaan Tilastokeskuksen kirjaamoon : Uusi käyttölupa
sähköpostitse skannattuna :
postitse osoitteeseen : Kirjaamo 00022 TILASTOKESKUS
käyntiosoite : Työpajankatu 13, Helsinki

! 2. Laskutustiedot

Verkkolaskutusosoite tai muu
vastaava , mahdollinen oma viite

3. Tietojen käsittelyyn
osallistujat

Kaikki , jotka vastuuhenkilön
lisäksi käsittelevät aineistoa
suorin tai epäsuorin tunnistein

4. I IetOJen Kay[[OLårKOIiUS Tilastollinen Selvitys

Kä luvan laajennus (I. aineiston laajennus),
dnro TK-53-432-13

Käyttäjän lisäys, dnro

Käyttöluvan jatkoaika, dnro

Hankkeen vastuuhenkilö ja organisaatio
Hanna Pesola , Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Sähköpostiosoite
Erikoistutkija

Organisaation postiosoite
', PL 1279, 00101 Helsinki

Laskutusasiakas Qos eri kuin hakijan organisaatio)

Nimi, organisaatio , sähköposti ja puhelinnumero

Salla Kalin (salla.kalin (dlvatt.fi, +358 295 519 508)
', Ilpo Kauppinen (ilpo.kauppinen@vatt.fi, +358295519503)

Kaisa Kotakorpi (Tampereen yliopistoNATT, kaisa. .fi, +358503182487),

Jukka Pirttilä (HYNATT, jukka . .fi, +358505560649),
Britta Rude (IFO-instituutti , Munchen , +49(0)89/92241297),

i Hanna Pesola (hanna .pesola ( .fi, +358403045534),
Matti Sarvimäki (Aalto -yliopisto , .fi, +358403045515),
Jouko Verho (jouko . . fi, +358503464528),
Kari Hämäläinen ( .fi, +358403045518),
Laura Ansala (Helsingin kaupunki , kaupunginkanslia , kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö,
laura .ansala ( , +358503412015),
Mikko Silliman (silliman (
Briitta van Staalduinen (vanstaalduinen (dlg.harvard .edu, +3580403772735),
Isa Kuosmanen (Geneva School of Economics and Management , Institute of Economics and
Econometrics , ETH Zurich, .fi, +358503291119),

ISa Tieteellinen tutkimus

Hankkeen nimi:
'; Maahanmuuton vaikutukset
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Ti LastOkeskus

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

5. Tilastokeskuksesta
pyydettävät tiedot

Tarvittaessa tiedot voi kirjata
erilliselle Iiitteelie.

7. Aineiston arvioitu
käyttöaika
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Aineiston käyttötarkoitus:
Hankkeen aineistoa laajennetaan neljällä valmisaineistolla ja Hanna Pesolan valmiiksi tyästämällä
oppilaitostaululla (muuttujakuvaus liitteenä).

Lisäksi lisätään Tuomas Pekkarinen käyttäjäksi.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa tarkastellaan toteutetun intervention vaikutuksia heikoimmassa
asemassa olevien nuorten tulemiin.

A. Mikrosimulointi:
SISU-mikrosimulointimallija siihen liittyvät perusaineistot

Muut mikrosimulointiin liittyvät aineistot:

B. Valmisaineistot / palveluaineistot:
EDUC_OPISK (kaikki saatavilla olevat vuodet)
EDUC_TREK (kaikki saatavilla olevat vuodet)
EDUC_TYHR (kaikki saatavilla olevat vuodet)
EDUC_VIRTA kaikki saatavilla olevat vuodet
FOLK lapsi-vanhempi -vuosiaineisto (1970, 1975, 1980, 1985, 1987 - tuoreimpaan saatavilla olevaan
asti)

HUOMI Muista aineistoista on hyötyä jo ennen VIRTA-aineistoa , eli ne otetaan mielellään käyttöön heti,

Mikäli pyyntö koskee henkilötason valmisaineistojen (esim. FOLK-moduuhen ) kokonaisaineistoa,
perustele kokonaisaineistotarve:
Hankkeemme käsittelee maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien Iapsia , ja kokonaisaineisto on tarpeen,
koska tarkasteltavat ryhmät ovat havaintomääriltään pieniä.

C. Rekistenmuuttujat (tai aihealue ) / muut tiedot (esim. aggregoitu aineisto):
Hanna Pesolan valmiiksi työstämä oppilaitostaulu (muuttujakuvaus liitteenä).

Tilastokeskuksen tietoihin liitettavat muiden viranomaisten rekistentiedot / aineistot:

Postiosoite Käyntiosoite : Puhelin WWW.tilastokeskus.fi
00022  TILASTOKESKUS Työpajankatu 13, Hels inki 029 551 1000 Y-tunnus 0245491-1
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i 8. Hakemusasiakirjojen
julkisuus
(ks. ohje)

11. Päiväys ja
allekirjoitukset
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Käyttäiupahakemus tulisi laatia siten , ettei se sisällä salassapidettäviä tietoja . Tarvittaessa
salassapidettävät tiedot tulisi laittaa erilliseen liitteeseen.

Perustelu:

..........................
Aineiston käyttöoikeutta haetaan
® FIONA-etäkäyttäjärjestelmään omaan organisaatioon luovutettavalle aineistolle (ks. ohjeet)

Kirjaa tähän maat ja organisaatiot, joissa aineistoa käytetään:
Suomi : VATT, Aalto -yliopisto , Tampereen yliopisto , Helsingin kaupunki
Saksa : I FO-instituutti
Sveitsi : Geneva School of Economics and Management, Institute for Economics and Econometrics,
ETH Zunch

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

® toimitettu aiemmin

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

® liitteenä

Toimitettava tarvittaessa (ks. ohje):

Tietosuojaseloste (rekistenseloste):
® toimitettu aiemmin

Muiden viranomaisten luvat:
toimitettu aiemmin

Vapaamuotoinen organisaatiotasoinen selvitys luovutettavan aineiston käytöstä ulkomailla:
toimitettu aiemmin

Mallikappale kyselytutkimuksessa vastaajille annettavasta informointi-Lsuostumuslomakkeesta:
toimitettu aiemmin

Paikka
Helsinki

Hakijan allekirjoitus

Hanna Pesola

Käyn tio soite- Puh eI  n www 1i astokeskus_fi
00022 T!LAS tOKESKUS Tyopaiankatu ?3 Helsinki 029 551 1000 V-tunnus 0245491-1
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Research pian

The study will evaluate interventions that have recently been implemented in Finnish middle
schools with the aim of reducing the risk of social exclusion . The interventions have been
implemented as randomized controlled trials and have targeted students of the most vulnerable
population groups by focusing on schools located in deprived neighborhoods and on schools with
a large fraction of first and second generation immigrants . Particular emphasis has been given to
easing the transition from compulsory to secondary education.

There are good grounds to hypothesize that the lack of trust between teachers, children and their
parents may create fractions that hamper the transition from primary to secondary education, and
the wider integration into Finnish society . Many of the students come from diverse ethnic
backgrounds and may lack information about the functioning of Finnish society . We have designed
research -based interventions that aim to increase intrinsic motivation of students , to provide
them with needed skills and information for coping successfully with their learning challenges and
to connect them better with the school communities. In order to achieve these goals, our
interventions have targeted the students and their parents and teachers . The design and
implementation of these interventions have greatly benefited from the experience of the NGO
Walter on building trust and easing tensions among students , teachers and parents - particularly,
but not exclusively , in multicultural middle schools.

The interventions have been designed in such a way that later research can keep track of the
students during the coming decades and thus evaluate the truly long -term effects of these
interventions . In the current study we will evaluate the short-term effects of the intervention on
educational outcomes such as application behavior , choice of track , attendance and graduation in
secondary and tertiary education . For these evaluations , we will link the encrypted school
identifiers of the intervention schools to register data on educational outcomes.
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Hanna Pesolan työstämä oppilaitostaulu a53-hankkeelle (kuvaus 9.6.2020)

Muuttuja Selite

vuosi Lukuvuosi

skoulu Suojattu koulun oppilaitostunnus

luokka Koululuokan koodi

koulutyyppi Koulutyyppi. koekoulu: koulutyyppi=l, kontrollikoulu: koulutyyppi=0
osallistui Hankkeessa mukana olevat koulut: osallistui=l, ei mukana: osallistui=0
luokkatyyppi Interventiotyyppi.Ei interventiota:luokkatyyppi=O,kevyt:  luokkatyyppi=l, i ntensi ivinen:luokkatyyppi=2



Peter Sylvester sson

Lähettäjä : Huhtala Anni (VATT) <anni.huhtala@vatt.fi>
Lähetetty : keskiviikko 10. kesäkuuta 2020 12:21
Vastaanottaja : VATT Kirjaamo; STAT YHT Kirjaamo
Aihe: RE: Käyttölupahakemus

Hei,

1 0. O6.

kuittaan omasta puolestani, että allekirjoittamani (pdf-allekirjoitus) käyttölupahakemus on kunnossa.

Ystävällisin terveisin,
Anni Huhtala

From: VATT Kirjaamo <kirjaamo@vatt.fi>
Sent: keskiviikko 10. kesäkuuta 2020 9.45
To: kirjaamo@stat.fi
Cc: Pesola Hanna (VATT) <hanna.pesola@vatt.fi>; Huhtala Anni (VATT) <anni.huhtala@vatt.fi>
Subject : Käyttölupahakemus

Hei

Ohessa tietojen käyttölupahakemus (TK-53-432-13) koskien aineistoa hankkeelle " Maahanmuuton vaikutukset".

Liitteenä myös tutkimussuunnitelma sekä Hanna Pesolan työstämä oppilaitostaulu.

Ystävällisin terveisin,
VATT Kirjaamo
Anita Niskanen
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