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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-53-548-20 / TK/825/07.03.00/2020 

☒  Käyttäjän lisäys, dnro TK-53-548-20 / 

TK/825/07.03.00/2020 

☒  Käyttöluvan jatkoaika, dnro TK-53-548-20 / 

TK/825/07.03.00/2020 
 

1. Hakija 
Hankkeen vastuuhenkilö ja organisaatio 
Otto Toivanen, Aalto-yliopisto 

Sähköpostiosoite 
otto.toivanen@aalto.fi 

Puhelin 
+358503537651 

Organisaation postiosoite 
Ekonominaukio 1, 02150 Espoo 

2. Laskutustiedot 
 
Verkkolaskutusosoite tai muu 
vastaava, mahdollinen oma viite 

Laskutusasiakas (jos eri kuin hakijan organisaatio) 
      
 

3. Tietojen käsittelyyn 
osallistujat 
 

Kaikki, jotka vastuuhenkilön 
lisäksi käsittelevät aineistoa 
suorin tai epäsuorin tunnistein 

Nimi, organisaatio, sähköposti ja puhelinnumero 
Kaikki nykyisessä käyttöluvassa mainitut 
 
Poistetaan: 
- Mailis Niiranen 
 
 
Lisätään: 
 
- Matti Sarvimäki, Aalto-yliopisto, matti.sarvimaki@aalto.fi, +358403045515, Haka-käyttäjätunnus: 
sarvimm1@aalto.fi 
- Tuukka Saarimaa, Aalto-yliopisto, tuukka.saarimaa@aalto.fi, +358504770776, Haka-käyttäjätunnus: 
saarimt1 
- Janne Tukiainen, Turun yliopisto ja VATT, spostit: janne.tukiainen@utu.fi, janne.tukiainen@vatt.fi 
puhelin: +358294504909, +358295519 451, Haka-käyttäjätunnus: jttuki, Valtti-käyttäjätunnus: 
03017565 
- Otto Leppänen, Aalto-yliopisto, +358503400895, Haka-käyttäjätunnus: K93614 
- Markku Siikanen, VATT, markku.siikanen@vatt.fi, +358295519505, Käyttäjätunnus epävarma: 
markku.siikanen@vatt.fi 
 
- Antto Jokelainen, Aalto-yliopisto, antto.jokelainen@aalto.fi, 0505581330, Haka-käyttäjätunnus: 
jokelaa3  
- Helena Rantakaulio, Aalto-yliopisto, helena.rantakaulio@aalto.fi, +358443588837, Haka-
käyttäjätunnus: rantakh1 
 
Rati-aineistoihin avattaisiin pääsy: 
 
- Antti Valkonen 
- Atte Pudas 
- Heikki Korpela 
  
 

4. Tietojen käyttötarkoitus 
 

☒  Tieteellinen tutkimus 

☒  Tilastollinen selvitys 

Hankkeen nimi: 
Helsinki GSE Tilannehuone      

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: 
Olemassa olevat aineistot joihin haetaan jatkoa: 
 
Kaikki FIRM- ja FOLK-moduulit, poislukien vanhat väestölaskennat 
Perheiden ja henkilöiden linkitys 
INFRA Sijaintitietomoduuli - Tunnus: INFRA_19872019_jua_sijainti_001.xml 
 
Tilastokeskuksen ORK-tiedot: 
          - Konkurssit 
          - Yrityssaaneraukset 
          - Velkajärjestelyt 
 
Seuraavat Verottajan Tilastokeskukselle säännöllisesti toimittamat tiedot mahdollisimman 
ajantasaisina: 
          - Tulorekisteristä tarvittavat tiedot (tällä hetkellä viikottain) 
          - Oma-aloitteiset verot (työnantajasuoritukset ja alv-tiedot) 
          - Tilastokeskuksen myyntitiedustelu 
          - Verohallinnon asiakastietojen (ASITK) taustatiedoista Asiakas-taulun tiedot 
          - Yritystietojen Osalta tarkoitetaan kuukausittain päivittyviä tietoja 
 
Yllä mainittuihin Verottajalta peräisin oleviin aineistoihin pyydetään poikkeuspäätöksen jatkoa, joka 
mahdollistaisi jo toteutetun säännöllisen ja normaalia ajantasaisemman toimituksen aineistojen 
päivityksissä. Tätä haetaan koronapandemian aiheuttaman nopean päätöksenteon ja sen tilastoihin 
perustuvan tukemisen perusteella, kuten tämän hankkeen alkaessakin. 
 
TEM:n työnvälitystilaston aineisto: Työnhakija (kaikki saatavilla olevat vuodet) 
TEM:n työnvälitystilaston aineisto: Työnhaku (kaikki saatavilla olevat vuodet) 
TEM:n työnvälitystilaston aineisto: Työpaikka (kaikki saatavilla olevat vuodet) 
TEM:n URA-aineistot (kaikki saatavilla olevat vuodet) 
 
Tulli: TK:n Tullin valmisaineistot (ulkomaankauppatilastot, hyödykeaineistot) 
 
DVV väestötietojärjestelmä: yksilöntunniste, syntymäaika, sukupuoli, kuolinpäivä, kotikunta, 
postinumero, rakennusnumero 
_____________________________________________________ 
 
Jo haettujen ja käytössä olevien aineistojen lisäksi haetaan uusia: 
 

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

Aineiston käyttötarkoitus: 
Tilannehuone seuraa ja analysoi taloudellista tilannetta tavanomaista talouden seurantaa 
huomattavasti nopeammalla ja tiivimmällä aikavälillä. Tärkeimmät aikavälit ovat päivä ja viikko.  
  
Tilannehuoneen päätuotos on tilanneraportit, joissa hyödynnetään dataa heti kun sitä syntyy. 
Tilanneraporttien avulla saadaan lähes reaaliaikainen kuva Suomen talouden kehityksestä: sekä 
kokonaiskuva että yksityiskohtaisempi toimialatasoinen ja alueellinen jaottelu. Raportteja tuotetaan 
päätöksenteon tarpeisiin koronavirusepidemian aikana. 
 
Tilannehuoneen toiminta laajenee tilannekuvan luomisesta tutkimukseen, jossa kohteena on 
koronakriisin yhteiskunnalliset vaikutukset. 
 
Huom. Liitteenä taustadokumentti, jossa kuvattu tilannehuoneen toimintaa, organisointia ja käytettäviä 
aineistoja tarkemmin.  
 
Tässä hakemuksessa päivitetään käyttöluvan pituutta, haetaan käyttölupia uusiin aineistoihin, lisätään 
henkilöitä ja summataan yleisestikin yhteen aikaisemmat hakemukset.   
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-FOLK muuttot: FOLK_MUUTTO (moduuli) 
-FOLK Trafi moduulit - Trafilta haetaan lupa 
-Väestön ennakkotilasto 
 
-Tulorekisterin etuusosio (kuukauden sykli riittää - sama poikkeuspäätös pyyntö näihin liittyen kuin 
muuhun tulorekisteriin, mikäli se on tarpeellista kuukauden syklin saavuttamiseksi) 
 
ORK:n Tilastokeskukselle toimittamat eduskunta- ja kuntavaali aineistot eli äänioikeusrekisteri ja 
ehdokasrekisteri. Ajanjaksona toiveissa kaikki saatavilla oleva kyseinen aineisto, ymmärryksemme 
mukaan ainakin vuoteen 2004, mahdollisesti 2003 asti. Mikäli kesän tulevien vaalien aineisto saadaan 
myös Tilastokeskuksen kautta sen saamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla pyytäisimme 
siihen myös poikkeuspäätöstä ja tätä haetaan samoin perustein kuin aikaisempia verottajan aineistoihin 
myönnettyjä poikkeuspäätöksiä. 
 
Seuraavat Tilastokeskuksen EDUC ja YTL - aineistot mahdollisimman ajantasaisina: 
 
Näihin aineistoihin siis haetaan poikkeuspäätöstä saadaksemme ajantasaisimman tiedon, joka päivittyy 
säännöllisesti. Eli mahdollisuuksien mukaan myös 2021 kevään opiskelijavalinnat päivittyisivät kesällä 
tai sen jälkeen mahdollisimman ajantasaisesti. Poikkeuspäätöksiä haetaan samoin perustein kuin jo 
olemassa olevat verottajan tietoihin saadut poikkeuspäätökset.  
 
EDUC_TYHR Toisen asteen yhteishaku -moduuli (kaikki saatavilla olevat vuodet) 
EDUC_OPISK Opiskelijat -moduuli (kaikki saatavilla olevat vuodet) 
Käytännössä siis opiskelijavalintarekisteriä vastaavat tiedot (lukio-, ammatillisen- ja 
korkeakoulutukseen hakeneiden ja valintojen tiedot). Eli mikäli Tilastokeskukselta löytää EDUC-
moduulien lisäksi tai vaihtoehtoisesti opiskelijavalintarekisteri niin haetaan sitä vs. EDUC_TYHR ja 
EDUC_OPISK 
 
EDUC_VIRTA-aineisto moduuli (kolmen yliopiston osalta: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hanken 
Svenska handelshögskolan) (kaikki saatavilla olevat vuodet) 
 
Opiskelijat ja tutkinnot -tilastosjulkaisusta: 
Kaikki mahdolliset vuodet ja mahdollisimman ajantasaisina ainakin läsnäolot, kirjoillaolo ja vuosiluokka 
tiedot. Näiltä osin Tilastokeskuksen KOSKI-varantojen työryhmän tuotokset olisivat ymmärtääksemme 
ainakin saatavilla. Tämän lisäksi pyrimme selvittämään kyseiseltä työryhmältä muita mahdollisia 
muuttujia. Myös näihin tietoihin haettaisiin poikkeuspäätöstä samoin perustein kuin verottajan tietoihin. 
 
 
YTL-moduuli (kaikki saatavilla olevat vuodet). 
 
Mikäli pyyntö koskee henkilötason valmisaineistojen (esim. FOLK-moduulien) kokonaisaineistoa, 
perustele kokonaisaineistotarve: 
  
 

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

Tiedot pyydetään vuodelta/vuosilta: Kaikilta saatavilla olevilta 
 

6. Muiden viranomaisten 
tiedot 

Tilastokeskuksen tietoihin liitettävät muiden viranomaisten rekisteritiedot/-aineistot: 
Olemassa olevat ulkopuoliset aineistot joissa ulkoisen toimijan antama lupa jatkuu tai sen jatkoa 
haetaan: 
 
TEM:n URA-tiedot (mahdollisimman säännöllisesti) 
TEM:n Business Finland ja ELY- ja KEHA-keskukset: yritystukihakemukset ja hakusummat sekä näihin 
liittyvät päätökset - lupa 2021 loppuun 
 
Kela: Toimeentulotuki. asumistuki, työttömyyspäiväraha, sairauspäiväraha (kaikista hakemukset, 
myönnöt) - lupa 2021 loppuun 
 
Suomen Pankki: RATI-aineisto - lupa päättymässä ja jatkoa haetaan 
 
Espoon kaupunki: perus- ja toisenasteen opiskelijoiden läsnäolo tiedot - lupa 2021 loppuun 
 
Teollisuussijoitusten yrityskysely - luvan tila ja lisäaineistojen toimitukset selvityksessä 
 
THL / FinData: Avohilmo, Tartuntatautirekisteri (myös Hilmo selvityksessä) - lupa 2021 loppuun 
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Valtionkonttori: Kustannustuki 1-3 - Lupa käytössä olevien osalta ok. Kustannustuki 2 päivitys ja 3 
hakeminen selvityksessä 
 
YTK: Työttömyydet ja ansiosidonnaisuudet (selvityksessä) 
 
_______________________________________________ 
 
Uusia lisäyksiä : 
 
DVV: ajantasaiset henkilötiedot - sijaintitiedot (rakennusnumero, postinumero, kunta, maakunta) - 
Tilastokeskuksen kautta mikäli mahdollista (2021 tiedot tarvitaan mahd. tuoreina). Selvityksessä DVV:n 
julkishallinon poimintojen kanssa. 
 
Kelan maksutiedot ja myönnettyjen tukipäätösten pituudet asumistuen, toimeentulotuen, 
työmarkkinatuen ja sairauspäivärahan osalta (selvityksessä) 
 
Pori, Rusko, Laitila, Lohja, Hämeenlinna, Nousiainen, Vaasa, Valkeakoski: 8 kunnan Wilma-aineistot - 
lupa 2021 loppuun 
 
ORK: kesän kuntavaalien aineistot, mikäli näitä ei saada Tilastokeskukselta. Tarkoitus, että 
samanlainen toimitus kuin aikaisempienkin vaalien osalta, mutta varauduttaisiin myös ORK:n 
toimitukseen ja lupaan.  
 
YTL:n ajantasaisimmat ylioppilasarvosana-tiedot. Niiltä osin kuin Tilastokeskuksella näitä ei ole tai ne 
ovat puuttellisia. 
 
OPH:n Koski tietovarannosta – perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja 
tutkintotietoja. Täydennystä Tilastokeskukselta saatavilla oleviin ja haettaviin. 
 
Finanssivalvonta: Työttömyyskassojen ansiosidonnaisiin liittyvät aineistot (selvityksessä) 
  

7. Aineiston arvioitu 
käyttöaika  
Lupa voidaan myöntää enintään 5 
vuodeksi 

      

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 

______________________________________________________ 
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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 
10.02.2021 

Hakijan allekirjoitus 

 
Otto Toivanen   

Hakijan organisaation edustajan allekirjoitus 

 
Matti Liski 
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