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Hakemus TK/1446/07.03.00/2022, AAA U1780_a: 
Tämä PDF luotu 2022-05-18 11:00

Tila: Haettu

 

Hakijat
Hakija: allan.seuri@gov.fi (v7sElo2eN7Si7aedDYlXXm56MHmS8zbtSMIMpXaWFoA=) <>. Käyttöehdot hyväksytty:

Kyllä

 

Tuotteet
FIONA_Valmisaineisto_EDUC_Opiskelijat_jatkuva (EDUC_OPISK_jatkuva) (EDUC_OPISK_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_EDUC_Tutkintorekisteri_jatkuva (EDUC_TREK_jatkuva) (EDUC_TREK_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_EDUC_Toisen asteen yhteishaku_jatkuva (EDUC_TYHR_jatkuva) (EDUC_TYHR_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_EDUC_Ylioppilastutkintorekisteri_jatkuva (EDUC_YTL_jatkuva) (EDUC_YTL_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_FIRM_Yritysrekisterin yritykset_jatkuva (FIRM_ENTER_jatkuva) (FIRM_ENTER_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_FIRM_Yritystuet_jatkuva (FIRM_SUBSID_jatkuva) (FIRM_SUBSID_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_FOLK_Lapsi - vanhemmat ja lapsi-vanhemmat-vuosi_jatkuva (FOLK_LAPS_jatkuva)

(FOLK_LAPS_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_FOLK_Muutto_jatkuva (FOLK_MUUTTO_jatkuva) (FOLK_MUUTTO_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_FOLK_Perhe_jatkuva (FOLK_PERH_jatkuva) (FOLK_PERH_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_FOLK_Perustieto_jatkuva (FOLK_PERUS_jatkuva) (FOLK_PERUS_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_FOLK_Työssäkäynti_jatkuva (FOLK_TKT_jatkuva) (FOLK_TKT_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_FOLK_Tulotieto_jatkuva (FOLK_TULO_jatkuva) (FOLK_TULO_jatkuva)

Mikrosimulointi (MIKROSIM)

FIONA_Valmisaineisto_TAX Tulorekisterin etuustiedot_jatkuva (TAX_BENEFIT_jatkuva) (TAX_BENEFIT_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_TAX Tulorekisterin palkkatiedot_jatkuva (TAX_INCOMES_jatkuva)

(TAX_INCOMES_jatkuva)

FIONA_Valmisaineisto_EDUC_Korkeakoulujen opiskelijarekisteri_jatkuva (EDUC_VIRTA_jatkuva)

(EDUC_VIRTA_jatkuva)

FIONA_Muu valmiina oleva aineisto (Muu)

 

Käyttöehdot
Tilastokeskuksen Tutkijapalveluiden säännöt

https://www.tilastokeskus.fi/static/media/uploads/tup/mikroaineistot/tilastokeskuksen_tutkijapalveluiden_saannot.pdf

Tietosuojakäytänteet etäkäytössä

https://www.tilastokeskus.fi/static/media/uploads/tup/mikroaineistot/fionan_tietosuojaohjeet.pdf

Tutkimuksen vastuututkijan käyttölupahakemuksen tietojen vakuuttaminen

Vakuutan hakemuslomakkeen tietojen olevan oikein ja että haetut aineistot ovat tutkimuksen kannalta välttämättömiä. 

VIRTA

EDUC_VIRTA-valmisaineiston käyttäminen edellyttää korkeakoulujen myöntämiä käyttölupia. Hakemus tehdään

Tilastokeskuksen käyttöluphakemuspohjalle. Tilastokeskus yhdessä CSC:n kanssa vastaa lupien hakemisesta

suoraan korkeakouluille, jotka rekisterinpitäjinä päättävät luvan myöntämisestä.
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YTL

EDUC_YTL-valmisaineiston käyttäminen edellyttää YTL:n myöntämää käyttölupaa. Hakemuksessa käytetään

Tilastokeskuksen hakemuslomaketta. Tilastokeskus vastaa luvan hakemisesta YTL:sta, joka rekisterinpitäjänä päättää

luvan myöntämisestä

 

Hakemuksen perustiedot
 

Tilastokeskus voi luovuttaa tilastotarkoituksiin keräämiään tietoja yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja

tilastollisia selvityksiä varten. Hallinto-, valvonta- ja vastaaviin tarkoituksiin niitä ei voida käyttää.  Käyttöluvan hakijan

on yksilöitävä tietojen käyttötarkoitus sekä Tilastokeskuksesta haluttavat tiedot ja niiden ohella käytettävät muut

tietoaineistot. Käyttöoikeus yksikkötason aineistoihin haetaan tällä käyttölupahakemuksella.
 

Hakemuksen tyyppi

Uusi käyttölupa 

Luvanhakijan tiedot
 

Käyttöluvan hakija on esimerkiksi tutkimuksen vastuullinen tutkija. Jos haet käyttöluvan laajennusta tai haet

jatkoaikaa, hakijan tulee olla sama henkilö, jolle edellinen lupa on myönnetty.
 

Sukunimi

Seuri
 

Etunimi

Allan
 

Sähköpostiosoite

allan.seuri@gov.fi
 

Puhelinnumero

+358 50 412 3209
 

Organisaatio

Opetus- ja kulttuuriministeriö
 

Postiosoite

Meritullinkatu 10
 

Postinumero

00170
 

Postitoimipaikka

Helsinki
 

Maa, jos muu kun Suomi
 

Organisaation y-tunnus
 

Luvan hakija on toimittanut salassapitositoumuksen

Kyllä, olen toimittanut salassapitositoumuksen nyt 
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Laskutustiedot
 

Jos laskun maksajaorganisaatio ja/tai laskutusosoite on muu kuin yllä mainittu, lisää osoitetiedot.

Jos laskun maksaja on yksityishenkilö (esim. henkilökohtaisen apurahan saaja) ilmoita kotiosoite.
 

Laskun maksaja

Hakija/Hakijan organisaatio - osoitetiedot samat kuin yllä
 

Verkkolaskutusosoite

003702458728
 

Verkkolaskun operaattoritunnus

E204503
 

Oma viite
 

Ulkomaalaisen laskutusasiakkaan VAT-tunnus 

Tietojen käsittelyyn osallistujat
 

Lisää kaikki tietojen käsittelyyn osallistujat. Huom. Jokaisen käsittelyyn osallistujan on toimitettava

salassapitositoumus. Salassapitositoumus löytyy lupapalvelun etusivun Katalogista.

Etunimi Sukunimi Laitos,

organisaatio (ja

maa)

Sähköpostiosoit

e

(etäkäyttöjärjest

elmän käyttäjille)

Puhelinnumero

(etäkäyttöjärjest

elmän käyttäjille)

Salassapitositou

mus tehty

(nyt/aikaisemmin

)

Allan Seuri Opetus- ja

kulttuuriministeriö

allan.seuri@gov.fi +358 50 412 3209 nyt

Mira Kajantie Opetus- ja

kulttuuriministeriö

mira.kajantie@go

v.fi

+358 50 301 1739 nyt

Aleksi Kalenius Opetus- ja

kulttuuriministeriö

aleksi.kalenius@g

ov.fi

+358 50 472 3670 nyt

Jukka Haapamäki Opetus- ja

kulttuuriministeriö

jukka.haapamaki

@gov.fi

+358 295 330 088 nyt

Ilmari Hyvönen Opetus- ja

kulttuuriministeriö

ilmari.hyvonen@g

ov.fi

+358 40 485 4820 nyt

Johannes Peltola Opetus- ja

kulttuuriministeriö

johannes.peltola

@gov.fi

+358 50 477 0632 nyt

 

Tietojen käyttötarkoitus
 

Käyttölupa myönnetään tieteelliseen tutkimukseen tai tilastolliseen selvitykseen. Kuolemansyytietoja voidaan

luovuttaa myös viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten, jolloin valitse perusteeksi  ”Tilastollinen selvitys”.
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Käsittelyn peruste

Tilastollinen selvitys
 

Tutkimuksen tai selvityksen nimi

Koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan suunnittelu ja vaikutusarviointi
 

Käyttötarkoituksen kuvaus

Selvitystyössä aineistoja käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan politiikkatoimien suunnitteluun ja

vaikutusarviointiin, sekä hallinnonalan toimintaympäristön kuvailuun.
 

Aineiston käyttötarve päättyy

2026-12-31
 

Aineistoa käytetään

Suomessa 

Muiden tahojen aineistot
 

Onko tarkoitus liittää Tilastokeskuksen tietoihin myös muiden tahojen käyttöluvanvaraisia tietoja?

Kyllä
 

Muut aineistot

Ei rivejä
 

Muiden aineistonluovuttajien luvat 

Hakemusasiakirjojen julkisuus
 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 21 kohdan mukaan asiakirjat, jotka

koskevat opinnäytetyön tai tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötä

tai niiden arviointia, ovat salassapidettäviä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta haittaa

opinnäytetyön, tutkimuksen tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle

arvioinnille tai tutkijalle taikka tutkimuksen tai kehittämistyön toimeksiantajalle. Käyttölupahakemuslomake tulee laatia

siten, ettei se sisällä salassapidettäviä tietoja. Tarvittaessa salassapidettävät tiedot (kuten tutkimussuunnitelma)

toimitetaan liitteenä.
 

Onko käyttölupahakemuksen liitteenä oleva tutkimussuunnitelma salassa pidettävä?

Ei 

Lisätietoja
 

Viesti

Muiden tahojen aineistot koostuvat Työ- ja elinkeinoministeriön TEM_työnhaku-aineistosta. Tämän aineiston

käyttölupapyyntö on lähetetty TEM:öön 11.5. ja se on tällä hetkellä käsittelyssä; ilmoitamme kun lupa on saatu ja

liitämme sen hakemukseen. 

Liitteet
 

Älä lähetä hakemusvaiheessa Tilastokeskukseen mitään aineistoja (kuten kohdejoukon henkilötunnuksia)
 



 5

Tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta tai tilastollisen selvityksen suunnitelmasta

tutkimussuunnitelma.pdf
 

Tietosuojaseloste

OKM_Tietosuojailmoitus_etäkäyttö-20220428_v1.4.pdf
 

Mallikappale kyselytutkimuksessa vastaajille annettavasta informointi-/suostumuslomakkeesta

 

Valmisaineistot 

Perustele kokonaisaineistotarve
 

Mikäli valmisaineisto sisältää henkilötietoja, tulee kokonaisaineiston tarve perustella.

Kokonaisaineistoja tarvitaan politiikkatoimien ja niiden vaikutusten luotettavaan arviointiin, mikä ei ole otosaineistolla

aina mahdollista. Osa politiikkatoimista koskee vain pientä osaa väestöstä. Tämän lisäksi hallituksen esityksiin

vaadittavien jakaumavaikutusten (esimerkiksi sukupuoli-, ikäryhmä- ja aluevaikutukset) luotettava arviointi edellyttää

monissa tapauksissa kokonaisaineistoa.

 

Mikrosimulointi (SISU-malli)
 

Haen käyttöoikeutta SISU-mikrosimulointimalliin ja siihen liittyviin perusaineistoihin

kyllä
 

Ilmoita muut mikrosimulointiin liittyvät aineistot, joihin haet käyttöoikeutta.

 

VIRTA-aineisto
 

Valitse ne oppilaitokset, joiden VIRTA-tietoja on tarkoitus käsitellä

 

Muu valmis aineisto
 

Kuvaus muista liitettävistä aineistoista.

Huomioi että ilmoitus muiden rekisteripitäjien luvanvaraisista aineistoista tehdään ylempänä lomakkeella.

1) Korkeakoulujen hakuaineisto (vuodet 2015-2019, tai uusimpaan vuoteen saakka)

2) Tulonjakotilaston poiminta opintotuen ja pienten lasten hoidon tuen osalta:

2.1) Tulonjakotilasto, opintotuki

- Tietoja haetaan vuodesta 1999 lähtien tuoreimpaan vuoteen saakka, tai saatavilla olevat vuodet.

- opintotuen asumislisä, EU

- opintolainan korkoavustus, EU

- myönnetty opintolainan takaus

- opintoraha, keskiaste, EU

- opintoraha, korkeakoulu, EU

- opintotuen oppilaitosaste

- opintotuen maksukuukaudet

2.2) Tulonjakotilasto, pienten lasten hoidon tuet



-

-

-

-

-
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- Tietoja haetaan vuodesta 2018 tuoreimpaan vuoteen saakka.

- kthl, kthr, ktku, ythl, ythr, ytku, htkk

3) STA_GRANT

- Verohallinnon apuraha-aineisto

- saatavilla olevat vuodet

 

Tapahtumat
2022-05-05 09:31 allan.seuri@gov.fi loi hakemuksen 2022/149.

2022-05-16 10:18 allan.seuri@gov.fi hyväksyi käyttöehdot.

2022-05-16 10:30 allan.seuri@gov.fi lähetti hakemuksen käsiteltäväksi.

2022-05-18 11:00 anna.silvola@stat.fi pyysi päätöstä käyttäjältä Tilastokeskus.

2022-05-18 11:00 Tilastokeskus lisäsi tunnisteen TK/1446/07.03.00/2022, AAA U1780_a.


