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Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Tilastokeskuksen, Työn ja talouden tutkimus LABOREn (Labore) ja 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn (Etla) toimeksiannosta toteuttamaa informaatiokokeilua. 
Tutkimuksessa seurataan postitetun tiedon saaneita henkilöitä ja muuta väestöä jo olemassa olevista 
viranomaisten rekistereistä. Henkilöiltä, jotka saavat informaatiota postitse ja mahdollisesti myös 
sähköpostitse, ei pyydetä tutkimuksessa mitään uusia tietoja. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus valitsi Etlan ja Laboren suunnittelemaan ja tutkimaan 
informaatiokokeilun vaikutuksia. Informaatiokokeilun tavoite on tuottaa luotettavaa tutkimustietoa siitä, 
voiko julkinen valta nostaa aliedustettujen ryhmien osallistumista koulutukseen tarjoamalla henkilöille 
kohdennettua informaatiota lopulta parantaen henkilöiden työmarkkinamenestystä ja hyvinvointia. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista postitetun 
tiedon saajana.  

 

1. Rekisterinpitäjä 

Työn ja talouden tutkimus LABORE 
Arkadiankatu 7 
00100 Helsinki  
Puh. +358-40 940 1940 
 
Yhteyshenkilönä tutkimusta koskevissa asioissa: 
Nimi: Hannu Karhunen  
Osoite: Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki. 
Puhelinnumero: +358 40 940 2779 
Sähköpostiosoite: hannu.karhunen@labore.fi  
 

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään tutkimuksessa, missä selvitetään voiko julkinen valta nostaa aliedustettujen 
ryhmien osallistumista koulutukseen tarjoamalla henkilöille kohdennettua informaatiota lopulta parantaen 
henkilöiden työmarkkinamenestystä ja hyvinvointia. 

Informaatiokokeilu toteutetaan siten, että perusjoukosta satunnaisesti poimituille henkilöille lähetetään 
kirjeitse tietoa koulutuksen hyödyistä ja siitä, mistä henkilöiden on mahdollista saada lisää tietoa 
koulutukseen liittyvistä aiheista. Tämän lisäksi sama tieto lähetetään sähköisesti niille henkilöille, joille 
löydetään sähköpostiosoite. Nämä henkilöt saavat tästä myös sähköpostiinsa muistutusviestin noin kahden 
viikon sisällä ensimmäisen viestin lähettämisestä.  Postitetun tiedon saaneita henkilöitä seurataan olemassa 
olevista viranomaisten rekistereistä suhteessa muuhun väestöön. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on 
tieteellinen tutkimus. 
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3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 

Tutkimuksen toteutuksesta vastaavat Etlan ja Laboren tutkijat. Aineistojen yhdistäminen ja säilytys tapahtuu 
Tilastokeskuksessa. Tilastokeskus vastaa tiedon lähettämisen käytännön toteutuksesta ja toimii siten 
henkilötietojen käsittelijänä. Tutkimuksen rahoittajana toimii Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 
palvelukeskus. Tutkimuksen rekisterinpitäjänä toimii Työn ja talouden tutkimus LABORE.  

 

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 

Nimi: Hannu Karhunen  
Osoite: Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki. 
Puhelinnumero: +358 40 940 2779 
Sähköpostiosoite: hannu.karhunen@labore.fi 

 
 

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

tietosuojavastaava@labore.fi, tel. +358-40 940 1940 
 

6. Tutkimuksen suorittajat 

Laboren ja Etlan tutkijat ja tutkimusavustajat. Kaikkia hankkeen tutkijoita sitoo Tilastokeskuksen, 
Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa allekirjoitettu 
aineiston käyttöä koskeva tutkimuslupa sekä siihen liittyvä ehdoton salassapitovelvollisuus. Labore ja Etla 
toteuttavat tutkimuksen hankkeeseen nimettyjen tutkijoiden kanssa. Tutkijoilla on pääsy aineistoon 
ainoastaan Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöjärjestelmän kautta. 

 

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika 

Tutkimuksen nimi: Information provision and lifelong learning: Evidence from a field experiment 

Tiedon lähettäminen henkilöille toteutetaan helmikuun 2023 aikana. Informaation mahdollisia vaikutuksia 
tutkitaan seuraamalla henkilöitä käyttäen viranomaisten rekisteriaineistoja yli ajan. Informaation 
kokonaisvaikutusta koulutukseen sekä työmarkkina- ja hyvinvointitulemiin voidaan todentaa vasta ajan 
kuluessa. Informaation vaikuttavuutta tullaan tutkimaan käyttäen rekisteritietoja ajansaatossa lyhyen 
aikavälin lisäksi keskipitkällä (5-10 vuotta) että pitkällä aikavälillä (10-15 vuotta). Tutkimuksen arvioitu 
päättymisajankohta on 31.12.2045. 

 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) 6 art. 1.e) kohdan mukainen 
yleistä etua koskeva tehtävä/ rekisterin pitäjän julkisen vallan käyttö: Yleistä etua koskeva tieteellinen 
tutkimus (Tietosuojalaki (2018/1050) 4 § 3 kohta). 

 

9. Arkaluonteiset henkilötiedot 

Tutkimuksessa käsitellään arkaluonteisia henkilötietoja, jotka sisältävät terveystietoja. Arkaluonteisten 
tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen erityisehtoon: 
Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus.  
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10. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ja niiden tietosisältö 

Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä Työn ja talouden tutkimus LABOREn lukuun ja poimii 
tutkimuksen toteutuksessa käytettävät henkilö- ja yhteystiedot Tilastokeskuksen väestörekisteriin 
perustuvasta tietokannasta. 

Otoksen muodostaminen: Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomessa syntyneet ja vuonna 2022 
asuvat 25–60-vuotiaat henkilöt, joilla ei ole tutkintorekisterin mukaan perusasteen jälkeistä tutkintoa. 
Ahvenanmaalla asuvat rajataan kokeilun ulkopuolelle. Perusjoukosta poimitaan satunnaisotannalla 50 000 
henkilöä. Tilastokeskus tallentaa otannan yhteydessä kolme tietuetta tutkimuskäyttöä varten: perusjoukon 
ja satunnaisotannalla perusjoukosta valitun otoksen tunnistetiedot sekä merkinnän niille tunnistetiedoille, 
joille perusjoukon henkilöistä löytyy sähköpostiosoite.  

Rekisteriaineisto: Tutkimushanke käyttää yhdistettynä muuttujia Opetushallituksen, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen, Kansaneläkelaitoksen ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoista. Osa Tilastokeskuksen 
rekisteriaineistoista on muiden viranomaisten Tilastokeskukseen toimittamia aineistoja, joista on 
muodostettu sittemmin valmisaineistoja tutkimuskäyttöä varten. Edellä kuvatun perusjoukon ja otoksen 
tunnisteet yhdistyvät FIONA-etäkäyttöjärjestelmässä rekisteritietoihin suojatun henkilönumeron avulla. 
Rekisteritiedot eivät koske vain mennyttä aikaa ja nykytilannetta, vaan tietoja tullaan päivittämään 
tutkimuksen edetessä ajallisesti. 

Opetushallituksen rekisteritietoja ovat KOSKI-tietovarannon tiedot, jotka kuvaavat koulutukseen 
osallistumista (kuten opiskeluoikeuden tyyppi, tila, koulutustaso, suorituksia ja alku- ja loppupäivämäärä) ja 
opiskelijavalintarekisterin tiedot (kuten opintoihin hakeminen, hakukohteen tietoja, tietoja hyväksymisestä 
ja paikan vastaanottamisesta). 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen rekisteritietoja ovat perusterveydenhuollon avohoidon 
hoitoilmoitusrekisterin (Avohilmo) tiedot, jotka sisältävät tietoja esimerkiksi erikoissairaanhoidossa (HILMO) 
ja perusterveydenhuollossa tehdyistä (AvoHILMO) diagnooseista sekä toteutuneista hoitokäynneistä ja 
alkaneista sairaalahoitojaksoista. Kansaneläkelaitoksen rekisteritietoja ovat sairasvakuutuksesta korvattavat 
lääketoimitukset, jotka kuvaavat tietoja henkilön lääkekäytöstä kalenterivuoden aikana (kuten mieliala- ja 
kipulääkkeiden käyttöä kalenterivuoden aikana, eroteltuna lääkkeen ATC-koodin mukaan). 

Tilastokeskuksen tietoryhmät sisältävät demografisia perustietoja sekä tietoja asumiseen, perheeseen, 
koulutukseen, tuloihin, etuuksiin ja työssäkäyntiin liittyen ml. yritystason tietoja. Tilastokeskuksen aineistot 
ovat saatavilla valmisaineistoina ja ne ovat nimeltään seuraavia: FOLK perustieto, FOLK työssäkäynti, FOLK 
tulotieto, FOLK muutto, FOLK jaksotiedot, FOLK_lapsi- vanhemmat, Folk asuinliitto, Folk perhe EDUC_trek, 
EDUC_opisk, EDUC_tyhr, EDUC_ytl, EDUC_virta, TAX_BENEFIT, TAX_INCOMES, FLOWN – aineistot, FIRM_FSS 
ja FIRM_ESTAB. Lisätietoa Tilastokeskuksen valmisaineistoista, ks. https://taika.stat.fi 

 

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

Informaatiokokeiluun valitun henkilön yhteystiedot (ml. sähköpostiosoitteet) saadaan Tilastokeskuksen 
tietokannasta, joka perustuu väestörekisteriin. KOSKI-tietovarannon ja opiskelijavalintarekisterin tiedot 
saadaan Opetushallituksesta. Hoitoilmoitusrekisterin ja Perusterveydenhuollon avohoidon 
hoitoilmoitusrekisterin tiedot saadaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta. Tiedot sairasvakuutuksesta 
korvattavista lääketoimituksista saadaan Kansaneläkelaitokselta. 

Tilastokeskuksen koko henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus kansallisen yksityisyyden suojan turvaavan 
lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  

  

https://taika.stat.fi/


12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle  

Tietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle erillisinä tiedostoina. Kerättyä 
tutkimusaineistoa, josta henkilöiden yksilöintitiedot on poistettu, voidaan käyttää tutkimussuunnitelmaa ja 
hyväksyttyä käyttölupahakemusta vastaan tutkimustarkoituksiin. Tutkimusaineiston käsittely tapahtuu 
ainoastaan Tilastokeskuksen FIONA- etäkäyttöjärjestelmässä. Tietojen luovutus tutkijoiden käyttöön 
edellyttää etäkäyttöjärjestelmän käyttöä ja sen käyttöehtoihin sitoutumista. Hallinnollisista rekistereistä 
saatavien tietojen hyödyntäminen onnistuu ainoastaan kunkin rekisterin hallinnoijalta (OPH, THL, Kela, 
Tilastokeskus) saadun erillisen käyttöluvan perusteella. 

 

13. Tietojen luovutukset EU:n Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

14. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tutkimusaineistoon pääsy rajataan Tilastokeskuksen FIONA-
etäkäyttöjärjestelmään (käyttäjätunnus, salasana, käytön rekisteröinti). Aineistosta poistetaan suorat 
tunnistetiedot ennen analyysivaihetta.  

 

16. Henkilötietojen säilytysajat 

Tutkimusaineisto säilytetään Tilastokeskuksessa korkeintaan 31.12.2045 asti, ja hävitetään viimeistään 
tuolloin.  

 

17. Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus 
taikka sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus ja tietojen antamatta jättämisen 
seuraamukset 

Henkilötietojen antamiseen ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta. Tutkimushankkeessa ei 
kuitenkaan kerätä tiedon saajilta uusia tietoja vaan tutkimus tehdään rekisteritietoihin perustuen. 

 

18. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet 

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

• Oikeus saada pääsy tietoihin 

• Oikeus oikaista tietoja 

• Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

• Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan poiketa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa. 


