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Tilastokeskuksen ja Arkistolaitoksen yhteishanke 

 Arkistolaitoksen ja Tilastokeskuksen hanke ”Kansallinen 

rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu” (FMAS) on 

valittu Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. 

Suomen Akatemia on myöntänyt hankkeelle 

käynnistysrahaa vuodelle 2014 yhteensä 700 000 euroa. 

 

 Taustalla ReTki:n Midras-suunnitelmat ja Tilastokeskuksen 

kokemukset tutkijoiden etäkäyttöympäristöstä.  

 

 

 

 

Helpottaa käyttölupaa edellyttävien viranomais-

aineistojen käyttöä tutkimuksissa. 
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Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen 

tutkijapalvelu FMAS 

Aineistokatalogi eli 
viranomaisaineistojen 

kuvaukset 
muuttujakuvauksineen 

Tutkijan etäkäyttöympäristö eli 
kaikki viranomaisaineistot 

samalla työpöydällä 

Lupapalvelu eli käyttöluvat 
kaikkiin viranomaisaineistoihin 

yhdellä hakemuksella 
Tukipalvelut 

Ohjausryhmä 
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FMAS osa-hankkeiden jako projekteihin Tilastokeskuksessa 

FMAS -ohjausryhmä 

Tukipalvelut (KA) 
Sähköinen lupapalvelu 

(KA) 

Metatietokatalogi 

 

 

    Etäkäyttöjärjestelmä 
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valmisai
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ETA4  Tekninen 

kehittäminen ja 

siirto 

ETA2 Kansallisen etäkäyttöjärjestelmän 

kehittäminen II -ohjausryhmä 
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Aineistokatalogi/Metatietokatalogi (TK) 

 ”Kaikki” viranomaisaineistot kuvattuina muuttujineen 
yhdessä palvelussa kaikkien saatavissa 

 Helppokäyttöisyys ja toimiva hakumahdollisuus 

 Tietojen hyödyntäminen muissa palveluissa 

 Selkeät rajapinnat muuttujakuvauksien viemiseksi 
palveluun 

 Otetaan huomioon kuvauksien standardoimiseksi tehty työ 

 Jotta hyödyt saavutetaan, edellyttää aineistojen kuvaamista 

 Projekti käynnistetty 1.9, projektipäällikkö Mikko Saloila 

 Blogikirjoitus projektista FMAS-foorumilla 

 Valmisaineistojen kuvaaminen tutkijapalveluissa 
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Etäkäyttö 2.0 (TK) 

 Tavoitteet: 

 Kaikkien viranomaisten aineistoista tutkimusaineistot 
samalle virtuaaliselle työpöydälle 

 Riittävä kapasiteetti myös kasvavissa tarpeissa ja myös 
pidemmällä aikavälillä  

 Vähemmän ”herkkä” ulkoisille muutoksille (esim. 
ohjelmistopäivitykset asiakkaan ohjelmistoissa) 

 Soveltuu eri aineistotuottajien tarpeisiin 

 Toimivuus eri päätelaitteilla 

 Tekninen toteutus tilattu CSC:ltä 

 Tilastokeskuksessa järjestelmän hallinta 

 CSC:n järjestelmän pilotointi vuodenvaihteessa 

 Toteutus Windows TS 2012 R2–järjestelmänä 
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Valmisaineistot ja metatiedot (ETA3): 
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Valmisaineistot ja metatiedot 

 
Valmisaineistomoduulien suunnittelu 

Ensin toteutetaan ilmiöalueet: työssäkäynti, koulutus, 

tulot, perhe/liitot sekä perustietomoduuli 

Harmonisoitu palkkarakenneaineisto valmis ja kuvattu 

2 PUF aineistoa (Public Use Files) avattu 15-16.9 Avoin 

Suomi tilaisuudessa 

Ajankäyttötutkimus 

Väestölaskenta 1950 (1970 – 2010) 
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Uutta 

  Pääjohtajan päätös etäkäytön käytöstä muualtakin kuin 
työpisteeltä 

 tapauskohtaisella päätöksellä Tilastokeskus voi myöntää  
etäkäytön myös tutkijan kotoa tai muusta siihen 
rinnastettavasta kiinteästä paikasta, jos etäkäyttöyhteys 
tulee sopimuksen tehneen organisaation kautta 

Myös käyttö ulkomailta (EU) mahdollinen vastaavalla 
tavalla 

Uusi hinnoittelu etäkäytölle 

 Tulevia tilaisuuksia: 

 28.10 Aineistokatalogi –workshop 

 31.10 Palkkarakenneaineiston esittely 

 Xx.xx Etäkäyttöön liittyvä koulutus,  

  Verkkokoulun julkistus 
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