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Arkistolaitoksen ja Tilastokeskuksen yhteishanke 



Tilastokeskuksen ja Arkistolaitoksen yhteishanke 

Arkistolaitoksen ja Tilastokeskuksen hanke ”Kansallinen 

rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu” 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.  

 

 

 

 
Tutkijapalvelut, Jussi Heino 

Helpottaa käyttölupaa edellyttävien viranomais-

aineistojen käyttöä tutkimuksissa. 
 



Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen 

tutkijapalvelu 

Metadatakatalogi eli 
viranomaisaineistojen 

kuvaukset 
muuttujakuvauksineen 

Tutkijan etäkäyttöympäristö eli 
kaikki viranomaisaineistot 

samalla työpöydällä 

Lupapalvelu eli käyttöluvat 
kaikkiin viranomaisaineistoihin 

yhdellä hakemuksella 
Tukipalvelut 

Ohjausryhmä 

Tutkijapalvelut, Jussi Heino 



Metatietokatalogi/aineistokatalogi (TK) 

”Kaikki” viranomaisaineistot kuvattuina muuttujineen 

yhdessä avoimessa palvelussa 

Helppokäyttöisyys ja toimiva hakumahdollisuus 

Tietojen hyödyntäminen muissa palveluissa 

Selkeät rajapinnat muuttujakuvauksien viemiseksi 

palveluun 

Standardien hyödyntäminen 

 

 

Tutkijapalvelut, Jussi Heino 

Jotta hyödyt saavutetaan, edellyttää aineistojen kuvaamista 
 



Lupapalvelu (Arkistolaitos) 

Sähköinen asiointipalvelu käyttölupien hakemista varten 

Käyttöluvat keskeisiin viranomaisaineistoihin yhtä tutkimusta 
varten yhdellä hakemuksella (tavoitteena vakioitu muoto) 

Yhteensopivuus aineistokatalogin kanssa  

Tutkijalle mahdollisuus seurata käyttölupaprosessin etenemistä. 

Viranomaisille välineitä käyttölupaprosessin hallintaan ja 
aineistojen käytön seurantaan   

Kansalaisille mahdollisuus saada tietoa omien rekisteritietojen 
tutkimuskäytöstä 

Ei itsessään tuo merkittäviä vaikutuksia viranomaisten 
prosesseihin tai aikatauluihin. 

 

 

Tutkijapalvelut, Jussi Heino 



Etäkäyttö 2.0 (TK) 

Kaikkien viranomaisten aineistoista tutkimusaineistot samalle 

virtuaaliselle työpöydälle 

Tietoturvallinen ratkaisu: arkaluonteiset aineistot eivät unohdu 

työasemiin 

Riittävä kapasiteetti myös kasvavissa tarpeissa 

Tutkijoiden tarpeita vastaava ohjelmistotarjonta 

Vähemmän ”herkkä” ulkoisille muutoksille 

Keskustelufoorumi tutkijoille esim. koodien jakamista varten 

Soveltuu eri aineistotuottajien tarpeisiin 

Toimivuus eri päätelaitteilla 

Järjestelmän tekninen tuki 

Tutkijapalvelut, Jussi Heino 



Tukipalvelu (Arkistolaitos) 

Auttaa tutkijoita rekisteritutkimukseen liittyvissä 

kysymyksissä ja alentaa käyttökynnystä. 

Tukipalvelusta saa tukea ja neuvontaa kaikissa 

rekisteritutkimukseen liittyvissä kysymyksissä. 

Ylläpitää web-portaalia, joka on portti muihin hankkeen 

palveluihin, mutta sisältää lisäksi monipuolista tietoa 

rekisteritutkimuksesta 

Seminaareja, koulutusta, workshopeja, kansainvälistä 

yhteistyötä, rekisterien tutkimuskäytön edistämistä 
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Yhteenveto 

 

 

Yksi hankekokonaisuus - 4 palvelua 

Etäkäyttö, lupapalvelu, metatietokatalogi, tukipalvelut 

Kyse on ennen kaikkea toimintatapojen ja asenteiden 

muuttamisesta 

Käyttäjille/tutkijoille oma vaikuttamiskanava (blogi) 

Useita eri toimijoita: ”Miten kaikki saadaan pelaamaan 

samaan maaliin?” 

Eri sidosryhmille väylät vaikuttaa 

Projektin ryhmissä, workshopeissa, muissa 

tilaisuuksissa 

Asiakaskyselyt 

 

 
Tutkijapalvelut, Jussi Heino 



Kiitokset!! 
Lisätietoja:  

Jussi Heino 

p. 0917343213 

etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi 
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