
Eläketurvakeskus Ohje   1 (4) 
  
 
Suunnitteluosasto 18.1.2022 

 

Eläketurvakeskuksen (ETK) rekisteritietojen hakeminen tutkimuskäyttöön 

Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkerekisterin eläketietoja ja ansaintarekisterin 
työeläkevakuutettua työskentelyä koskevia rekisteritietoja voidaan käyttää 
tieteellisessä tutkimuksessa. Nämä yksilötason tiedot ovat salassa pidettäviä, 
mutta niitä voidaan käyttää tutkimuskäytössä julkisuus- ja tietosuojalakien 
mukaisesti. Tutkimuksen tulee olla yksilöity ja tutkimussuunnitelmaan perus-
tuva tieteellinen tutkimus. Rekisteriaineistoa ei pääsääntöisesti luovuteta 
kaupalliseen tarkoitukseen. 

Tietosisällön kuvaus 

Eläkerekisteri sisältää tietoja työeläkkeenä myönnetyistä vanhuus-, työkyvyt-
tömyys-, osa-aikaeläkkeistä ja muista eläkelajeista. Ansaintarekisteri sisältää 
työeläkevakuuttamisessa syntyneitä tietoja työeläkettä kartuttavasta työ-
urasta: työ- ja yrittäjäjaksot sekä työttömyyteen, koulutukseen ja vanhem-
muuteen yms. liittyvät palkattomat ajat. 
 
ETK:n rekisterien tietosuojaselosteet löytyvät etk.fi-sivulta ja tutkimusaineis-
tojen tietuekuvauksista on saatavissa mallikuvauksia. 

   Lisätietoa ja neuvonta 

tutkimusaineistot(at)etk.fi 
Tuula Kyyrä, Tiina Palotie-Heino tai Susan Kuivalainen 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)etk.fi 
puh. 029 411 20 

Lupahakemus 

Tutkimussuunnitelman tulee perustella yksikkötasoisen henkilöaineiston 
käyttötarve ja se, ettei tutkimusta voi tehdä ilman henkilötietoja. Mikäli tutki-
muksessa ei tarvita yksilötasoista aineistoa, toimitetaan tutkimuksen aineis-
tot tilastoaineistoina, jolloin ei tarvita käyttölupakäsittelyä. Myös tilastoai-
neistossa varmennetaan henkilötietosuoja. 
 
ETK:lle osoitetaan vapaamuotoinen lupahakemus, jonka tulee sisältää seuraa-
vat asiat: 
- tutkimuksen nimi, toteutusorganisaatio ja vastuullinen tutkija (ja hänen 

allekirjoituksensa), ajantasainen tutkijalista, tutkimussuunnitelma, 
- rekisterinpitäjän identifiointi (yliopisto, tutkimuslaitos vai tutkija itse), 
- kuvaus tarvittavasta rekisteriaineistosta, 
- selvitys aineiston yhdistämisestä muihin aineistoihin, 
- miten aineisto suojataan luvatonta käsittelyä vastaan (tietosuoja), 
- missä tutkimus tai tutkimusartikkelit julkaistaan, 
- miten ja milloin tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan. 
  

https://www.etk.fi/tietoa-etksta/tehtava/tietosuoja/tietosuojaselosteet/
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Lupahakemukseen on hyvä liittää mukaan muiden rekisterinpitäjien luvat, 
mikäli niitä tarvitaan tutkimuksen tekemiseksi. Näitä ovat eettisen lautakun-
nan, Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Tilastokeskuksen lupa 
sekä myös tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoituslomake (THL:n hakuoh-
jeen liite 4). 

Hakemus toimitetaan Eläketurvakeskukseen 

ETK:n rekistereitä koskeva tutkimusaineiston lupahakemus osoitetaan: 
Eläketurvakeskus 
Suunnitteluosasto 
Tilastopäällikkö 
00065 ELÄKETURVAKESKUS 
 
Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna liitteineen sähköpostilla (.pdf) osoit-
teeseen tutkimusaineistot(at)etk.fi tai postitse yllä mainittuun postiosoittee-
seen. ETK:ssa ei ole kirjaamoa, johon hakemuksen voisi toimittaa. 

Lupapäätös  ETK myöntää luvan 

ETK myöntää tutkimuskäytön luvat eläke- ja ansaintarekisterien yksityisen ja 
julkisen sektorin eläkelaitosten tietoihin. Käyttölupa myönnetään määräaikai-
sena ja tutkimussuunnitelman edellyttämiin välttämättömiin rekisteritietoi-
hin. 
 
Lupapäätös toimitetaan hakijalle sähköpostilla (.pdf-tiedostona). Luvan lupa-
ehdoissa annetaan aineiston käyttöaika ja käyttörajoitteet. Ennen aineiston 
toimitusta tutkijoiden tulee allekirjoittaa salassapitositoumus. 

   Findatan tietolupapäätös 1.4.2020 alkaen 

Findata myöntää luvan ETK:n rekisteritietojen tutkimuskäyttöön, jos tutki-
mukseen yhdistellään sosiaali- ja terveystietoja usean viranomaisen rekiste-
ristä, tarvitaan tietoja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjes-
täjältä tai Kanta-palvelusta. Tällöin noudatetaan Findatan ohjeita tietopyyn-
nöistä ja tietolupahakemuksesta. 
 
Findatan toiminta aloitetaan vaiheittain: 
- neuvontapalvelut aloitetaan 1.11.2019, 
- myöntää tietoluvan kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 1.1.2020 ja 
- tieteelliseen tutkimukseen 1.4.2020, 
- Kanta-palvelun lupaviranomainen 1.1.2021, 
- yksilötasoisten aineistojen analysointi on sallittua ainoastaan määräyksen 

vaatimukset täyttävissä käyttöympäristöissä 1.5.2022. 
 
Mikäli Findata käsittelee luvan, niin he antavat myös lupapäätöksen ja aineis-
topoiminnan kustannusarvion. ETK:n antama neuvonta on maksutonta. ETK 
toimittaa aineiston Findatan ohjeiden mukaan. 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tutkimuskaytto-ja-tietoluvat
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tutkimuskaytto-ja-tietoluvat
https://www.findata.fi/
https://www.findata.fi/palvelut/tietopyynnot/
https://www.findata.fi/palvelut/tietolupahakemukset/
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   Kustannukset 

ETK laskuttaa lupapäätöksen ja rekisteritietojen poiminnan välittömät henki-
lötyö- ja atk-kustannukset. Yleensä lasku sisältää samanaikaisesti sekä toimis-
totyön että poimintakustannukset. Kustannuksista annetaan arvio etukäteen. 
 
Uuden tutkimuksen käyttöluvan hinta perustuu henkilötyöhintaan. Arvio tar-
vittavasta työajasta on yksi henkilötyöpäivä (vuonna 2022 käyttöluvan hinta 
on 790 euroa) ja luvan laajennusta koskeva päätös (arviolta puoli henkilötyö-
päivää 395 euroa). Aikaisemmin myönnetyn luvan jatkaminen tai päätös tut-
kijaryhmän täydentämistä hinnoitellaan tapauskohtaisesti riippuen samassa 
yhteydessä syntyvistä muista henkilötyökustannuksista. 
 
Tutkimuspalvelun, tutkimusaineistojen määrittely, tietuekuvausten viimeis-
tely ja rekisteritietojen poiminta, hinnoitellaan toteutuneiden työtuntien pe-
rusteella ja laskutus perustuu tarvittavaan henkilötyön määrään. Työkustan-
nuksiin lisätään tietotekniset kustannukset, jolloin yksittäisen aineiston hinta 
on arviolta 1 000 euroa vuonna 2022 (790 euroa/htp, johon lisätään tietotek-
niset kustannukset). 
 
Mikäli tutkimusaineisto on pieni, ja se sisältää pelkästään tilastoaineistoa (ei 
henkilöaineistoa), niin se voidaan toimittaa veloituksettomana tietopalve-
luna. 

   Käsittelyaika 

Lupahakemus käsitellään ETK:ssa viivytyksettä ja yleensä lupaprosessi kestää 
keskimäärin yhden kuukauden. Asiakirjojen huolellinen etukäteisvalmistelu 
nopeuttaa käsittelyaikaa. 
 
Rekisteritietojen toimitus lupapäätöksen jälkeen kestää keskimäärin yhden 
kuukauden. Aineistopoiminnat tehdään suunnitteluosastolla käyttöluvan mu-
kaisesti eläke- ja ansaintarekisteristä. 
 
Kuitenkin kokonaisaika voi vaihdella kuukaudesta vuoteen, jos tarvittavia 
asiakirjoja puuttuu tai tutkimus vaatii usean rekisterinpitäjän lupapäätöksiä ja 
rekisteritietojen poimintoja. 

   Tietoluvan mukaisten aineistojen luovutus tutkijalle 1.5.2022 alkaen 

Toisiolain mukaisesti yksilötasoisten aineistojen analysointi on 1.5.2022 läh-
tien sallittua ainoastaan määräyksen vaatimukset täyttävissä käyttöympäris-
töissä. Vaatimukset edellyttävät vastaavaa tietoturvan tasoa kuin Findatan 
omassa käyttöympäristössä. Määräystä sovelletaan kaikkiin niihin toisiolaissa 
säädettyihin käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan tietolupa. Näitä käyttötarkoi-
tuksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, opetus sekä viranomaisen suun-
nittelu- ja selvitystehtävä. 

https://www.findata.fi/uutiset/findata-on-antanut-maarayksen-tietoturvallisten-kayttoymparistojen-vaatimuksista/
https://www.findata.fi/uutiset/findata-on-antanut-maarayksen-tietoturvallisten-kayttoymparistojen-vaatimuksista/
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Jos toisiolain piiriin kuuluva yksittäinen rekisterinpitäjä on tehnyt omia aineis-
tojaan koskevan tietolupapäätöksen, myös sen tulee luovuttaa tietoaineisto 
aina toisiolaissa tarkoitettuun tietoturvalliseen käyttöympäristöön. Toisiolain 
mukaan tämä ei kuitenkaan koske Eläketurvakeskusta. 

Lainsäädäntöä 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen 
tietosuoja-asetus, GDPR) 

- Tietosuojalaki (finlex.fi) 
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (finlex.fi) 
- Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (finlex.fi) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tietosuojalaki
https://finlex.fi/fi/laki/smur/1999/19990621
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552

