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Tullin ulkomaankauppatietoaineistojen käyttölupahakemus 

Uusi käyttölupa 

Käyttäjän lisäys käyttölupaan dnro    

Aineiston käyttötarkoitus muuttuu ja käyttölupaan dnro    

haetaan jatkoaikaa (jos aineiston käyttötarkoitus ei muutu, myöntää Tilastokeskus jatkoajan). 

Aineistot, joita käyttölupahakemus koskee 

Aineistot on kuvattu Tilastokeskuksen Taika-tutkimusaineistokatalogissa https://taika.stat.fi/ 

Tullin ulkomaankaupan hyödykekohtainen valmisaineisto 

Tullin ulkomaankaupan yrityskohtainen valmisaineisto 

Hakija 

Hankkeen vastuuhenkilö ja organisaatio 

Sähköpostiosoite 

Puhelinnumero 

Organisaation postiosoite 

Tietojen käsittelyyn osallistuvat  

Kaikki, jotka vastuuhenkilön lisäksi käsittelevät aineistoa suorin tai epäsuorin tunnistein 

Nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

https://taika.stat.fi/
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Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla on voimassa oleva Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden 

etäkäyttösitoumus ja salassapitositoumus  

Tietojen käyttötarkoitus 

Tieteellinen tutkimus 

Tilastollinen selvitys 

Hankkeen nimi 

Aineistojen käyttötarkoitus  

Yleiskielinen tiivistelmä hankkeesta ja siitä miten ja mitä tarkoitusta varten Tullin aineistoja käytetään 

Aineiston arvioitu käyttöaika 

 /            20        saakka 

Lupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Hakemusasiakirjojen julkisuus 

Hakemus tulisi laatia siten, ettei se sisällä salassa pidettäviä tietoja. Tarvittaessa salassa pidettävät tiedot tulee 

toimittaa erillisenä liitteenä. 

Hakija katsoo, että lupahakemuksen liitteenä oleva tutkimussuunnitelma on salassa pidettävä.

Perustelut 

Liitteet kpl 

 Tutkimussuunnitelma 

Muut liitteet 
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Hakemus käsitellään Tullin tilastoinnissa. Hankkeen vastuuhenkilö toimittaa Tullilta saamansa 

käyttölupapäätöksen Tilastokeskuksen tutkijapalveluihin. 

Käyttöluvan edellytyksenä on, että tutkijoilla on voimassa oleva Tilastokeskuksen salassapito- ja 

etäkäyttösitoumus, joiden vaateiden toteutumisesta vastaa Tilastokeskus.  

Päiväys ja allekirjoitukset 

Paikka ja aika 

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Käyttölupahakemus liitteineen toimitetaan 

skannattuna Tullin kirjaamoon kirjaamo@tulli.fi tai  

postitse osoitteeseen Tulli, Kirjaamo, PL 512, 00101 Helsinki 

mailto:kirjaamo@tulli.fi
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