Huolehdimme tietosuojastasi
Suomi Euroopassa on eurooppalainen kyselytutkimus, joka tutkii yhteiskunnallisia asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä eri Euroopan maissa. Sen
toteuttaa European Social Survey ERIC -konsortio
yhteistyössä Turun yliopiston kanssa ja sen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten elämäntilanteet
ja elämä eroavat eri puolilla Eurooppaa.
Sinut on kutsuttu mukaan osallistumaan tutkimukseen. Tässä esitteessä kerromme tutkimuksen tieto
suojasta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, mukaan lukien tiedot siitä, miten tietoja
käytetään sekä siitä, kuinka oikeutesi turvataan. Tutkimuksen tiedot kerätään verkossa toimivalla Qualtricskyselytutkimusohjelmalla tai paperisella kyselylomakkeella. Kiitos siitä, että harkitset osallistumista.

Osallistumisesi ”Suomi Euroopassa”
-tutkimukseen
Olet yksi 4 500:sta satunnaisesti valitusta tutkimukseen
kutsuttavasta. Otos poimitaan Tilastokeskuksen väestötietokannasta systemaattista satunnaisotantaa (SYS)
käyttäen. Yhteys- ja osoitetietosi ovat peräisin Tilastokeskuksen väestötietojärjestelmästä.
Tutkimuslomakkeella sinulta kysytään mielipiteistäsi,
elämäntapahtumista sekä asiakysymyksiä työssäkäynnistäsi ja koulutuksestasi. Kysymme myös, miten
koronaviruspandemia on vaikuttanut elämääsi sekä
miten hallitus on mielestäsi onnistunut tehtävissään.
Kysymme myös suhtautumisestasi muihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Tutkimuksen tarkoituksena on myös verrata, miten
verkossa tai paperilomakkeella tutkimukseen annetut
vastaukset eroavat loppuvuodesta 2021 Tilastokeskuksen käyntihaastatteluissa (vastaajien kotona)
annetuista vastauksista.

Mitä kerätyille tiedoille tapahtuu?
Käsittelemme kaikkia sinusta keräämiämme tietoja ehdottoman luottamuksellisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä kansallisen tietosuojalainsäädännön
mukaisesti. Vain Tilastokeskuksella on pääsy yhteystietoihisi (nimi, osoite, puhelinnumero).
– Tutkimuksen aikana sekä tulosten valmistuttua,
Tilastokeskuksen, Turun yliopiston sekä tutkimuk-

sen kansainväliset vastuuhenkilöt (ESS ERIC) käsittelevät antamasi vastaukset.
– Siihen asti, kunnes tutkimus on valmis, Tilastokeskuksen ja Turun yliopiston tutkimuksen vastuuhenkilöillä on pääsy henkilötietoihisi. ESS ERIC’n henkilöstöllä on pääsy kyselyvastauksiisi (ml. nimesi ja
syntymävuotesi ja kuukausi), mutta ei yhteystietoihisi.
– ESS ERIC vastaa kyselytyökalu Qualtricsista, johon
antamasi vastaukset tallennetaan EU:n alueella
sijaitsevalle palvelimelle. Kuitenkin US Qualtricsilla
on pääsy aineistoon, joten tietojen käsittelyä voidaan pitää tietojen siirtona Yhdysvaltoihin. Jotta
tietojen käsittely vastaisi tietosuoja-asetuksen 46
Artiklaa, Qualtricsin henkilöstöllä on pääsy ainoastaan salattuun aineistoon, ja salauksen avain on tiedossa vain ESS ERIC HQ:n vastuuhenkilöillä.
– Kyselytietoihin on pääsy ESS ERIC HQ:lla, joka
sijaitsee Yhdistyneissä Kuningaskunnissa, ja se tarkoittaa henkilötietojen siirtämistä. Tämä siirto perustuu Euroopan komission päätökseen tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn
riittävyydestä Euroopan Unionin lain mukaisesti.
– Kun tutkimus on valmis, Tilastokeskus toimittaa
kyselyvastaukset ilman nimi- ja yhteystietoja ESS
ERIC HQ:lle Lontooseen, jossa niitä säilytetään 12
kuukauden ajan tutkimuksen valmistumisesta. Antamasi vastaukset (ilman nimi- ja yhteystietoja) toimitetaan sitten ESS ERIC:n tietoarkistoon Siktiin Norjassa (Norwegian Agency for Shared Services in
Education and Research, Bergen, Norway). Norjaa
koskevat samat tietosuojajärjestelyt.
– Tutkimustulokset julkaistaan ESS:n internetsivuilla
vuoden 2023 alussa osoitteessa
www.europeansocialsurvey.org.
– Verkossa annetut vastaukset säilytetään turvallisesti
Qualtricsin verkkopalvelimella kolme kuukautta tutkimuksen valmistumisesta. Paperilla annettuja vastauksia säilytetään kolmen kuukauden ajan tutkimuksen valmistumisesta, jona aikana Tilastokeskus
syöttää ne Qualtricsin järjestelmään. Tämän jälkeen tiedot Qualtricsin palvelimelta sekä paperiset
lomakkeet hävitetään. Kaikki nimi- ja yhteystietosi
hävitetään kolmen kuukauden sisällä tutkimuksen
valmistumisesta.
– Teemme kaikkemme sen eteen, että yksikään tutkimukseen osallistuva ei ole tunnistettavissa tutkimustuloksista tai niistä tehdyissä julkaisuissa. Muita
kerättyjä tietoja (jotka eivät kuulu julkaistaviin tietoihin) säilytetään turvallisesti ESS:n tietoarkistossa
määrittelemättömän ajan.

– Jos osallistut tutkimukseen verkossa, keräämme myös
tietoja siitä, kuinka kauan sinulta meni kunkin kysymyksen kohdalla, koko tutkimukseen yhteensä sekä siitä,
minkälaisella päätelaitteella vastasit tutkimukseen.
On periaatteessa mahdollista, joskin hyvin epätodennäköistä, että joitakin kerättyjä tietoja yhdistelemällä
(kansalaisuus, ikä, ammatti, alue) sinut olisi mahdollista tunnistaa. Kyselyvastauksiin on pääsy vain tutkijoilla, joiden on erikseen haettava käyttölupaa sekä
annettava salassapitosopimus tutkimusaineiston
käyttöön.
ESS ERIC -tietoarkisto tekee tietojen tarkistuksen
ennen kuin vastaukset annetaan tutkijoiden ja muiden
käyttöön, vaikka pääsyä tietoihin haettaisiin erityisellä
käyttöluvalla, jotta tunnistamisen riski olisi mahdollisimman pieni. Aineistoa käyttäville tutkijoille ei anneta
nimi- tai syntymäaikatietojasi eikä myöskään näitä
tietoja muista kotitaloutesi jäsenistä. Tekstinä syöttämäsi tiedot syntyperästäsi, työpaikoista tai koulutuksestasi ovat vain ESS ERIC:n vastuuhenkilöiden
nähtävissä. Näitä tietoja säilytetään määrittelemättömän ajan ESS ERIC:n tietoarkistossa (tällä hetkellä
Sikt) Bergenissä.

Oikeutesi
Niin kauan, kun vastauksesi on mahdollista tunnistaa
tutkimusaineistosta, sinulla on oikeus tietää, mitä
tietoja sinusta on tallennettu ja pyytää tietojesi hävittämistä sekä rajoittaa henkilökohtaisten tietojesi
käyttöä ja niihin pääsyä. Sinulla on myös oikeus

pyytää meitä keskeyttämään tietojesi käsittely sinä
aikana, kun teemme tietojen tarkistustyötä (toisin
sanoen siihen asti, kunnes se ne on tarkistettu ennen
kuin lähetämme sinulle kiitoksena lahjakortin). Kun
nimeäsi ja osoitettasi koskevat tiedot on hävitetty,
antamiasi tietoja ei ole enää mahdollista poistaa.
Tämä johtuu siitä, että kun nämä tiedot on poistettu, antamiesi vastausten tunnistaminen olisi erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Jos pyydät meitä
poistamaan antamasi vastaukset ennen tutkimuksen
valmistumista, ne hävitetään Qualtricsin palvelimelta 30 päivän sisällä. 30 päivän jälkeen hävittämisestä myös tietojen varmuuskopiot hävitetään Qualtricsin palvelimelta. Sinulla on halutessasi oikeus tehdä
valitus tietosuojaviranomaisille Suomessa (Tietosuojavaltuutettu) tai Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
(Information Commissioner’s Office).

Tutkimuksen toimeksiantaja
ESS-tutkimusta ohjaa tieteellinen johtoryhmä (The
European Social Survey, European Research Infrastructure Consortium eli ESS ERIC). ESS ERIC on
tutkimuksen toimeksiantaja ja on sen rekisterinpitäjä. Sen päätoimipaikka sijaitsee Lontoossa. Suomea
edustaa ESS:ssä kansallisena koordinaattorina toimiva
professori Heikki Ervasti Turun yliopistosta. Tilastokeskus toteuttaa Suomen tiedonkeruun Turun
yliopiston toimeksiannosta. Henkilötietojesi käsittelyoikeus ESS:ssä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan yleiseen etuun ja Suomessa
voimassa oleviin lakeihin, jotka koskevat henkilötietojen
käsittelyä tilastotoiminnassa.

Yhteystiedot
Jos haluat kysyä jotain tästä tutkimuksesta,
ota yhteyttä:
sähköpostitse: ess-fi@utu.fi tai
puhelimitse: 050 412 4944.
Tilastokeskuksen tietosuojavastaava:
tietosuoja@stat.fi
Rekisterinpitäjä:
ESS ERIC, ESS ERIC HQ, c/o City, University of
London, ess@city.ac.uk
ESS:n tietosuojavastaava:
Mathilde Steinsvåg Hansen,
dpo.esseric@europeansocialsurvey.org
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki,
puh. 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

UK Information Commission’s Office:
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9
5AF, United Kingdom.
ESS:n tietosuojavastaava:
CESSDA ERIC,ess-gdpr@cessda.eu
ESS ERIC:n edustaja EU:n yleistä tietosuojaasetusta koskevissa asioissa EU/ETA-alueella:
ess-gdpr@cessda.eu
Täydellinen tietosuojaseloste:
europeansocialsurvey.org/about/privacy.html

Tämä tutkimusprojekti on saanut rahoitusta European Social Surveyn
Euroopan tutkimusinfrastruktuurikonsortiolta (ESS ERIC). ESS ERIC ei
vastaa tämän kirjeen oheismateriaalien tai tutkimuskutsuun linkitettyjen
verkkosivujen sisällöistä.

