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Ilmastotuuppaus -projektin kyselytutkimus 
 
Olet ottamassa osaa Turun yliopistossa järjestettävään tieteelliseen tutkimukseen. Tämä tietosuo-
jaseloste kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksessa. 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
Turun yliopisto 
 
Yhteyshenkilö projektia koskevissa asioissa:  
Nimi: Nils Sandman 
Osoite: Turun yliopisto, Publicum 222, Assistentinkatu 7, 20500, Turku 
E-mail: Nils.sandman@utu.fi 
 
2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä 
 
Tämä kyselytutkimus kerää tietoa Ilmastotuuppaus -tutkimusprojektille (www.ilmastotuuppaus.fi) 
useiden tieteellisten tutkimusten tarpeisiin. Ilmastotuuppaus on projekti, joka tutkii käyttäytymistie-
teellisen tiedon hyödyntämistä ilmastonmuutoksen hillinnän apuvälineenä. Tähän tavoitteeseen liit-
tyen projekti pyrkii selvittämään, millaisia asenteita suomalaisilla on ilmastonmuutosta ja erilaisia 
valtion ohjauskeinoja kohtaan, millaisia tunteita ja reaktioita ilmastonmuutos aiheuttaa, millaiset te-
kijät vaikuttavat suomalaisten hiilijalanjälkeen, millaisia ajatuksia suomalaisilla on liittyen sähköau-
toihin, julkiseen liikenteeseen ja kävelyyn sekä pyöräilyyn. 
 
Tutkimuksen aineiston kerää markkinointitutkimusyritys Kantar TNS, joka myös hallinnoin vastaa-
jien yhteystietoja. Tutkimukseen kerätään vastaajaksi 18 vuotta täyttäneitä, suomea, ruotsia tai 
englantia osaavia vastaajia. Kantar kerää vastaajia oman paneelinsa kautta 3500 henkeä ja lisäksi 
tutkimukseen kutsutaan vastaajia Compensate yrityksen asiakkaista sekä Sähköautoilijat RY:n jä-
senistä. 
 
Tutkimuksessa kerätään kyselyaineisto, jossa vastaajalta kysytään taustatiedoiksi henkilötietoja, 
jotka ovat: ikä, sukupuoli, äidinkieli, koulutus, postinumero, talouden koko sekä talouden tulot. Vas-
taajilta kysytään myös yleisluonteisia politiikkaan, uskonnollisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä kysy-
myksiä. Nämä tiedot ovat tarpeellisia, jotta tutkimusta tehdessä ymmärrämme millainen joukko ky-
selyyn vastaajat ovat ja voimme analysoida miten taustamuuttujat vaikuttavat tutkimuksen mielen-
kiinnon kohteena oleviin ilmiöihin. 
 
 
3. Tutkimusryhmän vastuullinen yhteyshenkilö  
 
Nimi: Nils Sandman 
Osoite: Turun yliopisto, Publicum 222, Assistentinkatu 7, 20500, Turku 
E-mail: Nils.sandman@utu.fi 
 
 
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot  
 
Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.  
 
5. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn 
 

mailto:dpo@utu.fi
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Suorat vastaajien yhteystiedot ovat tiedossa vain Kantar TNS yrityksellä, joka kerää aineiston. 
Kantar luovuttaa Turun yliopiston Ilmastotuuppaus -projektin tutkijoille aineiston, jossa ei ole yh-
teystietoja eli pseudoanonyymin aineiston. 
 
Tätä aineistoa käsittelevät Ilmastotuuppaus -projektin tutkijat Turun yliopistossa. Ilmastotuuppaus 
koostuu konsortiosta Suomalaisia korkeakouluja (Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto) sekä tutki-
muslaitoksia (THL, Pellervon Taloustutkimus, SYKE, Työterveyslaitos). Kyselyn aineistoa säilyte-
tään ensisijaisesti Turun yliopistossa. Jos seuraa tarve jakaa sitä Ilmastotuuppauksen konsortioyh-
teistyökumppanien tai konsortion kanssa työskentelevien tutkijoiden kanssa, luovutetaan aineisto 
anonymisoituna ja luovutuksesta tehdään erillinen sopimus. Aineiston sellaiset osat, jotka pysty-
tään luotettavasti anonymisoimaan avataan myös tiedeyhteisön julkiseen käyttöön. 
 
 
6. Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto  
 
Tutkimuksen nimi: CLIMATE NUDGE väestökysely 
 
Henkilötietojen käsittelyn ajallinen kesto: Vuoden 2022 kysely aloittaa kyselytutkimusten sarjan, 
jossa on suunnitteilla jatkokysely vuonna 2023 ja rahoitustilanteesta riippuen mahdollisuus on myös 
jatkokyselyille vuoden 2023 jälkeen. Kantar säilyttää vastaajien yhteystietoja niin kauan, kuin jatko-
kyselyjen tekeminen edellyttää, kuitenkin enintään Ilmastotuuppaus – hankkeen päättymiseen asti 
(2026). 
 
Kyselyn tuloksena syntyvä pseudonanonyymi vastausaineisto on arvokas tieteellinen tietolähde, jota 
säilytetään Turun yliopistossa toistaiseksi ja hankkeen avainjulkaisujen kirjoittamisen jälkeen aineis-
ton anonymisoitu versio avataan Turun yliopiston avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti tutkimus-
käyttöön. 
 
 
 
7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste  
 
Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperus-
teen nojalla:  
 
☐ rekisteröidyn suostumus; 
☐ käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi; 
☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen; 
☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi; 
☒ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuulu-
van julkisen vallan käyttämiseksi: 
 ☒  tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten; 
 ☐  tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten; 
☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu. 
 
8. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet 
 
Aineiston kerää markkinointitutkimusyritys Kantar TNS, joka noudattaa toiminnassaan EU:n tieto-
suoja- ja tietoturvasääntöjä sekä tietosuojastandardia (GDPR ja ISO 27001). 
 
Turun yliopistolle luovutetaan pseudoanonyymi aineisto, joka ei sisällä suoria tunnistetietoja, mutta 
on teoriassa mahdollista, että yhdistelemällä vastauksia olisi mahdollista tunnistaa käsittelemättö-
mästä aineistosta joitakin tutkimukseen osallistuvia henkilöitä. Tutkimuksen tulokset kuitenkin rapor-
toidaan vain ryhmätasolla, jolloin yksittäisten vastaajien tunnistaminen ei enää ole mahdollista. 
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Tutkimuksessa kerättyjä tietoja säilytetään Turun yliopiston tietoverkossa ja analysoinnin aikana pro-
jektin tutkijoiden tietokoneella. Aineistoa säilytetään ja käsitellään huolellisesti Turun yliopiston tieto-
suojaperiaatteiden mukaisesti. 
 
 
9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät) 
 
Tutkimuksessa vastaajalta kysytään hänen puoluepoliittista kantaansa sekä mielipiteitä Suomen 
hallituksen toiminnasta pandemiaan ja ympäristöpolitiikkaan liittyen. Lisäksi tiedustellaan kuinka 
usein vastaaja osallistuu uskonnollisiin tapahtumiin sekä miten hän kokee subjektiivisesti tervey-
dentilansa. 
 
Nämä tiedot ovat oleellisia tutkimuksen tieteellisten tavoitteiden kannalta ja niiden käsittelyn pe-
ruste on julkista etua koskeva tehtävä, tieteellinen tutkimus. 
 
10.Henkilötietojen keräämisen lähteet 
 
Aineisto tutkimukseen kerätään kyselylomakkeella, jonka toteuttaa Kantar TNS. Kantar ylläpitää 
omaa rekisteriään potentiaalisista vastaajista, joista suuri osa kyselyn vastaajista rekrytoidaan. Li-
säksi yhteistyötahoille lähetetään linkki kyselyyn, jota he voivat jakaa omilla sähköpostilistoillaan.  
 
11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille 
 
Henkilötietoja ei siirretä Turun yliopiston/tutkimusryhmän ulkopuolelle. Kaikki avattava aineisto on 
anonymisoitua. 
 
12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kaikki avattava 
aineisto on anonymisoitua. 
 
 
13. Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet 
 
Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin. 
 
Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia: 
 
☒ Aineisto on salassa pidettävää. 
☐ Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet: 
☒ IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely: 

Aineistoa säilytetään Turun yliopiston palvelimilla ja se on suojattu Turun yliopiston 
tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. https://www.utu.fi/en/privacy/data-security-desc-
ription 

 
☒ Muu: Aineiston käsittelyn jälkeen aineisto poistetaan aineistoa käsitelleiden omilta tietokoneilta. 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 
 
☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 
☐ Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot.  
 Perustelut: Turun yliopistolle luovutettava aineisto ei sisällä suoria tunnistetietoja. 
 

https://www.utu.fi/en/privacy/data-security-description
https://www.utu.fi/en/privacy/data-security-description
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14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 
Pseudonanoyymiä aineistoa säilytetään Turun yliopiston psykologian laitoksella. Aineisto avataan 
julkiseen tutkimuskäyttöön niiltä osin, kuin se voidaan luotettavasti anonymisoida. 
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15. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat 
 
Lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista:  
Tietosuojavastaava / Data Protection Officer 
Lakiasiat / Legal Affairs 
Turun yliopisto 
FI-20014 TURUN YLIOPISTO 
 
 
Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat 
 
Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain nojalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä 
tiettyjä poikkeamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii tieteellinen tutkimus ja oikeuksien 
toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksen) joko mah-
dottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa haittaa käsittelylle. 
  
Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämän tieto-
suojaselosteen tutkimuksessa on todennäköisesti tarpeen tehdä poikkeamia seuraaviin rekisteröity-
jen oikeuksiin: 
 
☐ Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15) 
☐ Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16) 
☐ Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17) 
☐ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18) 
☐ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20) 
☐ Vastustamisoikeus (Artikla 21) 
 
Perusteet tehtäville poikkeamille sekä tehtävien poikkeamien ulottuvuus:  
 
Rekisterinpitäjän ei ole mahdollista tunnistaa tutkittavia aineistosta, sillä tehtävä tutkimus ei tätä 
edellytä. Koska tutkittavia ei voida aineistosta tunnistaa, oikeutta tietoihin pääsyyn, tietojen oikaise-
miseen, tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen järjestelmästä siirtämiseen tai vas-
tustamiseen ei sovelleta, ellei tutkittava erikseen pysty antamaan tunnistamisen mahdollistavia lisä-
tietoja.  
 
Oikeus valituksen tekemiseen 
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty so-
veltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti. 
 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi 
 
 


