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Tietosuojailmoitus
FINSCIn väestökysely
Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Turun yliopisto
20014 Turku
Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
FINSCI-konsortiossa on mukana Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto,
Suomen tiedekeskukset ja Skope ry. Turun yliopisto koordinoi kyselyn ja aineiston siirtämisen
digitaaliseen muotoon, jossa vastaajat eivät ole tunnistettavissa. Muut osapuolet ovat mukana
tieteellisessä tutkimuksessa, analysoinnissa ja raportoinnissa.
Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
Johanna Kaakinen (johanna.kaakinen@utu.fi)
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
dpo@utu.fi
Tutkimuksen suorittajat
PsT dosentti Johanna Kaakinen ja muut FINSCI-konsortion tutkijat, koordinaattori Daria Pritup,
tutkimusavustajat PsK Jarkko Lehtola, PsK Emilia Ranta ja PsK Johanna Hämäläinen.
Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Daria Pritup
Psykologian oppiaine, Assistentinkatu 7, 20500 Turku
0505358390, daria.pritup@utu.fi
Tutkimusrekisterin nimi
FINSCIn väestökysely
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
FINSCIn väestökyselyssä selvitetään suomalaisten tiedepääoman määrää ja siihen vaikuttavia
tekijöitä. Tästä syystä kyselyssä kysytään tekijöitä (esim. vähemmistöstatus tai
äänestyskäyttäytyminen), joiden voidaan olettaa vaikuttaa tiedepääoman määrään.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1 (Yleistä etua koskeva
tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö); EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
artikla 9 (erityiset henkilötietoryhmät: Yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen tai
historiallinen tutkimus, tilastointi)
Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää
Nimi- ja osoitetiedot on saatu Väestötietojärjestelmästä, ja ne pidetään erillään
tutkimusaineistosta. Kyselyssä kysytään seuraavia tietoja, joita voidaan pitää henkilötietoina:
sukupuoli, ikä, postinumero, kotikieli, synnyinmaa, vanhempien synnyinmaa,
vähemmistöstatus, koulutustaso, työmuoto, asumis- ja perhemuoto, vanhempien koulutustaso,
puolison koulutustaso, tulotaso, äänestyskäyttäytyminen
Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään
Nimi- ja osoitetiedot on saatu Väestötietojärjestelmästä. Muut tiedot on saatu kyselyyn
vastaajalta itseltään.
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Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä tai profilointia ei tehdä.
Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tiedot ovat salassa pidettäviä, koska kerättävät tiedot sisältävät vähemmistöidentiteettiin sekä
äänestyskäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä.
Manuaalisen aineiston suojaaminen
Paperisia lomakkeita säilytetään Turun yliopistolla lukitussa työhuoneessa sijaitsevassa
lukitussa kaapissa.
Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavin keinoin:
Käyttäjätunnus ja salasana
Suorien tunnistetietojen käsittely
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
Lisätietoa henkilötietojen suojauksen periaatteista
Nimi- ja osoitetietoja käytetään vain kyselyiden postittamiseen, eikä niitä voida yhdistää
kyselyssä kerättävään aineistoon. Tutkittavia ei voi tunnistaa yksittäisten vastausten
perusteella. Mikäli vastaukset yksittäisiin kysymyksiin osoittavat vastaajan kuuluvan pieneen
vähemmistöön, ne tallennetaan muodossa, josta kyseinen vähemmistöstatus ei enää ilmene
(esim. kotikieleksi merkitään "muu").
Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Tutkimusrekisteri säilytetään pysyvästi ilman tunnistetietoja
Henkilötietojen suunniteltu käsittelyaika
Nimi- ja osoitetiedot hävitetään, kun kyselypaperit on lähetetty. Henkilötietojen käsittely
päättyy, kun aineisto on analysoitavassa muodossa.
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely
perustuu suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle,
mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa
olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot
(artikla 15). Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16). Rekisteröidyllä on
oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista (artikla 18). Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä (artikla 21). Tapauskohtaisesti harkitaan, onko rekisteröidyllä
oikeutta tietojensa poistattamiseen (artikla 17). Aineiston julkaisemisen jälkeen
tutkimusaineistosta ei voida poistaa yksittäisen tutkittavan vastauksia, mikäli se muuttaisi
aineiston perusteella tehtyjä johtopäätöksiä.
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