
Huolehdimme tietosuojastasi
ESS (European Social Survey) on eurooppalainen kyselytutkimus,  
joka tutkii yhteiskunnallisia asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä  
eri Euroopan maissa.

Miksi olemme yhteydessä 
juuri sinuun?

ESS on pyytänyt kansallisia tilastoviran
omaisia laatimaan edustavan satunnais
otantaan perustuvan listan tutkimukseen 
mahdollisesti osallistuvista henkilöistä. 
Sinä olet yksi mukaan osuneista. Haas
tattelun aikana sinulta kysytään asia
kysymyksiä sekä joukko kysymyksiä, 
jotka koskevat asenteitasi sekä keskeisiä 
elämäntapahtumiasi. Aihealueet käsitte
levät politiikkaa ja uskontoa sekä mieli
piteitäsi koskien yhteiskunnallisia asioita. 
Haastattelun aikana antamasi vastaukset 
tallennetaan sähköisesti. Keräämme 
samalla myös tietoa alueesta, jolla asut. 

Osallistumisesi 
tutkimukseen  
on vapaaehtoista
Voit myös vapaasti valita, mihin kysy  
myksiin haluat vastata, ja voit kes
keyttää haastattelun milloin tahansa 
ilman  selitystä. Mikäli päätät olla osallis
tumatta tutkimukseen, tulem me pyytä
mään ja tallentamaan mahdollisesti 
antama si syyn (esimerkiksi kielivaikeudet 
tai sairastaminen). Tämä tieto auttaa 
meitä varmistamaan, että vastanneiden 
joukko on tilastollisesti Suomessa asuvia 
edustava.

Mitä kerätyille tiedoille 
tapahtuu?

Käsittelemme kaikkia sinusta kerää
miämme tietoja ehdottoman luotta
muksellisesti EU:n tietosuojaasetuksen 
(GDPR) sekä kansallisen tietosuoja
lainsäädännön mukaisesti. Vain Tilas
tokeskuksella on pääsy yhteystietoihisi 
(nimi, osoite, puhelinnumero). Tiedonke
ruun valmistuttua Tilastokeskus toimittaa 
 tutkimusaineiston ilman nimi tai yhte
ystietoja ESS:n tietoarkistoon (NSD – 
Norjan tietoarkisto Bergenissä). Kaikki 
yhteystietosi poistetaan tutkimusaineiston 
julkistukseen mennessä, viimeistään 
joulukuussa 2022.

Tutkimuksessa kerätty aineisto säilyte
tään tietoturvallisesti ennalta määrittele
mättömän ajan ja saatetaan tieteelliseen 
tutkimuskäyttöön tutkijoille, opiskelijoille 
sekä muille eurooppalaisten yhteiskun
nallisista asenteista kiinnostuneille. On 
periaatteessa mahdollista, joskin hyvin 
epätodennäköistä, että joitakin kerät
tyjä tietoja yhdistelemällä (kansalaisuus, 
ikä, ammatti, alue) sinut on mahdol
lista tunnistaa. Tämä on mahdollista vain 
yksittäisten eijulkaistavien kyselyvas
tausten kohdalla, joita säilytetään väli
aikaisesti. Näihin kyselyvastauksiin on 
pääsy vain tutkijoilla, joiden on annettava 



tietosuojasitoumus tutkimusaineiston 
käyttöön. Lopulliset tutkimustulokset 
julkaistaan ESS:n internetsivuilla vuoden 
2022 loppuun mennessä. Teemme 
kaiken mahdollisen varmistaaksemme, 
että yksikään osallistuja ei ole tunnistetta
vissa lopullisista tuloksista.

Oikeutesi

Niin kauan, kun vastauksesi on mahdol
lista tunnistaa tutkimusaineistosta, sinulla 
on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta on 
tallennettu ja pyytää tietojesi hävittämistä 
sekä rajoittaa henkilökohtaisten tietojesi 
käyttöä ja niihin pääsyä. Kun nimeäsi ja 
osoitettasi koskevat tiedot on hävitetty, 
antamiasi tietoja ei ole enää mahdol
lista poistaa. Sinulla on halutessasi 
oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomai
sille Suomessa (Tietosuojavaltuutettu) tai 
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (Infor
mation Commissioner’s Office). Henkilö
tietojesi käsittelyoikeus ESS:ssä perustuu 

EU:n tietosuojaasetuksen tarkoittamaan 
yleiseen etuun ja Suomessa voimassa 
oleviin lakeihin, jotka koskevat henkilötie
tojen käsittelyä tilastotoiminnassa.

Tutkimuksen toimeksiantaja

ESStutkimusta ohjaa tieteellinen johto
ryhmä (The European Social Survey, 
European Research Infrastructure 
Consortium eli ESS ERIC). ESS ERIC 
on tutkimuksen toimeksiantaja ja vastaa 
aineiston keskitetystä hallinnoinnista. 
Sen päätoimipaikka sijaitsee Lontoossa. 
Suomea edustaa ESS:ssä kansallisena 
koordinaattorina toimiva professori Heikki 
Ervasti Turun yliopistosta. Tilastokeskus 
toteuttaa Suomen tiedonkeruun Turun 
yliopiston toimeksiannosta. Norjan tieto
arkisto NSD vastaa eri maissa kerättyjen 
aineistojen käsittelystä, jakelusta tutkijoille 
sekä viimekätisesti siitä, ettei yksittäisiä 
vastaajia voida tunnistaa minkään osallis
tujamaan aineistosta. 

Yhteystiedot
Tilastokeskuksen tietosuojavastaava: 
tietosuoja@tilastokeskus.fi 

Tietosuojavaltuutetun toimisto  
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, 
puh. 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

ESS:n tietosuojavastaava: CESSDA 
ERIC, Solheimsgaten 16, 5058 Bergen, 
Norway.  
essgdpr@cessda.eu

UK Information Commissioner’s 
Office, Wycliff e House, Water Lane, 
Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, United 
Kingdom, puh. +44 01625 545 700, 
ico.org.uk/global/contactus/email/

Täydellinen tietosuojaseloste:  
europeansocialsurvey.org/about/
privacy.html

Lisätietoa tutkimuksen toteuttajista:  
www.europeansocialsurvey.org/about/country/finland/finnish/ess_finland.html
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