Tutkimuksen tietosuojailmoitus
Kysely ilmastoaktivismista

Sinut on kutsuttu osallistumaan tutkimukseen. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista.
Voit keskeyttää osallistumisesi milloin tahansa tutkimuksen aikana. Tutkimuksesta vetäaytymisestä
ei aiheudu sinulle mitään haittaa. Tämä tietosuojailmoitus kertoo miten henkilötietojasi käytetään.

1. Mitä tässä tutkimuksessa tutkitaan? Mikä on henkilötietojesi
käsittelyn tarkoitus?
Tutkimuksen tavoitteena on:
Tässä tutkimuksessa haluamme selvittää, kuinka ilmastoaktivistit käyttävät sosiaalista mediaa osana aktivismiaan ilmastoliikkeessä. Lisäksi haluamme ymmärtää, miten poliisin toiminta vaikuttaa
aktivistien päätöksiin osallistua netissä ja sen ulkopuolella.

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on:
Henkilötiedoilla tarkoitamme vastauksiasi kyselyyn ja erityisesti Twitter-tilisi käyttäjänimeä. Keräämme
näitä tietoja, jotta voisimme ymmärtää ajatuksiasi sosiaalisesta mediasta suhteessa ilmastoliikkeeseen, kuinka käytät sosiaalista mediaa ja poliisin toiminnan vaikutuksia ajatusmaailmaasi.

Roolisi tässä tutkimuksessa:
Osallistut kyselyyn, joka koskee sosiaalisen median käyttöä ilmastoliikkeessä. Kysymme sinulta
kysymyksiä (1) perustiedoistasi, kuten sukupuolestasi ja ikästäsi, (2) sosiaalisen median käytöstä
ja Twitter-tilisi käyttäjänimestä, (3) osallisuudesta Elokapinan ja muiden ilmastojärjestöjen toimintaan, (4) kokemuksistasi lokakuun 2020 mielenosoituksessa sekä muissa mielenosoituksissa ja
(5) poliittisista asenteistasi ja näkemyksistäsi poliisin tehokkuudesta Suomessa. Suostumuksellasi
keräämme tietoja toiminnastasi Twitterissä vuodelta 2020. Siten voimme ymmärtää paremmin,
miten viestit ilmastoliikkeestä sosiaalisessa mediassa. Voit vapaasti olla antamatta näitä tietoja
(ts. ohittaa kysymykset), vaikka aloittaisitkin kyselyn täyttämisen.

Tämän tutkimuksen rahoittaa:
Tämän tutkimuksen rahoittaa osittain Suomen Akatemian apuraha SA-320780 sekä Koneen säätiön
apuraha 202011093.

2. Henkilötietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:
Keräämme yllä kuvatut henkilötiedot sekä kyselyn avulla että Twitteristä.

3. Mitä henkilötietoja käsitellään?
Kyselyssämme kysymme sinulta Twitter-tilisi käyttäjänimeä, sähköpostiosoitetta, olennaisia sosiodemografisia tietoja, kuten ikää ja sukupuolta, sekä näkemyksiäsi poliisin tehokkuudesta Suomessa.
Twitter-tilisi käyttäjänimi kerätään osana Twitter-aineiston keräystä. Huomaa, että kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista ja halutessasi voit jättää vastaamatta mihin tahansa kysymykseen.
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4. Mitä erityisiä henkilötietoluokkia käsitellään?
Mielipiteesi politiikasta ja poliisin tehokkuudesta Suomessa kuuluvat erityiseen tietoluokkaan (ts.
poliittiset mielipiteet)

5. Kuinka henkilötiedot minimoidaan tutkimuksessa?
Kyselyssämme esitämme sinulla vain sellaisia kysymyksiä, jotka tiedeyhteisö on määritellyt tarpeellisiksi, voidaksemme antaa tarkan käsityksen sosiaalisen median käytöstä, yhteiskunnallisiin liikkeisiin osallistumisesta ja luottamuksesta viranomaisiin. Lisäksi voit halutessasi jättää vastaamatta mihin tahansa kysymykseen ilman seuraamuksia.

6. Henkilötietojen käsittelyperuste:
Henkilötietojen, mukaan lukien erityisten henkilötietoluokkien, käsittely on tarpeen yleisen edun
mukaisen tehtävän, eli tieteellisen tutkimuksen, suorittamiseksi.

7. Henkilötietojen jakaminen:
Kolmansilla osapuolilla tai yhteistyökumppaneilla EI ole pääsyä aineistoon, joka sisältää henkilötietojasi
(kyselyvastaukset, Twitter-tilisi käyttäjänimi tai muut yhteystiedot).

8. Henkilötietojen siirtäminen EU: n / ETA: n ulkopuolisiin maihin:
Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin/ Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

9. Automatisoitu päätöksenteko:
Tutkimuksessamme ei käytetä automatisoitua päätöksenteko, joka merkittävästi vaikuttaisi rekisteröityihin.

10. Tietojesi säilytysaika ja anonymisointi:
Tietosi tallennetaan Helsingin Yliopiston suojatuille palvelimille. Vain kahdella Helsingin Yliopiston työllistämällä tutkimusryhmän jäsenellä on pääsy tietoihisi. Tietosi pseudonymisoidaan tutkimuksen aikana (ja pidämme Twitter-tilisi nimen erillään kyselytiedoista). Heti kun olemme saaneet
tutkimuksen päätökseen, anonymisoimme tiedot kokonaan. Tämä tarkoittaa, että kaikki kyselyvastaukset, yhteystiedot ja Twitter-ainestot poistetaan ja ainoastaan kyselyvastauksista ja Twitteraineistosta numeroin koodattu aineisto säilytetään. Poistamme kaikki henkilökohtaiset tiedot vuoden 2023 loppuun mennessä.
Avoimen ja replikoitavan tieteellisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti täysin anonymisoitu,
numeroin koodattu versio aineistosta julkaistaan akateemisten aineistojen arkistoissa toistaiseksi.
Tämä aineisto ei sisällä henkilötietoja.

11. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet:
Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilöllä on oikeus::
• saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
• tarkastaa itseään koskevat tiedot
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• pyytää tietojensa oikaisua
• pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista
• vastustaa tietojensa käsittelyä
• Oikeus tietojensa poistamiseen, jos tutkimusdataa on käsitelty laittomasti ja käsittely ei
ole enää tarpeen yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa, tieteellisen tutkimuksen tavoitteiden tai tilastollisten tavoitteiden täyttämiseksi, ja datan poistaminen ei tee tieteellisen tutkimuksen päämääriä mahdottomiksi tai aiheuta vakavaa haittaa tieteelliselle
tutkimukselle.

12. Lisätiedot tutkimuksesta ja oikeuksiesi käyttämisestä:
Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on:
Helsingin Yliopisto
Sähköposti: tietosuoja@helsinki.fi (Tietosuojavastaava)
Osoite: PO Box (Fabianinkatu 33), 00014 University of Helsinki, Finland
Yhteyshenkilö tutkimukseen liittyvissä asioissa:
Ted Hsuan Yun Chen (päätutkija)
Sähköposti: ted.chen@helsinki.fi
Valtiotieteellinen tiedekunta
Helsingin Yliopisto
Jos tutkimukseen osallistuva kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön
vastaisesti, on osallistujalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue
lisää: http://www.tietosuoja.fi).).
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Katuosoite: Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

