
 

 

Tietosuojaseloste 

Nutopia – tutkimushanke nuorten utopioista 
ilmastonmuutoksen aikakaudella 
 
Laatimispäivä: 14.2.2020 

1. Rekisterin perustiedot 

Rekisterin nimi: Nuorisotutkimusseuran tutkimusrekisteri / Nutopia-hankkeen tutkimusrekisteri 
 
x  Kertatutkimus     ☐  Seurantatutkimus 

 
Tutkimuksen kesto: 1.2.2020– 31.12.2023.  
 
Hanke on alkanut 1.2.2020 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoituksella, joka jatkuu 31.8.2020 
saakka. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta. 

 
Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkija: Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto 

 
Tutkimuksen suorittajat: Nutopia-tutkimushankkeen työryhmä (Tomi Kiilakoski, Mikko Piispa, Anni 
Ojajärvi 

 

 

2. Rekisterinpitäjä 
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Nuorisotutkimusseura ry.  
Asemapäällikönkatu 1 
00520 Helsinki 
puh. 020 755 2662 
toimisto@nuorisotutkimus.fi 
 
Yhteyshenkilö tutkimusaineistoa koskevissa asioissa:  
Tomi Kiilakoski (tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi) 
040 50 46432 
 
Nuorisotutkimusseuran tietosuojavastaava: 
Mikko Salasuo 
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 
mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi 
0405485520 
 

 

3.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
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Lyhyt kuvaus tutkimushankkeesta erityisesti siltä osin, kuin kyse on henkilötietojen käsittelystä. 

Nutopia – tutkimushanke nuorten utopioista ilmastonmuutoksen aikakaudella 
Hankkeen kotisivut: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nutopia 
Tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia ovat nuorten utopiat ja millainen on heidän näkemyksensä 
hyvästä tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen aikakaudella. Lisäksi tutkitaan nuorten kokemuksia ja 
näkemyksiä yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta ilmastokysymyksessä. Hanke on alkanut 
1.2.2020 Sitran rahoituksella, joka jatkuu 31.8.2020 saakka. Hankkeelle haetaan pidemmän keston 
mahdollistavaa jatkorahoitusta. 
 
Tutkimushankkeen haastattelutallenteista muodostuu tietoa, joista yksittäisen tutkittavan voi tunnistaa. 
Haastattelut äänitetään, äänitiedostot kirjoitetaan tekstitiedostoksi ja suorat tunnistetiedot poistetaan. 
Haastattelijaa ja haastattelunauhojen litteroijia sitoo salassapitovelvollisuus. Haastatteluissa ja 
havainnoinneissa kerättyjä tietoja käytetään vain tutkimuskäyttöön. Tutkimusraportissa käytetään 
ainoastaan aineistoa, josta haastateltavan tunnistetiedot on poistettu. Haastatteluun osallistuminen on 
täysin vapaaehtoista. Haastateltavan on mahdollista keskeyttää osallistuminen tutkimukseen heti niin 
halutessaan. 
 
Tutkimushankkeen tutkijoilla on aineiston jatkokäyttöoikeudet tieteellisten artikkeleiden sekä 
jatkotutkimuksen tekoon. Aineistoa säilytetään tietoturvallisuudesta huolehtien lukituissa tiloissa. 
Tutkimuksen valmistuttua aineisto voidaan luovuttaa ilman tunnistetietoja Nuorisotutkimuksen 
tietoarkistoon, mikäli tutkittavalta on saatu tähän lupa. 
  
Työryhmä noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosittamia eettisiä käytäntöjä aineistojen 
käytössä ja arkistoinnissa sekä seuraa organisaatioiden (Nuorisotutkimusseura, Yhteiskuntatieteellinen 
tietoarkisto) ohjeistuksia aineistonhallinnasta. Aineistoista tehdään aineistonhallintasuunnitelmat ja niitä 
käsitellään ja säilytetään huolellisesti, suojatuilla tallennusvälineillä. Nuorisotutkimusseuralla on oma 
GDPR-asetusta noudattava aineistonhallintasuunnitelmansa ja asianmukaiset työskentely- ja 
tallennusvälineet. 
 

 

4. Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät 

Lyhyt kuvaus rekisterin tietosisällöistä ja henkilöryhmistä erityisesti siltä osin, kun kyse on henkilötietojen käsittelystä.  

Aineistoon sisältyvät seuraavat henkilötiedot: haastateltavan nimi, ikä, yhteystiedot 
 
Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja.  

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Kuvaus rekisterin sisältämien tietojen lähteistä. 

Aineiston tietosisällöt ja henkilötiedot saadaan suoraan tutkimukseen osallistuvilta nuorilta. 

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
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Kuvaus, keille aineiston tietoja voidaan luovuttaa. 

 

Tutkimusrekisterin tietoja voidaan jakaa Nuorisotutkimusseuran sisällä, esimerkiksi tilanteessa jossa 
tutkimuksen suorittajat (tutkijat) vaihtuvat. Haastattelun ääninauha ja litterointi sijaitsee litteroijan 
laitteistolla salasanan takana kunnes haastattelu on purettu ja litterointi luovutettu hankkeen tutkjoille.  
 
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen 
toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla.  

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

x Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
☐ Henkilötietoja saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

8. Aineiston- ja/tai rekisterinsuojauksen periaatteet 
Tunnistetietojen käsittely 

☐ Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa (anonymisointi). 
x Aineisto analysoidaan yhdistettävissä olevin tunnistetiedoin (pseudonymisointi). 
☐ Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska tietojen yhdistäminen edellyttää täydellisiä henkilötietoja 
(esim. henkilötunnus). 

 

Sähköinen aineisto 

x Tutkimushankkeessa on sähköisiä aineistoja. 

Kuvaus sähköisen aineiston suojauksesta.  

 
x Käyttäjätunnus     x Salasana     x Käytön rekisteröinti (lokitus)  
 
☐ Muu, mikä:  
 
Nuorisotutkimusseura ry:n hallinnoimia henkilötietoja sisältäviä ulkoisia muistilaitteita säilytetään 
kassaholvissa lukituissa tiloissa. Aineistoon pääsy on vain tietosuojaselosteessa mainituilla 
rekisterinpitäjällä ja tutkimuksen suorittajilla. Kannettavien tietokoneiden ja ulkoisten muistilaitteiden 
asianmukaisesta ja tietoturvallisesta hävittämisestä huolehtii tietoturvaan erikoistunut palvelu.  

 

Manuaalinen aineisto 

x Tutkimushankkeessa on manuaalisia aineistoja. 
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Kuvaus manuaalisen aineiston suojauksesta.  

 
Nuorisotutkimusseura ry:n hallinnoimia henkilötietoja sisältäviä manuaalisia tutkimusaineistoja säilytetään 
kassaholvissa lukituissa tiloissa. Aineistoon pääsy on vain niillä tutkijoilla, joilla on siihen käyttöoikeus. 

 

9. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi  

☐ Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri hävitetään.  
x Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri arkistoidaan x ilman tunnistetietoja ☐ tunnistetiedoin. 
 
Arkistoitavan aineiston säilytyspaikka:  
 
Niiltä osin kuin tutkittavat antavat suostumuksensa aineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja Nuorisotutkimuksen tietoarkistoon. 
Muilta osin aineisto tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. 

 

 
10. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Hankkeen tutkijat keräävät haastatteluaineistoa. Aineistoa voivat tarvittaessa käsitellä hankkeen 
tutkijoiden lisäksi muut rekisterinpitäjän määrittämät Nuorisotutkimusseuran tutkijat tai 
tutkimusavustajat. 
 
Tutkimuksen päätyttyä haastattelujen litteroinnit arkistoidaan ilman tunnistetietoja Nuorisotutkimuksen 
tietoarkistoon. 

 

 

 

 

 

 

11. Henkilötietojen säilytysaika 

Haastattelut äänitetään ja puretaan kirjoittamalla tekstiksi. Litterointivaiheessa henkilöiden oikeat nimet 
vaihdetaan keksittyihin tai poistetaan kokonaan. Mahdolliset tarkat paikkakuntien nimet poistetaan. 
Suurista kaupungeista käytetään kaupungin nimeä ja pienemmistä maantieteellistä koodia. 
Haastatteluaineistoon voi jäädä joitain epäsuoria tunnistetietoja, esimerkiksi liittyen haastateltavan 
koulutukseen tai positioihin tutkittavassa ilmiössä (ilmastoaktivismi), jotka ovat tarpeen aineiston 
analyysin kannalta hankkeen keston aikana. Nämä tiedot anonymisoidaan ja tarvittaessa poistetaan ennen kuin 
aineisto arkistoidaan tietoarkistoon hankkeen päättyessä. Henkilötiedot poistetaan hankkeen päättyessä. 
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