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Tietoa Helsingin yliopiston vaalikonekyselyyn osallistuville 
Helsingin yliopiston vaalikonekysely on YouthVAA-tutkimushankkeen järjestämä verkkokysely. Kysely 
selvittää yli 15-vuotiaiden Allianssin Nuorten vaalikoneen käyttökokemusta, sekä (vastaajien) yleistä 
suhtautumista politiikkaan ja vaalikoneisiin. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. 

Vaalikonekyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaamisen voi lopettaa koska tahansa. 
Kerättyä aineistoa käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen ja Allianssin Nuorten vaalikoneen 
kehittämiseen. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä ja kyselyn tuloksia analysoidaan ryhmittäin eikä 
niistä voi erottaa yksittäisiä vastaajia. Nuorten vaalikoneen käyttökokemukseen liittyvä 
kyselyaineiston B-osio jaetaan Allianssin kanssa aineistonkeruun jälkeen. 

Tutkimuksella on erittäin tiukka ohjeistus yksityisten henkilötietojen käsittelyyn. Kaikki täytetyt 
vastaukset ovat anonyymejä tutkimusta tehdessä, minkä lisäksi vastaajien antamia vastauksia 
suojellaan Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tässä tietosuojailmoituksessa 
kerromme, miten huolehdimme datan tietosuojasta käytännössä sekä oikeuksistanne Helsingin 
yliopiston vaalikonekyselyn osallistujana. 
 

Rekisterinpitäjät 
Helsingin yliopisto 
PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 
 

Yhteyshenkilö ja vastuunalainen tutkija 
Veikko Isotalo 
Valtiotieteellinen tiedekunta 
00014 Helsingin yliopisto 
veikko.isotalo(at)helsinki.fi 
 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Helsingin yliopistolla on oma tietosuojavastaava, johon saa yhteyden sähköpostiosoitteesta 
tietosuoja@helsinki.fi. 
 

 

 

Tutkimuksen suorittajat 
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Tutkimuksessa kerättäviä tietoja käsitellään Helsingin yliopiston tutkimustoiminnassa. Lisäksi osa 
aineistosta jaetaan Allianssille vaalikoneen kehitystyötä varten. 
 

Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
Vaalikonekyselyssä ei kysytä mitään yksilöiviä tietoja, jotka mahdollistaisivat vastaajien 
henkilöllisyyden paljastamisen. Vastaaminen on siis anonyymiä. Vaalikonekyselyyn pääsee ensin 
täyttämällä Nuorten vaalikoneen. Linkki kyselyyn sijaitsee vaalikoneen verkkosivulla. 

Vaalikonekyselyssä kysytään erinäisiä vastaajan taustatietoja (mm. ikä, sukupuoli, koulutustaso). 
Lisäksi kysytään vaalikoneen käyttökokemuksesta, suhtautumisesta politiikkaan ja vaalikoneisiin 
yleisemmin.   

Osa vaalikonekyselyn yhteydessä kerätystä aineistosta on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) alaisia 
arkaluonteisia henkilötietoja. Tällaista ovat esimerkiksi poliittisiin kantoihin liittyvät tiedot. 
Oikeudellinen perusta kyseisten arkaluonteisten tietojen keräämiselle on esitetty alla. 
 

Henkilötietojen käsittely 
Vaalikonekyselyllä on tiukka ohjeistus yksityisten henkilötietojen käsittelyyn.  

Kyselyvastausaineisto ei koskaan sisällä arkaluontoista tietoa, joka mahdollistaa yksilön 
identifioinnin.  

Vaalikonekyselyn tuloksia käytetään tieteellisessä tutkimuksessa ja niitä analysoidaan erilaisilla 
tilastotieteellisillä menetelmillä. Tuloksia esitellään ryhmätasolla esimerkiksi prosenttilukujen, 
keskiarvojen tai muiden tilastotieteellisten suureiden avulla. 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen keruun ja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus yllä esitetyllä tavalla.  

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta 
Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella 

perusteella: Yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi. 

Arkaluontoisten tietojen (poliittiset kannat) käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 

kohdan j alakohtaan (käsittely on tarpeen tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten) sekä tietosuojalain 

6 §:n 1 momentin 7 kohtaan (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tieteellistä 

tutkimusta varten tehtävään tietojen käsittelyyn). 

 

Henkilötietojen käsittelyn kesto 
Helsingin yliopiston vaalikonekyselyn aineistonkeruu alkaa 2023 viikolla 9 (27.2.–5.3.) ja kestää 
2.4.2023 asti. Aineistoa analysoidaan YouthVAA-tutkimushankkeen ajan (vuoden 2025 loppuun asti) 
ja sitä säilytetään Helsingin yliopiston turvallisessa tallennustilassa.  

 

 

 



 
 
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Vaalikonekyselyn kautta kerättyä aineistoa käsittelevät Helsingin yliopiston tutkijat. YouthVAA-
tutkimushankkeen tutkijat sitoutuvat siihen, ettei aineistoa jaeta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolisille 
tahoille.  

Vastausaineiston keräämiseen käytetään Qualtrics-nimistä palveluntarjoajaa. Vastausaineiston 
keräämisen aikana vastaukset kysymyksiin ovat tallennettuina ohjelmaan, jonka palvelimet 
sijaitsevat EU-alueen sisäpuolella. Kun vastausaineiston kerääminen on suoritettu, kaikki aineisto 
poistetaan ohjelmasta. 
 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
Kyselyn osallistujilta kysymysvastausten kautta.  
 

Automatisoitu päätöksenteko 
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä. 
 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
Hankkeen loputtua aineistoa säilytetään viisi vuotta mahdollisten jatkotutkimusten varalta. Tämän 
jälkeen aineisto joko tuhotaan tai siirretään pysyvään arkistointiin Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon (FSD).  
 

Rekisteröidyn oikeudet 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  

• saada pääsy tietoihin 

• oikaista tietoja 

• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

• rajoittaa tietojen käsittelyä 

• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

• vastustaa tietojen käsittelyä 

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa 
esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: 
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa  
 

Oikeuksien soveltuminen 
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä 
rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, 
poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei 
rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 

Oikeuksista poikkeaminen 
Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista 
poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien 
toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa


 
 
Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.   

Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi 
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
 


