
Tutkimuksen tietosuojailmoitus:
Ilmastoasenteet Suomessa

Tämä tietosuojailmoitus käsittelee henkilötietojen keräämistä Twitteristä tieteellistä tutkimusta
varten. Twitter on julkisesti saatavilla oleva sosiaalisen median alusta.

1. Mitä tässä tutkimuksessa tutkitaan? Mikä on henkilötietojesi
käsittelyn tarkoitus?

Tutkimuksen aihe:

Tässä tutkimuksessa haluamme ymmärtää, miten Suomessa asuvat ihmiset ajattelevat ilmas-
tonmuutoksesta ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseen tähtäävistä poliittikkatoimen-
piteistä.

Syyt henkilötietojesi käsittelyyn ja tämän tutkimuksen tarkoitus:

Henkilötiedoilla tarkoitamme Twitter-tilisi nimeä sekä suomenkielisiä twiittejäsi, jotka liittyvät il-
mastonmuutokseen. Keräämme näitä tietoja, jotta voisimme ymmärtää mitä ihmiset ajattelevat
ja miten ihmiset kommunikoivat keskenään ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä politiittikka-
toimenpiteistä.

Sinun roolisi tutkimuksessa:

Jos osallistut keskusteluihin ilmastonmuutokseen liittyvistä politiikkatoimenpiteistä Twitterissä,
olet epäsuora osallistuja tähän tutkimushankkeeseen. Ilmastonmuutokseen liittyviä politiikkatoimen-
piteitä koskevat julkiset twiitit ja julkisen tilisi tiedot kerätään. Näiden tietojen avulla voimme
paremmin ymmärtää, miten ihmiset kommunikoivat keskenään ilmastonmuutokseen liittyvistä
kysymyksistä. Meillä ei ole pääsyä yksityisiin tietoihisi (esim. yksityisiin twiitteihin).

Tutkimusrahoitus:

Tämän tutkimuksen rahoittaa osittain Suomen Akatemian apuraha SA-320781.

2. Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

Keräämme yllä kuvatut henkilötiedot Twitterin tarjoamasta ohjelmointirajapinnasta (API).1

3. Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme twiittisi ja uudelleentwiittaamasi twiitit, jos ne käsittelevät ilmastonmuutosta suomeksi.
“Twiitti” sisältää Twitter-verkkosivustolla näkyvän sisällön (ts. twiitin tekstuaalinen sisältö, julka-
isuajankohta ja twiittaajan tai uudelleentwiittaajan käyttäjänimen). Keräämme myös Twitter-tilisi
käyttäjänimen.

4. Mitä erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään?

Keräämämme henkilötiedot saattavat kuulua erityiskategorioihin riippuen twiittaamastasi sisällöstä.
Esimerkiksi mielipiteesi ilmastonmuutokseen liittyvästä hallituspolitiikasta kuuluu erityiseen tieto-
ryhmään (ts. poliittiset mielipiteet).

1https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/v1/tweets/filter-realtime/overview

https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/v1/tweets/filter-realtime/overview
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5. Kuinka henkilötiedot minimoidaan tutkimuksessa?

Tietoja kerättäessä, keräämme ainoastaan tietoja, jotka liittyvät ilmastonmuutosta käsitteleviin
suomen kielellä käytyihin keskusteluihin. Aiheeseen liittymättömiä keskusteluja ei kerätä.

6. Henkilötietojen laillinen käsittelyperuste:

Henkilötietojen, mukaan lukien erityisten henkilötietoryhmien, käsittely on tarpeen yleisen edun
mukaisen tehtävän, tieteellisen tutkimuksen, suorittamiseksi.

7. Henkilötietojen jakaminen:

Henkilötietojasi ei jaeta yhteistyökumppanien kanssa.

8. Henkilötietojen siirtäminen EU: n / ETA: n ulkopuolisiin maihin:

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin / Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojesi säilytysaika ja anonymisointi:

Tietosi tallennetaan Aalto-yliopiston suojatuille palvelimille. Vain kolmella tutkimusryhmän henkilöllä
on pääsy tietoihin. Tietosi pseudonymisoidaan tutkimuksen aikana (eli pidämme Twitter-tilisi ni-
men erillään kyselytiedoista). Heti kun olemme saaneet tutkimuksen päätökseen, anonymisoimme
tiedot kokonaan (eli tietoja ei enää yhdistetä Twitter-tiliisi). Poistamme kaikki henkilökohtaiset
tiedot vuoden 2023 loppuun mennessä.

10. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet:

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilöllä on oikeus:

• saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

• tarkastaa itseään koskevat tiedot

• 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 tutkimuk-
sen tavoitteiden tai tilastollisten tavoitteiden täyttämiseksi, ja datan poistaminen ei tee ti-
eteellisen tutkimuksen päämääriä mahdottomiksi tai aiheuta vakavaa haittaa tieteelliselle
tutkimukselle.

11. Rekisterinpitäjä ja oikeuksien käyttäminen:

Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on Aalto-yliopisto.
Tutkijan yhteystiedot:

Mikko Kivelä (päätutkija)



Tietosuojailmoitus:

Sähköposti: mikko.kivela@aalto.fi

Tietotekniikan laitos

Aalto yliopiston perustieteiden korkeakoulu

Tutkimukseen osallistuvan tulee ottaa yhteyttä Aalto-yliopiston tietosuojavastaavaan, jos hänellä
on kysymyksiä tai vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn osalta.

Tietosuojavastaava

Anni Tuomela

Puh: +358947001

Sähköposti: tietosuojavastaava@aalto.fi

Jos tutkimukseen osallistuva kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön
vastaisesti, on osallistujalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue
lisää: http://www.tietosuoja.fi).


