ISSP 2020: Ympäristö
TK-41-1167-20

Kirjaudu lomakkeelle osoitteessa
www.tilastokeskus.fi/vastaa tai QR-koodilla
Käyttäjätunnus
Salasana

Sinut on valittu ympäristöaiheiseen kyselyyn – vastaa verkossa!
Kysymme suhtautumisestasi ympäristöön ja ympäristönsuojeluun. Tutkimme esimerkiksi, mitä
ympäristöongelmia suomalaiset pitävät merkittävimpinä ja millaisiin toimiin ympäristön
suojelemiseksi tulisi ryhtyä. Tutkimuksella kartoitetaan kaikkien Suomessa asuvien näkemyksiä, joten
vastaathan kyselyyn riippumatta siitä, mikä on oma mielipiteesi aiheeseen. Tutkimus on osa laajaa
kansainvälistä tutkimushanketta, jossa vastauksia verrataan yli 50 muun maan tuloksiin.
Tilastokeskus on valtion tilastovirasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia.
Tilastokeskus toteuttaa tutkimuksen Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan Tietoarkiston
toimeksiannosta.

Vastaaminen on helppoa
•

Vastaa kyselyyn verkossa viikon kuluessa (tietokoneella, tabletilla tai puhelimella). Linkin
verkkolomakkeelle sekä henkilökohtaiset tunnuksesi löydät kirjeen yläosassa olevasta laatikosta.

•

Mikäli et voi vastata verkossa, otamme sinuun uudelleen yhteyttä myöhemmin.

Vastaajana olet korvaamaton
Kyselyyn on valittu satunnaisesti 2 800 iältään 15–74-vuotiasta henkilöä. Sinä olet yksi heistä.
Edustat kyselyssä ikäisiäsi ja alueellasi asuvia henkilöitä, eikä tilallesi voi vaihtaa ketään muuta.
Arvostamme vastaustasi. Arvomme Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken vuosittain 50
kappaletta sadan euron arvoisia lahjakortteja.

Huolehdimme tietosuojastasi
Käsittelemme vastauksiasi luottamuksellisesti. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
Tunnisteeton aineisto luovutetaan Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan Tietoarkistoon ja
kansainväliseen GESIS-tietoarkistoon. Tilastoaineistosta ei voi tunnistaa tutkimukseen osallistunutta
henkilöä. Tilastoaineistoja voidaan luovuttaa opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen. Katso lisätiedot
kääntöpuolelta.
Käännä →
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Henkilötietojen
käsittelyperuste

Yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen
tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella. Erityisiä henkilötietoryhmiä
koskevasta käsittelykiellosta poiketaan tietosuojalain 6 § 7-kohdan
perusteella.

Kerättyyn aineistoon
liitettävät tiedot

Vastausrasitteen vähentämiseksi kerättyä aineistoa täydennetään
rekisteritiedoilla. Tiedot käsitellään niin, että sinua ei voi tunnistaa
valmiista tilastoaineistosta. Liitettävät tiedot ovat: äidinkieli ja
asuinmaakunta.

Tiedonkeruun
tietosuojaseloste

Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan tarkemmin täällä:
www.fsd.tuni.fi/fi/issp2020/

Yhteystietojen lähde

Osoitetiedot: Väestörekisteriin perustuva Tilastokeskuksen tietokanta.
Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Lisätietoja tutkimuksesta ja tiedustelut
Saat lisätietoja kyselystä internetistä osoitteesta: www.tilastokeskus.fi/issp
Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: issp.info@tilastokeskus.fi
Saat lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista Tietoarkistosta: www.tietoarkisto.fi

Kiitos yhteistyöstä!
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