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Tietosuojailmoitus – CCC-CATAPULT 
 

1. Tutkimuksen nimi ja kesto  
Ilmastokriisiä torjumassa: Lasten toimijuus käytäntöihin 

vaikuttamisessa transformatiivisen oppimisen tukemana - CCC-CATAPULT  

1.12.2020-30.11.2023 

2. Rekisterinpitäjä 
Tampereen korkeakoulusäätiö sr 

33014 Tampereen yliopisto 

Kalevantie 4, 33100 Tampere 

Y-tunnus 2844561-8 

dpo@tuni.fi 

3. Tutkimuksen johto 
Inkeri Rissanen (Suomen osahankkeen johtaja) 

Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto 

Puh. 0505099194 

inkeri.rissanen@tuni.fi  

Lindsey McEwen (Koko hankkeen ja Iso-Britannian osahankkeen johtaja) 

University of the West of England, Bristol 

Coldharbour Lane, BS16 1QY Bristol United Kingdom 

lindsey.mcewen@uwe.ac.uk  

 

Frances Fahy (Irlannin osahankkeen johtaja) 

National University of Ireland Galway 

University Road, H91 TK33 Galway Ireland 

frances.fahy@nuigalway.ie  

 

Ilaria Gnecco (Italian osahankkeen johtaja) 

University of Genova  

Via Moltallegro 1 , 16145 Genoa Italy 

ilaria.gnecco@unige.it  

4. Käsiteltävät henkilötiedot, henkilötietojen käsittely ja käsittelyn tarkoitukset 
 

CCC-CATAPULT-tutkimuksen tarkoitus 

CCC-CATAPULT tutkii nuorten ilmastotoimijuutta, erityisesti nuorten ilmastonmuutokseen liittyviä 

asenteita, sosiaalisia normeja, maailmankatsomuksia sekä jännitteitä ja tunteita.  Suomen osahanke 
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on Suomen Akatemian rahoittama ja se toteutetaan Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja 

kulttuurin tiedekunnassa.  

Tutkimukseen osallistuvat tahot 

CCC-CATAPULT on eurooppalainen tutkimushanke, joka toteutetaan neljässä maassa (Yhdistynyt 

Kuningaskunta, Irlanti, Italia ja Suomi). Hanketta johtava yliopisto on University of the West of 

England, Bristol. Muut hankkeeseen osallistuvat yliopistot ovat National University of Ireland, 

Galway, Università di Genova ja Tampereen ylipisto. Tutkimushankkeelle myönnettiin rahoitus JPI 

Climate aloitteen SOLSTICE-yhteishaussa. Suomen osahankkeen rahoittaa Suomen Akatemia. 

Tutkimushankkeessa kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja 

Osallistujiin liittyviä henkilötietoja kerätään kyselytutkimuksessa, fokusryhmähaastatteluissa, 

työpajoissa sekä nuorten toimintaryhmän toiminnan yhteydessä. Tietoja kerätään digitaalisilla 

lomakkeilla, äänittämällä sekä osallistujien tuottamien tuotosten (esim. tutkimukseen liittyvä 

päiväkirja, miellekartta, piirustus) välityksellä. 

Kyselyn taustatietona opiskelijoista kerätään ikä, sukupuoli, syntymämaa, vanhempien syntymämaat 

ja kotitalouden työssäkäyvien lukumäärä. Lisäksi kysytään taustatietoja uskonnolliseen 

vakaumukseen ja vanhempien koulutustasoon liittyen. Fokusryhmähaastatteluissa ja työpajoissa 

kysytään näiden samojen tietojen lisäksi osallistujan nimi ja tallenteelle tallentuu osallistujan ääni. 

Haastatteluaineisto kuitenkin pseudonymisoidaan eli nimitiedot säilytetään aineistosta erillään eikä 

niitä missään vaiheessa julkaista. Nuorten toimintaryhmän jäseniltä kerätään nimi ja yhteystiedot. 

Mihin henkilötietoja tarvitaan? 

Kyselyaineistoissa kerätyt henkilötiedot ovat ns. epäsuoria henkilötietoja, joista ei yleensä suoraan 

voi tunnistaa henkilöä. Näitä taustatietoja tarvitaan aineiston analyysissa, kun halutaan verrata 

esimerkiksi eri sukupuolia edustavien tai eri-ikäisten vastaajien vastauksia. Syntymämaahan ja 

uskonnolliseen vakaumukseen liittyviä taustatietoja tarvitaan tutkimuksen tarkoituksen vuoksi: 

tutkimus tarkastelee maailmankatsomuksen yhteyttä ilmastoasenteisiin ja -toimijuuteen.  

Fokusryhmähaastattelujen, haastattelujen ja työpajojen tavoitteena on syventää kyselyssä saatuja 

tietoja. Haastatteluista ja työpajoista syntyy äänitteitä ja tutkijan muistiinpanoja. Äänitteet 

litteroidaan, minkä yhteydessä puheessa mainitut nimet pseudonymisoidaan ja muut tunnistettavat 

tiedot poistetaan. Tutkijan muistiinpanoja hyödynnetään kaikkien edellä mainittujen toimintojen 

täydentämiseksi. Kaikki aineistot analysoidaan pseudonymisoitujen aineistojen varassa. Analyysien 

raportoinnissa ja tähän liittyvien suorien haastattelukatkelmien lainauskäytännössä kiinnitetään 

erityistä huomiota siihen, ettei haastateltavia ole mahdollista tunnistaa. 

Nuorten toimintaryhmä YAP osallistuu tutkimuksen eri vaiheiden suunnitteluun ja toteutukseen 

sekä aiheesta viestimiseen yhdessä tutkijoiden kanssa. Henkilötietoja tarvitaan ryhmän keskinäiseen 

yhteydenpitoon. Ryhmän toiminnasta kertyy tutkijoiden muistiinpanoja sekä ryhmän jäsenten 

tutkimuspäiväkirjoja. Nämä tutkimusaineistot pseudonymisoidaan analyysia varten eli nimitiedot ja 

muut suorat tunnistetiedot piilotetaan. Lisäksi ryhmä voi halutessaan toteuttaa erilaisia yhteisiä 

tuotoksia, kuten videoita, sosiaalisen median postauksia ja blogitekstejä. Nämä eivät ole varsinaisia 
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tutkimusaineistoja, mutta niitä hyödynnetään tutkimuksen viestinnässä tekijöiden luvalla. Jokaisesta 

tuotoksesta sovitaan ryhmän jäsenten kanssa erikseen. 

Miten henkilötietoja säilytetään ja siirretään? 

Suomen osahankkeessa syntyneitä digitaalisia tutkimusaineistoja säilytetään tutkimukseen 

osallistuvien neljän yliopiston (katso kohta “Tutkimukseen osallistuvat tahot”) käyttämissä 

pilvipalveluissa salasanasuojattuina. Kaikki tutkimushankkeessa käytettävät ohjelmat ovat 

yhteensopivia yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten kanssa. Tallennustiloihin on pääsy 

tutkimushankkeeseen osallistuvilla tutkijoilla. Tietojen siirrossa tiedot salataan yliopistojen 

tietosuoja-asiantuntijoiden ajankohtaisten ohjeiden mukaisesti.  

Paperisia aineistoja syntyy tutkijoiden muistiinpanoissa, nuorten toimintaryhmän tapaamisissa, 

fokusryhmähaastatteluissa ja työpajoissa. Nämä tallennetaan digitaaliseen muotoon ja alkuperäinen, 

paperinen aineisto hävitetään. Paperisen aineiston käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta.  

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 
Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus CCC-CATAPULT-tutkimushankkeessa perustuu tietosuoja-

asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaiseen yleiseen etuun. 

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen hankkeen ulkopuolelle 
CCC-CATAPULT-hankkeen tutkijat tekevät yhteistyötä kansallisen ja kansainvälisen saman alan 

tutkijaverkoston kanssa, mutta henkilötietoja sisältävä aineiston analysointi tapahtuu aina tämän 

hankkeen työntekijän, tutkijan, tutkimusavustajan tai opiskelijan toimesta. Tämän johdosta 

hankkeen ulkopuolisten tutkijoiden on mahdollista käsitellä vain anonymisoituja tai 

pseudonymisoituja aineistoja. 

7. Henkilötietojen säilyttämisaika 
Tutkimusaineistoa ja siihen sisältyviä henkilötietoja tarvitaan koko tutkimuksen toteuttamisen ajan. 

Vaikka tutkimushanke päättyy vuonna 2023, siinä tuotettavien julkaisujen kirjoittaminen ja 

julkaisuprosessi saattaa jatkua pitkäänkin tämän jälkeen. Suoria tunnistetietoja säilytetään 

tarvittaessa siihen asti, kunnes kaikki tutkimushankkeessa tuotettavat julkaisut on julkaistu ja lisäksi  

vuoden verran tästä eteenpäin. Aineisto arkistoidaan UK Data Service ReShare  -palveluun. Missä 

muodossa ja mikä kaikki aineisto arkistoidaan, selvitetään parhaillaan. Tämän tutkimushankkeen 

ulkopuolista käyttöä varten arkistoidaan kuitenkin vain anonymisoitua tai  pseudonymisoitua 

aineistoa, josta tunnistetiedot on poistettu. 

8. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu: 

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin) 

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja 

hänestä on tallennettu. 
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Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset 

henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus 

vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua 

rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi 

aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. 

Vastustamisoikeus 

Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen 

milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on 

toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 

muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin 

mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 

yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia 

muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Vaihde: 029 56 66700 

Faksi: 029 56 66735 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän 

tietopyyntöprosessia. 
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