
 

 

Tietosuojaseloste: Näkemyksiä eläketurvasta -tutkimus 
 
 
Tämä seloste kuvaa henkilötietojen käsittelyä Näkemyksiä eläketurvasta -tutkimuksessa. Tutkimuksen 
yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta. Tietoja käsitel-
lään aina tietoturvallisesti ja täysin luottamuksellisesti.   
 
 
Tutkimuksen nimi: Näkemyksiä eläketurvasta 
 
Yhteystiedot: 
Rekisterinpitäjä:    Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa: 
Eläketurvakeskus (ETK)   Sanna Tenhunen 
00065 ELÄKETURVAKESKUS  puhelin: 029 411 2492  
Puhelin: 029 411 20   sähköposti: sanna.tenhunen@etk.fi 
 
Tietosuojavastaava: 
Marita Silmunmaa  
Puhelin: 029 411 2383 
Sähköposti: marita.silmunmaa@etk.fi 
 
 
 
Tutkimuksen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Näkemyksiä eläketurvasta -tutkimuksella kartoitetaan 25‒67-vuotiaiden suomalaisten mielipiteitä ja käsi-
tyksiä eläketurvasta. Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten eläketurvaan kohdistuvaa luottamusta, ta-
loudellista varautumista eläkeaikaan, eläkeasioiden tuntemista sekä käsityksiä vuoden 2017 eläkeuudis-
tuksesta. Kysely lähetetään 5 000 Suomessa asuvalle 25‒67–vuotiaalle henkilölle syyskuun 2019 aikana. 
 
Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ja laajasti hyödynnettyä 
asiantuntijatietoa eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen. Tutkimustoiminta on Eläketurvakeskuksen la-
kisääteinen tehtävä. Eläketurvakeskus on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan an-
tamia hyvän tieteellisen käytännön ohjeita. 
 
Tutkimuksen tulokset ovat saatavilla Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla. Yksittäiset henkilöt eivät ole 
tunnistettavissa julkaisuista. Tutkimus antaa arvokasta tietoa suomalaisten eläketurvaan kohdistuvista nä-
kemyksistä sekä eläketurvan tuntemisesta. Tutkimustietoja käytetään eläketurvan kehittämisessä ja arvi-
oinnissa.   
 
Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimukseen osallistuvien henkilöiden suostumukseen, jonka perus-
teella Eläketurvakeskus voi myös yhdistää vastauksiin tietoja Eläketurvakeskuksen rekistereistä. Rekiste-
ritietojen käytöllä lisätään tutkimuksen monipuolisuutta ja helpotetaan vastaajien työtä, sillä yhdistämällä 
tiedot rekistereistä näitä tietoja ei tarvitse kysyä vastaajilta.  
 
 
Käsiteltävät henkilötiedot: 
Henkilötiedot on poimittu satunnaisotannalla Eläketurvakeskuksen henkilörekistereistä. Niitä käytetään 
yhteydenottoon ja rekisteritietojen yhdistämiseen kyselyvastauksiin. Yhdistämisen jälkeen tutkimusai-
neisto pseudonymisoidaan, jonka jälkeen henkilötietoja ei voida yhdistää tiettyyn vastaajaan ilman eril-
listä koodia. 
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Tutkimuksessa käsiteltävät tiedot saadaan tutkimuksen osallistujilta sekä Eläketurvakeskuksen rekiste-
reistä. Tutkimuksessa osallistujilta kerätään heidän omien vastaustensa mukaan seuraavia tietoja: perus-
tietoja henkilöstä (kuten sukupuoli, ikä) ja kotitaloudesta, vastaajan omat kokemukset terveydentilasta ja 
toimeentulosta, mielipiteitä ja käsityksiä eläketurvasta. Tämän lisäksi tutkimukseen yhdistetään seuraavia 
tietoja Eläketurvakeskuksen rekistereistä: osoitetiedot, ansaintatiedot, työnantaja- ja vakuutustiedot ja työ-
eläketiedot. Lisäksi mukana on numerotunniste, jolla henkilö pystytään tarvittaessa yksilöimään. 
 
Tutkimusaineisto säilytetään Eläketurvakeskuksessa tutkimuksen teon ajan. Tietojen käyttötarpeen pää-
tyttyä aineiston kyselyllä kerätty osa voidaan siirtää Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon (lisätietoja 
https://www.fsd.uta.fi/fi/) tutkimuskäyttöön. Tässä vaiheessa aineistosta poistetaan kaikki siihen yhdiste-
tyt rekisteritiedot ja se anonymisoidaan, eli siitä poistetaan kaikki henkilötunnisteet. Tämän jälkeen ai-
neistosta ei enää voida jäljittää vastaajan henkilöllisyyttä. Lisäksi vastauksia karkeistetaan, eli sellaisia 
ryhmiä, joissa vastauksia on vain vähän, yhdistellään isommiksi ryhmiksi.  
 
 
Tietojen luovutukset ja suojauksen periaatteet: 
Tutkimukseen poimittujen osoitetiedot lähetetään Tutkimustie Oy:lle kyselyn toteuttamista varten. Tutki-
mustie Oy lähettää kyselyt ja tallentaa vastaukset sähköiseen muotoon. Tämän jälkeen vastauslomakkeet 
tuhotaan tietoturva huomioiden. Aineiston muu käsittely tapahtuu Eläketurvakeskuksessa, jossa aineistoa 
käsittelevät Eläketurvakeskuksen tutkimukseen osallistuvat henkilöt. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin 
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Eläketurvakeskuksessa pääsy henkilötietoihin on rajattu vain niille henkilöille, joiden työtehtävät sitä 
edellyttävät. Eläketurvakeskus valvoo tietojärjestelmiensä ja niiden sisältämien henkilötietojen käyttöä. 
Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja ovat lisäksi allekirjoit-
taneet erillisen vaitiolositoumuksen. 
 
 
Rekisteröidyn oikeudet: 
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tutkimukseen liittyen on talletettu. 
Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tietojen tarkastuspyyntö Eläketurva-
keskukselle. 
 
Rekisteröidyillä on oikeus pyytää virheellisten tietojensa korjaamista Eläketurvakeskukselta. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn ilmoitta-
malla siitä Eläketurvakeskukselle. 
 
Jos Eläketurvakeskus ei toteuta rekisteröidyn pyyntöä, Eläketurvakeskuksen on ilmoitettava rekiste-
röidylle viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syy kieltäytymiseen ja 
kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 
 
Lisätietoja: 
 
Lisätietoja tietosuoja-asioista https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/rekisterit-ja-tietosuoja/tietosuoja/  
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