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DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR VETENSKAPLIG FORSKNING 
EU:s allmänna dataskyddsförordning 

(Artikel 12–14). 
Datum för upprättande: 7.1.2022 

 
Information om behandlingen av personuppgifter i undersökningen ”Främja unga 
väljares aktivitet genom sms-påminnelse” 
 
Personuppgifter används som material i undersökningen. Syftet med denna beskrivning är att ge 
information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån personuppgifterna har hämtats och 
hur de används i undersökningen. I slutet av beskrivningen anges närmare vilka rättigheter de 
registrerade har. 

 
1. Registeransvarig för undersökningen 
 

Åbo universitet 
Adress: 20014 Åbo universitet 
 
Statsrådets kansli 
Adress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors 
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet 

 
 

2. Kontaktperson och ansvarig forskare 
 

Kontaktperson i frågor som gäller undersökningen (ansvarig forskare):  
Namn: Janne Tukiainen 
Fakultet/avdelning/enhet: Institutionen för ekonomi, Åbo universitet 
Adress: Rektorsåkersgatan 3, 20500 Åbo (Åbo universitet) 
Telefonnummer: 050-3083620 
E-postadress: janne.tukiainen@utu.fi  
 

3. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 
 

Åbo universitets dataskyddsombuds e-postadress är dpo@utu.fi.  Dataskyddsombudet vid 
statsrådets kansli kan nås på tietosuojavastaava.vnk@gov.fi.  

 
4. Beskrivning av forskningsprojektet och syftet med behandlingen av 

personuppgifter 
 
Undersökningen genomför en enkel intervention där man testar effekten av olika 

påminnelsetextmeddelanden på valdeltagandet vid välfärdsområdesval i Finland år 2022. Det finns 

en oro för att valdeltagandet i landskapsvalen kommer att vara exceptionellt lågt och att de framför 

allt inte kommer att vara av intresse för unga väljare. Syftet med interventionen är att se om det 
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finns ett enkelt och förmånligt sätt att aktivera ungdomar i dessa val och därmed även i 

fortsättningen. 

Målgruppen för undersökningen är röstberättigade personer i rösträttsregistret i 

åldern 18-29 år, för vilka ett telefonnummer finns tillgängligt. Urvalet är alltså begränsat till unga i 

kommuner som har ett elektroniskt register och vars telefonnummer han hittas via tjänsten 

ProFinder. Den slutliga målgruppen är följaktligen 51 104 ungdomar. För att ta reda på effekten av 

interventionen kommer undersökningen att genomföras som ett slumpmässigt kontrollerat försök. 

De personer som deltar i undersökningen indelas slumpmässigt i 4 grupper: kontrollgruppen och de 

tre testgrupperna, varav varje grupp får ett något olika formulerat meddelande som uppmuntrar till 

röstning.  Huvudsyftet med undersökningen är att verifiera de kausala effekterna av olika 

meddelanden på valdeltagandet hos de personer som fått meddelandet. Uppgifter om 

röstningsaktivitet fås ur rösträttsregister. 

   

5. Vilka uppgifter omfattar forskningsmaterialet 
 

Forskningsmaterialet sammanställer uppgifterna i det elektroniska rösträttsregistret för 

landskapsval med Statistikcentralens FOLK-modul för grundläggande uppgifter. FOLK-modulen för 

grundläggande uppgifter innehåller information om individens inkomster, utbildningsnivå och 

relevanta bakgrundsvariabler, såsom information om varje individs hemkommun, födelsekommun, 

yrkesbakgrund, ålder, familjeförhållanden och kön.1 FOLK-modulen för grundläggande uppgifter 

täcker den befolkning som bor stadigvarande i Finland den sista dagen varje år.  

Det elektroniska rösträttsregistret innehåller uppgifter om en persons rösträtt och om 

personen röstade och, om ja, om personen gav sin röst på förhand eller på valdagen. Det 

elektroniska registret används inte i alla kommuner (ca 100 kommuner använder det). 

Undersökningen begränsas till de kommuner där registret är i bruk. För att se över ändringarna i 

röstningen använder vi utöver rösträttsregistret för det kommande landskapsvalet även 

rösträttsregistret för kommunalvalen 2017 och 2021 och riksdagsvalen 2015 och 2019. Alla register 

slås samman och till detta kombineras information om vilken gren av försöket personen tillhör (inte 

med i försöket, kontrollgrupp för försöket, testgrupp 1, testgrupp 2, testgrupp 3).   

 

                                                      
1 Ytterligare information om FOLK-modulen finns på Statistikcentralens webbplats på 

https://aineistokatalogi.fi/catalog/studies/a6946178-3c4d-432e-b4bd-

7b32b80932af/datasets/6da1a107-d1b1-4f2a-ac75-596619b316bd (hämtad 11.11.2021).  

https://aineistokatalogi.fi/catalog/studies/a6946178-3c4d-432e-b4bd-7b32b80932af/datasets/6da1a107-d1b1-4f2a-ac75-596619b316bd
https://aineistokatalogi.fi/catalog/studies/a6946178-3c4d-432e-b4bd-7b32b80932af/datasets/6da1a107-d1b1-4f2a-ac75-596619b316bd
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6. Källor från vilka personuppgifter hämtas 
 

Det forskningsmaterial som används i projektet består av Statistikcentralens FOLK-modul med 
grundläggande uppgifter och av rösträttsregistren för kommunal-, riksdags- och landskapsval. 
Dessutom uppgifter om till vilken gren av försöket personen hör till. Statsrådets kansli lämnar 
uppgifterna om försöksgrenar till Statistikcentralen på ett skyddat sätt och med det 
datainnehåll som beskrivs i forskningsplanen. 

 

7.  Känsliga personuppgifter 
 

I undersökningen behandlas följande särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 i 
dataskyddsförordningen (dvs. känsliga personuppgifter): 
 

 Ras eller etniskt ursprung 
 Politiska åsikter 
 Religiös eller filosofisk övertygelse 
 Medlemskap i fackförening 
 Genetiska uppgifter 
 Biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person 
 Uppgifter om hälsa 
 Uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning 

 
Behandlingen av känsliga uppgifter grundar sig på artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen 
(behandlingen är nödvändig för vetenskapliga forskningsändamål) samt på 6 § 1 mom. 
7 punkten i dataskyddslagen (artikel 9.1 i dataskyddsförordningen tillämpas inte på behandling 
av uppgifter för vetenskaplig forskning). 

 

8. Rättslig grund för behandling av personuppgifter 
 

Personuppgifterna behandlas på grundval av följande kriterier enligt artikel 6.1 i den allmänna 
dataskyddsförordningen:  
 

 uppgift av allmänt intresse: 
 vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistikföring (4 § 3 punkten i 

dataskyddslagen) 
 arkivering av forskningsmaterial och kulturarvsmaterial (4 § 4 punkten i 

dataskyddslagen) 
 samtycke av den som undersöks 
 för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige 
 för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade 

intressen 
 vilket berättigat intresse det gäller: 

 
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke från den som undersöks, har 
den som undersöks rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet av samtycket 
påverkar inte lagenligheten av den behandling som har skett före återkallandet. 
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9.  Mottagare av uppgifterna 
 

Personuppgifter lämnas inte ut utanför forskningsgruppen.  
 

10.  Överföring av uppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet 

 
Uppgifter överförs inte till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

11.  Automatiserat beslutsfattande 
 

Vid undersökningen fattas inga automatiska beslut som har en betydande inverkan på dem 
som undersöks. 

 

12.  Skydd av personuppgifter 
 

Personuppgifterna i undersökningsmaterialet kommer att behandlas och bevaras skyddade så 
att endast de personer som behöver dem kan granska uppgifterna. 

 
Information som behandlas i informationssystem skyddas på följande sätt: 

 användarnamn och lösenord  
 registrering av användning/logginformation     
 passerkontroll   
 kryptering   
 tvåstegsverifiering   
 annat, vad? Forskningsmaterialet används endast i Statistikcentralens system för 

distansanvändning. 
 
Material i manuell form (t.ex. på papper eller på annat sätt i materiell form) skyddas på 
följande sätt: 
 
Behandling av direkta identifierare: 

 Den registeransvarige samlar in personuppgifter utan direkta identifierare 
 Direkta identifierare raderas under analysfasen och hålls åtskilda från det analysmaterial 

som analyseras 
 Materialet analyseras med direkta identifierare eftersom (motivering för bevarande av 

direkta identifierare):  
 

13.  Tidsfrist för behandling av personuppgifter i denna undersökning 
 

Den exakta tidslängden på behandlingen är inte känd i detta skede, men Statistikcentralen 
beviljar användningstillstånd för forskningsmaterial vanligen för tre år. Det är möjligt att 
separat och av motiverade skäl ansöka om en förlängning till tidsfristen. 
 

14.  Behandling av personuppgifter efter att undersökningen avslutats 
 

 Forskningsmaterialet förstörs 
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 Forskningsmaterialet förvaras för bedömning av tillförlitligheten hos resultaten av denna 

undersökning: 
 utan direkta identifierare   med identifierare 

 
 Forskningsmaterialet bevaras för senare, kompatibla vetenskapliga undersökningar i 

enlighet med kraven i dataskyddsförordningen: 
 utan direkta identifierare   med identifierare 

 
Förvaringen av forskningsmaterialet grundar sig på artikel 5.1.b och 5.1.e i 
dataskyddsförordningen. 
Innan materialet används för nya undersökningar ska den registeransvarige se till att den nya 
användningen av är förenlig med materialets ursprungliga användningsändamål i enlighet med 
förordningens krav. En ny dataskyddsbeskrivning ska sändas om användningen av 
forskningsmaterialet för nya undersökningar till de registrerade, förutom om den 
registeransvarige inte längre kan identifiera de registrerade i forskningsmaterialet. 
 
Ett meddelande kan inte heller skickas till den registrerade om en ny undersökning om 
tillhandahållandet av sådan information visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en 
oproportionell ansträngning eller göra det omöjligt eller avsevärt försvåra uppfyllandet av 
forskningsändamålet (artikel 14.5.b i dataskyddsförordningen). 

 
Var materialet förvaras och hur länge: ___ 

 

15.  Den registrerades rättigheter och undantag från rättigheterna 
 
Kontaktpersonen i frågor som rör den undersökta personens rättigheter är den person som 
nämns i punkt 1 i denna beskrivning. 
 
Den registrerades rättigheter 
 
Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt  
 

 till tillgång 

 till rättelse 

 till radering och rätt att bli bortglömd 

 till begränsning av behandling 

 till dataportabilitet 

 att göra invändning 

 att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. 
 

Den registrerade kan dock inte utöva alla rättigheter i alla situationer. Situationen påverkas till 
exempel av på vilka grunder personuppgifterna behandlas. 
 
Mer information om den registrerades rättigheter i olika situationer finns på 
dataombudsmannens webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/vilka-rattigheter-har-den-
registrerade-i-olika-situationer 
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Tillämpning av rättigheterna 
Om behandlingen av personuppgifter i en undersökning inte kräver identifiering av den 
registrerade och den registeransvarige inte kan identifiera den registrerade, tillämpas inte 
rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, anmälningsskyldighet och 
dataportabilitet, om den registrerade inte lämnar ytterligare uppgifter som möjliggör 
identifiering (artikel 11 i dataskyddsförordningen). 
 
Undantag från rättigheter 
Datasskyddsförordningen och Finlands dataskyddslag gör det möjligt att avvika från vissa av 
den registrerades rättigheter när personuppgifter behandlas i vetenskaplig forskning och 
utövandet av rättigheterna i hög grad skulle förhindra eller försvåra uppnåendet av syftet med 
behandlingen. 

 
Behov av undantag från den registrerades rättigheter bedöms alltid från fall till fall.   

 
Besvärsrätt 
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande 
dataskyddslagstiftning har du rätt att överklaga det till dataombudsmannens byrå. 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e våningen, 00520 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors 
Växel: 029 56 66700 
Fax: 029 56 66735 
E-post: tietosuoja(at)om.fi 
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