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Sinut on valittu Ilmastonmuutos ja työ -tutkimukseen – vastaa verkossa! 

Kysymme muun muassa, mitä ajattelet ilmastonmuutoksesta ja millaisia ilmastotoimia työpaikallasi on 

mahdollisesti tehty. Osallistumisesi on erittäin tärkeää, sillä kattava tilannekuva työelämästä 

muodostuu vain, kun mahdollisimman moni palkansaaja eri aloilta vastaa. Jos et ole juuri nyt työssä, 

voit vastata ajatellen viimeisintä työsuhdettasi. 

Tilastokeskus on valtion tilastovirasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. 

Tilastokeskus toteuttaa tutkimuksen Työterveyslaitoksen toimeksiannosta. 

Vastaaminen on helppoa  

• Vastaa kyselyyn verkossa viikon kuluessa (tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella). Linkin 

verkkolomakkeelle sekä henkilökohtaiset tunnuksesi löydät kirjeen yläosassa olevasta laatikosta. 

Vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. 

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

Vastaajana olet korvaamaton 

Kyselyyn on valittu satunnaisesti 5 000 iältään 18–67-vuotiasta henkilöä Tilastokeskuksen 

työssäkäyntitilastosta. Sinä olet yksi heistä. Edustat kyselyssä ikäisiäsi ja alueellasi asuvia henkilöitä, 

eikä tilallesi voi vaihtaa ketään muuta.  

Kysely on osa Työterveyslaitoksen tutkimusta ”Ilmastonmuutos ja työ – systemaattinen tiedonkeruu 

ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä työelämävaikutuksista” (2020–2023). Arvostamme vastaustasi. 

Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken kolme 100 euron arvoista K- tai S-ryhmän lahjakorttia. 

Huolehdimme tietosuojastasi 

Käsittelemme vastauksiasi luottamuksellisesti. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. 

Tilastoaineistosta ei voi tunnistaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä. Myös keskeneräisiä vastauksia 

voidaan hyödyntää aineistossa. Tunnisteeton aineisto luovutetaan Tilastokeskuksesta 

Työterveyslaitokseen. Tutkimusaineisto tarjotaan arkistoitavaksi ilman henkilötietoja pysyvästi 

Tietoarkistoon. Tietoarkisto voi luovuttaa aineistoa rekisteröityneille asiakkailleen tutkimukseen, 

opetukseen ja opiskeluun. Tietoarkiston lisäksi aineisto arkistoidaan pysyvästi Työterveyslaitoksessa. 

Katso lisätiedot kääntöpuolelta. 

Käännä →  

http://www.tilastokeskus.fi/vastaa
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Henkilötietojen 

käsittelyperuste 

Yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen 

tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella.  

Tiedonkeruun 

tietosuojaseloste 

Tietosuojavastaavan 

yhteystiedot 

Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan tarkemmin täällä:  

www.ttl.fi/tietoa-meista/tietosuoja/hankkeiden-ja-tutkimusten-

tietosuoja/ilmastonmuutos-ja-tyo 

Tilastokeskus: tietosuoja@stat.fi 

Työterveyslaitos: tsv@ttl.fi 

Yhteystietojen lähde Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen 

tietokanta. 

Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle. 

Lisätietoja tutkimuksesta ja tiedustelut 

Saat lisätietoja kyselystä oheisesta esitteestä ja internetistä osoitteesta:  

www.ttl.fi/tutkimushanke/ilmastonmuutos-ja-tyo 

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: ilmastonmuutos@stat.fi  

Saat lisätietoja myös Tilastokeskuksen tiedonkeruusivuilta: www.stat.fi/ilmastonmuutos 

   

Jussi Heino  Tuomo Alasoini 

osastopäällikkö  tutkimusprofessori 

Tilastokeskus  Työterveyslaitos 
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