Reilu työ alustoilla (REITA) – tiedote ja
tietosuojaseloste aiemmin
haastatelluille alustatyötä tekeville
Alustatyö tuo joustavuutta ja laajentaa työn tekijöiden ja ostajien
markkinoita, mutta siinä on myös riskejä ja heikkouksia. Tutkimalla
reiluuden rakentumista REITAn tavoitteena on selvittää, kuinka
alustatyön haittoja voidaan vähentää menettämättä alustatalouden
hyötyjä.

Mistä REITA-hankkeessa on kyse?
Digitaaliset alustat muuttavat työn ohella myös työllistymistä. Samalla kun
alustat luovat uutta aktiivisuutta työmarkkinoille, muuttavat ne työn
organisoinnin tapoja ja voivat aiheuttaa riskejä työmarkkinoille ja
alustatyön tekijöille.
Hankkeessa tutkimme alustavälitteistä työtä, jossa alustat ovat työn
tekijöiden ja työn ostajien kohtaamisen markkinapaikkoja. Millaisin
toimintamallein alustayritykset toimivat Suomessa? Miten käyttäjätahot
kokevat alustatyön reiluuden, ja kuinka alustayritykset toiminnassaan
edistävät reiluutta ja työhyvinvointia?

Tulosten pohjalta muodostetaan malli reilusta alustatyöstä ja luodaan
tietopankki alustatyöstä työelämätieto.fi sivustolle. Tulosten pohjalta
voidaan esittää työorganisaatioille, työmarkkinajärjestöille ja päättäjille
ehdotuksia siitä, kuinka reiluutta ja työhyvinvointia alustatyössä voidaan
edistää ja kehittää. Haastatteluaineistoa voidaan käyttää tulevissa REITAosahankkeissa 2021-2027, joista tiedotetaan REITA-verkkosivulla Reilu työ
alustoilla - REITA (2020-2023) - Työterveyslaitos (ttl.fi)
Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta
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Hankkeessa tutkitaan alustojen toimintamalleja ja reiluuden
rakentumista niissä, sekä kartoitetaan alustatyön tekijöiden
kokemuksia laadullisten haastattelujen avulla.

Kootaan alustatyön reiluudesta kiinnostuneiden toimijoiden
verkosto, jossa suunnitellaan ja arvioidaan käytäntöjä ja pelisääntöjä
reiluuden edistämiseksi.
Tuotetaan malli reilusta alustatyöstä kirjallisuuskatsauksen ja TTL:n
olemassa olevien aineistojen, tehtyjen haastattelujen ja
verkostoyhteistyön pohjalta.

Reilu työ alustoilla - REITA (2020-2023) Työterveyslaitos (ttl.fi)

Reiluus
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Tutkimushaastattelut

REITA-tutkimuksessa hyödynnetään aiemmin vuosina 2017-2019 kerättyjä freelancereiden ja
ruokalähettien haastatteluja. Haastattelut on tehty osana Fiksu työ alustatalouden aikakaudella –
tutkimusta (www.smartworkresearch.fi). Lisäksi REITAssa haastatellaan vuosien 2021-27 aikana
suomalaisten alustayritysten edustajia, alustatyön tekijöitä, ostajia ja muita sidosryhmiä.
Tutkimustiedotetta päivitetään, jos REITAssa myöhemmin kerätään uusia aineistotyyppejä kuten
kyselyjä.
Tutkimusaineiston analyysi
Hankkeeseen osallistuvat tutkijat analysoivat haastatteluaineiston luottamuksellisesti. Haastattelut
auttavat syventämään ymmärrystämme siitä, mitä reiluus alustatyössä tarkoittaa. Analyysi tuottaa
kokonaisuudessaan tietoa suomalaisesta alustatyöstä ja ehdotuksia kehittämiseen
ja jatkotutkimukseen. Tieto reiluudesta toimii kehittämisen ja innovoinnin lähteenä mm.
alustayrityksissä, alustojen suunnittelussa ja alustatyön ostajaorganisaatioissa.
Työpajat ja yhteiskehittely reiluuden kehittämiseksi

Vuosina 2021-2026 REITA-hanke järjestää työpajoja ja webinaareja alustatyön reiluudesta ratkaisujen
tuottamiseksi yhteistyössä yritysten, julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken 12 kertaa vuodessa. Lisätietoa työpajoista ja webinaareista löytyy hankkeen nettisivulta Reilu työ
alustoilla - REITA (2020-2023) - Työterveyslaitos (ttl.fi). Työpajat, webinaarit ja haastattelut
toteutetaan joko etänä videoyhteydellä tai fyysisissä tapaamisissa. Myös työpajoista kerätyt
tallenteet toimivat REITAn tutkimusmateriaaleina.
Hankkeen tulokset ja niiden saavutettavuus

Hankkeen haastatteluista ja yhteiskehittelystä saavutettuja tuloksia käytetään tieteellisissä
artikkeleissa, joita julkaistaan hankkeen edetessä ja sen päättymisen jälkeen. Tuloksia julkaistaan
REITAn verkkosivuilla. Tutkimuksesta johdetaan tietopaketteja Työelämätieto-sivustolle ja tuloksia
käytetään tulevien kyselyiden ja jatkotutkimusten suunnittelussa. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi
aineistosta saatuja tuloksia käytetään verkostotyössä ja alustatyöhön liittyvien palveluiden
kehittämisessä.

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja ne tulevat
tutkimuksen kaikissa vaiheissa ainoastaan tämän tutkimuksen tutkijaryhmän tietoon ja käyttöön.
Tutkimusryhmän jäsenet käsittelevät aineistoa tietoturvalliselle verkkolevylle tallennettuina
tiedostoina. Tulokset julkaistaan muodossa, jossa yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.
Lisätietoa hankkeesta löydät hankkeen verkkosivulta Reilu työ alustoilla - REITA (2020-2023) Työterveyslaitos (ttl.fi).
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Lisätietoa tietosuojasta
Kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineistoon pääsevät vain
tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa
tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella tutkimuksen aikana.

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen
käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja
niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Säilytämme fyysistä tutkimusaineistoa (esimerkiksi paperisia kyselylomakkeita ja video/äänitallenteita)
lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. Rakennuksessa on myös kulunvalvonta.
Keräämme ja analysoimme tutkimusaineistoa tunnistetiedoin ja käytämme henkilökohtaista
henkilökoodia. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista
tunnistaa. Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen, emme anna yksittäistä henkilöä
koskevia tietoja eteenpäin.
Arkistoimme kaikki haastateltuja koskevan tiedon pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen
tutkimusarkistoon viimeistään 31.12.2027.
Aineiston käytön vastustaminen:

Sinulla on oikeus vastustaa haastattelusi käyttöä REITA-tutkimuksessa. Mikäli haluat vastustaa
haastattelusi käyttöä, ilmoita siitä Laura Seppäselle sähköpostitse tai puhelimitse. Haastattelusi
poistetaan REITA-käytöstä mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluttua ilmoituksestasi.
Vastustamisen lisäksi Sinulla on oikeus päästä tietoihisi, oikaista tai rajoittaa tietojesi käsittelyä sekä
oikeus valittaa Tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoa tietosuojakäytännöstä: https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnantietosuojakaytanto/
Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin. Annamme myös mielellämme lisätietoja:
Rekisterinpitäjä

Rekisterin vastuuhenkilö

Työterveyslaitoksen

Topeliuksenkatu 41 b

PL 40, 00032 Työterveyslaitos

p. 030 474 2429

Työterveyslaitos
00250 Helsinki

p. 030 4741 (vaihde)

Laura Seppänen, tutkimuspäällikkö tietosuojavastaava
laura.seppanen@ttl.fi
puh. 046 851 4752

tsv@ttl.fi

Reilu työ alustoilla - REITA (2020-2023) Työterveyslaitos (ttl.fi)

