TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä
1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

Laatimispäivä

1.12.2017

Nimi

Työterveyslaitos
Osoite

PL 40 00032 Työterveyslaitos
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin 030 4741
EduSafe-tutkimusta toteuttaa Työterveyslaitos ja Turun Yliopisto. Tutkimushankkeen rahoittajana on
Työsuojelurahasto. Tutkimuksen toteuttaa kymmenen hengen tutkimusryhmä (8 hengen tutkimusryhmä Työterveyslaitoksesta ja 2 hengen tutkimusryhmä Turun yliopistosta), joka kerää hankkeen
tutkimusaineiston, analysoi ja raportoi sen. Osa työpajojen toteutuksesta ja niiden tulosten
analysoinnista ostetaan ostopalveluna Ergomentorilta. Tutkimusaineisto säilyy tutkimuslaitoksissa
eikä sitä sellaisenaan jaeta rahoittajille tai tutkimuksen osallistujille.

1c
Anna-Maria Teperi, FT, erikoistutkija
Tutkimuksen puh. 043 825 7454, anna-maria.teperi@ttl.fi
vastuullinen
johtaja tai
siitä vastaava
ryhmä
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tutkimuksen Anna-Maria Teperi, FT, erikoistutkija, TTL
Anna-Leena Kurki, KM, tutkija, TTL
suorittajat
Jaana Luomanen, DI, erityisasiantuntija, TTL (2017 asti)
Henriikka Ratilainen, DI, tutkimusinsinööri, TTL
Mikael Sallinen, FT, tutkimusprofessori, TTL
Maria Tiikkaja, FT, tutkija, TTL
Riikka Pajala, KTM, asiantuntija, TTL
Hanna Uusitalo, KM, TTL
Eila Lindfors, KT, professori, TY
Brita Somerkoski, KT, erikoistutkija, TY
Virpi Fagerström, FT, asiantuntija, Ergomentor
Nimi
2
Teperi
Yhteyshenki- Anna-Maria
Osoite
lö rekisteriä Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, PL 40, 00032 Työterveyslaitos
koskevissa Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
asioissa
043 825 7454, anna-maria.teperi@ttl.fi
Rekisterin nimi
3
Turvallisuuden edistäminen opetusalalla (Safety promotion at education, EduSafe)
Tutkimuskertatutkimus
seurantatutkimus
rekisteri
Tutkimuksen kesto

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

1.6.2016-31.5.2018
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja kehittää opetusalan turvallisuutta ja sen johtamisen
käytäntöjä. Tutkimuksessa tehdään työturvallisuutta, turvallisuusjohtamista ja oppilaitoksen
turvallisuuskulttuurin eri osatekijöitä kartoittava alkukysely ja haastatteluja. Kyselyn ja haastattelujen
tuloksia hyödynnetään hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa järjestettävissä työpajoissa,
joissa kehitetään oppilaitosten turvallisuudenhalllinnan ja johtamisen käytäntöjä. Työpajoissa
kehitettyjen/käsiteltyjen työkalujen käyttöä arvioidaan edelleen haastattelujen ja loppukyselyn
perusteella. Tutkimuksessa turvallisuuskulttuurilla ymmärretään erityisesti inhimillisten tekijöiden
hallintaa ja sen kehittymistä.
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5
Rekisterin
tietosisältö

2

Kysely (alku- ja loppukyselyt); yksilöön liittyviä tietoja
- työpaikka, sukupuoli, syntymävuosi
- taustatiedot (työtehtävä, työkokemuksen pituus, esimiesasema)
- mahdollisesti osan vastaajien sähköpostiosoite (ei pystytä yhdistämään vastauksiin)
- vastaajan näkemykset työpaikan turvallisuustoiminnasta: johdon toiminnasta, työntekijöiden
toiminnasta, omasta toiminnasta ja -osaamisesta
(loppukartoitus ml. kysely ja ryhmähaastattelut tehdään koko EduSafe- projektista 2-4/2018 ja
erikseen Hetipurku-interventiosta 11-12/2017)
Haastateltavan tausta- ja tunnistetiedot (yksilöön ja yritykseen liittyviä tietoja)
- nimi, työtehtävä (mm. vastuu suhteessa turvallisuusasioihin), mahdollisten alaisten lukumäärä,
puhelinnumero, sähköposti, havaintonumero
- haastattelun tietosisältö: arvio hankkeessa käsiteltyjen työkalujen/mallien käyttöarvosta ja oman
organisaation valmiudesta hyödyntää niitä; nykyiset turvallisuusjohtamisen käytännöt.
- haastattelujen äänitallenne ja sen litterointi sekä haastatteluissa tehtävät muistiinpanot
Työpajoissa syntyvä interventiomateriaali
- ryhmäkeskusteluiden ja -työstöjen lopputuotokset
- työpajojen ääni- ja kuvatallenne ja niiden litteroinnit sekä työpajoissa tehtävät muistiinpanot
Aiemmin kerätty (2013-2015) Hetipurku-aineisto:
- haastattelu- ja interventiomateriaali (nimi, työtehtävä, tyopaikka, ääninauhoite)

6
Tutkimusaineisto saadaan tutkittavilta kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen kautta. Tutkittavien
Säännönmu- yhteystiedot (nimet, sähköpostiosoitteet) saadaan työantajilta.
kaiset tietolähteet

7
Ei
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Ei
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto: Lukitussa huoneessa, lukitussa arkistokaapissa/-laatikossa. Rakennuksessa
on kulunvalvonta. Aineistoon pääsy on kaikilla TTL:n tutkimusryhmän jäsenillä.
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
käytön rekisteröinti
kulun valvonta
muu, mikä:
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska Aineistoa käsitellään analysointivaiheessa
tutkimuskoodeilla. Ainoastaan aineistoa käsittelevällä TTL:n tutkijalla on pääsy henkilötunnisteen ja
tutkimuksessa käytettävän koodin yhdistävään tietoon.

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
tunnistetiedoin
neiston hävit- Mihin: Tutkimusaineisto arkistoidaan pysyvästi TTL:n ja TY:n tutkimusarkistoon
täminen tai
arkistointi

