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

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

15.4.2016

Nimi

Työterveyslaitos
Osoite

PL40, 00251 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 030 4741
1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako
1c
Tutkimuksen
vastuullinen
johtaja tai
siitä
vastaava
ryhmä

Helena Palmgren, TkT, KM, kehittämispäällikkö
Työterveyslaitos, PK-yrittäjyys
Haartmaninkatu 1 D, 00250 Helsinki
puh: 030 474 2643, 040 746 9439
s-posti: helena.palmgren@ttl.fi

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tutkimuksen Helena Palmgren TkT, KM kehittämispäällikkö, Simo Kaleva VTM tutkija, Sari Vuolijoki LL
työterveyshuollon erikoislääkäri, Helena Särkänlahti, HTM erityisasiantuntija, Minna Männikkö
suorittajat
YAMK erityisasiantuntija, Marita Riikonen TtM erityisasiantuntija, Leena Hirvonen TtM
erityisasiantuntija
Nimi
2
Palmgren
Yhteyshenki- Helena
Osoite
lö rekisteriä Työterveyslaitos, Haartmaninkatu 1 D, 00250 Helsinki
koskevissa Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
asioissa
030 474 2643, 040 746 9439, helena.palmgren@ttl.fi
Rekisterin nimi
3
Työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointipalvelujen (TTT-palvelut) uudet hankinta- ja
Tutkimusorganisointimuodot -tutkimushanke
rekisteri
kertatutkimus
seurantatutkimus
Tutkimuksen kesto

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

2015-2018
Tutkimusrekisteri on perustettu "Työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointipalvelujen (TTTpalvelut) uudet hankinta- ja organisointimuodot -tutkimushanke (2015-2018)" varten. Hankkeessa
selvitetään kyselylomaketutkimuksen avulla ennen-jälkeen -asetelmassa yrittäjille ja pienille
yrityksille kehitettyjen uusien työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointipalvelujen hankinta- ja
organisointimuotojen vaikutusta näiden palvelujen saatavuuteen ja hyödynnettävyyteen sekä
asiakkaiden tyytyväisyyttä kehitettyihin TTT-palvelujen uusiin hankinta- ja organisointimuotoihin sekä
kokemuksia niiden soveltamisesta käytäntöön. Lisäksi selvitetään TTT-palvelujen uusien hankintaja organisointimuotojen soveltamisen edellytyksiä ja esteitä.

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE

5
Rekisterin
tietosisältö

2

Tutkimukseen sisältyy kaksi kyselyä alku- ja loppukyselyinä yrittäjille ja pienten yritysten
henkilökunnalle. Rekisteriin sisältyy kyselyihin osallistuneiden henkilöiden ikä, sähköpostiosoite,
ammatti, koulutus, työtehtävä, työorganisaation koko ja toimiala. Lisäksi rekisteriin sisältyvät
kyselylomakkeiden vastaukset sähköisessä muodossa.
Yrittäjien ja pienten yritysten kyselyjen tietosisältöjä ovat
työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointipalvelujen (TTT-palvelut) käyttö ja tyytyväisyys niihin
sekä TTT-palvelujen kehittämistarpeet ja niiden uudet organisointi- ja hankintamuodot. Lisäksi
kyselyjen tietosisältöinä ovat TTT-palvelujen saatavuus ja kattavuus sekä uusien hankinta- ja
organisointimuotojen soveltamisen edellytykset ja esteet.
TTT-palvelujen tuottajien tai heidän edustajiensa kyselyjen tietosisältöjä ovat työterveys-,
työturvallisuus- ja työhyvinvointipalvelujen tarjonta sekä niiden kehittämistarpeet.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietojen saanti perustuu tutkittavien antamaan suostumukseen. Osallistuminen on vapaaehtoista.
Yrittäjien ja yritysten tiedot poimitaan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä ositettuna
otantana. Työterveyshuoltopalvelujen tarjoajien yhteystiedot saadaan Työterveyslaitoksen
ylläpitämästä työterveyshuoltopalvelujen tuottajien rekisteristä, jota täydennetään näiden palvelujen
tuottajien omilta www-sivuilta saaatavalla tiedolla. Työturvallisuus- ja työhyvinvointpalvelujen
tuottajien yhteystiedot kerätään näiden omilta www-sivuilta.
Tietoja ei luovuteta.

8
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tilassa, jonne on
sähköinen kulunvalvonta. Tunnistetiedot säilytetään erillään sähköisistä kyselylomakkeista.
Sähköiset kyselylomakkeet säilytetään Javerdel Oy:n palvelimella, jonne pääsy on hankkeen
tutkijoiden (Simo Kaleva, Helena Palmgren) henkilökohtaisilla salasanoilla ja tunnuksilla.
2. Aineiston salassapito on turvattu, koska TTL:n palveluksessa oleva, sen tehtäviä suorittava sekä
sen hallinnollisia luottamustehtäviä tai asiantuntijana toimiva on vaitiolovelvollinen siten kun laissa
toiminnan julkisuudesta säädetään. Vaitiolovelvollinen ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja
omaksi tai toisen hyödyksi tai vahingoksi.
3. Tutkimusta raportoitaessa poistetaan kaikki tunnistamisen mahdollistavat tiedot.
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
muu, mikä:
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

käytön rekisteröinti

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
neiston hävit- Mihin: Työterveyslaitoksen lukittuun arkistotilaan
täminen tai
arkistointi

tunnistetiedoin

kulun valvonta

