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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

31.5.2017

Nimi

Työterveyslaitos
Osoite

PL 40, 00251 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 030 474 1
Nimi
2
Salmi, vanhempi asiantuntija
Yhteyshenki- Anne
Osoite
lö rekisteriä Työterveyslaitos, Aapistie 1, 90220 Oulu
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
043 824 1342, anne.salmi@ttl.fi
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Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Naiset työssä -yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen yhdessä heidän
kanssaan.
Rekisteri on perustettu Naiset työssä -hankkeessa tehtäviä kyselytuloksia ja ohjausten
videointimateriaalia varten. Hankkeessa selvitetään yrittäjinä toimivien naisten työkykyyn ja
terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä tarjotaan heille vertaistukeen perustuvaa verkkovälitteistä
ryhmätoimintaa ja ohjausta.
Kyselyiden tarkoitus on toimia työkyvyn ja -hyvinvoinnin itsearvioinnin välineinä yrittäjille, ja toisaalta
hankkeen vaikutusten arvioinnin välineenä. Verkkovälitteinen ryhmätoiminta videoidaan, jotta sitä
voidaan vastaisuudessa käyttää tutkittaessa ohjauksen ja ryhmätoiminnan vuorovaikutusta.
Hankkeen kyselytuloksia raportoidaan ja tiivistetään yleistajuisesti. Niitä käytetään myös
hanketoiminnan suunnittelussa
Hanke kestää ja aineiston keruu tapahtuu aikavälillä 1.2.2015-31.1.2018. Aineisto arkistoidaan ja
säilytetään myös hankkeen jälkeen. Arkistoitavassa aineistossa ei säilytetä henkilöiden
yksilöintitietoja, mutta kaikkia tunnistietoja ei videotallenteista voida poistaa aineiston laadun siitä
oleellisesti kärsimättä. Videointiaineiston litteroinnin tekee ulkopuolinen yritys, joka allekirjoittaa
vaitiolo- ja salassapitosopimuksen.
Henkilötietoja ei luovuteta muille kuin seuraaville nimetyille tutkimuksen suorittajille:
Anne Salmi, vanhempi asiantuntija, TTL
Nina Nevanperä, tutkija, TTL
Kirsi Timonen, tutkija, TTL
Jaana Laitinen, johtaja, TTL
Heli Hannonen, työterveyspsykologi, TTL
Tuula Törhönen, asiantuntija, TTL
Eija Mäenpää-Moilanen, erityisasiantuntija, TTL
Merja Turpeinen, erikoistutkija, TTL
Elina Weiste, erikoistutkija, TTL
Sanna Vehviläinen, työskentelyoikeus, TTL
Johanna Ruusuvuori, professori, Tampereen yliopisto
Sanni Tiitinen, tutkija, Tampereen yliopisto

5
Rekisterin
tietosisältö

Aineistonkeruun suostumuslupakaavakkeissa pyydetään osallistujilta nimeä, syntymäaikaa sekä
allekirjoitus.
Kyselyillä saatava tietosisältö: Pohjois-Pohjanmaan alueella yrittäjinä toimivilta naisilta kerätään
tietoa heidän työkyvystään ja työssä jaksamisestaan sähköisesti Webropol-järjestelmän kautta
tutkimuksen alussa ja lopussa.
Videovälitteisen vertaisryhmätoiminnan tallentaminen ja tietosisältö: Hanke tarjoaa PohjoisPohjanmaalla yrittäjinä toimiville, fyysisesti raskasta työtä tekeville ja yli 54-vuotiaille naisille
vertaistukeen perustuvaa toimintaa siten, että ryhmien tapaamiset toteutetaan pääosin
videovälitteisesti. Tuokiot on tarkoitus nauhoittaa, jotta nauhoitteet ovat myöhemmin käytettävissä
videovälitteisen ohjauksen ja sen vuorovaikutuksen tutkimisessa. Tuokioihin voi osallistua kotoa
omalta tietokoneelta tai mahdollisesti kahden hengen ryhmissä yhteiseltä koneelta.
Ohjauksen tavoitteena on lisätä voimavaroja ja saada vertaistukea muilta naisyrittäjiltä. Sen
tavoitteena on tukea fyysisesti raskasta työtä tekevien ja yli 54-vuotiaiden työkykyä niihin liittyvissä
erityiskysymyksissä sekä parantaa henkistä ja fyysistä jaksamista.

Ohjauksen ja ryhmien tapaamisten sisällöt perustuvat aikaisemmin käytössä olleisiin menetelmiin
(Elvira-counseling, Aktivoivien ohjausmenetelmien vaikuttavuus ja toteutettavuus tyypin 2
diabeteksen riskissä olevien ravitsemusryhmäohjauksessa, Oiva-hyvinvointiohjelman harjoituksiin),
sosiaalisen tuen saamiseen vertaisilta, tutkittuun tietoon naisyrittäjien työhyvinvoinnista sekä
fyysisesti raskasta työtä tekevien ja yli 54-vuotiaiden erityiskysymyksistä sekä naisyrittäjille
järjestettävissä työpajoissa ja kyselyssä esille nousseisiin teemoihin ja muihin naisyrittäjien itse esille
nostamiin kehittämisen kohtiin. Tuokioita vetävät psykologi ja ravitsemusterapeutti.
6
Aineisto koostuu ESR-hankkeessa tehtävästä tiedonkeruun aineistosta, jotka sisältävät
Säännönmu- videoaineistoja sekä kyselytuloksia. Tietoa kerätään Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjinä toimivilta naisilta,
kaiset tieto- jotka vastaavat omalla suostumuksellaan sähköiseen Webropolilla toteutettavaan kyselyyn sekä
lähteet
osallistuvat videovälitteisiin ryhmätuokioihin, jotka nauhoitetaan.
Kyselyn alussa annetaan tietoa kyselystä ja projektista sekä tutkimustiedote. Kyselyn vastaajat on
rekrytoitu vapaaehtoisilmoittautumisten pohjalta. Oulun seudun yrittäjänaiset ry ja PohjoisPohjanmaan yrittäjät ry kertovat sähköpostitse jäsenilleen projektista ja kertovat, että
Työterveyslaitos etsii osallistujia hankkeeseen sekä vastaajia kyselyyn. Vapaaehtoiset voivat
ilmoittautua sähköpostissa olevan Webropol-linkin kautta, jonka jälkeen Työterveyslaitoksen
asiantuntijat saavat yrittäjiin yhteyden. Kyselyyn vastataan oman tietokoneen äärellä. Kyselyyn
vastaamaan lupautuneet yrittäjät hyväksyvät ennen vastaamistaan kirjallisesti suostumuksen tietojen
tallentamiseen ja käyttämiseen Naiset työssä -hankkeessa. Kyselyn ohessa on mahdollista
ilmoittautua mukaan myös videovälitteiseen vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan
vertaisryhmätoimintaan.
Ennen osallistumistaan videovälitteisiin vertaisryhmätuokioihin osallistujat saavat kirjallisen tiedote- ja
suostumusasiakirjan, jossa he jättävät suostumuksensa aineiston käyttöön Naiset työssä-hankkeen
ja Työterveyslaitoksen tutkijoille.
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Henkilötietoja ei luovuteta muille kuin nimetyille tutkimuksen suorittajille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Kysely ja videovälittinen ohjaus tehdään kansallisena. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tiedot ovat salassapidettäviä.
1. Aineistoa käsittelevillä Työterveyslaitoksen tutkijoilla on vaitiolovelvollisuus.
2. Aineisto tekstinnetään relevantein osin muotoon, jossa tutkimukseen osallistuvien nimet ja muut
tunnistamisen mahdollistavat tiedot eivät käy ilmi.
3. Tutkimusta raportoitaessa kaikki tunnistamisen mahdollistavat tiedot muutetaan.
4. Tutkimuksen päättymisen jälkeen tallennetun videoaineiston ja niistä tehtyjen tekstiversioiden
säilytyksessä ja jatkokäytössä noudatetaan voimassa olevia tietoturva- ja tietosuojaperiaatteita.
5. Aineistoa säilytetään lukitussa arkistokaapissa/-laatikossa. Rakennuksessa on kulunvalvonta.
Aineistoon pääsy on vain niillä tutkijoilla, joilla on siihen käyttöoikeus.
Aineisto arkistoidaan Työterveyslaitoksen aineistoa varten osoittamaan lukittuun tilaan, jonne on
pääsy tutkimuksen vastuullisella johtajalla Anne Salmella sekä tutkija Kirsi Timosella.
Tutkimustiedotteessa kerrotaan kyselyyn vastaajille ja videovälitteiseen ohjaukseen osallistuville, että
aineistot säilytetään edellä mainitulla tavalla.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävät kyselytiedot edellyttävät Työterveyslaitoksen käyttäjätunnusta, salasanaa ja
kulun valvontaa. Kyselytietojen käsittelyyn vaadittavat tunnutkset ja salasanat ovat ainoastaan
tutkimuksen vastuullisella johtajalla Anne Salmella sekä tutkija Nina Nevanperällä.

