Liite 6

Täyttöohjeet + malli erillisessä
lomakkeessa: Intra/TTL:n
Ohjeet/Tutkimustoiminta

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523 /99) 10 §

Numerot viittaavat ohjeiden
vastaaviin kohtiin

Laatimispvm: 8.10.2014

1a. Tutkimusrekisterinpitäjä
(tutkimuksen toteuttaja)
– organisaatio/yksityinen
tutkija, jonka käyttöä
varten rekisteri perustetaan
ja jolla on oikeus määrätä
rekisteristä (jos on kyseessä
yhteistyöhankkeena tehtävä
tutkimus, luetellaan osapuolet, sekä määritellään eri osapuolten vastuut ja velvoitteet
myös henkilötietojen käsittelyn kannalta)

Nimi

1b. Tutkimuksen vastuullinen
johtaja tai siitä vastaava
ryhmä

Tutkija, KM Minna Toivanen

1c. Tutkimuksen suorittajat
– merkitään kaikki ne
tutkimukseen osallistuvat
tutkijat tai muut hlöt,
joilla tutkimuksen kuluessa
on oikeus käsitellä
rekisteritietoja

Henkilöt, joilla oikeus käsitellä rekisteritietoja
erikoistutkija Minna Janhonen (TTL)
tiimipäällikkö Ari Väänänen (TTL)
tutkija Marja Känsälä (TTL)
tutkija Kirsi Yli-Kaitala (TTL)
erikoistutkija Merja Turpeinen (TTL)
tutkija Olli Viljanen (TTL)

2. Tutkimusrekisteriasioista
vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin…)
Minna Toivanen
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki
p. 030 474 2665/minna.toivanen@ttl.fi

3. Tutkimuskohde/
tutkimustarkoitus
– tutkimusrekisterin/
tutkimuksen nimestä tulee
ilmetä tutkimuksesta
muodostuvan rekisterin
yksilöity tarkoitus

Tutkimuksen nimi
AikaJärjestys asiantuntijatyössä.

Työterveyslaitos
Postiosoite

Postinumero

Puhelin

Topeliuksenkatu 41 aA

00250 Helsinki

030-4741

Käyntiosoite
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki

Hankkeessa tutkitaan asiantuntijatyön autonomian ja sidoksisuuden välistä
jännitettä sekä ajallista epäjärjestystä asiantuntijatyössä ja työpaikoilla.
Lisäksi paikannetaan ajalliseen epäjärjestykseen liittyviä ongelmakohtia ja
hyvinvointiriskejä sekä luodaan parempia edellytyksiä synkronisoidulle
toiminnalle.

kertatutkimus,
seurantatutkimus,
tutkimuksen kesto: 1.9.2014-31.12.2016, seurantatutkimus 1.1.201731.12.2018
3a. Tutkimusnumero /TTL

34442*

4. Rekisterin tietosisältö
– hlön yksilöintitiedot
(esim. hlön nimi,
hlötunnus, syntymäaika)
tutkimustiedot

Haastattelutallenteessa (äänitallenne) henkilön etunimi, ammatti ja
organisaatio.
Haastattelusuostumuslomakkeessa henkilön nimi ja yhteystiedot.
Haastatteluaineiston teemat: (1) itsen johtaminen ja työaika-autonomia, (2)
aikaneuvottelut omassa työssä ja (3) toimivat ajan koordinointikäytännöt.
Kyselyaineistot a ja b. Kyselyaineistossa vastaajan ikä, sukupuoli, ammatti,
asema, toimiala, sektori ja koulutustaso.
Asiantuntijakysely (a) toteutetaan yhteistyössä hankkeessa mukana olevien
liittojen (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ja Specia) kanssa. Kyselyn
toteuttamisessa hyödynnetään liittojen jäsenrekistereitä. Asiantuntijakysely on
internet-pohjainen kysely, jossa kartoitetaan työssä käyvien asiantuntijoiden
kokemuksia työn ajallisesta järjestyksestä ja sen hallinnasta.

5. Mistä tutkimusaineisto
muodostuu
keneltä, mitä tietoja ja
millä perusteella

6. Tutkimus tehdään

7. Rekisterin suojauksen
periaatteet
– kuvataan suojaustapa eri
käsittelyvaiheiden osalta
tutkimuksessa muodostuvaan rekisteriin kuuluvat sekä manuaalisesti
kerättävä että atk:lla
oleva aineisto
(looginen rekisteri)

8. Tutkimusaineiston
hävittäminen/arkistointi

Työsuojeluhenkilöstölle suunnattu kysely (b) toteutetaan yhteistyössä
Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Kyselyn toteuttamisessa
hyödynnetään TTK:n ylläpitämää työsuojeluhenkilörekisteriä.
Työsuojeluväelle suunnattu kysely toteutetaan internet-pohjaisena, ja siinä
kartoitetaan ajallisen epäjärjestyksen ilmenemistä työpaikkatasolla ja sitä
millaisena työpaikkojen aikaorganisaatio näyttäytyy työsuojeluhenkilöstön
näkökulmasta.
Vuosina 2015-2016 kerättävä haastattelu- ja kyselyaineisto.
Haastatteluihin pyydetään tutkimushenkilöiden kirjallinen suostumus sekä
suostumus, että heihin voidaan mahdollisesti ottaa jatkossa yhteyttä
seurantatutkimuksia varten.
Kysely kerätään vastaajien suostumuksella.
Asiantintijakyselyissä tiedustellaan vastaajien halukkuutta osallistua
teemahaastatteluihin. Niiltä, jotka ovat halukkaita osallistumaan myös
teemahaastatteluihin, pyydetään kyselyssä yhteystiedot. Haastateltaviin
otetaan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Asiantuntijakyselyt välitetään
vastaajille hankkeessa mukana olevien liittojen (Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut ja Specia) kautta. Työsuojeluhenkilöstölle suunnattu kysely
toteutetaan TTK:n ylläpitämän työsuojeluhenkilörekisterin kautta (otos
rekisteristä).
kansallisena
EU/ETA -alueen sisäisenä
EU/ETA -alueen ulkopuolisena
tiedot ovat salassa pidettäviä
Manuaalinen aineisto:
Aineisto säilytetään Työterveyslaitoksella lukitussa tilassa. Rakennuksessa on
kulunvalvonta. Aineistoon pääsy on vain niillä tutkijoilla, joilla on siihen
käyttöoikeus.
ATK:lle talletetut tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
käytön rekisteröinti
kulun valvonta
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin (tutkimuskoodein)
(peruste tunnistetietojen säilyttämiselle: mahdollista seurantatutkimusta
varten), vain haastatteluaineisto
Tutkimusrekisteri hävitetään 5v tutkimuksen jälkeen
Tutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
tunnistetiedoin
Mihin:

