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AikaJärjestys asiantuntijatyössä – tutkimushankkeen tietosuoja ja -turva
Ohessa informaatiota liittyen AikaJärjestys asiantuntijatyössä –tutkimushankkeen tietosuojaan ja –turvaan. Tutkimushankkeen
toteuttaa Työterveyslaitos ja sitä rahoittaa Työsuojelurahasto.
Haastattelun tietosuoja ja tietoturva
Tutkimushenkilöiden antamat tiedot ovat täysin luottamuksellisia ja tulokset julkaistaan muodossa, jossa yksittäistä vastaajaa ei
voida tunnistaa. Haastattelut nauhoitetaan ääninauhalle. Jokaiselta haastateltavalta pyydetään haastattelutilanteessa
vapaaehtoinen kirjallinen suostumus. Siinä kysytään myös mahdollisuutta ottaa myöhemmin yhteyttä mikäli tehdään
seurantatutkimus samoille henkilöille kahden vuoden sisällä hankkeen päättymisestä. Aineistoa kerätään haastatteluin tai
kyselymenetelmällä. Haastattelut käsitellään Työterveyslaitoksessa ja niitä säilytetään tietoturvallisesti viisi vuotta hankkeen
päättymisestä, jonka jälkeen ne hävitetään turvallisesti. Tulokset tullaan julkaisemaan tieteellisissä raporteissa ja yleistajuisissa
julkaisuissa. Julkaiseminen toteutetaan siten, että yksittäistä vastaajaa eikä organisaatiota voida tunnistaa sen perusteella.

Kyselyn tietosuoja ja tietoturva
AikaJärjestys asiantuntijatyössä – tutkimushankkeeseen sisältyvät kyselyt toteutetaan Digium-sovelluksella.
Sähköiseen Digium-kyselyyn vastaamisesta tai vastaamatta jättämisestä ei jää identifioivia tietoja kyselyohjelman järjestäjälle tai
tutkijoille. Sekä Digiumin että Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat
tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu suojattua tietoliikenneyhteyttä
pitkin. Kyselyn tiedot tallentuvat Digiumin palvelimelle, jolla on myös erikseen turvajärjestelyt. Aineistoon on pääsy vain niillä
henkilöillä, joille on myönnetty käyttöoikeus. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti eli vastaajaa ei pystytä tunnistamaan
eikä vastaajan tietoja tallennu kyselyjärjestelmän tietokantoihin.
Hankkeen vastuullinen johtaja Minna Toivanen säilyttää työsuojeluhenkilöstölle suunnatun kyselyn kohteena olevien
henkilöiden yhteystietoja sekä kyselyn tuloksia työhuoneessaan. Samoin asiantuntijakyselyn tulokset säilytetään hankkeen
vastuullisen johtajan työhuoneessa. Asiantuntijakyselyn osalta kyselyn kohteena olevien henkilöiden yhteystiedot säilytetään
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n osalta hankkeen vastuullisen johtajan työhuoneessa, Specia ry:n osalta kyselyn kohteena
olevien henkilöiden yhteystiedot eivät tule hankkeen tutkijoiden tietoon, vaan liitto välittää kyselyn omien yhteystietojensa
kautta. Vastuullisen johtajan työhuone on lukittu, ja sijaitsee rakennuksessa, jossa on kulunvalvontajärjestelmä. Raportin
valmistuttua tiedot hävitetään.
Kyselystä on laadittu tutkimustiedote, josta ilmenee kyselyn tarkoitus, vastausaika sekä vapaaehtoisuus. Tutkimustiedote on
Työterveyslaitoksen www-sivuilla (www.ttl.fi/aikajarjestys).
Lisäksi aineiston keruusta on laadittu henkilörekisteriseloste, joka on nähtävissä Työterveyslaitoksen www-sivulla kyselyn ajan.
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