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

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

14.3.2016

Nimi

Työterveyslaitos
Osoite

Haartmaninkatu 1D, 00250 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

030-4741
1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako
1c
Vanhempi tutkija, Ari Väänänen
Tutkimuksen
vastuullinen
johtaja tai
siitä
vastaava
ryhmä
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tutkimuksen tutkija Auli Airila (TTL)
tutkija Minna Toivanen (TTL)
suorittajat
tutkija Mikko Nykänen (TTL)
asiantuntija Outi Aho (TTL)
erityisasiantuntija Maria Hirvonen (TTL)
Nimi
2
Auli Airila
Yhteyshenki- Tutkija
Osoite
lö rekisteriä PL 40, 00251 Helsinki
koskevissa Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
asioissa
043 824 5472, auli.airila@ttl.fi
Rekisterin nimi
3
Combo
Tutkimuskertatutkimus
rekisteri
Tutkimuksen kesto

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

seurantatutkimus

1.9.2015-30.6.2018, seuranta mahdollisesti vuoteen 2023 mennessä
Tutkimuksessa pyritään selvittämään, missä määrin hanketoiminnoilla voi olla vaikutuksia nuorten
toimintaan ja missä määrin ne heijastuvat nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja
työelämävalmiuksien kehittymiseen jatkossa. Erityisesti arvioidaan Ammattiosaajan työkykypassin
mobiilisovelluksen vaikutuksia selvittämällä nuorten tilannetta ennen työkykypassikokeilua ja
kokeilun jälkeen.
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5
Rekisterin
tietosisältö

2

Kyselylomake. Kyselyaineistossa tunnistenumero (linkki suostumuslomakkeeseen), vastaajan ikä,
sukupuoli, postinumero, koulutusala, opiskeluaika, synnyinmaa (vastaajan ja vanhempien),
asumisaika Suomessa, äidinkieli, puhutut kielet, koulutustaso, vanhempien koulutustaso,
uskontokunta. Muita kyselyn sisältöjä: vapaa-aika ja harrastukset (osallisuus), työelämävalmiudet,
tulevaisuuden usko, työelämäosallisuus ja -tietoisuus, hyvinvointi (elämään tyytyväisyys, koettu
terveys, elämänlaatu, masennus, elintavat), osallistuminen hanketoimintaan ja muihin
työelämätaitoja kartuttaviin toimintoihin.
Suostumuslomake: tunnistenumero (yhdistää tiedot kyselylomakkeelle), vastaajan suostumus
tutkimukseen ja rekisteritietojen liittämiseen kyselyaineistoon, vastaajan nimi, henkilötunnus,
kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
Osallistujan tiedot. Nimi, oppilaitos, koulutusala, opettaja, ryhmäkoodi, koe/kontrolliryhmä,
lomakkeen täyttöpvm.
Rekisteritiedot: erityiskorvattavat lääkkeet (Kelan lääkekorvaustietokanta), tutkinnon suorittaneet,
koulutustiedot, oppilaitostiedot (Tutkintorekisteri), pääasiallinen toiminta, ammattiasema, ammatti,
työsuhteen alkamis- ja päättymispäivät, työttömyyteen ja työhakuun liittyviä tietoja, koulutus- ja
opiskelutietoja, eläkelaji ja eläkkeen alkamispäivämäärä (Työssäkäyntitilasto), kuolemansyy
(Kuolemansyytilasto), tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta, suunnitelmista, työtarjouksista
(Työhallinnon asiakaspalvelun henkilöasiakasrekisteri), osoitetiedot (Väestötietojärjestelmä).
Vuosina 2016-2017 kerättävä kyselyaineisto.

6
Säännönmukaiset tieto- Kyselyaineistot kerätään hankkeessa mukana olevista toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksista.
lähteet
Kysely kerätään vastaajien suostumuksella. Kyselyyn osallistuvilta pyydetään kirjallinen suostumus
(ml. suostumus kyselyaineiston tietojen liittämisestä rekisteritietoihin). (Kelan
lääkekorvaustietokanta; Tilastokeskuksen Tutkintorekisteri,Työssäkäyntitilasto ja
Kuolemansyytilasto; Työhallinnon asiakaspalvelun henkilöasiakasrekisteri;
Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmä) sekä mahdolliseen myöhempään yhteydenottoon
seurantatutkimuksia varten.
7
Ei
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto: Aineisto säilytetään Työterveyslaitoksella lukitussa tilassa. Rakennuksessa
on kulunvalvonta. Aineistoon pääsy on vain niillä tutkijoilla, joilla on siihen käyttöoikeus.
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
käytön rekisteröinti
kulun valvonta
muu, mikä:
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

mahdollista seurantatutkimusta varten

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
tunnistetiedoin
neiston hävit- Mihin: Työterveyslaitokselle.
täminen tai
Henkilötietolain mukaisesti arkaluonteisten tietojen käyttötarve arvioidaan vähintään viiden vuoden
arkistointi
välein.

