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

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

17.2.2016

Nimi

Työterveyslaitos
Osoite

Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, 030-4741
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

030-4741, etunimi.sukunimi@ttl.fi

1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

Tutkimuksen toteuttavat sopimusosapuolina Työterveyslaitos, Oulun yliopisto, Sinenkaari Oy ja
Aalborgin yliopisto (Tanska). Tutkimuksen toteutukseen osallistuvat kohdeyritykset ovat Rudus Oy,
Skanska Talonrakennus Oy, Lujatalo Oy, ISS Palvelut Oy, Temotek Oy, Fira Oy, Consti Oy.
Kohdeyrityksistä kerätään aineistoa tunnisteettomana kyselyn ja haastattelun avulla.

1c
Tuula Räsänen, FT, vanhempi asiantuntija
Tutkimuksen Uimalankatu 1, (PL 486), 33101 Tampere
vastuullinen puh. +358 40 5054546, tuula.rasanen@ttl.fi
johtaja tai
siitä
vastaava
ryhmä
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tutkimuksen Tuula Räsänen, FT, vanhempi asiantuntija, TTL
Erja Sormunen, FT, erikoistutkija, TTL
suorittajat
Jouko Remes, erikoisasiantuntija, TTL
Arto Reiman, HSEQ johtava asintuntija, Ramboll Oy
Olli Airaksinen, toimitusjohtaja, Sinenkaari Oy
Nimi
2
Räsänen
Yhteyshenki- Tuula
Osoite
lö rekisteriä Uimalankatu 1, (PL 486) 33101 Tampere
koskevissa Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
asioissa
+350 40 5054546, tuula.rasanen@ttl.fi
Rekisterin nimi
3
Espoon ja Pohjois-Suomen Turvapuistot – Realistinen arviointi vaikuttavuudesta
Tutkimuskertatutkimus
seurantatutkimus
rekisteri
Tutkimuksen kesto

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

1.2.2015 - 28.2.2017
Tutkimusnumero /TTL: 34686
Kvantitatiivisesta yritysdatasta sekä eri haastatteluilla kerätystä syventävästä tiedosta laaditaan
yksityiskohtainen kuvaus Turvapuistojen vaikuttavuudesta eri yrityskonteksteissa. Kvantitatiivisen
aineiston analyysi keskittyy kuvaamaan ajassa tapahtunutta muutosta toiminnan aikana.
Vuosittaisia tunnuslukuja kuvataan lukumäärillä, prosenteilla, summakertymillä sekä keskiarvoilla.
Tutkimuksesta saatua tietoa pyritään yleistämään vertaamalla sitä muihin hyväksi koettuihin
työturvallisuuskoulutusmalleihin. Aineiston analyysissä sovelletaan systemaattisesti laadullisen
tutkimuksen lähestymistapoja. Raportoinnin osalta sovelletaan laadullisten aineistojen hyvän
raportoinnin periaatteita.
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5
Rekisterin
tietosisältö

2

Focus group -ryhmähaastattelu (työpaketit I ja II)
Hankkeen alussa yhteinen focus group -ryhmähaastattelu kohdeyritysten välillä:
• Osallistujat; työsuojelupäälliköt kohdeyrityksistä (organisaation nimi, henkilöstömäärä,
tapaturmataajuus, työsuojelupäällikön nimi)
Jokaisessa kohdeyrityksessä (I) erikseen:
• Ryhmä koulutuksiin osallistuneita työntekijöitä ja esimiehiä (5-10 hlöä): osallistuneiden nimet
• Vertailuryhmä, joka ei ole osallistunut koulutuksiin (5-10 hlöä): osallistuneiden nimet
Hankkeen jälkimmäisellä puoliskolla kohdeyritysten yhteinen focus group -ryhmähaastattelu:
• yritysten ylin johto sekä työsuojeluorganisaation ja henkilöstöhallinnon edustajat (n. 10 hlöä):
yritysten nimet, osallistujien nimet

6
Tiedot saadaan yritysten yhteyshenkilöiltä ja henkilöltä itseltään.
Säännönmukaiset tietolähteet

7
ei
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

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

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto: Lukitussa huoneessa, lukitussa arkistokaapissa/-laatikossa. Rakennuksessa
on kulunvalvonta. Aineistoon pääsy on vain niillä tutkijoilla, joilla on siihen käyttöoikeus.
Tunnistetiedot poistetaan analalysointivaiheessa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
käytön rekisteröinti
kulun valvonta
muu, mikä:
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
tunnistetiedoin
neiston hävit- Mihin: Työterveyslaitoksen tutkimusarkisto. Äänitallenteet hävitetään.
täminen tai
arkistointi

