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

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

13.5.2016

Nimi

Työterveyslaitos
Osoite

Haartmaninkatu 1 D, 00290 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 030 4741
1b
Työterveyslaitos; Kyselytutkimuskokonaisuuden toteuttaminen
YhteistyönommoC seugolaiD osk; SNA-kyselyn ja verkostokyselyn suunnittelu ja kerättyjen anonymisoitujen
hankkeena
tietojen analysointi
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako
1c
Jaana Lerssi-Uskelin, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
Tutkimuksen Timo Järvensivu, hallituksen puheenjohtaja, nommoC seugolaiD osk
vastuullinen
johtaja tai
siitä vastaava
ryhmä
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tietojen
keräämisestä ja säilyttämisestä vastaa Työterveyslaitos. Tietojen anonymisoinnista vastaa
Tutkimuksen
nommoC
seugolaiD osk. Tietojen käsittelystä vastaavat yhteisesti Työterveyslaitos ja nommoC
suorittajat
seugolaiD osk.
Henkilöt:
Timo Järvensivu, nommoC seugolaiD osk
Jussi Pyykkönen, nommoC seugolaiD osk
Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos
Tuula Törhönen, Työterveyslaitos
Nimi
2
Lerssi-Uskelin
Yhteyshenki- Jaana
Osoite
lö rekisteriä Työterveyslaitos, PL 40, 00251 Helsinki
koskevissa Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
asioissa
p. 043 820 1020, jaana.lerssi-uskelin@ttl.fi
Rekisterin nimi
3
TyhyverkostoX- työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen (TTT) Tutkimushankekokonaisuuden osahankkeen 1 verkostotoiminnan kehittäminen
rekisteri
kertatutkimus
seurantatutkimus
Tutkimuksen kesto

9.9.2015-8.9.2018
4
Rekisteri on perustettu verkostotoiminnan kehittämistä varten.
Henkilötietojen käsittelyn Kyselyjen tavoitteena on kerätä tietoa työelämän kehittämisverkostojen toimivuudesta, kehittymisestä
tarkoitus
ja verkostotyön keskeisten periaatteiden (yhdessä tekeminen, vuorovaikutus, luottamus,
sitoutuminen, ym.) toteutumisesta käytännössä. Saadun tiedon avulla kehitetään verkostojen
toimivuutta ja yhteistoiminnallista oppimista. .
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5
Rekisterin
tietosisältö

2

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: sähköpostiosoitteet, ikä, sukupuoli, ammatti,kontaktien nimet.
Sähköpostiosoitteita käytetään kyselyn lähettämiseen vastaajille. Sähköposteja ei linkitetä
vastauksiin eikä osoitteita ja vastauksia voida näin ollen yhdistää.
Kyselyllä kerättävät tiedot:
Kyselyn ensimmäinen osa (verkostokysely) sisältää anonyymit taustatiedot ja väittämiä.
Kyselyn toisessa osassa (SNA-kysely) kysytään henkilöiden ja organisaatioiden nimitietoja. Nämä
tiedot eivät kerry rekisteriksi, vaan ne anonymisoidaan välittömästi tietojen keräämisen jälkeen.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tutkimukseen osallistumiskutsuun saadaan Tyhyverkoston jäsenrekisteristä ja TyhyverkostoXhankkeen osallistujalistoista.
Osallistujat saavat sähköpostitse saatekirjeen jossa kerrotaan tutkimuksesta ja sen toteutuksesta.
Suostumus kysytään sähköisessä kyselyssä. Tiedot saadaan osallistujilta heidän suostumuksellaan.

7
Tietoja ei luovuteta.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietoja ei siirretä.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto:
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
muu, mikä:
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

käytön rekisteröinti

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

.

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
tunnistetiedoin
neiston hävit- Mihin: Työterveyslaitoksen tieteellisen tutkimuksen arkistoon
täminen tai
arkistointi

kulun valvonta

