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

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä
1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

1c
Tutkimuksen
vastuullinen
johtaja tai
siitä vastaava
ryhmä

Laatimispäivä

22.11.2016

Nimi

Työterveyslaitos
Osoite

PL 40, 00251 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

030 4741 (vaihde); etunimi.sukunimi@ttl.fi
Työterveyslaitos (TTL): hankkeen johto, aineistojen säilytys ja analysointi, tulosten raportointi
Kela: asiantuntemus sosiaaliturvasta, osallistuminen analyysien suunnitteluun ja tulosten raportointiin
Eläketurvakeskus: asiantuntemus eläketurvasta, osallistuminen analyysien suunnitteluun ja tulosten
raportointiin.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: taloudelliset vaikutukset, osallistuminen analyysien
suunnitteluun ja tulosten raportointiin
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos: ammattirakenteiden muutokset, FLEED-aineiston hyödyntäminen
Erasmus Medical Center, Hollanti: asiantuntemus työhön osallistumisesta, osallistuminen analyysien
suunnitteluun ja tulosten raportointiin
Eira Viikari-Juntura, tutkimuksen vastuullinen johtaja, tutkimusprofessori

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tutkimuksen Eira Viikari-Juntura, TTL (tutkimuksen johtaja, tutkimusprofessori)
Jaana Halonen, TTL (erikoistutkija)
suorittajat
Aki Koskinen, TTL (tilastotieteilijä)
Erkki Kronholm, TTL (erikoistutkija)
Tea Lallukka, TTL (vanhempi tutkija)
Svetlana Solovieva, TTL (vanhempi tutkija)
Jarno Turunen, TTL (taloustieteilijä)
Kirsti Husgafvel-Pursiainen, TTL (vanhempi tutkija)
Sangita Kulathinal, TTL (vanhempi tutkija)
Taina Leinonen, TTL (erikoistutkija)

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Tutkimusrekisteri

Nimi

Eira Viikari-Juntura
Osoite

Työterveyslaitos, PL 40, 00251 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 030 4741 (vaihde), eira.viikari-juntura@ttl.fi
Rekisterin nimi

Työhön paluun edistämiseen tähtäävien lakimuutosten vaikuttavuus: kvasikokeellinen
rekisteripohjainen tutkimus
kertatutkimus
seurantatutkimus
Tutkimuksen kesto

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

1.1.2015-31.12.2020; jatkoseurannan tarve arvioidaan uudelleen tutkimuksen loppuvaiheessa.
Aineistoa käytetään vain tutkimussuunnitelmassa mainittuihin tavoitteisiin. Kelan ja
Eläketurvakeskuksen tietoihin yhdistetään Tilastokeskuksen FLEED-tietokannan tietoja. Yhdistetyn
aineiston avulla on tavoitteena tutkia sairausvakuutuslain muutosten vaikutuksia työkyvyttömyyteen
ja työhön osallistumiseen sekä työhön osallistumista, työurien varhaista katkeamista ja työstä
poistumista kymmenen vuoden seuranta-aikana.

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE

5
Rekisterin
tietosisältö

2

Kelan tiedot:
Tutkimusnumero (tutkimuskohtainen tunnistenumero); sukupuoli, syntymäaika, asuinkunta, ammatti,
seuranta-ajan sairauspäivärahakaudet (täysien ja osasairauspäivärahakausien alkamis- ja
päättymispäivät, maksetun kauden päivien lukumäärä sekä kunkin kauden viimeisin diagnoositieto ja
sairausvakuutuspiiri), Kelan kuntoutusrahan alkamis- ja päättymispäivät, työkyyttömyyeläkkeiden
alkamis- ja päättymispäivät diagnooseineen, vanhuuseläkkeiden alkamispäivät,
työttömyyspäivärahaa koskevat tiedot ja mahdollinen kuolinpäivä.
Eläketurvakeskuksen tiedot:
Työkyvyttömyyseläketiedot diagnooseineen, työsuhdetiedot ja työttömyyttä koskevat tiedot, kaikista
edellä mainituista alkamis- ja päättymispäivät. Vanhuuseläkkeen alkamispäivämäärä.
Tilastokeskuksen FLEED-tietokanta: Demografiset muuttujat: äidinkieli, kansalaisuus, asuinkunta,
siviilisääty. Koulutus, ammatti ja työssäolo: tutkinto, toimiala, toimipaikan henkilöstömäärä
luokiteltuna, pääasiallinen toiminta, ammattikoodi, työssäolopäivät, ansiotulot. Työttömyys ja
työvoimapoliittiset toimenpiteet: työttömyyspäivät, työttömyysjaksot, sijoitusammatti, sijoitusjaksot,
koulutusjaksot

6
Säännönmukaiset tietolähteet

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tutkimus tehdään kansallisena ja aineistoa käsittelevät ainoastaan kohdassa 1d mainitut tutkijat.
Tietojen
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

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

käytön rekisteröinti

kulun valvonta

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
tunnistetiedoin
neiston hävit- Mihin: Kelan ja Eläketurvakeskuksen tiedot ovat TTL:n suojatulla palvelimella.
täminen tai
Tiedosto, johon on yhdistetty Tilastokeskuksen FLEED-tietoja, on Tilastokeskuksen palvelimella ja
arkistointi
TTL:n tutkijoiden etäkäytössä.

