Tietosuojailmoitus
YHTEENSATTUMIA -tutkimushanke
Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa yhteensattumien paikkoja asiantuntijatyöpaikoilla sekä kehittää
työpaikkojen valmiuksia tarttua sattuman tuomiin mahdollisuuksiin. Työterveyslaitos vastaa tutkimushankkeen
toteutuksesta yhdessä Oulun yliopiston kanssa.
Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, raportointi ja arkistointi
Tutkimuksessa kerätään tutkimus- ja kehittämistyötä varten asiantuntijatyöpaikoilla haastatteluaineisto sekä
toteutetaan työpajatoimintaa ja lyhyitä verkkokyselyitä. Kerättyä tutkimusaineistoa käytetään ensisijaisesti vain
kyseisessä tutkimushankkeessa ja sen tavoitteiden saavuttamisessa.
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja ne tulevat ainoastaan tämän
tutkimuksen tutkijaryhmän tietoon ja käyttöön. Laki velvoittaa tutkijat vaitioloon yksittäistä vastaajaa koskevissa
asioissa. Kerätty aineisto tallennetaan sähköiseen muotoon Työterveyslaitoksella. Tutkimusryhmän jäsenet
käsittelevät aineistoa tietokoneelle tallennettuina tiedostoina, joista ei ilmene vastaajien henkilötietoja.
Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon
myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Aineistoon on pääsy vain niillä henkilöillä, joille on myönnetty
käyttöoikeus. Hankkeen vastuullinen johtaja Minna Toivanen säilyttää tutkimukseen osallistuvien henkilöiden
yhteystiedot, suostumusasiakirjat sekä muun kerätyn manuaalisen aineiston työhuoneessaan. Työhuone sijaitsee
rakennuksessa, jossa on kulunvalvontajärjestelmä.
Aineistoja käsitellään siten, että yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa. Aineistosta poistetaan nimet ja muut
tunnisteet ja käytetään niiden sijaan tunnistekoodeja.
Tutkimushanke päättyy 31.3.2021. Aineistoa käytetään tutkimushankkeen ajan sekä tarvittaessa hankkeen
päätyttyä vuoden 2023 loppuun. Tämän jälkeen aineisto arkistoidaan Työterveyslaitokselle tunnistetiedoin.
Tutkittavien oikeudet
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuvilla on oikeus saada jäljennös syntyvästä
tutkimusrekisterissä olevista omista tiedoista, pois lukien tiedot joita Työterveyslaitos ei voi tunnistaa sinua
koskevaksi. Tutkittavalla on myös oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietoja oikaisua. Lisäksi tutkittava
voi peruuttaa suostumuksen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa, jolloin kerättyjä henkilötietoja ei käytetä enää
jatkossa tutkimustarkoituksessa, vaan ne arkistoidaan.
Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu).
Tietosuojakäytännöt
Henkilörekisteristä vastaa Työterveyslaitos (Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741 (vaihde).
Hankkeen vastuuhenkilönä Työterveyslaitoksella toimii vanhempi asiantuntija Minna Toivanen: p. 043 824 4506
tai sähköposti minna.toivanen@ttl.fi.
Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava: p. 030 474 2429 tai sähköposti tsv@ttl.fi.
Kuvaus Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnan tietosuojakäytännöstä on Työterveyslaitoksen verkkosivuilla:
www.ttl.fi/tietosuojakaytanto-tyoterveyslaitoksessa/
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