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Mitä kuuluu? -kysely on osa Työterveyslaitoksen Maakunta18-hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea
muodostettavien maakuntien johtoa, esimiehiä, henkilöstöä, työsuojelua ja työterveyshuoltoa maakuntaja sote -uudistuksissa. Maakunta18-hanke kohdistuu henkilöstön työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen
uusissa organisaatioissa. Siun sote, Eksote, Essote, Kainuun sote, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä osallistuvat projektiin pilottiorganisaatioina. Pilottia rahoittaa
sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos.
Kyselyn saavat kaikki kyselyhetkellä organisaatioiden palveluksessa olevat työntekijät työnantajan
luovuttamaan työsähköpostiosoitteeseen. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Suuri vastaajien
määrä mahdollistaa luotettavan ja tarkan kuvan saamisen työn sujuvuudesta, työyhteisöistä, johtamisesta
ja henkilöstön hyvinvoinnista. Mikäli kyselyyn ei halua osallistua, voi jättää vastaamatta kyselyyn tai
ilmoittaa tutkijoille kieltäytymisestä.
Tulosten hyödyntäminen tutkimusorganisaatioissa
Mitä kuuluu? -kyselyllä saadaan luotettavaa tietoa henkilöstön näkemyksistä ja kokemuksista liittyen
esimerkiksi työn kuormittavuuteen, työn organisointiin ja sujuvuuteen, johtamiseen, työyhteisöjen
toimivuuteen ja työn voimavaroihin. Kyselytuloksia käytetään henkilöstön työhyvinvoinnin ja työelämän
laadun parantamiseen sekä kehittämistoimenpiteiden kohdistamiseen. Kyselyn keskeiset tulokset
tiedotetaan johtoryhmille ja työyhteisöille joulukuusta 2018 alkaen. Kaikki työyhteisöt, joissa vähintään 10
henkeä on vastannut, saavat yhteenvedon omista tuloksistaan. Työyksiköt, joissa on 5-9 vastaajaa, näkevät
tilanteensa suhteessa muihin työyksiköihin. Tulokset raportoidaan ryhmätasolla siten, ettei yksittäisen
henkilön vastauksia voi tunnistaa.
Tulosten hyödyntäminen Työterveyslaitoksella
Maakunta18-hankkeessa kyselytuloksia hyödynnetään muodostettaessa maakuntien käyttöön
valtakunnallinen vertailuaineisto. Sen avulla maakunnat voivat verrata henkilöstön työhyvinvointia
yhtenäisillä mittareilla. Kyselytuloksia voidaan käyttää myös tieteelliseen tutkimukseen, jolla selvitetään
maakunta- ja sote – uudistusten vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Tieteellisessä
tutkimuksessa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja periaatteita.
Kyselytietojen yhdistäminen rekisteritietoihin tieteellistä tutkimusta varten
Kyselytietoja voidaan täydentää yhdistämällä ne työnantajalta saatavien henkilötunnusten avulla
rekisteritietoihin, jotta työn ja terveyden välisiä yhteyksiä voidaan tutkia luotettavasti. Rekisteritietoja
voidaan hakea Työterveyslaitokselle kansallisilta rekisterinpitäjiltä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos,
Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, Kela, Väestörekisterikeskus) liittyen sairastavuuteen, hoitoon,
terveyspalvelujen käyttöön ja eläköitymiseen. Työnantajan henkilörekisteristä voidaan yhdistää tietoja
työsuhteista ja niiden keskeytyksistä. Rekisteritietoja vuosilta 2010-2030 haetaan vain niiden
kyselyvastaajien osalta, jotka antavat siihen nimenomaisen suostumuksen kyselyn lopussa.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen osallistumisen voi keskeyttää missä tahansa
tutkimuksen vaiheessa ennen sen päättymistä ilman, että se vaikuttaa kohteluun millään tavalla nyt tai
vastaisuudessa. Suostumuksen voi myös peruuttaa, jolloin kerättyjä henkilötietoja ei käytetä enää
tutkimustarkoituksessa. Peruutuksen jälkeen tiedot poistetaan aineistosta (mikäli se on teknisesti
mahdollista), mutta siihen mennessä tapahtuneen käytön pohjalta tehtyjä tieteellisiä analyysejä ei pystytä
peruuttamaan. Kerättyä aineistoa säilytetään luottamuksellisesti eikä yksittäistä henkilöä voida tunnistaa
tuloksista. Kaikki tutkijat allekirjoittavat salassapitolupauksen. Maakunta18-tutkimuksen tietosuojailmoitus
on saatavilla www.ttl.fi/mitakuuluu.

