Tutkimustiedote
Helsinki 21.1.2019

YHTEENSATTUMIA -kysely
Mistä tutkimuksessa on kyse?
Organisaatio säilyy elinvoimaisena, kun se aika ajoin uudistuu. Uudet ratkaisut voivat syntyä
yhteensattumien kautta. Yhteensattuma on odottamaton yhtäaikainen tapahtuminen tai
kohtaaminen.
Sidoksinen ja digitaalinen työympäristö on erityisen sattumaherkkä: riippuvuuksien määrä eri
osapuolten välillä on suuri ja digitaalinen ympäristö tuo asioita yhteen uudella tavoin. Asioita
tai ihmisiä kohdataan ihan sattumalta, jotain osuu silmiemme eteen tai satutaan samaan
paikkaan samaan aikaan.
Yhteensattumien hyödyntämiseen liittyy tilanteeseen tarttuminen ja kyky havaita
mahdollisuuksia niitä etsimättä eli serendipisyys. Psykologisesti turvallinen ilmapiiri tukee
uuteen tarttumista, ideoiden ja ongelmien jakamista sekä uuden luomista.
Pystytäänkö teidän työpaikalla hyödyntämään yhteensattumia ja tarttumaan tilanteisiin?
Tukeeko työpaikkanne ilmapiiri uuteen tarttumista?
Yhteensattumia –kyselyssä:
• kartoitetaan onnekkaiden yhteensattumien merkitystä asiantuntijatyössä
• tunnistetaan yhteensattumien paikkoja asiantuntijatyöpaikoilla
• selvitetään asiantuntijoiden ja työpaikkojen valmiuksia tarttua sattuman tuomiin
mahdollisuuksiin
Hanke toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Oulun yliopiston yhteistyönä. Hanketta rahoittaa
Työsuojelurahasto ja se toteutetaan 1.9.2018-31.3.2021.
Kyselyn luottamuksellisuus
Antamasi tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja ne tulevat ainoastaan tämän
tutkimuksen tutkijaryhmän tietoon ja käyttöön. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu suojattua
tietoliikenneyhteyttä pitkin ja tiedot tallentuvat palvelimille, joilla on erilliset turvajärjestelyt.
Antamanne vastaukset eivät tule työnantajanne tietoon.
Laki velvoittaa tutkijat vaitioloon yksittäistä työntekijää koskevissa asioissa. Kyselyvastaukset
käsitellään Työterveyslaitoksessa ja ne arkistoidaan tietoturvallisesti Työterveyslaitokselle.
Tulokset raportoidaan niin, että sinua tai yksittäistä organisaatiota ei voida tunnistaa sen
perusteella.
Tietosuojaan, henkilötietojen käsittelyyn ja arkistointiin liittyvät asiat on esitetty tarkemmin
erillisessä tietosuojailmoituksessa, joka löytyy hankkeen www-sivuilta.
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Mitä tutkimushanke tuottaa?
Kyselyn tuloksista saat tietoa järjestösi kautta. Laajemmin hankkeen tuloksista on saatavilla
tietoa hankkeen verkkosivuilta. Hanke tuottaa
• tuoretta tietoa ja uusia ratkaisuja yhteensattumien hyödyntämisestä sekä psykologisesta
turvallisuudesta ja sen vahvistamisesta.
• ideoita ja keinoja, jotka tukevat työpaikkojen uudistumista ja tätä kautta työn tuottavuutta.
• Lisäksi vahvempi ymmärrys yhteensattumien merkityksestä omassa työssä sekä
psykologisen turvallisuuden lisääntyminen heijastuvat myönteisesti työntekijöiden
hyvinvointiin.
Hankkeen tulokset esitetään kootusti hankkeen loppuraportissa. Loppuraportti ja muut
hankkeen tuotokset ovat saatavilla hankkeen verkkosivuilta vuoden 2021 alussa.
Lisätietoja hankkeesta ja sen toteutuksesta löytyy Työterveyslaitoksen www-sivuilta:
www.ttl.fi/tutkimushanke/yhteensattumia
Annamme mielellämme lisätietoja!
Ystävällisin terveisin,
Tutkimuksen vastuullinen johtaja Minna Toivanen p. 043 824 4506, minna.toivanen@ttl.fi

2

