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1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Työterveyslaitos
PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:
Nimi: Jenni Ervasti
Osoite: PL 18, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS
Puhelinnumero: 0304742806
Sähköpostiosoite: jenni.ervasti(at)ttl.fi

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Sähköpostiosoite: tsv(at)ttl.fi
Puhelinnumero: 0304742429

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan
mukaisesti seuraava:
Tutkittavan suostumus
Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttö
Oikeutettu etu
Muu, mikä:

4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja rekisterin tietosisältö
henkilötietoryhmittäin
Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa suomalaisten työkyvystä ja työurista, niiden
kehityksestä ja kehityspolkuihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusprojektissa kerätään laaja
rekisteriaineisto suomalaisesta työikäisestä väestöstä sosiaaliturvan, työmarkkinoiden,
toimeentulon ja terveyden näkökulmista.
Yhdistämme rekisteritietoja eri rekisteripitäjien rekistereistä. Näitä rekistereitä ovat
Eläketurvakeskuksen eläke- ja ansaintarekisterit, THL:n toimeentulotuki-, syntymä-, syöpä- ja
hoitoilmoitusrekisterit, Työterveyslaitoksen työperäisten sairauksien rekisteri ja
Tilastokeskuksen väestö-, kuolemansyy-, tutkinto-, ammatti- ja muuttoliikerekisteri sekä
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FLEED työntekijä-työnantaja-aineisto. Lisäksi on tarkoitus pyytää rekisteritiedot myös Kelan
etuusrekisteristä, oikeusrekisterikeskuksen ja Suomen Asiakastieto Oy:n rekistereistä.

5. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Ei siirretä tai luovuteta. Tutkimusryhmä ei käsittele henkilötunnisteisia tietoja. Tietojen siirto
tai luovuttaminen ei ole mahdollista Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmässä.

6. Henkilötietojen käytön syy ja suojauksen periaatteet
Henkilötieto tarvitaan rekisteriaineistojen yhdistämiseen ja aineistojen päivittämiseen uusilla
rekisteritiedoilla. Tämä tehdään Tilastokeskuksessa, jossa aineisto pseudonymisoidaan ennen
sen luovuttamista tutkijoiden käyttöön Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmään. Tämä
tarkoittaa, että Tilastokeskus poistaa aineistosta henkilötunnisteet ja tekee niiden tilalle
tutkimustunnisteen, josta yksittäistä henkilöä ei voida enää tunnistaa. Tulokset raportoidaan
ryhmätasolla ja riittävän suurissa ryhmissä, jottei yksittäisiä henkilöitä voida edes välillisesti
(tietoja yhdistelemällä) tunnistaa.
Tiedot ovat salassa pidettäviä.
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
käytön rekisteröinti
muu, mikä:

kulunvalvonta

Suorien tunnistetietojen käsittely:
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen
säilyttämiselle):

7. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Ei siirretä.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Tutkimus kestää vuoteen 2030, jolloin arvioidaan jatkotutkimuksen tarve.
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9. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Työterveyslaitokselle ei synny hävitettävää tai arkistoitavaa aineistoa. Aineistojen säilytys ja
hävittäminen määritellään rekisteripitäjien myöntämissä käyttöluvissa.

10.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa
perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen.
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä
henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen
käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää
niiden oikaisua tai täydennystä.
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita
varten niitä muutoin käsiteltiin
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta
c) vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön
perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
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Oikeuksista poikkeaminen
Tietosuoja-asetuksen 7 artikla: Oikeusperusteena on yleisen edun mukainen tieteellinen
tutkimus, ei tutkittavan suostumus. Tällöin suostumusta ei myöskään voida peruuttaa.
Tietosuoja-asetuksen 15, 16 ja 17 artikla: Työterveyslaitokselle ei synny henkilötunnisteellista
rekisteriaineistoa. Tästä syystä tutkittava ei voi pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin, eikä
tietoja voida myöskään oikaista tai poistaa (11 artikla).
Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

