Tutkimustiedote:
Floor is Yours! Turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen kehittäminen esittävissä taiteissa
Kutsumme Sinut osallistumaan Floor is Yours! -hankkeeseen!
Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on tutkia turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin nykytilaa ja kehittämistarpeita
esittävien taiteiden työryhmissä ja työpaikoilla taiteilijoiden, teknisen ja avustavan henkilöstön sekä johdon
kokemana. Tutkimuksella haluamme tuottaa tietoa turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista, kehittää
käytännönläheisiä työkaluja sekä tukea työyhteisöjen sisäistä kulttuurin muutosta.
Floor is Yours! –hanke rakentuu neljästä osiosta, jotka toteutetaan vaiheittain ajalla 1.2.2018-31.12.2020:
•
•
•
•

Tutkimusosio 1: Kyselytutkimus turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista: työpaikkojen ja työryhmien
toimintakäytännöt, turvallisuuden edistämistä tukevat tekijät, haasteet ja kehittämistarpeet.
Tutkimusosio 2: Esittävien taiteiden työryhmien havainnointi ja niissä työskentelevien henkilöiden
ryhmähaastattelut.
Tutkimusosio 3: Riskinarviointityökalujen ja turvallisuusjohtamisen toimintamallin kehittäminen.
Tutkimusosio 4: Työpajojen järjestäminen kaikille esittävän taiteen kentässä toimiville (teemat: riskien arviointi,
riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen).

Työterveyslaitos vastaa tutkimushankkeesta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Suomen
Teatterit, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Suomen Sinfoniaorkesterit,
Kansallisooppera ja -baletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Suomen konservatorioliitto, Esittävien
taiteiden oppilaitosten liitto ja Tanssin aluekeskukset (Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen tanssin Keskus,
Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus / JoJo, Routa,
Rimpparemmi ja Pyhäjärvi, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak). Lisätietoja
tutkimuksesta: www.ttl.fi/floorisyours.

Tutkimuksen hyödyt
Tämän tutkimuksen avulla saadaan tietoa työturvallisuuteen vaikuttavista arvoista, toiminta- ja johtamiskäytännöistä esittävissä taiteissa. Tutkimus tuottaa tietoa myös keinoista, joilla voidaan edistää esittävien taiteiden
työpaikkojen ja produktioiden turvallisuustoimintaa ja sen johtamista. Tulosten avulla voimme auttaa koko esittävän
taiteen kenttää tunnistamaan turvallisuuden kehittämistarpeita ja antaa tietoa keinoista, joilla työturvallisuutta
voidaan edelleen kehittää.

Osallistuminen työpajoihin (tutkimusosio 4)
Tutkimusosiossa 4 järjestetään syksyllä 2019 ja keväällä 2020 esittävien taiteiden parissa toimiville avoimia ja
maksuttomia työpajoja. Niissä rakennetaan käsitystä ja ymmärrystä yhdessä keskustellen ja kokemuksia vaihtaen
riskinarviointiprosessista ja turvallisuusjohtamisesta esittävien taiteiden työpaikoilla. Työpajoissa esitellään
tutkimuksen aikana kehitettyjä työkaluja, joka edistää työkalujen käyttöönottoa ja soveltamista osallistujien omilla
työpaikoilla sekä tuottaa tietoa työkalujen toimivuudesta niiden viimeistelyyn. Työpajoissa voidaan valokuvata ja
äänitallentaa pienryhmäkeskusteluja. Ilmoittauttumalla ja osallistumalla työpajaan henkilö antaa samalla
suostumuksen työpajojen pienryhmäkeskustelun äänitallentamiseen. Sekä äänitallentamisesta että mahdollisesta
kuvaamista kerrotaan aina osallistujille erikseen ja etukäteen. Työpajoissa kerätty materiaali täydentää muissa
tutkimusosioissa kerättyä tietoa.
Ensimmäisen työpajan teemana on riskien arviointi, toisen teemana on riskienhallinta ja kolmannessa työpajassa
turvallisuusjohtaminen. Kunkin työpajan kesto on yksi päivä ja samansisältöiset tilaisuudet järjestetään Helsingissä
ja Oulussa.
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Osallistuminen muihin tutkimusosioihin
Tutkimusosiossa 1 toteutetun kyselytutkimuksen vastausaika on päättynyt elokuussa 2018. Kyselyyn vastanneilla oli
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja tuoda näkemyksensä esiin työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista esittävissä
taiteissa. Kyselyn tuloksista tiedotetaan osana hankeviestintää.
Tutkimusosiossa 2 tutkimusryhmän jäsenet ovat vierailleet harjoitus- ja esityspaikoilla sovittuina ajankohtina
havainnoimassa työryhmän työtilannetta (suunnittelu, harjoitus, esitys). Havainnoinnin jälkeen ko. työtilanteessa
mukana olleet ovat osallistuneet ryhmähaastatteluun. Yhteensä näitä työpaikkavierailuja on tehty yhdeksän.
Tutkimusosion toteutus on päättynyt syksyllä 2019. Havainnointikäynneillä tutkijaryhmän jäsenet ovat tutustuneet ja
selvittäneet työryhmän ja siinä työtä tekevien toimintakäytäntöjä ja yhteistyötä arjessa (työturvallisuus,
turvallisuuskulttuuri, turvallisuuden johtaminen). Ryhmähaastatteluissa on arvioitu havainnoitua työtilannetta,
toimialan työturvallisuutta/turvallisuusjohtamista/ toimintakäytäntöjä koskevia kehittämistarpeita sekä näitä
edistäviä tekijöitä. Haastattelut on äänitallennettu ja purettu tekstiksi, jota käsitellään luottamuksellisesti.
Tutkimusosiossa 3 tutkijaryhmän jäsenet kehittävät yhdessä toimialan edustajien kanssa esittävien taiteiden
työpaikoille soveltuvia työkaluja, jotka tukevat turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen käytäntöjen kehittämistä
esittävissä taiteissa. Työkalut esitellään tutkimusosiossa 4 järjestettävissä työpajoissa. Tutkimusosion toteutus on
käynnistynyt keväällä 2019 ja päättyy elokuussa 2020.

Tutkimukseen osallistuminen ja luottamuksellisuus
Kaikki tutkimuksessa kerätty aineisto (kyselyt, havainnoinnit, haastattelut, työpajat) on Työterveyslaitoksen
tutkimusryhmän käytettävissä tässä tutkimuksessa ja sitä hyödynnetään tämän tutkimuksen julkaisuissa, esityksissä
ja raporteissa. Tutkimuksen tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia tai organisaatioita ei voi tunnistaa,
eikä osallistujan henkilöllisyys tule tietoon. Kaikki tutkimuksen aikana kerätty tieto säilytetään luottamuksellisesti ja
tietoturvallisesti, Työterveyslaitoksen tiloissa on kulunvalvonta. Aineistoja pääsevät käsittelemään vain
tutkimusryhmän jäsenet. Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään vain tässä tiedotteessa mainittuun tarkoitukseen,
eikä sitä luovuteta ulkopuolisille.
Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Tietosuojailmoituksessa (liite 1) on kuvattu tarkemmin
luottamuksellisuus ja henkilötietojen käsittely tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta rahallisia tai
muita korvauksia osallistuville henkilöille tai organisaatioille.
Tämä tutkimustiedote ja liitteenä oleva tietosuojailmoitus ovat luettavissa hankkeen internetsivulla
www.ttl.fi/floorisyours 31.12.2020 asti. Tutkimusrekisterin pitäjänä toimii Työterveyslaitos. Tutkimusaineistoa
säilytetään ja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti huomioiden henkilötiedoista ja yksityisyyden
suojassa annetut määräykset.

Lisätietoja:
Työterveyslaitos
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
Heli Koskinen, TkT, erityisasiantuntija
heli.koskinen@ttl.fi
+358 30 474 2742

Projektipäällikkö
Susanna Visuri, TtM, vanhempi asiantuntija
susanna.visuri@ttl.fi
+358 46 851 5912

Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja yhteistyökumppanit.

Liite 1. Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle
Floor is Yours! -tutkimushankkeen (www.ttl.fi/floorisyours) toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Kerätyn
tutkimusaineiston käyttöoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin, jonka
ylläpitäjien ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat alla.
Rekisterin pitäjän
yhteystiedot
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Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja arkistointi
Tutkimusaineisto saadaan tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä heidän suostumuksellaan kyselyillä,
havainnoinneilla ja haastatteluilla. Aineisto kerätään ja analysoidaan ilman tunnistetietoja (kyselyt) ja
tunnistetiedoin (havainnointi, haastattelut) käyttäen henkilökohtaista tutkimushenkilökoodia. Tulokset
raportoidaan siten, että yksittäisiä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa. Aineistoja käytetään vain tieteelliseen
tutkimukseen eikä yksittäistä henkilöä koskevia tietoja luovuteta muille tahoille.
Tutkimusaineistoon on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Työterveyslaitoksen
tutkijat käsittelevät ja säilyttävät aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella noudattaen tutkimusta
koskevaa lainsäädäntöä sekä voimassaolevaa Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja
tietoturvaohjetta, jotka ohjaavat aineistojen turvalliseen käsittelyyn. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat
suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja
salasanan. Fyysinen tutkimusaineisto (esimerkiksi paperiset kyselylomakkeet) säilytetään lukituissa tiloissa ja
lukituissa kaapeissa, rakennuksessa on kulunvalvonta.
Kaikki rekisteröityä koskeva tieto arkistoidaan pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon
tutkimusprojektin päättymisen (31.12.2020) ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen
hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.8.2023.

Tutkittavan oikeudet
Tutkittavalla on oikeus peruuttaa suostumus ottamalla yhteyttä edellä mainittuun rekisterin vastuuhenkilöön.
Tutkittavalla on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista
tai käsittelyn rajoittamista. Tutkittavalla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
tietosuojaviranomaiselle.
Tarkemmat tiedot Työterveyslaitoksen yleisestä tietosuojakäytännöstä saatavilla Työterveyslaitoksen verkkosivuilta
(https://www.ttl.fi/tietosuojakaytanto-tyoterveyslaitoksessa/) ja lisätietoja rekisterin vastuuhenkilöltä (yhteystiedot
yllä).

