Tietosuojailmoitus
MONINAISESTI PAREMPI – NOSTETTA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN
NAISTEN ASIANTUNTIJAURIIN -hanke
Hankkeessa tehtävän haastattelututkimuksen tavoitteena on paikantaa tekijöitä, jotka edistävät korkeasti
koulutettujen maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymistä ja osaamisen hyödyntämistä
asiantuntijatyöpaikoilla.
Tämän tiedon perustella kehitetään malli (moninaisuuskartta), joka tukee
•
•

maahanmuuttajataustaisten naisten valmiuksia edistää omaa työllistymistään ja osaamisen
hyödyntämistä ja
työpaikkojen valmiuksia kehittää yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä, jotka vahvistavat
maahanmuuttajataustaisten naisten asemaa työpaikalla ja lisäävät henkilöstön osaamisen
hyödyntämistä.

Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, raportointi ja arkistointi
Tutkimuksessa kerätään tutkimus- ja kehittämistyötä varten asiantuntijatyöpaikoilla haastatteluaineisto, jota
käytetään ensisijaisesti vain kyseisessä tutkimushankkeessa ja sen tavoitteiden saavuttamisessa.
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja ne tulevat tunnisteellisessa
muodossa 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 Barbara Bergbom
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 30.9.2022. 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
tutkimuksessa syntyvässä tutkimusrekisterissä olevista omista tiedoista, pois lukien tiedot, joita
Työterveyslaitos ei voi tunnistaa osallistujaa koskevaksi. Tutkittavalla on myös oikeus pyytää epätarkkojen tai

1

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).

Hanketta rahoittavan, Euroopan sosiaalirahaston, edellyttämien tietojen kerääminen, käsittely,
raportointi ja arkistointi
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) edellyttämät tiedot hankkeeseen osallistuvilta kerätään ja toimitetaan EURAjärjestelmään. ESR:n edellyttämät tiedot kerätään hankkeessa Työterveyslaitoksen osahankkeessa
Työterveyslaitoksen toimesta sekä tutkimukseen osallistuvilta, että hankkeessa tuotettavien videoiden
esiintyjiltä.
Lisätietoa: Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin osallistuvista henkilöistä
kerättävät henkilötiedot Vallitsevan Koronatilanteen vuoksi tutkimukseen ja hankkeen muihin toimintoihin
osallistutaan toistaiseksi virtuaalisesti 12.3.2020 lähtien. Tämän vuoksi EURA-järjestelmään kerättävät tiedot
kerätään lomakkeen sijaan sähköisesti ilman allekirjoitusta. Lisäksi tietoja kerätään vain perustietojen osalta,
esimerkiksi tietoa henkilötunnuksesta ei kerätä. Tiedot kerätään ja säilytetään tietosuojatulla ja
tietoturvallisella tavalla.
Tietosuojakäytännöt
Henkilörekisteristä vastaa Työterveyslaitos (Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741 (vaihde).
Hankkeen vastuuhenkilönä Työterveyslaitoksella toimii johtava asiantuntija Barbara Bergbom: p. 043 824 3765
tai sähköposti barbara.bergbom@ttl.fi.
Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava: p. 030 474 2429 tai sähköposti tsv@ttl.fi.
Kuvaus Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnan tietosuojakäytännöstä on Työterveyslaitoksen verkkosivuilla:

www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnan-tietosuojakaytanto
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