Lisätietoa hankkeen tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä
Tietosuoja
Kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineistoon pääsevät vain
tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa
tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella.
Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen
käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja
niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Säilytämme fyysistä tutkimusaineistoa (esimerkiksi paperisia kyselylomakkeita ja video/äänitallenteita)
lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. Rakennuksessa on myös kulunvalvonta.
Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa.
Käytämme aineistoa vain tässä kehittämishankkeessa ja sen pohjalta tehdyissä tieteellisissä julkaisuissa.
Emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja esimerkiksi työnantajalle.
Arkistoimme kaikki vastaajaa koskevat tiedot pysyvästi tunnistetiedoin, siltä osin kun tunnistetiedot on
kerätty/vastaaja on antanut tunnistetiedot, Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin
päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen,
kuitenkin viimeistään 31.1.2025.
Kyselyvastausten peruuttaminen, tarkistaminen, oikaiseminen, käsittelyn rajoittaminen on mahdollista
vain niiden vastaajien osalta, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa. Sinulla on oikeus saada jäljennös
tutkimusrekisterissä olevista tiedoista, pois lukien tiedot joita Työterveyslaitos ei voi tunnistaa sinua
koskevaksi. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
tietosuojaviranomaiselle.
Lisätietoa tietosuojakäytännöstä: https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnantietosuojakaytanto/ Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin.
Henkilötietojen käsittely
Kyselytutkimuksessa kontaktoidaan sähköpostitse valtakunnallisesti eri yliopistojen työterveyshuolto –
oppialan edustajien kautta heidän työterveyshuollon kouluttajalääkärit ja edelleen
kouluttajalääkäreiden kautta heidän 1-3 koulutettavaa lääkäriä. Kontaktoitavat voivat ilmoittaa
halukkuutensa osallistua kyselytutkimukseen ilmoittamalla sähköpostissa olevan linkin kautta
osallistuvansa kyselytutkimukseen. Kyselyn toteutetaan nimettömänä ilman henkilötietoja.
Vastaaja voi vapaaehtoisesti antaa luvan, että häneen saa myöhemmin ottaa yhteyttä mahdollisen
uuden hankkeen osalta liittyen sisäilmasta oireilevan potilaan hoidon ja tuen kehittämiseen
työterveyshuollossa. Tällöin vastaaja ilmoittaa vapaaehtoisesti yhteystietonsa (nimi, puhelinnumero,
sähköpostiosoite). Tutkija kerää ja säilyttää yhteystiedot mahdollista myöhempää kontaktointia varten.
Mahdollinen uudelleen kontaktointi tapahtuisi ajallisesti 2021–2022 aikana.
Yhteystiedot säilytetään Työterveyslaitoksen palvelimilla ja tietoihin pääsy on vain tutkimuksen
tutkijoilla. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet
vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Yhteystietoja ei käytetä muita tarkoituksia varten, kuin tässä mainittu, eikä niitä luovuteta tai siirretä
muille osapuolille. Yhteystiedot poistetaan ja tuhotaan, viimeistään 31.12.2022.
Annamme myös mielellämme lisätietoja:
Rekisterinpitäjä

Rekisterin vastuuhenkilö

Työterveyslaitoksen

Työterveyslaitos

Aki Vuokko, LT, apulaisylilääkäri

tietosuojavastaava

Topeliuksenkatu 41 b

Topeliuksenkatu 41 b

p. 030 474 2429

00250 Helsinki

00250 Helsinki

tsv@ttl.fi

p. 030 4741 (vaihde)

aki.vuokko@ttl.fi

Tutkimus: Sisäilmasta oireilevan hoidon ja tuen järjestäminen terveydenhuollossa –
kohderyhmänä työterveyshuollon kouluttajalääkärit ja heidän koulutettavat lääkärit
www.ttl.fi/tietosuojakaytanto-tyoterveyslaitoksessa

