SujuKE rekisteriseloste
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Seloste on korvattu 25.1.2021 asiakirjalla
”Lisätietoa tietosuojasta”
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1a. Tutkimusrekisterinpitäjä
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TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Laatimispvm: 13.10.2017, päivitetty 5.3.2018

Työterveyslaitos
Postinumero
00251 Helsinki

tie

Käyntiosoite

00250 Helsinki

to

erikoistutkija Virpi Kalakoski

a

Topeliuksenkatu 41 b

ie

Henkilöt, joilla oikeus käsitellä rekisteritietoja
Työterveyslaitoksen nimetyt tutkijaryhmän jäsenet:
Tutkimuksen vastuullinen johtaja Virpi Kalakoski
Johtava psykologi Teemu Paajanen
Kehittämispäällikkö Teppo Valtonen
Erityisasiantuntija Jarno Turunen
Erityisasiantuntija Jouko Remes
Erityisasiantuntija Pauliina Toivio
Erityisasiantuntija Anneli Ojajärvi (lisätty 09/2019)
Tuotepäällikkö Riku Louhimo
Tutkija Sari Käpykangas
Erikoistutkija Hilkka Ylisassi
Psykologi Heli Järnefelt
Psykologi Sanna Selinheimo
Psykologiharjoittelija Jenni Silvo (31.5.2018 saakka)
Asiantuntija Kirsi Luokkala (lisätty 03/2018)
Tutkimusavustaja Tomi Passi (lisätty 06/2018)
Tutkimusavustaja Heidi Lahti (lisätty 08/2018)
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1b. Tutkimuksen vastuullinen
johtaja tai siitä vastaava
ryhmä
1c. Tutkimuksen suorittajat

030-4741

to

PL 40

Puhelin

su

Postiosoite

2. Tutkimusrekisteriasioista
vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö

Tutkimustietoja käyttävät väitöskirjatyössä:
Kehittämispäällikkö Teppo Valtonen

Nimi ja yhteystiedot
Virpi Kalakoski,
Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, PL 40, 00251 Helsinki,
puh. 030 474 2242 / 046 851 4008

SujuKE rekisteriseloste
Tutkimuksen nimi (jolla rekisteröity TTL:ssa)
SujuKE – Sujuvuutta työhön kognitiivisella ergonomialla.
Interventiotutkimus
X kertatutkimus,
seurantatutkimus osassa organisaatioita.
tutkimuksen kesto: 1.8.2017 – 31.12.2020

su

oj
as
t

a"

3. Tutkimuskohde/
tutkimustarkoitus
– tutkimusrekisterin/
tutkimuksen nimestä tulee
ilmetä tutkimuksesta
muodostuvan rekisterin
yksilöity tarkoitus

2

Tunnistetiedot
- sähköpostiosoite (kyselyaineistossa, saatu organisaatioilta)
- syntymäaika, nimi, osoite (kognitiivisen ergonomian selvitys ja työpajat,
saatu suostumuslomakkeista)
Organisaatiota ja yksiköitä koskevat tiedot
- Organisaation taustatiedot (organisaation nimi, sitoutumisilmoituksessa
annettu kuvaus, yksiköiden henkilömäärä)
Tutkittavien taustatiedot
- Kyselypohjaiset (esim. sukupuoli, ikä, alaikäisten lasten lukumäärä,
koulutus, työkokemus, yksikkö)
- Haastattelu- ja havainnointipohjaiset (esim. nykyinen tehtävä,
työtehtävien luonne)
Työn olosuhteisiin liittyvät tiedot
-Kyselypohjaiset (Aivotyöindeksi: työn kognitiiviset vaatimukset,
kuormittavuus ja innostavuus, esim. työn organisointi, muutokset,
tietojärjestelmien ja teknologian käyttö, asiantuntijatyön sisältö,
keskittyminen työssä, keskeytykset ja katkokset, psykososiaalinen
kuormitus.
-Havainnointi- ja haastattelupohjaiset (esim. kuormitustekijät
työympäristössä)
Työn sujuvuuteen liittyvät tiedot
-Kyselypohjaiset (esim. (Workplace Cognitive Failure Scale, omaan
työhön liittyvät tilanteet ja asiat, työn sujuvuuskysymykset)
-Havainnointi- ja haastattelupohjaiset (esim. työkäytännöt, työprosessit)
Työhyvinvointiin liittyvät tiedot
-Kyselypohjaiset: (esim. työn imu, työstressi, palautuminen,
psykososiaalinen kuormitus)
-Yksikkökohtaiset organisaatiosta tai työterveyshuollosta saadut: (esim.
sairauspoissaolojen määrä yksikkötasolla, työterveyskäyntien määrä
yksikkötasolla)
Työn tuottavuuteen liittyvät tiedot
-Kyselypohjaiset (esim. raportoitu hukattu työaika, koettu työn tuottavuus,
QQ-kysely, HPQ-kyselyn osa)
- Yksikkökohtaiset yksikkötasolla organisaatiosta saadut: (esim.
työsuoritteiden määrä yksikkötasolla)
Muut
-tutkimusinterventiokyselypohjaiset (esim. intervention kulkuun liittyvät
kokemukset, arviot intervention toimivuudesta)
-työpajapohjaiset (esim. ääni,- kuva- ja videotaltioinnit interventio- ja
arviointipajoista, keskusteluaineisto).
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4. Rekisterin tietosisältö

to

3a. Tutkimusnumero /TTL

SujuKE rekisteriseloste

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet rekrytointia varten saadaan
työnantajalta. Tämän jälkeen yksittäisiltä työntekijöiltä pyydetään
suostumusta osallistua..
Kyselyaineisto: Kyselyihin osallistuminen ja vastausten lähettäminen
toimii tutkittavien henkilöiden suostumuksena.
Haastattelu-, havainnointi- ja työpaja-aineisto: Tiedot kerätään
tutkimushenkilöiden tietoon perustuvalla kirjallisella suostumuksella.

_
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EU/ETA -alueen sisäisenä
EU/ETA -alueen ulkopuolisena

su

kansallisena

X tiedot ovat salassa pidettäviä

tie

7. Rekisterin suojauksen
periaatteet
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6. Tutkimus tehdään
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5. Mistä tutkimusaineisto
muodostuu
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ATK:lle talletetut tiedot:
X käyttäjätunnus
X salasana
_ käytön rekisteröinti
X kulun valvonta

to

a

Manuaalinen aineisto:
Lukitussa huoneessa, lukitussa arkisto-/paloturvakaapissa/laatikossa.
Rakennuksessa on kulunvalvonta. Aineistoon pääsy on vain niillä
tutkijoilla, joilla on siihen käyttöoikeus

rja
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X tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa kun koko seurantaaineisto on kerätty, suojatoimena tilastokäsittely kooditettuna.
X Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska
(peruste tunnistetietojen säilyttämiselle): aineiston analysointi
aloitetaan ennen kuin koko seuranta-aineisto on kerätty:
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8. Tutkimusaineiston
hävittäminen/arkistointi

_ Tutkimusrekisteri hävitetään

X Tutkimusrekisteri arkistoidaan, koskien TTL:n aineistoa
ilman tunnistetietoja
X tunnistetiedoin
Mihin:
Työterveyslaitos, tieteellisten tutkimusten arkisto
Arkistointiaika: tutkimusaineisto säilytetään pysyvästi.

