Tietosuojailmoitus
Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen
etätyössä (EmoTyky) -hanke
Hankkeessa tutkitaan etä- ja monipaikkaisen työn organisoinnin ja johtamisen mahdollisuuksia ja
haasteita työkyvystä huolehtimiseksi. Hankkeessa tuotetaan tietoa etä- ja monipaikkaisen työn
yhteydestä työkykyyn ja terveyskäyttäytymiseen. Hankkeessa myös kehitetään malleja ja välineitä
työkyvystä huolehtimiseen aika ja paikkariippumattomassa työssä työpaikoille (työntekijät,
esimiehet, johto, HR) ja työterveyshuolloille. Parhaiden käytäntöjen toimintamallit ja välineet
ylläpitää ja edistää myönteistä terveyskäyttäytymistä ja työkykyä luodaan ja testataan hankkeen
aikana yhdessä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kanssa. Tuotetut opit, mallit ja välineet
levitetään mahdollisimman laajasti työntekijöiden, esimiesten ja työyhteisöjen päivittäisen
johtamisen ja itsensä johtamisen käytännöiksi. Hanke toteutetaan 1.8.2020-31.3.2023 ja sitä
rahoittavat Työsuojelurahasto, Alko, työeläkevakuuttajat Elo, Ilmarinen, Keva ja Varma sekä
Työterveyslaitos.
Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, raportointi ja arkistointi
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa on tehty tilastollisia analyyseja aika- ja paikkariippumatonta
työtä tekevien terveyskäyttäytymisestä olemassa olevista tilastoaineistoista. Tilastoanalyysin
tulosten pohjalta analysoitujen työhön liittyvien terveyskäyttäytymisen profiilien kuvauksia
rikastetaan hankkeen toisessa vaiheessa etä- ja monipaikkaista työtä toteuttavien
kohdeorganisaatioiden (6 kpl) edustajien yksilöhaastatteluin (n. 45 kpl) sekä henkilöstökyselyin
(yhteensä n. 1000 vastaajaa). Tiedonkeruu tapahtuu huhtikuun 2021 ja lokakuun 2021 välisenä
aikana. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa järjestetään kullekin kohdeorganisaatiolle kaksi
työpajaa, joihin kutsutaan organisaation harkinnan mukaan osallistujat ja joissa konkretisoidaan
tutkijoiden alustavasti laatimia kehittämisehdotuksia organisaation etätyökäytäntöjen
kehittämiseksi. Organisaatioiden suorittaman kehittämisjakson jälkeen järjestetään vielä kolmas
työpaja, jossa arvioidaan organisaatiokohtaiseesti kehittämistoimenpiteitä sekä jaetaan laajemmin
kokemuksia hankkeen verkoston kesken.
Tutkimuksessa noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (TENK) ja voimassa olevia
tietosuojaohjeita. Tutkimus tehdään yleisten eettisten periaatteiden mukaisesti (EU:n oikeudet) ja
henkilötietojen osalta EU-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Ennen tutkimuksen toisen vaiheen
tiedonkeruun aloitusta toteutetaan Työterveyslaitoksen eettinen ennakkoarviointi.
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja ne tulevat ainoastaan
tämän tutkimuksen tutkijaryhmän tietoon ja käyttöön. Laki velvoittaa tutkijat vaitioloon yksittäistä
vastaajaa koskevissa asioissa. Kerätty aineisto tallennetaan sähköiseen muotoon
Työterveyslaitoksella. Haastattelujen ja työpajojen nauhoitteet litteroidaan. Litteroinnit tekee
ulkopuolinen yritys, joka noudattaa vaitiolo- ja salassapitosopimusta. Kyselyaineistot kerätään
sähköisesti tietoturvallisen kyselyjärjestelmän henkilökohtaisen vastauslinkin kautta.
Tutkimusryhmän jäsenet käsittelevät haastattelu-, työpaja- ja kyselyaineistoa tietoturvalliselle
verkkolevylle tallennettuina tiedostoina, joista ei ilmene vastaajien henkilötietoja.
Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat
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tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Aineistoon on pääsy vain niillä
henkilöillä, joille on myönnetty käyttöoikeus. Mahdollisesti kertyvää paperista aineistoa, kuten
tutkimukseen osallistuvien henkilöiden yhteystietoja ja suostumusasiakirjoja, säilytetään
Työterveyslaitoksessa lukitussa kaapissa, joka on kulunvalvotussa tilassa. Aineistoja käsitellään siten,
että yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa. Analyysia varten aineistosta poistetaan nimet ja
muut tunnisteet, ja tunnistetiedot korvataan koodeilla.
Tutkimushanke päättyy 31.3.2023. Aineistoa käytetään tutkimushankkeen ajan ja tarvittaessa
tieteelliseen raportointiin hankkeen päätyttyä vuoden 2026 loppuun. Tämän jälkeen aineisto
arkistoidaan Työterveyslaitokselle sisältäen henkilötiedot.
Tutkittavien oikeudet
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuvilla on oikeus saada
jäljennös syntyvästä tutkimusrekisterissä olevista omista tiedoista, pois lukien tiedot, joita
Työterveyslaitos ei voi tunnistaa ko. henkilöä koskeviksi. Tutkittavalla on myös oikeus pyytää
epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisua. Lisäksi tutkittava voi peruuttaa suostumuksen missä
tahansa tutkimuksen vaiheessa, jolloin kerättyä aineistoa ei käytetä tutkimustarkoituksessa. Tehdyt
analyysit perutaan siltä osin, kuin se on teknisesti mahdollista. Tutkittava voi epäasiallista toimintaa
havaittuaan tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle
(Tietosuojavaltuutettu).
Yksittäisen kohdeorganisaation tuloksia ei raportoida nimellä ja tulosten kuvailuista häivytetään
myös muut keskeiset tunnistamista koskevat tiedot, jollei kyseisen työorganisaation johto anna
siihen erikseen suostumusta. Haastatteluihin osallistuneilla on mahdollisuus tarkistaa tutkijoiden
laatimat tuloskuvaukset sekä omalta että organisaation osalta ja oikeus vaatia poistettavaksi
mahdolliset organisaation mahdollistamat tai virheelliset tiedot.
Tietosuojakäytännöt
Henkilörekisteristä vastaa Työterveyslaitos (Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741
(vaihde).
Hankkeen tutkimuksesta vastaavana johtajana toimii vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki (puh. 030 474
2941, sähköposti virpi.ruohomaki@ttl.fi). Hankkeen projektipäällikkö on tutkija Mirkka Vuorento
(puh. 30 474 3214, sähköposti mirkka.vuorento@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

