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Olet osallistumassa YTK:n tekemään haastattelututkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten
tutkittavan henkilön henkilötietoja käsitellään tutkimuksessa. Henkilön osallistuminen tutkimukseen on
vapaaehtoista. Alla kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia tutkittavalla on ja miten hän voi vaikuttaa
tietojensa käsittelyyn.

1. Rekisterin
pitäjä
2. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa
3. Rekisterin nimi
4. Kuvaus
tutkimushankkeesta ja
henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Yleinen työttömyyskassa YTK
Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa
Tietosuojavastaava
Paula Virri
Puhelin: 02 760 7620
Osoite: Teollisuuskatu 4/PL 100, 32200 Loimaa
Sähköposti: paula.virri@ytk.fi
Haastattelu tutkimusrekisteri
Tutkimuksessa kartoitetaan henkilöiden kohtaamia työelämän käännekohtia.
Tutkimus toteutetaan haastattelututkimuksena. Ennen haastatteluita tutkimukseen
osallistuvia pyydetään pitämään kuvapäiväkirjaa parin viikon ajan.
Tutkimushankkeessa kerättävää aineisto tallennetaan yhdessä nimien ja
yhteystietojen kanssa vain siinä tarkoituksessa, että henkilölle voidaan lähettää
tutkimukseen osallistumisen päätteeksi luvattu lahjakortti. Haastattelut ovat
luottamuksellisia. Haastattelumateriaalit muutetaan kohtuullisessa ajassa
tunnistamattomiksi tekstitiedostoiksi, joista poistetaan tunnistettavat henkilötiedot.

5. Henkilötietojen
käsittelyn
oikeusperuste
6. Mitä
henkilötietoja
tutkimusaineisto sisältää

Henkilötietoja käsitellään tutkimukseen osallistuvan henkilön suostumuksen
perusteella. Tutkimuksesta voi kieltäytyä ja siitä voi jättäytyä pois halutessaan missä
tahansa vaiheessa hanketta.

7. Mistä lähteistä
henkilötietoja
kerätään
8. Henkilötietojen
siirto tai
luovuttaminen

Tiedot kerätään tutkimukseen osallistuvalta henkilöltä itseltään.

9. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

•
•
•
•
•

Asunpaikkakunta
Syntymävuosi
Tutkittavan itse määrittelemät yhteystiedot
Kuvapäiväkirja
Haastattelunauhoitteet

Tutkimus tehdään yhteistyössä Webropol Oy:n ja Kenno Oy:n kanssa. Webropol
kerää ensikädessä tiedot tutkimukseen halukkaista osallistujista. Kenno Oy toteuttaa
haastattelut ja toteuttaa tutkimuksen. Webropol Oy ja Kenno Oy käsittelevät
henkilötietoja YTK:n lukuun ja noudattavat käsittelyssä tämän tietosuojaselosteen
mukaisia velvoitteita.
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10. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

YTK kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia
käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä
eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen.
Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen huolto ja hävittäminen,
takaavat sen, ettei henkilötietoja ei päädy luvattomasti kolmansille osapuolille. ATKlaitteet ja tietoverkko on fyysisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukitussa ja valvotussa
tilassa. Tietoverkko on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.
Pääsy rekisteriin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Pääsy tietoihin,
ohjelmiin ja järjestelmiin on rajattu vain asiaa hoitaville henkilöille teknisin keinoin
(käyttäjätunnukset, salasanat). Pääsy tiloihin, joissa käsitellään tai arkistoidaan
luottamuksellisia tietoja, sallitaan vain henkilöille, joiden on päästävä tiloihin
työtehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tuotantotilojen ulko-ovet ovat
valvontajärjestelmän piirissä. Työntekijöiden valvonta tapahtuu
kulunvalvontajärjestelmän avulla. Rekisterinkäyttäjät ovat salassapitosopimuksen
alaisia ja eivät näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.

11. Henkilötietojen
käsittely
tutkimuksen
päättymisen
jälkeen
12. Mitä oikeuksia
tutkittavalla on

Tutkimuksen päättymisen jälkeen tutkimuksen tulosten kannalta merkittävät tiedot
anonymisoidaan ja tunnistettavat tiedot hävitetään kohtuullisen ajan kuluessa.

Tietosuojalainsäädännön mukaisestitutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joilla
tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan
toteutumisen.
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)
Tutkittavalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.
Oikeus pyytää pääsyä tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Tutkittavalla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan
tutkimuksessa ja mitä henkilötietoja tutkimuksessa käsitellään. Tutkittava voi myös
halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus pyytää tietojen oikaisemista (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissa on epätarkkuuksia tai virheitä, tutkittavalla on
oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.
Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa
käsittelyä ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen(tietosuoja-asetuksen 17,
18, 20, 21artiklat)
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Tutkittava voit myös pyytää tutkimuksessa käytettyjen henkilötietojensa
poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista sekä voi vastustaa käsittelyä tai pyytää
tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen.
13. Oikeus tehdä
valitus
valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että
henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

