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Kirjaudu lomakkeelle osoitteessa
www.stat.fi/vastaa tai QR-koodilla
Käyttäjätunnus
Salasana

Tule mukaan Työelämän käytännöt ja niiden muutos -tutkimukseen
– vastaa verkossa!
Miten työorganisaatiosi ja työyhteisösi toimivat nykyisin? Arvostetaanko osaamistasi?
Miten digitalisaatio on vaikuttanut työhösi? Suosittelisitko työpaikkaasi ystävillesi?
Sinut on valittu satunnaisesti oman työpaikkasi edustajaksi Työterveyslaitoksen koordinoimaan
TYÖ2030-hankkeen tutkimukseen. Tutkimuksella selvitetään johdon ja henkilöstön kokemuksia
työelämän käytännöistä ja niiden muutoksesta. Osallistumisesi on erittäin tärkeää, jotta saamme
kattavan kuvan asiasta myös henkilöstön näkökulmasta.

Vastaaminen on helppoa
•

Vastaa kyselyyn verkossa viikon kuluessa (tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella). Linkin
verkkolomakkeelle sekä henkilökohtaiset tunnuksesi löydät kirjeen yläosassa olevasta laatikosta.

•

Kyselyyn on helppo vastata eikä se vaadi sinulta etukäteen valmistautumista. Vastaaminen vie noin
10-15 minuuttia.

Kukaan muu ei voi korvata sinua
Kyselyyn on valittu satunnaisesti Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta noin 7000 Suomessa asuvaa
palkansaajaa, jotka työskentelevät sellaisissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä, joissa työnantajan
edustaja on jo aiemmin vastannut vastaavaan kyselyyn. Vastauksesi ovat luottamuksellisia ja
vastaaminen vapaaehtoista. Vastauksiasi ei missään vaiheessa luovuteta ulkopuolisille, kuten
työnantajan edustajalle.

Huolehdimme tietosuojastasi
Tilastokeskus ja Työterveyslaitos toteuttavat tutkimuksen hallitusohjelmaan kuuluvan TYÖ2030ohjelman toimeksiannosta.
Käsittelemme vastauksiasi luottamuksellisesti. Tilastokeskuksen ja Työterveyslaitoksen henkilöstöllä
on vaitiolovelvollisuus. Tilastoaineistosta ei voi tunnistaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä. Myös
keskeneräisiä vastauksia voidaan hyödyntää aineistossa. Tunnisteeton aineisto luovutetaan
Tilastokeskuksesta Työterveyslaitokseen. Tutkimusaineisto tarjotaan arkistoitavaksi ilman
henkilötietoja pysyvästi Tietoarkistoon. Tietoarkisto voi luovuttaa aineistoa rekisteröityneille
asiakkailleen tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tietoarkiston lisäksi aineisto arkistoidaan
pysyvästi Työterveyslaitoksessa. Katso lisätiedot kääntöpuolelta.
Käännä →
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Henkilötietojen
käsittelyperuste

Yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen
tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella.

Kerättyyn aineistoon
liitettävät tiedot

Tutkimuksessa käytetään taustatietoina Tilastokeskuksen yritysrekisteristä
ja työssäkäyntitilastosta saatavia tietoja, kuten työssäkäyntitiedot, ammattija työpaikkatiedot ja työnhakutiedot. Työntekijätutkimuksen tiedot
yhdistetään tutkimuksen ensimmäisen osan työnantaja-aineistoon.

Tiedonkeruun
tietosuojaseloste

Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan tarkemmin täällä:
https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/tyoelamainnovaatiot/meadow-tutkimus

Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Tilastokeskus: tietosuoja@stat.fi
Työterveyslaitos: tsv@ttl.fi

Yhteystietojen lähde

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen
tietokanta. Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Lisätietoja tutkimuksesta ja tiedustelut
Saat lisätietoja kyselystä oheisesta esitteestä ja internetistä osoitteesta: https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030
Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: työpaikkatutkimus@stat.fi
Saat lisätietoja myös Tilastokeskuksen tiedonkeruusivuilta: www.stat.fi/organisaatiokeruu

Kiitos yhteistyöstä!
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