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Työorganisaation toimivuustutkimus
Kysyttävät tiedot
Työterveyslaitoksen ja Tilastokeskuksen tutkimus auttaa ymmärtämään, miten yritysten ja julkisyhteisöjen käytännöt ovat yhteydessä suorituskykyyn ja osaamisen parantamiseen. Tavoitteena on
tunnistaa, millaisia keskeisiä kehittämistarpeita yrityksillä ja muilla työorganisaatioilla on Suomessa.
Kyselyn sisältöön voi tutustua ennakkoon tiedonkeruun verkkosivulla https://stat.fi/organisaatiokeruu

Mihin tietoja käytetään
Tutkimus on osa TYÖ2030-ohjelmaa, joka tähtää tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia
edistävien toimintatapojen tunnistamiseen ja edistämiseen työelämässä. Toimintatapoja uudistamalla
voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen ja organisaatioiden menestymiseen työelämän
murroksessa. Vastaamisen jälkeen omat vastaukset voi ottaa talteen, jotta omia vastauksia voi
verrata muihin. Lomakkeen lopussa ilmoitetaan, mistä kysymysten jakaumat löytyvät
tammikuussa 2022.

Keneltä tietoja kysytään
Tutkimuksen onnistumiseksi on tärkeää saada mukaan edustava joukko vähintään 10 henkilöä
työllistäviä yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Otos on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Yritys- ja
toimipaikkarekisteristä. Otoskoko on 4500 yritystä ja julkisyhteisöä. Paras vastaaja kyselyyn on
johtotason henkilö, joka tuntee työorganisaation hyvin. Vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Vastausohjeet
Tutkimukseen vastataan web-lomakkeella. Voitte vastata myös mobiililaitteella. Kyselyn
internetosoite ja kirjautumistunnukset ovat tämän kirjeen oikeassa yläkulmassa. Tilastokeskuksen
haastattelijat tavoittelevat vastaamattomia myöhemmin.
Pyydämme vastausta viimeistään 8.12.2021.

Yhteystiedot
Työterveyslaitos (tietosisältö)
kirsikka.selander@ttl.fi

Tilastokeskus (tiedonkeruu)
tyopaikkatutkimus@stat.fi

Kirsikka Selander Puh 030 474 3065

Markku Nieminen Puh. 050 500 5244
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Lisätietoja tietojen käsittelystä
Luottamuksellisuus, tietosuoja ja julkisuus
Tilastokeskus käyttää tietoja tilastojen laatimiseen. Tilastotarkoituksiin kerättävät yksikkötason tiedot ovat
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan salassa
pidettäviä. Tilastokeskus voi tilastolain (280/2004) 13 §:n mukaan luovuttaa tietoja myös tieteellisiä tutkimuksia
ja tilastollisia selvityksiä varten ilman suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja.
Tiedot on suojattu asiattomalta käytöltä Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti. Tilastolaki
kieltää tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä,
hallinnollisessa päätöksenteossa tai yritystä koskevassa asian käsittelyssä. Yritysten yksikkötason tietoja
Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää ko. tietojen käyttöä.
Tilastokeskuksen tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@tilastokeskus.fi. Tietosuojaseloste löytyy
osoitteesta: www.tilastokeskus.fi/yhteisojen_vastaajien_yhteystiedot

Kerättyyn aineistoon liitettävät tiedot
Tilastokeskus täydentää kyselylomakkeella kerättyä aineistoa seuraavilla rekisteritiedoilla: liikevaihto,
palkkasumma, palkansaajien tehdyt työtunnit, henkilöstön lukumäärä, henkilöstömenot, investoinnit, arvioidut
T&K menot, koulutuskuukausien lukumäärä, sairauspäiväraha. Rekisteritiedot pääsääntöisesti luokitellaan.
Keskeneräisiä vastauksia voidaan hyödyntää aineistossa.

Tietojen säilytysajat
Tutkimuksessa muodostetut tutkimusaineistot säilytetään pysyvästi. Aineisto luovutetaan tutkijoille
anonymisoituna. Kysytyt tiedot arkistoidaan pysyvästi Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Rekisteritietoja ei Tietoarkistoon luovuteta. Kaikki vastaajien, jotka
eivät halua osallistua jatkotutkimukseen, tunnustetiedot hävitetään heti, kun tutkimusaineistot on saatu
muodostettua.

Tiedonkeruupalvelu yrityksille
Tilastokeskus tarjoaa yrityksille palvelua, josta voi tarkistaa, missä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa yritys on
aiemmin ollut ja on lähiaikoina mukana. Palveluun voi tilata käyttäjätunnukset sähköpostiosoitteesta
yritystiedonkeruut@tilastokeskus.fi. Lisätietoja palvelusta saa osoitteesta
https://tilastokeskus.fi/keruu/yrityksille.html

