Työolobarometri-kyselytutkimus – Tietosuojaseloste
Työolobarometri on koko palkansaajaväestön kattava otantatutkimus, jota on tehty vuodesta 1992
lähtien. Se kuvaa työelämän laadun ja työolojen muuttumista palkansaajien näkökulmasta. Vuoteen
2020 saakka tiedot kerättiin suomenkielisinä puhelinhaastatteluina.
Kysely toteutetaan vuosittain Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Vastaajat
vaihtuvat joka kierroksella. Kyselyyn voi vastata verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Tutkimuksen otokseen poimittiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietojen perusteella 18–
64-vuotiaita työllisiä palkansaajia, joiden säännöllinen työaika oli vähintään 10 tuntia viikossa.
Työvoimatutkimuksen otos poimitaan ositetulla satunnaisotannalla Tilastokeskuksen
väestötietokannasta
Työolobarometri-kyselytutkimusta hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö. Tilastokeskus vastaa tiedon
keräämisestä ja aineiston käsittelystä.
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä ja henkilöille kuuluvista
oikeuksista heidän osallistuessaan kyselytutkimukseen. Tutkimuksen rekisterinpitäjänä toimii työja elinkeinoministeriö (jatkossa TEM). Tilastokeskus vastaa TEM:n toimeksiannosta tiedonkeruun
käytännön toteutuksesta ja toimii siten henkilötietojen käsittelijänä. TEM ei käsittele henkilötietoja
vaan vastaanottaa keruun lopuksi tunnisteettoman aineiston eli aineiston, josta on poistettu
vastaajien tunnistetiedot. TEM luovuttaa hankkeessa kerätyn aineiston myöhemmin Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. Luovutettava aineisto ei sisällä
tunniste- ja rekisteritietoja. Tietoarkisto voi toimittaa aineiston vain rekisteröityneille asiakkaille,
jotka sitoutuvat noudattamaan tutkimusaineistoja koskevia käyttöehtoja.
Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 4-10, Helsinki
kirjaamo(at)tem.fi
Puh. 0295 16001
Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@tem.fi
Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Työolobarometri-kyselytutkimuksen toteuttamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi
tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella.
Vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tilastokeskus. Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä TEM:n lukuun. Tilastokeskus
vastaanottaa henkilötietoja suoraan tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä haastattelussa tai
verkkolomakkeella. Muualta kuin rekisteröidyltä suoraan saaduista henkilötiedoista kerrotaan
luvussa Muualta kuin rekisteröidyltä suoraan saadut henkilötietojen ryhmät ja lähde. Tilastokeskus
käyttää vain rekisterinpitäjien hyväksymiä alikäsittelijöitä.
Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen sisäpuolella
Tunnisteeton aineisto (sis. myös muualta kuin rekisteröidyltä suoraan saatuja tietoja) luovutetaan
EU/ETA-alueen sisällä tutkimuskäyttöön TEM:lle. Siirrettävä aineisto ei sisällä tunnisteellisia
henkilötietoja. TEM luovuttaa hankkeessa kerätyn aineiston myöhemmin Yhteiskuntatieteelliseen
tietoarkistoon tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. Luovutettava aineisto ei sisällä tunniste- ja
rekisteritietoja. Tietoarkisto voi toimittaa aineiston vain rekisteröityneille asiakkaille, jotka
sitoutuvat noudattamaan tutkimusaineistoja koskevia käyttöehtoja.
Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysajat
Henkilötiedot säilytetään Tilastokeskuksessa kunnes rekisteriaineistot on yhdistetty. Tunnisteellisia
henkilötietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle. Tilastokeskuksen henkilöstöä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
Tilastokeskuksen TEM:lle tutkimuskäyttöön toimittama lopputuotos ei sisällä tunnisteellisia
henkilötietoja. Tunnisteeton aineisto säilytetään toistaiseksi Tilastokeskuksessa, TEM:ssä ja
Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa.
Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka
sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus ja tietojen antamatta jättämisen seuraamukset
Henkilötietojen antamiseen ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tiedonkeruuseen osallistuville henkilöille kuuluvat seuraavat
oikeudet:






Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Oikeus saada pääsy tietoihin
Oikeus oikaista tietoja
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan poiketa kansallisen
lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.
Muualta kuin rekisteröidyltä suoraan saadut henkilötietojen ryhmät ja lähde
Tutkimukseen valitun henkilön tavoitteluun käytettävät yhteystiedot ja tieto tämän juridisesta
sukupuolesta, iästä, koulutuksesta ja asuinpaikan aluetiedoista saadaan Tilastokeskuksen
tietokannasta, joka perustuu väestötietojärjestelmään. Muut yhteystiedot, kuten puhelinnumerot,
saadaan julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai vastaajalta itseltään.
Tunnisteellisia henkilötietoja, kuten yhteystietoja, ei siirretä Tilastokeskuksen ulkopuolelle.
Tilastokeskuksen henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

