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Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

AURA ”Autonomian rajat ja mahdollisuudet mikro- ja PK -yrityksissä”-hanke
Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietoja käsitellään kyselytutkimuksessa.
Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Voit keskeyttää osallistumisesi milloin
tahansa tutkimuksen aikana. Jos vetäydyt tutkimuksesta, sinuun ei kohdistu mitään
negatiivista seurausta, mutta sinulta siihen asti kerättyä aineistoa voidaan käyttää
tutkimukseen soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Tutkimuksen aihe, tavoite ja rahoittaja
Hankkeessa tutkitaan autonomian rajoja ja mahdollisuuksia mikro- ja PK-yrityksissä. Vaikka
työnmuokkausta on tutkittu laajasti, ei autonomiajännitettä ole tutkittu riittävästi. Aiempi
kvantitatiivinen tutkimus on keskittynyt pääosin työnmuokkauksen yksilöllisiin vaikutuksiin.
Tämä tutkimus täydentää aikaisempaa tutkimusta selvittämällä, miten työnmuokkaus
tapahtuu mikrotasolla ja miten se voisi tukea toiminnan joustavuutta sekä työhyvinvointia ja
tuloksellisuutta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten työyhteisöt luovat edellytyksiä
työnmuokkaukselle, tekevät sitä yhdessä ja miten sen yhteiset pelisäännöt muotoutuvat.
Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa paitsi osallistuvissa yrityksissä, myös muissa pienissä
yrityksissä sekä suurempien yritysten ryhmissä hankkeessa toteutettavan
kehittämismenetelmän avulla. Hankkeen rahoittajana toimii Työsuojelurahasto (TSR).

2. Henkilötietojen keräämisen metodi
Tutkimuksessa kerätään henkilötietoja suoraan vastaajilta ja ainoastaan sähköisen kyselyn
avulla.

3.
a) Miten ja millä perusteella tutkimuksessa käsitellään henkilötietojasi?
Vastaamalla kyselyyn luovutat tiedot tutkijoiden luottamukselliseen käyttöön. Yritykselle
raportoidaan ainoastaan yhteenveto kyselyn vastauksista ilman yksilöllisiä tuloksia.
Vastauksesi ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään vain tutkimus- ja kehitystarkoituksiin.
Tietoja, jotka paljastavat henkilöllisyytesi, ei julkaista missään raportissa tai artikkelissa.
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b) Mikä on käsittelyn tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on niiden käyttäminen tieteellisessä tutkimuksessa
tutkimustulosten soveltamisessa anonyymisti.

c) Vaikutukset tutkimukseen osallistuville
Tutkimukseen osallistuvat käyttävät 15 min aikaansa kyselyyn vastaamiseen.

d) Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi, tieteellistä tutkimusta ja
akateemista ilmaisua varten.

4. Henkilötietojen jakaminen
Henkilötietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

5. Säilytys ja anonymisointi
Tietoja, jotka paljastavat henkilöllisyytesi, ei julkaista missään raportissa tai artikkelissa.
Tutkimuksen nimi: Autonomian rajat ja mahdollisuudet mikro- ja PK-yrityksissä ”AURA”
Tutkimuksen kestoaika: 31.12.2020 asti

6. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet
Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan Rekisteröidyillä on oikeus:







saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
tarkastaa itseään koskevat tiedot
pyytää tietojensa oikaisua
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista
vastustaa tietojensa käsittelyä
Oikeus tietojen poistamiseen, jos tutkimusdataa on käsitelty laittomasti ja käsittely
ei ole enää tarpeen yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa,
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tieteellisen tutkimuksen tavoitteiden tai tilastollisten tavoitteiden täyttämiseksi, ja
datan poistaminen ei tee tieteellisen tutkimuksen päämääriä mahdottomiksi tai
aiheuta vakavaa haittaa tieteelliselle tutkimukselle.

Siinä tapauksessa, että tutkimuksen tekeminen ei edellytä tai ei enää edellytä rekisteröidyn
tunnistamista, Aalto-yliopisto ei ole velvoitettu hankkimaan lisää tietoja, jotta data tai
rekisteröity voitaisiin tunnistaa vain sen vuoksi, että rekisteröity voisi käyttää oikeuksiaan.
Jos Aalto-yliopisto ei tunnista dataa, joka on liitettävissä tiettyyn rekisteröityyn, niin
rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojen tarkastamiseen, tietojen korjaamiseen, tietojen
käsittelyn vastustamiseen eikä tietojen poistamiseen. Jos rekisteröity kuitenkin antaa
lisätietoja, joiden avulla hänet voidaan tunnistaa tutkimusdatasta, niin oikeuksia ei rajoiteta.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöön tai
tietosuojavastaavaan.

7. Lisätietoa tutkimuksesta ja oikeuksien käyttämisestä
Tässä tutkimuksessa rekisterinpitäjänä on Aalto-yliopisto.
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa on:
Nimi: Matti Vartiainen (senior advisor)
Sähköpostiosoite: matti.vartiainen@aalto.fi
Tutkimukseen osallistuvan tulee ottaa yhteyttä Aalto-yliopiston tietosuojavastaavaan, jos
hänellä on kysymyksiä tai vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn osalta:
Tietosuojavastaava:
Puhelinnumero: 09 47001
Sähköposti: tietosuojavastaava@aalto.fi
Jos tutkimukseen osallistuva kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty
tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on osallistujalla oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi).
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