Kysely työpaikan tasa-arvosuunnitelmista ja
palkkakartoituksista – Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa tutkittaville käsiteltäessä henkilötietoja tieteellisessä
tutkimuksessa sekä käsittelytoimista tehtävän selosteen tiedot. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden
perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto
johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen.
Sosiaali- ja terveysministeriö kartoittaa laajalla tutkimuksella tasa-arvolain toimivuutta työpaikkojen tasaarvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten osalta. Tutkimuksen toteuttaa Tilastokeskus. Työpaikan tasaarvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia koskeva tutkimus toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön
toimeksiannosta ja sen rahoituksella.
Tiedonkeruun tarkoituksena on kerätä tietoa tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toteutumisesta
vähintään 30 työntekijää työllistävissä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa. Tutkimus arvioi
työnantajien ja työntekijöiden edustajien kokemuksia ja näkemyksiä tasa-arvosuunnittelusta.
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan tutkimukseen osallistuvien henkilöiden henkilötietojen käsittelystä ja
oikeuksista. Tutkimuksen rekisterinpitäjä on sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Tutkimuksen toteuttava
Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä.
Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL33, 00023 VALTIONEUVOSTO
puh. +358 295 16001
kirjaamo@stm.fi
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 HELSINKI
Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
Sosiaali- ja terveysministeriö
Outi Viitamaa-Tervonen
etunimi.sukunimi@stm.fi
puh. +358 295 16001
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Lassi Kauttonen
STMtietosuojavastaava@stm.fi
puh. +358 295 16001
Tutkimuksen vastuullinen johtaja ja tutkimuksen tekijät
Tutkimuspäällikkö Antti Siikanen ja yliaktuaarit Anna-Riikka Aarnio ja Henna Attila, Tilastokeskus.
Työpaikan tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset 2020 -tutkimuksen luonne ja kesto
Tutkimus on kertatutkimus. Tutkimuksen kesto on 1.10.2019-31.12.2020.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toteutumista työpaikoilla arvioivan
kyselyn toteuttamiseen vuonna 2020. Kysely toteutetaan kahdessa vaiheessa: vastauskutsut lähetetään ensin
organisaatioille (työnantajakysely) ja sitten työntekijöiden edustajille (työntekijäkysely).
Työnantajien kyselyssä käytetään vastauskutsujen lähettämiseksi organisaation yhteyshenkilön nimeä,
työsähköpostiosoitetta ja mahdollista työpuhelinnumeroa. Lisäksi kyselyyn vastaavalta työnantajan
edustajalta kysytään tehtävänimike organisaatiossa.
Jotta kysely voidaan lähettää myös työntekijöiden edustajille, työnantajakyselyn vastaajaa pyydetään
merkitsemään vastauslomakkeelle myös organisaation työntekijöiden edustajien yhteystiedot (nimi,
työsähköpostiosoite ja mahdollinen työpuhelinnumero). Työnantajien antamia tietoja täydennetään
tarvittaessa työsuojeluhenkilörekisteristä.
Sekä työnantajien että työntekijöiden edustajilta kysytään vastauslomakkeella tieto sukupuolesta ja iästä.
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 sosiaali- ja terveysministeriön lukuun.
Tilastokeskus vastaanottaa henkilötietoja suoraan tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä kyselyssä. 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 ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysajat
Tutkimusaineistoon sisältyvät tunnisteelliset henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole tarpeellisia
tiedonkeruun toteuttamiseksi. Suoria tunnistetietoja (esim. henkilöstön edustajien työsähköposti) ei yhdistetä
kerättyyn aineistoon. Tunnisteelliset henkilötiedot poistetaan viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tutkimusaineistosta ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.
Tilastokeskuksen Tietoarkistoon1 tutkimuskäyttöön toimittama lopputuotos ei sisällä tunnisteellisia
henkilötietoja. Anonymisoitua aineistoa säilytetään Tilastokeskuksessa ja Tietoarkistossa toistaiseksi.
Henkilötietojen antamisen lakisääteisyys ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset
Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Henkilötietojen antamiseen ei ole lakiin tai sopimukseen
perustuvaa velvollisuutta.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tutkimuksessa käytettäviä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi.

1

www.fsd.uta.fi

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle 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 valitut organisaatiot ja työnantajien edustajien yhteystiedot on poimittu mukaan
Tilastokeskuksen yritystietovarastosta (YTY).
Työntekijöiden edustajien yhteystiedot saadaan työnantajan ilmoituksen perusteella työnantajien edustajien
kyselyssä. Lisäksi työntekijöiden edustajien yhteystietojen lähteenä käytetään työsuojeluhenkilörekisteriä.
Tunnisteelliset henkilötiedot, kuten nimet ja yhteystiedot, poistetaan tutkimusaineiston keräämisen jälkeen
eikä niitä siirretä Tilastokeskuksen ulkopuolelle. Tilastokeskuksen henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoja:
https://stm.fi/tietosuoja

