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Paikallinen sopiminen palvelualoilla -tutkimuksen tavoitteena on selvittää paikallisen
sopimisen tilannekuvaa palvelualoilla, kuinka yleistä paikallinen sopiminen on, mistä asioista
paikallisesti sovitaan, kuinka sopiminen sujuu sekä kartoittaa paikallista sopimista edistäviä ja
estäviä tekijöitä. Tutkimus toteutetaan 1.11.2020 ja 30.4.2021 välisenä aikana.

Tutkimukseen osallistuminen
Kaikki antamasi tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisena. Tulokset analysoidaan ja
raportoidaan ryhmätasolla siten, että yksittäisiä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa.
Osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus keskeyttää osallistuminen
tutkimukseen milloin vain perustelematta päätöstäsi. Tutkimukseen osallistumisesta ei
makseta erillisiä korvauksia.
Tutkimukseen osallistuminen pitää sisällään kaksi eri vaihetta: kyselyyn ja/tai haastatteluun
osallistumisen. Voit osallistua niistä vain toiseen tai molempiin. Eri vaiheissa kerätty
tutkimusaineisto ei ole yhdistettävissä toisiinsa.

Vaihe 1. Paikallisen sopimisen yleisyyttä ja toimintatapoja selvittävä kysely
Kysely toteutetaan marras-joulukuussa 2020. Kyselyssä tiedustellaan asioita PAM:n
luottamusmiehiltä kuinka yleistä paikallinen sopiminen on, mistä asioista paikallisesti sovitaan,
kuinka sopiminen sujuu sekä paikallista sopimista edistäviä ja estäviä tekijöitä.
Kyselyyn osallistutaan vastaamalla sähköisesti. Voit keskeyttää kyselyn täyttämisen ja palata
siihen myöhemmin. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10-20 minuuttia. Kyselyyn
osallistumisesta ei makseta sinulle korvausta. Muistathan painaa kyselyn lopussa olevaa
painiketta, että kaikki vastauksesi tallentuvat.
Kysely toteutetaan Questback -sovelluksella.

Vaihe 2. Laadulliset tutkimushaastattelut
Noin 30 luottamusmiesten tutkimushaastattelua toteutetaan tammikuussa 2021.
Haastatteluissa keräämme kyselyvastauksia täydentäviä ja syventäviä tietoja.
Haastattelu kestää noin tunnin ja se toteutetaan Teams-sovelluksella tai puhelimitse.
Suostumuksellasi haastattelu äänitallennetaan. Äänitallenteet litteroidaan Työterveyslaitoksen
ulkopuolisen luotettavan tahon toimesta.

Tutkimusaineiston käsittely ja arkistointi
Tulokset ovat luottamuksellisia ja niitä käsitellään ryhmätasolla, eikä yksittäisiä henkilöitä ole
mahdollista tunnistaa.
Kyselyvastaajat numeroidaan ja uudelleen koodataan tunnistamattomaksi Palvelualojen
ammattiliitto PAMin asiantuntijan toimesta ennen kuin aineisto siirtyy Työterveyslaitoksen
palvelimelle. Muodostunutta tutkimustietoa käsittelevät vain Työterveyslaitoksen tutkijat,
joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Heidän nimensä on mainittu tämän tiedotteen lopussa.

Sekä Questbackin, Työterveyslaitoksen että Palvelualojen ammattiliiton tietojärjestelmät ovat
suojattu palomuureilla ja järjestelmien käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Questback, Työterveyslaitos tai Palvelualojen ammattiliitto
eivät luovuta kyselyvastauksia tai muita tietoja ulkopuolisille, kuten esimerkiksi vastaajan
työpaikalle tai muille tahoille.
Tutkimusaineistoa voidaan hyödyntää myös mahdollisessa jatkotutkimushankkeissa sekä
julkaisuissa, esityksissä ja raporteissa.
Tutkimustietoja säilytetään 10 vuotta, minkä jälkeen ne arkistoidaan tietoturvallisesti.

Tutkimustulosten viestiminen
Tuloksista julkaistaan tutkimusraportti Palvelualojen ammattiliiton julkaisusarjassa keväällä
2021. Lisäksi tuloksia esitellään yleisölle sekä julkisesti tieteellisissä ja muissa seminaareissa ja
niitä raportoidaan muun muassa tieteellisissä aikakausilehdissä. Tutkimuksen tuloksia
esitellään ja raportoidaan tieteellisissä ja muissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa ryhmätasolla niin,
että tuloksista ei pysty tunnistamaan yksittäisiä henkilöitä.

Tutkittavan oikeudet
Tutkittavalla on oikeus peruuttaa suostumus tutkimukseen osallistumiseen milloin tahansa
ilmoittamalla siitä tutkimuksen vastuulliselle tutkijalle. Tutkittavalla on oikeus pyytää pääsyä
itseään koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai käsittelyn
rajoittamista. Tutkittavalla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
tietosuojaviranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.
Tarkemmat tiedot Työterveyslaitoksen yleisestä tietosuojakäytännöstä löytyvät
Työterveyslaitoksen verkkosivuilta https://www.ttl.fi/tietosuojakaytantotyoterveyslaitoksessa/
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