Tyhjennä lomake

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.04.2014

Nimi

Samfundet Folkhälsan, Folkhälsanin tutkimuskeskus/Eva Roos
Osoite

Paasikivenkatu 4, 00250 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

email: eva.roos@folkhalsan.fi, puh. +358504076382 tai 093155539
1b
Samfundet Folkhälsan, Folkhälsanin tutkimuskeskus, vastuuhenkilönä Eva Roos, vastaa
Yhteistyömyöhemmin esitellyn rekisterin tietosisällöstä (kts. kohta 5).
hankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

1c
Folkhälsanin tutkimuskeskus/ elintapoja tutkiva tutkimusryhmä/Eva Roos
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
tai siitä vastaava ryhmä
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Eva
Roos (ETT), Carola Ray (FT), Teija Nuutinen (TTM), Elviira Lehto (VTM), Reetta
Tutkimuksen
suorittajat
Lehto (ETM), Suvi Määttä (LitM, VTM), Johan G. Eriksson (LT)

Nimi

2
Eva Roos
YhteyshenkiOsoite
T
lö rekisteriä
koskevissa Paasikivenkatu 4, 00250 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinnumero virka-aikana, sähköpostiosoite)

eva.roos@folkhalsan.fi, puh. +358504076382 tai 093155539
3
Tutkimusrekisteri

Rekisterin nimi

DAGIS- fokusryhmähaastattelut
✔ kertatutkimus

Tutkimuksen kesto

seurantatutkimus

01.2014 - 12.2015

4
Dagis-tutkimuksen yleinen tavoite on tutkia päiväkoti-ikäisten lasten elintapoja ja niihin
Henkilötietojen käsittelyn vaikuttavia tekijöitä päiväkodissa ja kotiympäristössä. Fokusryhmähaastatteluiden
tarkoitus
tavoitteena on selvittää päiväkoti-ikäisten lasten ruokailutottumuksiin, elektronisten

laitteiden käyttöön, istumiseen ja liikunnallisuuteen vaikuttavia tekijöitä koti- ja
päiväkotiympäristössä.
8 haastattelukertaa (4 vanhemmille + 4 päiväkotihenkilöstölle). Yhdellä haastattelukerralla
mukana 4-8 henkilöä.

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN
REKISTERISELOSTE
5
Rekisterin
tietosisältö

2

henkilön yksilöintiedot:
Vanhempi:
suostumuslomake: nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero.
taustatietolomake: etunimi, ikä, sosioekonomiset taustatekijät (koulutus, ammatti,
ruokakunnan koko ja tulotaso, nykyinen työllisyystilanne, mahdollisen kumppanin
työllisyystilanne).
vanhempien haastattelun tiedot koskevat lasten liikuntaa,istumista, ruokailutottumuksia ja
elektronisten laitteiden käyttöä kotona.
Päiväkotihenkilöstö:
suostumuslomake: nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero
taustatietolomake: etunimi,ikä, koulutus, ammatti, päiväkotityöuran pituus.
Päiväkotihenkilöstön haastattelun tiedot koskevat päiväkodissa tapahtuvaa
liikuntaa,istumista, ruokailutottumuksia ja elektronisten laitteiden käyttöä.

6
Vanhemmat ja päiväkotihenkilöstö osallistuvat fokusryhmähaastatteluihin syksyllä 2014.
Säännönmukaiset tieto- Henkilötiedot kerätään kirjallisen suostumuksen perusteella taustatietolomakkeilla ja
lähteet
haastatteluilla.

7
EI
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
8
EI
Tietojen siirto EU :n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

✔ Tiedot ovat salassapidettäviä

Manuaalinen aineisto:

säilytetään lukitussa paikassa

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

✔ käyttäjätunnus

muu, mikä:

✔ salasana

✔ Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusrekisteri hävitetään
Tutkimusaineiston hä- ✔ Tutkimusrekisteri arkistoidaan
vittäminen
tai arkistoin- Mihin: Folkhälsanin lukittavaan arkistoon
ti

kulun valvonta

käytön rekisteröinti

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

ilman tunnistetietoja

✔

tunnistetiedoin

Tulosta

