TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.11.2016

Nimi

Työterveyslaitos
Osoite

Haartmaninkatu 1 D 00250 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

1c
Tutkimuksen
vastuullinen
johtaja tai
siitä vastaava
ryhmä

leila.hopsu@ttl.fi, puh. 0400-682953 ja 030 474 2727
Työterveyslaitos: vanhempi asiantuntija, projektipäällikkö Leila Hopsu: Vastaa tutkimuksessa
kerättävistä tiedoista (taustatiedot, taloudelliset muuttujat, kyselytutkimukset, työpaikalla tehtävät
mittaukset, sylkinäytteet, verikokeet sekä Movendokselta saatavista lokitiedoista, niiden säilytyksestä
ja hävittämisestä tutkimuksen päätyttyä.
Helsingin yliopisto FT MaijaLiisa Erkkkola: Vastaa tutkimuksessa kerättävästä ruuankäyttökyselyn
sisällöstä ja anlyyseistä.
Movendos: Kehitysjohtaja Petteri Paakkunainen vastaa valmennusintervention toteutuksesta ja
johtamisesta. CEO Arto Leppisaari vastaa käyttöönsä saatavan terveyskäyttäytymistä koskevan
aineiston käytöstä ja hävittämisestä sekä Movendos ohjelman avulla kerättävästä tiedosta vastaajien
terveyskäyttäymisestä ja tiedon hävittämisestä tutkimuksen päättyessä.
Tutkimuksen vastuullinen johtaja,vanhempi tutkija, dod, PsT Sampsa Puttonen, TTL
Tutkimuksen projektipäällikkö, vanhempi asiantuntija, MMM Leila Hopsu, TTL
Erikoistutkija, PsT Virpi Kalakoski, TTL
Tutkimuksen lääketieteellinen asiantuntija, erikoislääkäri, LT, dos Arja Uusitalo
Erikoisasiantuntija, KTM Jarno Turunen, TTL
Erikoisasiantuntija, VTM Jouko Remes
Yliopiston lehtori, dos, FT, Maijaliisa Erkkola
vanhempi tutkija Hannu Nieminen, Movendos
ETM Elli Jalo, Helsingin yliopisto
lehtori, THT, Anu Valtonen, Metropolia ammattikorkeakoulu
lehtori, THM, Tiina Karihlahti, Metropolia ammattikorkeakoulu
Kehitysjohtaja, Petteri Paakkunainen, Movendos
Valmentaja, Sari Sonninen, Movendos
Valmentaja, Sirkku Parkkonen, Movendos
Valmentaja, Tiina Sevander

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tutkimuksen Leila Hopsu, Sampsa Puttonen, Virpi Kalakoski, Jarno Turunen, Jouko Remes , Työterveyslaitos,
Liisa Korkalo HY, Maijaliisa Erkkola HY, ETM Elli Jalo HY, valmentajat Sirkku Parkkonen, Sari
suorittajat
Sonninen ja Tiina Sevander Movendos, Petteri Paakkunainen Movendos, Hannu Nieminen
Movendos, Anu Valkonen Metropolia ammattikorkeakoulu ja Tiina Karihlahti Metropolian
ammattikorkeakoulu
Nimi
2
Hopsu
Yhteyshenki- Leila
Osoite
lö rekisteriä Arinatie 3 A 00370 Helsinki
koskevissa Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
asioissa
leila.hopsu@ttl.fi, puh. 0400-682953 ja 030 474 2727DagisWorkRekisterin nimi
3
Parempia elintapoja ja hyvinvointia: Satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus
Tutkimuskertatutkimus
seurantatutkimus
rekisteri
Tutkimuksen kesto

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

10 vuotta
Henkilörekisteri on perustettu DagisWork tutkimusaineiston (kyselytutkimus, työpaikalla tehtävät
mittaukset, sairauspoisalotiedot, verikokeet ja hormoninäytteet sekä Movendos intervention
lokitiedot) keruuta varten. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kehittää päiväkodin työntekijöille
terveyden edistämisen toimintamalli stressin vähentämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää
paraneeko työntekijöiden terveyskäyttäytyminen, väheneekö stressi, paraneeko uni sekä lisäntyykö
liikunta-aktiivisuus ja paranevatko ruokatottumukset. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on tutkia
vaikuttaako interventioon osallistuminen elimistön tulehdustilan vähenemiseen sekä valtimoterveyden
paranemiseen. Selvitämme myös työhön liittyvien kognitiivisten kuormitustekijöiden yhteys työssä
tapahtuviin inhimillisiin virheisiin ja kartoitamme intervention taloudellista kannattavuutta. Selvitämme
tekijöitä jotka tukevat intervention onnistumista ja toisaalta myös epäonnistumiseen vaikuttavia
asioita.
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2

5
Rekisterin
tietosisältö

Kyselyaineistolla kerätään tietoa tutkittavien terveyskäyttäymisestä, stressistä, kuormituksesta,
unesta ja vireydestä sekä ruoka- ja liikuntatottumuksista ennen ja jälkeen intervention.
Työpaikalla tutkimukseen osallistuvilta mitataan kuormittuneisuutta ja stressiä ja palautumista
sykevariaatiomittauksilla, liikunta aktivisuutta akktigrafeilla ja nukkumista aktigrafeilla ja päiväkirjoilla.
Elimistön tulehdustilaa ja stressiä mitataan verikokeilla ja sylkinäytteillä.
Movendoksen valmennusohjelmasta kerätään lokitietoja mm. tutkimukseen osallistuvien tavoitteiden
asettelusta, ohjelman käytöstä, terveysmerkintöjen määrästä, ja käyttökerroista vuorokauden aikana.
samoin kirjataan tehtyjä harjoitteita ja tunnearvioita harjoitusten jälkeen. Taustatietoja ovat tutkittavan
ikä, työssäoloaika, koulutus, sukupuoli ja perhetilanne. Työnantajan rekistereistä saatavilla tiedoilla
kartoitetaan mm. sairaspoissaoloja ja tapaturmia.
Rekisteri tallennetaan tutkittavan tunnistetiedoin koodattuna.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Tutkimuksessa käytettävät tiedot saadaan DagisWork -tutkimukseen vapaaehtoisesti osallistuvilta
työntekijöiltä. Sairauspoissaolo- ja tapaturmatiedot saadaan tutkimukseen osallistuvien kuntien
rekistereistä. Movendoksen lokitiedot saadaan Movendoksen palvelimelta.
Tietoja kerätään vain tutkittavan suostumukseen perustuen.

7
Tietojen
Ennen tietojen keräystä tutkimukseen osallistuvat päiväkodit ja tutkittavat saavat kirjallisen
sääntiedotteen, jossa kysytään heidän kirjallista suostumustaan tutkimukseen osallistumiseen.
nönmukaiset
luovutukset Tietoja ei luovuteta henkilöä tunnistavassa muodossa Työterveysaitoksen ulkopuolelle. Kaikki tiedot
koodataan. Henkilötiedot ja koodiluettelo säilytetään erillään tutkimusaineistosta Työterveyslaitoksen
palvelimella, johon on pääsy vain nimetyillä tutkijoilla. Movendokselta saatavat lokitiedot tiedot
luovutetaan Työterveyslaitokselle koodattuna. Koodatut tietoja voidaan luovuttaa tutkimusryhmän
muille osapuolille analysointia ja raportointia varten.
8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto: Tiedot säilytetään Työterveyslaitoksen lukituissa tiloissa, joihin vain nimetyillä
Työterveyslaitoksen tutkijoilla on pääsy. Henkilötiedot korvataan välittömästi koodein, joita käytetään
sähköisen aineiston käsittelyssä. Henkilötieto ja koodiluettelo säilytetään erillään muusta aineistosta.
Aineistoa käsitellään ainoastaan kooditunnistein.
Sähköinen säilytys. Työterveyslaitoksen, Yliopiston tutkijoilla ja Movendoksen asiantuntijoilla on
käytössään käyttäjätunnus ja salasana ja aineistoa käistellään ainoastaan koodattuna.
Työterveyslaitoksen tiloissa on käytössä myös kulunvalvonta.
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
käytön rekisteröinti
kulun valvonta
muu, mikä:
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
tunnistetiedoin
neiston hävit- Mihin: Tutkimuksen aikana paperinen aineisto säilytetään koodattuna Työterveyslaitoksen
täminen tai
toimintakykylaboratorion lukituissa tiloissa. Tutkimuksen päättyessä 2019 aineisto siirretaan
arkistointi
Työterveyslaitoksen lukittuun arkistoon koodattuna, jossa sitä säilytetään mahdollista jatkotutkimusta
varten. Paperinen aineisto hävitetään Työterveyslaitoksen tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksen
mukaisesti 2025. Henkilötiedot ja tunnistetiedot säilytetään eri paikassa Työterveyslaitoksella.

Arkistolain mukaisesti aineisto säilytetään sähköisessä muodossa Työterveyslaitoksen palvelimella,
minne ei ole pääsyä ulkopuolisilla vaan ainestoon on pääsy vain nimetyillä tutkijoilla.

