
 

                   

 

HUOLTAJAN TIEDOTE  

Kutsu DAGIS Next -tutkimukseen  

Perheenne on osallistunut päiväkotilasten elintapoja selvittäneeseen DAGIS-tutkimukseen 

vuonna 2015 tai 2016, ja olette tuolloin antaneet meille luvan olla teihin yhteydessä myös 

myöhemmin. Tällä kirjeellä kutsumme perheesi osallistumaan DAGIS-tutkimuksen 

seurantatutkimukseen, DAGIS Nextiin. Tutkimuksen toteuttavat Folkhälsanin tutkimuskeskus ja 

Helsingin yliopisto. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Tulet saamaan tiedotteen myös kirjeitse. Voit jättää sen huomiotta, jos olet jo antanut 

suostumuksen sähköisesti.  

Miksi tutkimus tehdään 

Keräämme kyselylomakkeiden avulla tietoa lapsen vuorokausirytmistä, ruoankäytöstä, painosta, 

hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen avulla saadaan arvokasta 

uutta tietoa lasten elintapojen pysyvyydestä varhaislapsuudesta varhaiseen nuoruuteen, sekä 

varhaislapsuuden elintapojen yhteydestä myöhempään hyvinvointiin, painoon ja terveyteen.  

Mitä tutkimukseen osallistuminen käytännössä tarkoittaa 

• Huoltaja tai muu lapsen kanssa asuva aikuinen täyttää lomakkeen, joka sisältää 

kysymyksiä perheen taustoista ja aikuisen uni- ja ateriarytmistä. Lomakkeen 

täyttämiseen kuluu n. 10 minuuttia.  

• Toinen huoltaja tai muu lapsen kanssa samassa taloudessa asuva aikuinen täyttää 

lomakkeen omasta uni- ja ateriarytmistään. Lomakkeen täyttämiseen kuluu n. 5 min.  

• Huoltaja tai muu lapsen kanssa asuva aikuinen ja lapsi täyttävät yhdessä lomakkeen, 

jossa kysytään lapsen allergisista sairauksista ja ruoankäytöstä. Lisäksi aikuinen tai lapsi 

itse mittaa lapsen pituuden, painon ja vyötärönympäryksen ja raportoivat mitat 

lomakkeessa. Lomakkeen täyttämiseen ja mittauksiin kuluu n. 25 min. 

• Lapsi itse täyttää kyselylomakkeen, jolla selvitetään hänen uni- ja ateriarytmiään, 

hyvinvointiaan, murrosiän vaihetta sekä syömiskäyttäytymistään. Lomakkeen 

täyttämiseen kuluu n. 15 minuuttia. 



 

Miten tutkimukseen osallistutaan 

Tutkimukseen osallistumiseksi tarvitaan suostumus sekä lapselta itseltään että huoltajalta. 

Lapsen oma tiedote tutkimuksesta löytyy DAGIS Next-tutkimuksen nettisivuilta. Pyydämme sinua 

keskustelemaan lapsesi kanssa tutkimukseen osallistumisesta.  

Huoltaja ja lapsi antavat suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta sähköisesti samalla 

suostumuslomakkeella. Pyydämme siinä huoltajan suostumusta myös vuonna 2015/2016 

kerätyn tutkimusaineiston ja nyt kerättävän seuranta-aineiston yhdistämiseen lapsesi tietojen 

osalta. Yhdistäminen tehdään lapsen nimen ja syntymäajan perusteella. Toisen huoltajan tai 

muun lapsen kanssa asuvan aikuisen osallistumista varten myös hänen pitää antaa suostumus 

omasta tutkimukseen osallistumisestaan. Tätä varten kysymme kyseisen henkilön yhteystietoja. 

Kun sinä ja lapsesi olette antaneet suostumuksenne tutkimukseen osallistumiseen, lähetämme 

henkilökohtaiset linkit kyselylomakkeisiin sähköpostitse tai halutessanne paperilomakkeet 

postitse. Jos tutkimukseen osallistuu perheestänne useita lapsia, pyydämme teitä täyttämään 

suostumuslomakkeen ja lapsen allergioita ja ruoankäyttöä koskevan kyselylomakkeen jokaisesta 

lapsesta erikseen. 

Tutkimukseen osallistuneiden lasten kesken arvotaan 10 x 2 kpl Finnkinon elokuvalippuja. 

Jos sinä ja lapsesi ette halua osallistua tutkimukseen, ilmoita siitä meille suostumuslomakkeella. 

Näin vältyt tarpeettomilta muistutuksilta. Muistutamme suostumuslomakkeen lähettämisestä 

kerran.  

Tutkimusaineiston käyttö 

Kyselyjen aineistoa käytetään DAGIS Next -tutkimuksessa. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan 

tieteellisissä artikkeleissa sekä esitellään tutkimusseminaareissa. Tulokset esitetään ryhmätasolla 

eikä yksittäisiä tutkimukseen osallistuneita henkilöitä voida tunnistaa.   

Tietosuoja ja osallistujan oikeudet 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja lapsi tai huoltaja voi keskeyttää 

osallistumisensa milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Keskeyttämisestä ei aiheudu mitään 

kielteisiä seurauksia. Tutkimuksen tietosuojailmoitus löytyy DAGIS-hankkeen nettisivuilta. 

Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on arvioinut 

tutkimuksen eettisyyden ja antanut siitä puoltavan lausunnon. 

Tutkimuksessa käsitellään lasten terveyteen liittyviä tietoja ja henkilötietoja. Perhettänne 

koskevat tiedot tulevat ainoastaan tutkijoiden käyttöön ja niitä käsitellään täysin 

luottamuksellisesti EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja tietosuojalakia noudattaen. Kaikki 

tutkimuksessa kerätty tieto suojataan tarkasti. Tutkimusaineistot säilytetään erillään tutkittavien 

nimistä ja yhteystiedoista. Paperista tutkimusaineistoa säilytetään Folkhälsanin 

tutkimuskeskuksessa ja Helsingin yliopistossa lukituissa arkistoissa ja sähköisessä muodossa 

olevaa aineistoa näiden tutkimuslaitosten suojatuissa tietokannoissa. Tutkimusprojektin aikana 

https://dagis.fi/dagis-next/
https://link.webropolsurveys.com/S/D66BC5A47FDF9A5C


 

ei-suoria tunnisteellisia henkilötietoja sisältävää tutkimusaineistoa saatetaan lähettää 

ulkomaisille ei-kaupallisille yhteistyökumppaneille tutkimusyhteistyötarkoituksessa. ETA-alueen 

ulkopuolelle aineistoa saatetaan lähettää vain anonymisoidussa muodossa eli kaikki 

tunnisteelliset tiedot poistettuna. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan ilman 

tunnisteita Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon  myöhempää tutkimus-, opetus- ja 

opiskelukäyttöä varten. 

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi, jos haluat lisätietoja tutkimuksesta (dagis-

next@folkhalsan.fi). Lisätietoa tutkimuksesta, linkki suostumuslomakkeeseen ja tutkimuksen 

tietosuojaseloste löytyvät DAGIS-tutkimuksen nettisivulta.  
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