Terveys 2011 -tutkimuksen kuvaus
Arvoisa Terveys 2011 -tutkimuksen osallistuja
Osallistumisenne on tärkeää ja vapaaehtoista
Teidät on valittu satunnaisesti kansalliseen Terveys 2011 -tutkimukseen väestörekisterin perusteella edustamaan suomalaisia aikuisia. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa täsmälliset tiedot suomalaisten terveydentilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Teidän osallistumisenne tutkimukseen on tärkeää, jotta tutkimus tuottaa tarvittavat koko väestön terveyttä ja sairaanhoitoa koskevat tiedot. Tutkimukseen kutsutaan
yhteensä 10 000 henkilöä eri ikäryhmistä. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista.
Terveys 2011 -tutkimuksen on suunnitellut maamme pätevimmistä asiantuntijoista koottu työryhmä. Asiantuntijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Kelasta, Työterveyslaitoksesta, Eläketurvakeskuksesta sekä eri yliopistoista. Tutkimusta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), ja sitä johtaa tutkimusprofessori Seppo Koskinen. Tutkimus toteutetaan koko maassa elokuusta 2011 alkaen ja se päättyy
vuoden 2012 alussa.
Työnantajajärjestöt suosittelevat, että työnantajat järjestäisivät työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua
tutkimukseen. Liitteenä olevan tiedotteen voitte halutessanne esittää työnantajallenne, mikäli katsotte tämän vaikuttavan myönteisesti mahdollisuuteenne osallistua tutkimukseen. Tutkimuspaikalta saa tarvittaessa vielä todistuksen käynnistä.
Tutkimuksen sisältö
Teidän osaltanne tutkimus toteutetaan kotiin toimitetulla kyselylomakkeella, jonka voi täyttää myös Internetissä. Kyselylomakkeessa kysellään terveydestänne, toimintakyvystänne ja käyttämistänne palveluista
sekä niihin liittyvistä tekijöistä.
Rekisteritiedot
Tutkimustuloksiinne yhdistetään tietoja eri rekisterinpitäjiltä kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (esimerkiksi hoitoilmoitus- ja syöpärekisterit), Kansaneläkelaitos (esimerkiksi sairausvakuutusetuuksia ja eläkkeitä koskevat rekisterit), Tilastokeskus, Eläketurvakeskus, Verohallinto, Väestörekisterikeskus ja Työ- ja
elinkeinoministeriö. Rekisterinpitäjille tehdään erilliset hakemukset tietojen saamiseksi. Tutkijoille luovutettavista tiedoista ketään yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.
Tutkimuksen merkitys
Tutkimuksen avulla hankitaan ensi kerran koko väestöä edustavat tiedot terveyden ja toimintakyvyn kehittymisestä Suomessa. Ilman niitä ei voida pätevästi suunnitella ja kehittää väestön terveyspalveluja. Koko
väestöä kuvaavat tiedot terveyteen ja sairauksiin vaikuttavista tekijöistä ovat erittäin tärkeitä koko väestön
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
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Tietojen käsittely ja tietosuoja
Tietoja käytetään kansanterveyden tutkimuksessa, jolloin analysoidaan terveyden ja toimintakyvyn tilaa ja
kehitystä sekä niihin vaikuttavien tekijöiden merkitystä. Sitä varten tutkimuksessa antamianne tietoja, mittausten tuloksia ja rekistereistä saatuja tietoja käytetään yhdessä.
Antamanne tiedot ja näytteet säilytetään turvallisesti niin, että ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi. Henkilötietonne, tutkimustulokset ja rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen tietokoneissa. Tietokoneisiin ei ole pääsyä ulkopuolelta. Tuloksia käsittelevät THL:n tutkijoiden lisäksi tutkijat Työterveyslaitoksessa, Kelassa, Eläketurvakeskuksessa ja eräissä yliopistoissa. Tutkimustiedot
toimitetaan THL:n ulkopuolelle ilman henkilötunnuksia, eikä niistä voi tunnistaa ketään henkilöä. Kun tuloksia käsitellään THL:ssä, henkilötietonne ovat erillään tutkimustiedoista. Siten kukaan tutkija ei voi selvittää henkilöllisyyttänne. THL:n ja muiden osallistuvien laitosten henkilökunta on myös allekirjoittanut vaitiolositoumuksen.
Tiedot ovat THL:n hallinnassa, ne arkistoidaan huolellisesti lainsäädännön ja hyvän tutkimustavan mukaisesti, ja niitä käytetään ainoastaan kansanterveyttä koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin.
Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin tutkimuksesta
Lisätietoja antavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kenttäpäällikkö Tomi Mäkinen, puh. 020 610 8690
ja tutkimuksesta vastaava henkilö, lääkäri, tutkimusprofessori Seppo Koskinen, puh. 020 610 8762.

Osallistumisesi tutkimukseen on tärkeää!
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