KunnonKartta
-tutkimus

Tietosuojailmoitus Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimus
Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika
Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimus (myöhemmin KunnonKartta), 2017–2019
Tiedonkeruu on kertaluonteinen, mutta tutkimus toistetaan neljän vuoden välein uudessa väestöotoksessa. Tutkimuksessa kerättyihin tietoihin voidaan myöhemmin yhdistää sairauksia ja niiden hoitoa koskevia
rekisteritietoja [Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo), kuolinsyyrekisteri sekä Kelan tiedot sairauspoissaoloista,
eläkepäätöksistä ja lääkekorvauksista].
Rekisterinpitäjä: Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti)
Tutkimuksen johtaja: johtaja Tommi Vasankari, LT, dosentti
Vastaava tutkija: Jaana Suni, jaana.h.suni@uta.fi
Yhteyshenkilö: tutkimussihteeri Päivi Viitanen, paivi.a.viitanen@uta.fi
Tietosuojavastaava: Antti Raevuori, antti.raevuori@uta.fi, puh. 050 3730 271
Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Tutkimuksessa kerätään objektiivisesti mitattua tietoa suomalaisten aikuisten fyysisestä aktiivisuudesta ja
kunnosta, paikallaanolosta sekä unesta. Tutkimuksessa kartoitetaan em. tekijöiden yhteyttä mm. terveyteen
liittyvään elämänlaatuun, sairastavuuteen, työkykyyn, hyvinvointiin, sairauspoissaoloihin, eläkkeelle siirtymiseen, terveyspalveluiden käyttöön sekä niistä yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin.
Henkilötietojen käsittelyperuste
Tietoon perustuva suostumus. Tietojen antaminen on vapaaehtoista eikä tietojen antamisesta kieltäytymisellä ole mitään kielteisiä seuraamuksia.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötiedot ovat salassa pidettävää tietoa, jota hallinnoi vastaava tutkija Jaana Suni. Tietoja käsittelevät
UKK-instituutin tilastoasiantuntija, laboratorioinsinööri, tutkimussihteerit sekä tutkimushoitajat/kuntotestaajat. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille tai tahoille.
Suostumuksen peruminen
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää sekä suostumuksen
perua milloin tahansa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta jo kerättyjen henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen. Tietoja ei poisteta julkaisuista ja muista raportoiduista tuloksista, jotka on tehty ennen suostumuksen
peruuttamista.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään tutkimuksen ajan ja hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Tutkimustietojen yhdistäminen rekisteritietoihin päättyy 20 vuoden kuluttua tietojen keruusta.
Henkilötietojen tyypit
Väestörekisterikeskus: nimi, henkilötunnus, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, äidinkieli
Sentraali (Oy Eniro Finland Ab): puhelinnumero
Tutkimuskysely: tiedot terveydentilasta, terveyskäyttäytymisestä sairauksista ja oireista, työ- ja toimintakyvystä, hyvinvoinnista, elämänlaadusta, sairauspoissaoloista, terveyspalveluiden käytöstä sekä kaatumistapaturmista ja niiden riskitekijöistä.
Mittaukset: paastoverinäytteistä tehtävät määritykset, terveyskuntotestien tulokset ja kehon koostumustulokset
Liikemittaritiedot fyysisestä aktiivisuudesta, paikallaanolosta ja unesta
Rekisterit: sairauksia ja niiden hoitoa koskevat rekisteritiedot
Tiedot rekisteröidyn oikeuksista
Osallistujalla säilyy kaikki alla mainitut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet niin kauan, kun
tutkimusaineistosta on eroteltavissa yksittäisen tutkittavan tiedot
• oikeus nähdä ja tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15)
• oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16)
• oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17)
• oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)
• oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (artikla 21)
• oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyn virheellisyyttä epäillessään valitus valvontaviranomaisille.
(lisätietoja: http://www.tietosuoja.fi) (artikla 77).
Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.
Tietosuojailmoitus on julkaistu osoitteessa www.ukkinstituutti.fi/kunnonkartta

