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Kutsu Terveys 2000 -tutkimuksen seurantaan: FIMAGE kartoittaa 
olkapäiden terveyttä 

Osallistumalla FIMAGE-seurantatutkimukseen saat hyödyllistä tietoa terveydestäsi ja olet 

samalla mukana ainutlaatuisessa tutkimushankkeessa. 

FIMAGE-tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa sinun ja muiden aikuisten olkapäiden kunnosta, 

kuntoon vaikuttavista tekijöistä sekä olkapäiden toimintakyvyn vaikutuksesta elämänlaatuun.  

Osallistumisesta on sinulle hyötyä  
Osallistumalla FIMAGE:en saat tuoretta tietoa terveydestäsi. Jos tutkimuksissa havaitaan jotain hoitoa 

vaativaa, sinulle kerrotaan asiasta ja sinut ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Voit myös päästä mukaan 

jatkotutkimukseen, jossa seurataan olkapäidesi kuntoa. Tutkimuskäynnit ovat sinulle maksuttomia. 

Osallistuminen on helppoa 
FIMAGE-tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Pyydämme sinua tutustumaan tämän 

kirjeen mukana tulleeseen tutkimusesitteeseen, jossa on yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuksesta. 

• Ilmoittaudu tutkimukseen internetissä. Löydät ilmoittautumislomakkeen osoitteen ja 

henkilökohtaiset tunnuksesi kirjeen oikeassa yläkulmassa olevasta laatikosta. 

• Jos asioit mieluummin puhelimitse, soita Tilastokeskuksen ilmaisnumeroon 0800 09191 

(arkisin klo 9–16) ja sovi lyhyestä puhelinhaastattelusta sinulle sopivana hetkenä.  

• Jos et syystä tai toisesta osaa vielä sanoa, haluatko osallistua, Tilastokeskuksen haastattelija 

tavoittelee sinua myöhemmin. 

 

Mikäli et halua osallistua tutkimukseen, toivomme sinun ilmoittavan asiasta joko yllä mainitulla 

verkkolomakkeella tai puhelimitse. Silloin emme tavoittele sinua turhaan. 

Vastaajana olet korvaamaton 
Sinut on valittu mukaan FIMAGE:en, koska osallistuit Terveys 2000 -tutkimukseen. Kukaan muu ei 

voi korvata sinua, sillä terveydentilasi ja kokemuksesi ovat ainutlaatuisia.  

Jotta seurantatutkimuksen tulokset olisivat luotettavia, tarvitsemme monenlaisia osallistujia. Siksi 

osallistumisesi on tärkeää riippumatta siitä, onko sinulla tällä hetkellä olkapäävaivoja vai ei.  

Huolehdimme tietosuojastasi 
Tietojasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tarkemmat tiedot henkilötietojesi käsittelystä 

löydät liitteenä olevasta Tietosuojasi FIMAGE-tutkimuksessa -esitteestä. 

 

Käännä →   

Kirjaudu lomakkeelle osoitteessa www.thl.fi/fimage  

Käyttäjätunnus  

   

Salasana  

   

http://www.thl.fi/fimage


 

 

Henkilötietojen 

käsittely 

Peruste tutkimuskutsun lähettämiselle: Terveys 2000 -tutkimuksen yhteydessä 

antamasi lupa. 

Tietoja henkilötietojesi käsittelystä FIMAGE-tutkimuksessa löydät liitteenä 

olevasta Tietosuojasi FIMAGE-tutkimuksessa -esitteestä. 

 

Kerättyyn 

aineistoon 

liitettävät tiedot 

Tilastokeskus vastaa tutkimukseen kutsuttujen henkilöiden tavoittelusta ja 

ilmoittautumisten keräämisestä sekä toimittaa tutkimukseen ilmoittautuneiden 

henkilöiden yhteystiedot FIMAGE-tutkimusryhmälle. Toimitettaviin tietoihin ei 

liitetä muita tietoja. 

Tiedonkeruun 

tietosuojaseloste 

Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan tarkemmin täällä: 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/suomalainen-

olkapaatutkimus-fimage-/tietosuojailmoitus-fimage-tutkimus  

Yhteystietojen 

lähde 

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta. 

Muut yhteystiedot, kuten sinulle ja kotitaloutesi jäsenille merkityt  

puhelinnumerot: julkisesti saatavilla olevat lähteet. 

Lisätietoja tutkimuksesta ja tiedustelut  
Lisätietoja FIMAGE-tutkimuksesta löydät liitteenä olevista materiaaleista sekä THL:n verkkosivuilta: 

thl.fi/fimage  

 

 

 

Kiitos yhteistyöstä! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

 

 

 

Jussi Heino 

osastopäällikkö 

Tilastokeskus 

 

 

Seppo Koskinen    Simo Taimela 

lääkäri, tutkimusprofessori   lääkäri, tutkimusjohtaja 

Terveys 2000 -tutkimuksesta vastaava tutkija  FIMAGE-tutkimuksesta vastaava tutkija 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  Helsingin yliopisto 
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