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1a. Tutkimusrekisterinpitäjä 

 

 
KYS, Naisten akuuttikeskus  
KYS, rak. 6, 7. krs. 

PL 1777, 70211 Kuopio 

fax: 017-172486 
 

Yhteistyöhanke Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL),   

Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja KYSin Lastentautien klinikan kanssa. 
 
1b. Tutkimuksen vastuullinen  

       johtaja tai siitä vastaava  

       ryhmä 

 

Dosentti, ma. professori Leea Keski-Nisula ja KuBiCo johtoryhmä 

 

1c. Tutkimuksen suorittajat 
                  

 
Leea Keski-Nisula, Hannu Kokki, Soili Lehto, Markku Pasanen, Juha Pekkanen, 

Tomi-Pekka Tuomainen, Raimo Voutilainen, Kirsi Vähäkangas, Katri Backman, 

Kirsti Kumpulainen, Anna-Maija Pietilä, Jussi Lampi, Sari Voutilainen, Katri 

Backman, Antti-Pekka Elomaa, Arja Halkoaho, Heli Leinonen, Pasi Huuskonen, Anu 

Niemelä, Heidi Kiema, Laura Kiema-Hänninen, Päivi Ronkainen, Aleksi Ruokomäki, 

Lauri Uusitalo, Marjukka Sallinen, Elena Toffol , Subina Upadyaya, Sanni Virtanen. 

 
 
2. Tutkimusrekisteriasioista    

    vastaava henkilö ja/tai  

    yhteyshenkilö  

 
Leea Keski-Nisula 

KYS, Naisten akuuttikeskus 

 
3. Tutkimuskohde / 

    tutkimustarkoitus 

       

 
Seurantatutkimus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella 

           

Nimi: KuBiCo, Kuopio Birth Cohort 

Tutkimuksen kesto: Tutkittavien keruu n. 10 v, lapsen seuranta ad. 18 

ikävuoteen saakka. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää äidin raskauden aikaisen 

terveydentilan, ravitsemuksen ja lääkkeiden/ravintolisien käytön sekä 

erilaisten elämäntapa- ja ympäristötekijöiden vaikutuksia syntyvän lapsen ja 

äidin omaan myöhempään terveydentilaan. 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on selvinnyt monia raskauteen ja 

synnytykseen liittyviä tekijöitä, joilla on merkitystä raskausajan 

komplikaatioiden kehittymisessä ja jotka vaikuttavat myös syntyvän lapsen 

riskiin sairastua eri sairauksiin myöhemmin elämänsä aikana. Toisaalta 

tiedetään, että raskaudenaika ennustaa myös äidin myöhäisempiä 

terveystapahtumia. 

 

Mielialakyselyllä pyritään kartoittamaan äidin masennuksen ja / tai 

mielenterveyden häiriöiden vaikutusta lasten myöhempiin mielenterveys- ja 

käytöshäiriöihin sekä kielen ja älyllisen suorituskyvyn kehityksen 

häiriytymiseen. 

 

Eettiset näkökohdat tutkimuksen kohteena -kyselyssä selvitetään äitien 

näkemyksiä tutkimuksen eettisistä periaatteista: rekrytointi ja tietoon 

perustuva suostumus, vapaaehtoisuus, riskit, hyödyt ja luottamuksellisuus. 

Osatutkimuksessa arvioidaan sähköisen suostumuksen toimivuutta. Tietoa 

kerätään myös tutkimuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä. 

 

Pikkuhaikara- Haikara-synnytysrekisteritietoja v. 2002 lähtien käytetään 

tarvittaessa eri tutkimusasetelmissa tausta-aineistoina verrattaessa KuBiCo- 



syntymäkohorttiaineistoa koko synnyttäjäaineistoon. 

 

Lasten 1-, 2-, 3-, 4- ja 5-v vuotiskyselyillä selvitetään lapsen hyvinvointiin ja 

terveyskäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. 

 

Tulevaisuudessa rekisteriin liitetään myös raskaudenaikaisten ja 

syntymäajankohtana otettujen veri-, istukkanäytteiden, suuontelon 

mikrobivastausten ja hiusnäytteiden tuloksia.  
 

 

4. Rekisterin tietosisältö  

     - hlön yksilöintitiedot 

        

     - tutkimustiedot 

 

 

Nimi, henkilötunnus, KuBiCoID, sähköpostiosoite, synnytyspäivä. 

 

Rekisterin tietosisältö koostuu 

- suostumukseen perustuvista tiedoista 

- Kysin eri tietojärjestelmistä kerätyistä tiedoista 

- KuBiCo- kyselyillä saaduista tiedoista 

- eri julkisista rekistereistä kootuista tiedoista. 
 

Tutkimustietoja kerätään kyselyillä jotka kohdentuvat raskauden kulkuun, 

ravitsemukseen, lisäravinteiden käyttöön, lääkkeiden käyttöön, 

perhetaustaan, altistumisiin erilaisille ympäristöaltisteille sekä tutkimuksen 

eettisiin periaatteisiin. 
 

Raskauden aikaiset kyselyt: eettinen kysely, ravitsemus- ja ravintolisät-

kyselyt x 2, mielialakysely x 2, ympäristöaltistekysely, pölykysely ja 

loppuraskaudenkysely. 

 

Synnytyksen jälkeen: äidin mielialakysely. 

 

Syntymän jälkeen kutsut lasta kokeviin kyselyihin lähetetään äidin 

sähköpostiin vuosittain lapsen 18 ikävuoteen saakka, kuten lapsen 2-osainen 

1-vuotiskysely, lapsen 3-osainen 2-vuotiskysely. 

 

Pikkuhaikara- Haikara-synnytysrekisteriaineisto v 2002- lähtien (tästä 

oma rekisteriseloste) tarvittaessa erilaisissa tutkimusasetelmissa tausta-

aineistona. 
 



 

5. Mistä tutkimusaineisto 

    muodostuu 

 

 

 

Noin 10 000 raskaana olevaa naista, joiden oletetaan synnyttävän KYSissä 

vuosina 2012 -2020. Aineisto koostuu naisista, jotka käyttävät KYSin 

sähköistä pikkuHaikara- esitietojärjestelmää ja tätä kautta rekrytoituvat 

kyselytutkimukseen.  

 

Sähköisesti talletetut tiedot:  

Suostumukset  

- suostumus tutkimukseen 

- suostumus perinnöllisiä tekijöitä tutkivan -näytteen ottamiseen 

- suostumus, että äitiin saa ottaa yhteyttä mahdollisten  
    jatkotutkimusten merkeissä 

- suostumuksen peruutus  

 
Käytetyt järjestelmät ja tietokannat 

- kyselyt 

- näytteiden hallinta 

- esitietoja pikkuHaikarasta 

- synnytystietoja Haikarasta 

- sekä niihin liittyen käynti- ja diagnoositietoja Uranuksesta /  

    Musti-järjestelmästä 

- näytetietoja Multilabista 

- vastasyntyneen tehohoitotietoja Clinisoft-järjestelmästä 

- tietoja neuvoloiden järjestelmistä sekä  

- tietoja valtakunnallisista terveysrekistereistä mm.  

    lääkkeiden erityiskorvattavuusrekisteristä. 

 
Manuaalinen aineisto: Pölykysely, joka myös siirretään Kyselyt-

järjestelmän kautta tutkimuskantaan. 

 

Näytteet:  

- Alkuraskaudessa otetaan äidiltä seeruminäyte 

- synnyttämään tullessa seerumi-, sekä perinnöllisiä tekijöitä  

    tutkiva näyte 

- synnytyksen jälkeen napaverisuonista seerumi- ja perinnöllisiä  

    tekijöitä tutkivat näytteet, istukkanäytteitä, sekä sivelynäyte  

    lapsen suuontelosta. Synnytyksen jälkeen vastasyntyneeltä ja 

äidiltä otettava  hiusnäyte. 

 

6. Tutkimus tehdään 

 

 

 

Kansallisena 

 

7. Rekisterin suojauksen  

    periaatteet 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

Tiedot ovat salassa pidettäviä ja vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia 

Tietoihin pääsy on rajattu työtehtävien perusteella seuraavin suojauksin: 

käyttäjätunnus, salasana, käytön rekisteröinti, kulun valvonta. 

 

Kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 

henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Jokaiselle tutkittavalle on luotu 

yksilöllinen tunniste. Henkilökohtaiset tunnistetiedot poistetaan, kun tiedot 

siirretään tutkimustietokantaan. Mikäli tutkimustietoja ja eri lähteistä tulevia 

tietoja halutaan yhdistää, tämä voidaan toteuttaa järjestelmän toimittajan 

toimesta. Tunnisteen avulla tutkittavan henkilötunnus voidaan lisätä 

tutkimusaineistoon.  

 

Hakulogiikka on koodattu tietokantakyselyyn ja on käytettävissä vain 

toimittajan laitteistolta ja oikeuksilla.  

 

Tutkimuksen lopulliset tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäisen 

tutkittavan tunnistaminen ole mahdollista. 

 



Tutkimuksesta vastaava johtaja dosentti Leea Keski-Nisula antaa 

hyväksynnän tutkimustietojen käytöstä ja käyttötavoista. 

 

Otettuja näytteitä säilytetään tutkimukseen osallistuvien 

organisaatioiden pakastimissa ja niiden analysointi aloitetaan, kun 

aineistoa on saatu kerättyä, viimeistään vuonna 2017. Näytteiden 

analysointi on mahdollista myös ulkomailla, tutkijoilla ei ole 

käytettävissä tutkittavien henkilötietoja eikä muita tunnistetietoja.  

 
 

8. Tutkimusaineiston  

    hävittäminen / arkistointi 

 

 

Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin. 

Arkistoija: KYSin Naisten akuuttikeskus. 
               

 


