
Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan 

tutkimukseen: 

Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva 

arviointitutkimus 

Kerromme tässä tiedotteessa narkolepsiaan sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä 

sopeutumisvalmennuskurssiin liitetystä arviointitutkimuksesta. Arviointitutkimuksen toteuttavat 

yhteistyössä Kelan tutkimusosasto, Lapin yliopisto ja Suomen Mielenterveysseura. Pyydämme si- 

nua osallistumaan narkolepsiaan sairastuneen lapsen vanhempana/huoltajana tähän arviointitutki- 

mukseen. Toivomme, että myös perheesi narkolepsiaa sairastava lapsi/nuori voi osallistua tähän 

tutkimukseen. 

Sopeutumisvalmennuskurssi, jolle sinä ja perheesi nyt osallistutte, on järjestetty sosiaali- ja terve- 

ysministeriön, terveydenhuollon sekä sairastuneiden lasten ja nuorten vanhempien/huoltajien toi- 

vomuksesta. Kurssin aikana toteutettavan arviointitutkimuksen päätavoite on selvittää, miten hyvin 

sopeutumisvalmennuskurssi vastaa perheiden, lasten ja hoitavan tahon odotuksiin ja tarpeisiin 

Tutkimus suoritetaan X:ssä sopeutumisvalmennuskurssin aikana. Kaikkia 

sopeutumisvalmennuskursseille osallistuvia narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria sekä heidän 

vanhempiaan/huoltajiaan pyydetään osallistumaan tutkimukseen. 

Tutkimuksen toteutus 

Lasta, nuorta, vanhempia/huoltajia ja perhettä koskeva tutkimusaineisto tulee koostumaan seuraa- 

vassa kuvattujen tietojen käytöstä, mikäli sinä annat siihen luvan. 

Sopeutumisvalmennuskurssin alussa sekä vanhemmat/huoltajat että lapsi tai nuori saavat kyselylo- 

makkeen, jossa kartoitetaan narkolepsiaan sairastumisen vaikutuksia lapsen tai nuoren ja perheesi 

elämään sekä odotuksiasi sopeutumisvalmennuskurssilta. Sopeutumisvalmennuskurssin päättyessä 

saat toisen lomakkeen, jossa selvitetään mahdollisia sopeutumisvalmennuskurssista koituneita hyö- 

tyjä ja muutoksia perheesi elämässä ja selviytymisessä. Alle 15-vuotias lapsi voi täyttää lomakkeen 

yhdessä vanhempiensa/huoltajien kanssa. Lomakkeet numeroidaan siten, että koko perheen antamat 

tiedot voidaan tutkimusnumeron perusteella yhdistää. 

Sopeutumisvalmennuskurssin alussa laaditte palvelutuottajan kanssa yhdessä yksilölliset tavoitteet 

sopeutumisvalmennuskurssin ajaksi. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kurssin päättyessä. 

Pyydämme saada käyttöön kopion tavoitelomakkeesta niin, että siinä ei ole nimeä eikä tutkimus- 

numeroa. Tavoitelomakkeiden perusteella arvioidaan kurssikohtaisesti, kuinka hyvin kurssien oh- 

jelma onnistuttiin suunnittelemaan perheiden tarpeita vastaaviksi. 

Kurssin päättyessä järjestämme erikseen sekä vanhempien/huoltajien että lasten ja nuorten yhteis- 

haastattelun yhteisten myönteisten ja kielteisten kokemusten selvittämiseksi. Tämä haastattelu nau- 

hoitetaan. Käyty keskustelu kirjoitetaan tekstimuotoon niin, että puhujia ei voida tunnistaa. Nauhoi- 

tuksia ei säilytetä tämän jälkeen. 

Kysymme myös kurssin toteuttajilta ja narkolepsiaa hoitavilta lääkäreiltä, miten hyvin kurssien si- 

sältö ja tavoitteiden asettaminen onnistui ja mitä kehitettävää he näkevät kurssien sisällön ja raken- 

teen suhteen. 

Liite S2:



Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki kerättävä tieto 
tulee vain tutkijoiden käyttöön. Täyttämäsi kyselylomakkeet toimitetaan Lapin yliopiston tutkijoille 
sinun sulkemassasi kirjekuoressa. Kuntoutuksen palveluntuottaja toimittaa edellä mainitut tavoite- 
lomakkeet Kelan tutkijoille. Ryhmähaastattelujen nauhoitukset lähetetään Suomen Mielenterveys- 
seuran tutkijalle. Kelan tutkimusosasto pitää rekisteriä tutkimukseen osallistuneista, Suomen Mie- 
lenterveysseura nauhoitetuista haastatteluista ja Lapin yliopisto muusta tutkimuksesta syntyvästä 
aineistosta. 

 
Tutkimukseen kerätään tietoa vain tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla, eikä kerättyä tietoa luovuteta 
ulkopuolisille. Kerättyä tietoa käytetään vain tässä tutkimustiedotteessa mainittuun tarkoitukseen. 
Kaikki kerätty tutkimustieto säilytetään lukituissa tiloissa. Tutkimusaineisto käsitellään ja siitä saa- 
dut tulokset julkaistaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei tule esiin missään 
tutkimuksen vaiheessa. 

 
Tutkimukseen ei liity terveydellisiä eikä muita riskejä tai haittoja. Osallistumisesi tutkimukseen ei 
vaikuta kurssin sisältöön. Osallistumalla tutkimukseen sinä ja perheesi voitte edistää narkolepsiaan 
sairastuneille lapsille ja nuorille tarkoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien kehittämistä ja tar- 
peenmukaisten kuntoutuspalvelujen kehittämistyötä. 

 
Tutkimuksesta ei koidu sinulle eikä lapsellesi tai nuorellesi kuluja, sillä tutkimustieto kerätään so- 
peutumisvalmennuskurssin aikana. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. 

 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai kes- 
keyttää se missä tahansa vaiheessa ilman erityistä syytä. Kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vai- 
kuta kuntoutusohjelmaan eikä nuorelle tai sinulle maksettuihin Kelan etuuksiin nyt eikä tulevaisuu- 
dessa. 

 
Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja tutkimusryhmä 

 

Tutkimuksen vastuuhenkilöt ovat tutkimusprofessori Ilona Autti-Rämö Kelan tutkimusosastosta ja 
Kristiina Härkäpää Lapin yliopistosta. Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat johtava tutkija Annamari 
Tuulio-Henriksson Kelan tutkimusosastosta, tutkija Jukka Valkonen Suomen Mielenterveysseurasta 
sekä tutkija Anu Kippola-Pääkkönen Lapin yliopistosta. 

 
Jos tarvitset lisätietoja jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä meihin, 

Ystävällisin terveisin, 

 
 
Ilona Autti-Rämö Kristiina Härkäpää 
Terveystutkimuksen päällikkö, Professori 
Tutkimusprofessori Lapin Yliopisto 
Kansaneläkelaitos, Tutkimusosasto  

 
 

 



 
 
 
Tutkimustiedote koulunsa aloittavalle tai alakoulussa olevalle lapselle, jota pyydetään osallistumaan 
seuraavaan tutkimukseen: 

 
Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointi-
tutkimus 

 
Kerromme sinulle tässä tiedotteessa narkolepsiaa sairastavien lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa/ 
huoltajiensa sopeutumisvalmennuskurssiin liittyvästä arviointitutkimuksesta. Tutkimuksen toteutta- 
vat yhteistyössä Kelan tutkimusosasto, Lapin yliopisto ja Suomen Mielenterveysseura. 

 
Arviointitutkimuksen päätavoite on selvittää, miten hyvin sopeutumisvalmennuskurssi vastaa sinun, 
vanhempiesi/huoltajiesi ja narkolepsiaa hoitavien lääkäreiden odotuksiin ja tarpeisiin. 

 
Tutkimus suoritetaan X:ssä sopeutumisvalmennuskurssin aikana. Kaikkia sopeutumisvalmennus-
kursseille osallistuvia narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempi-
aan/huoltajiaan pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen. 

 
Tutkimuksen toteutus 

 

Sopeutumisvalmennuskurssin alussa sinä ja vanhempasi/huoltajasi saatte kyselylomakkeet, joissa 
kysytään narkolepsiaan sairastumisen vaikutuksia sinun ja perheesi elämään. Kysymme myös toi- 
veista sopeutumisvalmennuskurssin suhteen. Sopeutumisvalmennuskurssin päättyessä sinä ja per- 
heesi saatte toisen lomakkeen, jossa kysytään, miten sopeutumisvalmennuskurssi on auttanut sinua ja 
perhettäsi. Lomakkeet numeroidaan siten, että koko perheesi antamat tiedot voidaan yhdistää tutki- 
musnumeron perusteella. Voit täyttää lomakkeet yhdessä vanhempiesi/huoltajiesi kanssa jos haluat. 

 
Perheesi miettii yhdessä kurssin ohjaajien kanssa sinua koskevan kurssin tavoitteet, jotka kirjataan omal- 
le lomakkeelleen. Pyydämme saada käyttöön kopiot tästä lomakkeesta niin, että siinä ei ole nimeäsi. 

 
Kurssin päättyessä järjestämme erikseen lapsille/nuorille ja vanhemmille/huoltajille haastattelut, 
joissa keskustellaan kurssilla saaduista kokemuksista. Haastattelut nauhoitetaan, ja käyty keskustelu 
kirjoitetaan nauhalta paperille niin, että puhujia ei voida tunnistaa. Nauhoituksia ei säilytetä tämän 
jälkeen. 

 
Tutkimukseen ei liity mitään haittoja eikä se vaikuta kurssin ohjelmaan. Kaikki tutkimuksen aikana 
kerättävä tieto käsitellään niin, että sinua ei voida vastauksistasi tunnistaa. Osallistumalla tutkimuk- 
seen voit auttaa meitä parantamaan tulevien kurssien sisältöä. 

 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää sen 
missä tahansa vaiheessa ilman erityistä syytä eikä se vaikuta mitenkään kurssiohjelmaasi. 

 
Toimin tutkimuksesta vastaavana henkilönä, ja jos haluat, voit olla minuun yhteydessä. Ystävälli-

sin terveisin, 

 
 
Ilona Autti-Rämö 
Kelan terveystutkimuksen päällikkö  

 
 



 
 
 
 

Tutkimustiedote yläasteella olevalle nuorelle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan 

tutkimukseen: 

 
Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva 

arviointitutkimus 
 

 

Kerromme tässä tiedotteessa narkolepsiaa sairastavien lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa/ 

huoltajiensa sopeutumisvalmennuskurssiin liittyvästä arviointitutkimuksesta. Tutkimuksen to- 

teuttavat yhteistyössä Kelan tutkimusosasto, Lapin yliopisto ja Suomen Mielenterveysseura. 

 
Arviointitutkimuksen päätavoite on selvittää, miten hyvin sopeutumisvalmennuskurssi vastaa 

sinun, vanhempiesi/huoltajiesi ja narkolepsiaa hoitavien lääkäreiden odotuksiin ja tarpeisiin. 

 
Tutkimus suoritetaan X:ssä sopeutumisvalmennuskurssin aikana. Kaikkia 

sopeutumisvalmennuskursseille osallistuvia narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria sekä 

heidän vanhempiaan/huoltajiaan pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen. 

 
Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen sinua ja perhettäsi koskeva aineisto tulee koostumaan seuraavassa kuvattujen tie- 

tojen käytöstä, mikäli sinä annat siihen luvan. 

 
Sopeutumisvalmennuskurssin alussa saat kyselylomakkeen, jossa kysytään narkolepsiaan sai- 

rastumisen vaikutuksia sekä odotuksiasi sopeutumisvalmennuskurssista. Sopeutumisvalmen- 

nuskurssin päättyessä saat toisen lomakkeen, jossa kysytään sopeutumisvalmennuskurssin hyö- 

tyjä ja mahdollisia muutoksia elämäntilanteessasi. Lomakkeet numeroidaan siten, että koko 

perheesi antamat tiedot voidaan yhdistää tutkimusnumeron perusteella. 

 
Sopeutumisvalmennuskurssin alussa laadit palvelutuottajan kanssa yhdessä yksilölliset tavoit- 

teet sopeutumisvalmennuskurssin ajaksi. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kurssin päätty- 

essä. Pyydämme saada käyttöön kopion tavoitelomakkeesta niin, että siinä ei ole sinun nimeäsi 

eikä tutkimusnumeroasi. Tavoitelomakkeiden perusteella arvioidaan kurssikohtaisesti, kuinka 

hyvin kurssien ohjelma onnistuttiin rakentamaan perheiden tarpeita vastaaviksi. 

 
Kurssin päättyessä järjestämme erikseen vanhemmille/huoltajille ja nuorille yhteishaastattelun 

kokemustenne selvittämiseksi. Tämä haastattelu nauhoitetaan. Käyty keskustelu kirjoitetaan 

tekstimuotoon niin, että puhujia ei voida tunnistaa. Nauhoituksia ei säilytetä tämän jälkeen. 

 
Kysymme myös kurssin toteuttajilta ja narkolepsiaa hoitavilta lääkäreiltä, miten hyvin kurssien 

sisältö ja tavoitteiden asettaminen onnistui ja mitä kehitettävää he näkevät kurssien sisällössä ja 

rakenteessa. 

 
Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki kerättävä tieto 

tulee vain tutkijoiden käyttöön. Täyttämäsi kyselylomakkeet toimitetaan Lapin yliopiston tutki- 

joille sinun sulkemassasi kirjekuoressa. Kuntoutuksen palveluntuottaja toimittaa edellä mainitut 

tavoitelomakkeet Kelan tutkijoille. Ryhmähaastattelujen nauhoitukset lähetetään Suomen Mie- 

lenterveysseuran tutkijalle. Kelan tutkimusosasto pitää rekisteriä tutkimukseen osallistuneista, 

Suomen Mielenterveysseura nauhoitetuista haastatteluista ja Lapin yliopisto muusta tutkimuk- 

sesta syntyvästä aineistosta. 



Tutkimukseen kerätään tietoa vain tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla, eikä kerättyä tietoa 
luovuteta ulkopuolisille. Kerättyä tietoa käytetään vain tässä tutkimustiedotteessa mainittuun 
tarkoitukseen. Kaikki kerätty tutkimustieto säilytetään lukituissa tiloissa. Tutkimusaineisto 
käsitellään ja siitä saadut tulokset julkaistaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöl- 
lisyys ei tule esiin missään tutkimuksen vaiheessa. 

 
Tutkimukseen ei liity terveydellisiä eikä muita riskejä tai haittoja. Osallistuminen tutkimukseen 
ei vaikuta kurssin sisältöön. Osallistumalla tutkimukseen voit edistää narkolepsiaan sairastu- 
neille nuorille tarkoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien kehittämistä ja tarpeenmukaisten 
kuntoutuspalvelujen kehittämistyötä. 

 
Tutkimuksesta ei koidu sinulle tai perheellesi kuluja, sillä tutkimustieto kerätään sopeutumis- 
valmennuskurssin aikana. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. 

 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai 
keskeyttää se missä tahansa vaiheessa ilman erityistä syytä. Kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei 
vaikuta kuntoutusohjelmaan eikä sinulle maksettuihin Kelan etuuksiin nyt eikä tulevaisuudessa. 

 
Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja tutkimusryhmä 

 

Tutkimuksen vastuuhenkilöt ovat tutkimusprofessori Ilona Autti-Rämö Kelan tutkimusosastolta 
ja Kristiina Härkäpää Lapin Yliopistosta. Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat johtava tutkija 
Annamari Tuulio-Henriksson Kelan tutkimusosastosta, tutkija Jukka Valkonen Suomen Mielen- 
terveysseurasta sekä tutkija Anu Kippola-Pääkkönen Lapin Yliopistosta. 

 
Jos tarvitset lisätietoja jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä meihin, 

Ystävällisin terveisin, 

Ilona Autti-Rämö Kristiina Härkäpää 
Terveystutkimuksen päällikkö, Professori 
tutkimusprofessori Lapin Yliopisto 
Kansaneläkelaitos, Tutkimusosasto 



 
 
 
 

Tutkimustiedote 15 vuotta täyttäneelle nuorelle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimuk-

seen: 

 
Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointi-

tutkimus 

 
Kerromme tässä tiedotteessa narkolepsiaa sairastavien lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa/ 

huoltajiensa sopeutumisvalmennuskurssiin liittyvästä arviointitutkimuksesta. Tutkimuksen toteut-

tavat yhteistyössä Kelan tutkimusosasto, Lapin yliopisto ja Suomen Mielenterveysseura. 

 
Arviointitutkimuksen päätavoite on selvittää, miten hyvin sopeutumisvalmennuskurssi vastaa si-

nun, vanhempiesi/huoltajiesi ja narkolepsiaa hoitavien lääkäreiden odotuksiin ja tarpeisiin. 

 
Tutkimus suoritetaan X:ssä sopeutumisvalmennuskurssin aikana. Kaikkia sopeutumisval-

mennuskursseille osallistuvia narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria sekä heidän vanhem-

piaan/huoltajiaan pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen. 

 
Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen sinua ja perhettäsi koskeva aineisto tulee koostumaan seuraavassa kuvattujen tie- 

tojen käytöstä, mikäli sinä annat siihen luvan. 

 
Sopeutumisvalmennuskurssin alussa saat kyselylomakkeen, jossa kysytään narkolepsiaan sai- 

rastumisen vaikutuksia sekä odotuksiasi sopeutumisvalmennuskurssista. Sopeutumisvalmen- 

nuskurssin päättyessä saat toisen lomakkeen, jossa kysytään sopeutumisvalmennuskurssin hyö- 

tyjä ja mahdollisia muutoksia elämäntilanteessasi. Lomakkeet numeroidaan siten, että koko per-

heesi antamat tiedot voidaan yhdistää tutkimusnumeron perusteella. 

 
Sopeutumisvalmennuskurssin alussa laadit palvelutuottajan kanssa yhdessä yksilölliset tavoit- 

teet sopeutumisvalmennuskurssin ajaksi. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kurssin päätty- 

essä. Pyydämme saada käyttöön kopion tavoitelomakkeesta niin, että siinä ei ole sinun nimeäsi 

eikä tutkimusnumeroasi. Tavoitelomakkeiden perusteella arvioidaan kurssikohtaisesti, kuinka 

hyvin kurssien ohjelma onnistuttiin rakentamaan perheiden tarpeita vastaaviksi. 

 
Kurssin päättyessä järjestämme erikseen vanhemmille/huoltajille ja nuorille yhteishaastattelun 

kokemustenne selvittämiseksi. Tämä haastattelu nauhoitetaan. Käyty keskustelu kirjoitetaan 

tekstimuotoon niin, että puhujia ei voida tunnistaa. Nauhoituksia ei säilytetä tämän jälkeen. 

 
Kysymme myös kurssin toteuttajilta ja narkolepsiaa hoitavilta lääkäreiltä, miten hyvin kurssien 

sisältö ja tavoitteiden asettaminen onnistui ja mitä kehitettävää he näkevät kurssien sisällössä ja 

rakenteessa. 

 
Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki kerättävä tieto 

tulee vain tutkijoiden käyttöön. Täyttämäsi kyselylomakkeet toimitetaan Lapin yliopiston tutki- 

joille sinun sulkemassasi kirjekuoressa. Kuntoutuksen palveluntuottaja toimittaa edellä mainitut 

tavoitelomakkeet Kelan tutkijoille. Ryhmähaastattelujen nauhoitukset lähetetään Suomen Mie- 

lenterveysseuran tutkijalle. Kelan tutkimusosasto pitää rekisteriä tutkimukseen osallistuneista, 

Suomen Mielenterveysseura nauhoitetuista haastatteluista ja Lapin yliopisto muusta tutkimuk- 

sesta syntyvästä aineistosta. 



Tutkimukseen kerätään tietoa vain tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla, eikä kerättyä tietoa luo- 
vuteta ulkopuolisille. Kerättyä tietoa käytetään vain tässä tutkimustiedotteessa mainittuun tar- 
koitukseen. Kaikki kerätty tutkimustieto säilytetään lukituissa tiloissa.  Tutkimusaineisto käsi- 
tellään ja siitä saadut tulokset julkaistaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys 
ei tule esiin missään tutkimuksen vaiheessa. 

 
Tutkimukseen ei liity terveydellisiä eikä muita riskejä tai haittoja. Osallistuminen tutkimukseen 
ei vaikuta kurssin sisältöön. Osallistumalla tutkimukseen voit edistää narkolepsiaan sairastu- 
neille nuorille tarkoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien kehittämistä ja tarpeenmukaisten 
kuntoutuspalvelujen kehittämistyötä. 

 
Tutkimuksesta ei koidu sinulle tai perheellesi kuluja, sillä tutkimustieto kerätään sopeutumis- 
valmennuskurssin aikana. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. 

 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai 
keskeyttää se missä tahansa vaiheessa ilman erityistä syytä. Kieltäytyminen tai keskeyttäminen 
ei vaikuta kuntoutusohjelmaan eikä sinulle maksettuihin Kelan etuuksiin nyt eikä tulevaisuu- 
dessa. 

 
Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja tutkimusryhmä 

 

Tutkimuksen vastuuhenkilöt ovat tutkimusprofessori Ilona Autti-Rämö Kelan tutkimusosastolta 
ja Kristiina Härkäpää Lapin Yliopistosta. Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat johtava tutkija 
Annamari Tuulio-Henriksson Kelan tutkimusosastosta, tutkija Jukka Valkonen Suomen Mie- 
lenterveysseurasta sekä tutkija Anu Kippola-Pääkkönen Lapin Yliopistosta. 

 
Jos tarvitset lisätietoja jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä meihin, Ys-

tävällisin terveisin, 

Ilona Autti-Rämö Kristiina Härkäpää 
Terveystutkimuksen päällikkö, Professori  
tutkimusprofessori Lapin Yliopisto 
Kansaneläkelaitos, Tutkimusosasto 


