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1. Tutkimuksen nimi

Katupölyn vaikutus sairauspoissaoloihin Helsing issä (PÖLYA-projekti)

2. Toteutusorgan isaatio

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30, OO2Tl HELSINKI

3. Vastuullinen tutkija

Timo Lanki, johtava tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 95, 70701Kuopio
p. 029 524 6326
timo.lanki@thl.fi

4. Yhteyshenkilö

Pekka Tiittanen, erikoissuunnittelija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 95, 70701Kuopio
p. 029 524 6344
pekka.tiittanen@th l.fi

5. Tutkimuksen suorittajat

Timo Lanki, johtava tutkija
Pekka Tiittanen, erikoissuunnittelija
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6. Tutkimussuunnitelman tiivistelmä

Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on selvittää, missä määrin lyhytaikaiset korkeat
katupölypitoisuudet aiheuttavat lieviä terveyshaittoja Helsingissä, ja millaisia kustannuksia
tästä syntyy. Yksityiskohtaisina tavoitteina on selvittää,

1) ovatko karkeiden hengitettävien hiukkasten päivittäispitoisuudet yhteydessä itse
ilmoitettu i h i n sairauspoissaoloih in Helsi ng in kaupu ng in työntekijöiden joukossa

2) ovatko yhteydet karkeiden hiukkasten ja poissaolojen välillä voimakkaampia keväisin
(kevätpölykaudella) kuin muina vuodenaikoina

3) voimistavatko korkeat siitepöly- ja otsonipitoisuudet katupölyn vaikutuksia terveyteen
4) ovatko katupölyn vaikutukset voimakkaampia paljon altistuvilla bussi- ja

raitiovaun ukuljettajilla
5) ovatko vaikutukset voimakkaampia ikääntyvillä
6) kuinka paljon katupöly aiheuttaa vuosittain, ja erityisesti keväisin, Helsingin kaupungin

työntekijöiden poissaoloja
7) millaisia kustannuksia poissaoloista aiheutuu Helsingin kaupungille.

Aineisto analysoidaan aikasarjamenetelmällä. Periaatteena on yhdistää päivittäinen
vaihtelu ilmansaastepitoisuuksissa samanaikaiseen vaihteluun sairauspoissaolojen
määrässä. Sekoittavat tekijät pyritään h uom ioimaan ti lastomal leissa. Katupölystä
aiheutuvat kustannukset lasketaan perustuen korkeisiin hiukkaspitoisuuksiin liittyvien
poissaolojaksojen määrään, poissaolojen keskimääräiseen kestoon ja keskimääräiseen
Helsingin kaupungin työvoimakustannukseen.

7. Pyydettävä aineisto

Pyydämme seuraavia yksilökohtaisia tietoja koskien Helsingin kaupungin työntekijöiden
sairauspoissaoloja aikavälillä 1.1.2001-31.12.2017: henkilön identifioiva pseudotunniste (lD,
esimerkiksijuokseva numero 1,2,3,... taivastaava), sukupuoli, syntymävuosi, sairasloman alku- ja
loppupäivämäärä, onko koko- vai osa-aikainen, onko bussi- tai raitiovaunukuljettaja (tai
ammattinimikekoodi, josta voimme itse tiedon johtaa).

Tarvitsemme yksilökohtaisia tietoja, jotta voimme yhdistää henkilön mahdolliset peräkkäiset
sairaslomat ja täten määrittää sairasloman kokonaiskeston. Yksilökohtaisista tiedoista saa myös
joustavasti muodostettua tarvittavat analyysidatat sekä ikäryhmäkohtaisiin että eri mittaisten
sairaslomien tarkasteluihin.

Lisäksi pyydämme tietoa palvelussuhteiden kokonaismäärästä joka kuukauden (tai ainakin
vuoden) lopussa, mieluiten ikäluokittain (<35, 35-49, >50) eriteltynä.

8. Selvitys aineiston yhdistämisestä muihin aineistoihin

Pyydettävästä aineistosta lasketaan päivittäiset sairauspoissaolomäärät, jotka yhdistetään
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ilmanlaatu-, llmatieteen laitoksen sää-, Turun
yliopiston siitepöly- sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen influenssaepidemiatietoihin.

www.thl"fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos . lnstitutet för hälsa och välfärd . National lnstitute for Health and Welfare
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9. Tutkimuksen rekisterinp¡täiä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30, 00271 HELSINKI

I 0. Henkilötietojen suo¡auksen periaatteet

Tutkimuksessa käsitellään terveystietoja. Yksilökohtaiset tiedot on pseudonymisoitu eikä
tutkimusryhmä saa käyttöönsä suoria tunnistetietoja. Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on
suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tutkimusta varten perustetaan verkkolevylle oma
hakemisto, johon on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä ja jossa kaikki aineistonkäsittely tehdään
THL:ssa on käytössä myös kulunvalvonta.

I l. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päätyttyä

Tutkimuksen päätyttyä aineisto tuhotaan verkkolevyltå. Timo Lankija Pekka Tiittanen varmistavat
tietojen tuhoamisen.

12. Liitteet

1 . Tutkimussuunnitelma
2. Tietosuojailmoitus

I 3. Vastuullisen tutkijan allekirioitus

Kuopio, &f . lo .201a
Timo Lanki, johtava tutkija
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos . lnstitutet för hålsa och välfärd . Natìonal lnstiiute for Health and Welfare
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, Fl-00271 Helsinki, puh/tel +358 29 5246000
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Ympåiristöterveys
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Timo Lanki

TUTKIMUSSUUNNITELMA

KatuPÖLYn vaikutus sairauspoissaoloihin HelsingissÄ gÖt VÄ-projekti)

Tausta

THL on tutkinut kaupunki-ilman hiukkasista aiheutuvia akuutteja terveyshaittoja
pääkaupunkiseudulla jo pitkåiän hyödyntäen erityyppisiä rekisteriaineistoja. Tutkimukset ovat
keskittyneet pienhiukkasiin ja niiden aiheuttamiin vakaviin haittoihin: heikon ilmanlaadun päivinä
on havaittu tavanomaista enemmän sairaalahoidon tarvetta ja lisääntynyttä kuolleisuutta.

Karkeiden, maaperän mineraaleja runsaasti sisältävien hiukkasten aiheuttamista terveyshaitoista on
vähemmåin tutkimustietoa kuin pienempien pakokaasuhiukkasten haitoista. Karkeat hiukkaset ovat
peräisin erityisesti katupölystä. Karkeiden hiukkasten pitoisuudet ovat korkeimmillaan keväällä kun
lumet ovat sulaneet eikä talven aikana kertynyttä katupölyä ole vielä ehditty poistaa. THL arvioi
karkeiden hengitettävien hiukkasten(2,5 ¡rm<läpimitta<lO ¡rm) vakavia vaikutuksiaNASTA-
projektissa (2011-2012), jota myös HSY rahoitti. Tuolloin kerättyä rekisteriaineistoa (kuolleisuus ja
sairaalahoitojaksot) ollaan parhaillaan laajentamassa analyysien tilastollisen voiman
kasvattamiseksi.

Tavoitteet

Projektissa on tavoitteena selvittåiä, missä mäåirin lyhytaikaiset korkeat katupölypitoisuudet
aiheuttavat lieviä terveyshaittoja Helsingissä, ja millaisia kustannuksia tästä syntyy.

Yksityiskohtaisina tavoitteina proj ektissa on selvittää,
1) ovatko karkeiden hengitettävien hiukkasten päivittäispitoisuudet yhteydessä itse ilmoitettuihin
sairauspoissaoloihin Helsingin kaupungin työntekijöiden joukossa
2) ovatko yhteydet karkeiden hiukkasten ja poissaolojen välillä voimakkaampia keväisin
(kevätpölykaudella) kuin muina vuodenaikoina
3) voimistavatko korkeat siitepöly- ja otsonipitoisuudet katupölyn vaikutuksia terveyteen
4) ovatko katupölyn vaikutukset voimakkaampia paljon altistuvilla bussi- ja raitiovaunukuljettajilla
5) ovatko vaikutukset voimakkaampia ikriäntyvillä
6) kuinka paljon katupöly aiheuttaa vuosittain, ja erityisesti keväisin, Helsingin kaupungin
työntekij öiden poissaoloj a

7) millaisia kustannuksia poissaoloista aiheutuu Helsingin kaupungille

Aineisto ja menetelmät

Ilmanlaatuaineistona käytetÈiän HSY:n vuosina 2001-2017 mittaamia päivittäisiä hengitettävien
hiukkasten (PMro, läpimitta <10 pm) ja pienhiukkasten (PM2 .s,12,5 ¡rm) pitoisuuksia Kallion
asemalla sekä otsonipitoisuuksia Tikkurilan mittausasemalla. Arvio karkeiden hengitettävien
hiukkasten pitoisuudesta saadaan vähentämällä PMro-pitoisuudesta PM2.5-pitoisuus.
Kevätpölykaudeksi asetetaan maaliskuun puoliväli-toukokuun puoliväli. Tiedot päivittäisistä
siitepölypitoisuuksista saadaan Turun yliopiston aerobiologian laitokselta.
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Terveysaineistona käytetään Helsingin kaupungilta saatavia tietoja henkilcistön sairauspoissaoloista.
Kaupungin palveluksessa on tutkimusjaksolla ollut keskimåüirin 37 000 henkilöä. Työntekijät ovat
olleet keskimåiärin kaksi kertaa vuodessa poissa työstä sairauden vuoksi, ja päivittain uusia
poissaoloja on ollut yli 200 - siten tilastollinen voima analyyseissä on riittävä. Pääasiallisena

vasteena analyyseissä käytetä¿in itse ilmoitettua poissaoloa, joka edustaa lievää terveyshaittaa.
Ilmansaasteet voivat vaikuttaa ko. poissaoloihin esim. pahentamalla astmaa tai ylipåiänsä

aiheuttamalla hengityselinoireita, pahentamalla sydänsairauksia, tai aiheuttamalla nuhakuumetta
(hiukkasten ja virusten synergististen vaikutusten kautta).

Projektin aikana selvitetään myös mahdollisuuksia saada Helsingin kaupungin työterveyshuollosta
tietoja työntekijöiden sairauspoissaoloista eri diagnoosiluokissa. Työterveyshuoltoa hyödyntäviin
mahdollisiin analyyseihin haetaan rahoitusta Helsingin kaupungilta.

Aineisto analysoidaan aikasarjamenetelmällä, josta THL:llä on pitkä kokemus. Periaatteena on
yhdistriä päivittäinen vaihtelu ilmansaastepitoisuuksissa samanaikaiseen vaihteluun
sairauspoissaolojen määrässä. Mahdollisina sekoittavina tekijöinä tilastomalleissa tullaan
huomioimaan aikatrendi, l¿impötila, ilmankosteus, influenssaepidemiat, lomakaudet, viikonpäivä,
sekä siitepöly-, otsoni- ja pienhiukkaspitoisuus. Karkeiden hiukkasten terveyshaittaa mahdollisesti
muokkaavina tekijöinä arvioidaan otsonin ja siitepölyn vaikutus interaktiotermien avulla. Analyysit
toteutetaan sekä vuodenajat eritellen että ne yhdistäen.

Katupölystä aiheutuvat kustannukset lasketaan perustuen korkeisiin hiukkaspitoisuuksiin liittyvien
poissaolojaksojen määrään, poissaolojen keskimäåiräiseen kestoon ja keskimääräiseen Helsingin
kaupungin työvoimakustannukseen. Kustannukset lasketaan erikseen koko vuodelle j a

kevätpölyjaksolle.

Aikataulu ja kustannukset

Projektin kesto on 1,5 vuotta: 1.8.2018 -31.12.2019. Ensimmäisen puolen vuoden aikana
muodostetaan terveysaineisto, yhdistetään tåihän ilmansaastepitoisuudet ja muut tarvittavat
ympäristömuuttujat ja kirjoitetaan analyysiprotokollat. Analyysit, raportointi ja viestintä toteutetaan
toisena vuonna. Raportoinnin muotona on suomenkielinen esitys HSY:n osoittamassa tilaisuudessa,
mutta analyysit pyritään julkaisemaan myös kansainvälisessä vertaisarvioidussa lehdessä.

HSY:ltä haetaanrahoitusta 15 000 € vuodelle 2018 ja 10 000 € vuodelle 2019 eli yhteensä 25 000 €.
Projektin kulut muodostuvat tilastotieteilijän ja tutkijan palkkakuluista.
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Tietoa tutkimukseen osallishl¡alle

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa. Lähtökohtaisesti

tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista

seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen ta¡jos keskeytät osallistumisesitutkimukseen. Jos

keskeytät osallistumisesitutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan

kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä
oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

1. Tutkimuksen rekisterinpitäiä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30, OO27T HELSINKI

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Timo Lanki

Osoite: PL 95, 7O7Ot Kuopio
Puhelinnumero: 029 524 6326
Säh köpostiosoite: timo.la n ki @thl.fi

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietoi en käsittelyn tarkoitus

Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on selvittää, missä määrin lyhytaikaiset korkeat katupöly-
pitoisuudet aiheuttavat lieviä terveyshaittoja Helsingissä, ja millaisia kustannuksia tästä
syntyy. Yksityiskohtaisina tavoitteina on selvittää,
1) ovatko karkeiden hengitettävien hiukkasten päivittäispitoisuudet yhteydessä itse

ilmoitettuihin sairauspoissaoloi hin Helsingin kaupu ngin työntekijöiden joukossa

2) ovatko yhteydet karkeiden hiukkasten ja poissaolojen välillä voimakkaampia keväisin
(kevätpölykaudella) kuin muina vuodenaikoina
3) voimistavatko korkeat siitepöly- ja otsonipitoisuudet katupölyn vaikutuksia terveyteen
4) ovatko katupölyn vaikutukset voimakkaampia paljon altistuvilla bussi- ja

raitiova u n u ku ljettaj¡ I la

5) ovatko vaikutukset voimakkaam pia ¡kääntyv¡llä
6) kuinka paljon katupöly aiheuttaa vuosittain, ja erityisesti keväisin, Helsingin kaupungin

työntekijöiden poissaoloja

7) millaisia kustannuksia poissaoloista aiheutuu Helsingin kaupungille.

Aineisto analysoidaan aikasarjamenetelmällä. Periaatteena on yhdistää päivittäinen vaihtelu
ilmansaastepitoisuuksissa samanaikaiseen vaihteluun sairauspoissaolojen määrässä.

Katupölystä aiheutuvat kustannukset lasketaan perustuen korkeisiin hiukkaspitoisuuksiin
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liittyvien poissaolojaksojen määrään, poissaolojen keskimääräiseen kestoon ja

keskimääräiseen Helsingin kaupungin työvoimakustan nu kseen.

Tutkimusaineisto muodostuu Helsingin kaupungin työntek¡jö¡stään keräämistä sairaus-
poissaolo- ja taustatiedoista aikavälillä 1.1.2001-3 L.L2.2OL7 . Päivittäiset sairauspoissaolo-
määrät yhdistetään päivittäisiin ilmanlaatu-, sää-, siitepöly- ja influenssaepidemiatietoihin

Tutkimusryhmä ei missään vaiheessa saa suoria tunnistetietoja haltuunsa eikä tietoonsa.
Helsingin kaupunki pseudonymisoi sairauspoissaolotiedot ennen niiden toimittamista THL:lle.

3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ia vastuuniako

Ei ole yhteistyöhanke.

4. Tutkimuksen vastuullinen iohtaia tai siitä vastaava ryhmä

Nimi: Timo Lanki

Osoite: PL 95, 7O7OL Kuopio
Puhelinnumero: 029 524 6326
Säh köpostiosoite : timo.lanki @thl.fi

5. Tietosuoiavastaavan yhteystiedot

Nimi: Jarkko Reittu
Osoite: PL 30, OO27L Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 7 47 4
Säh köpostiosoite: jarkko.reittu @thl.fi

6. Tutkimuksen suorittaiat

Timo Lanki, Pekka Tiittanen

7. Tutkimuksen nimi, luonne ia kestoaika

Tutkimuksen nimi: Katupölyn vaikutus sairauspoissaoloihin Helsingissä (PöLYA-projekti)

f, fertatutkimus ! S"rr.ntatutkimus

Tutkimu ksen kestoaika (ku in ka kauan henkilötietoja käsitellään) :

L.LL.20L8- 3L.L2.2020
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B. Henkilötietoien käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1- kohdan

mukaisesti seuraava:

Tutkittavan suostumus
Lakisääteisen velvoitteen noudattam inen

f Vteista etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointitai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttö

Oikeutettu etu
Muu, mikä:

9. Arkaluonteiset henkilötiedot

I futt iruksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

Tutkim u ksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja

I notu tai etninen alkuperä
Poliittiset mielipiteet
Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
Ammattiliiton jäsenyys

Geneettiset tiedot
Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
Terveystiedot
Luon nollisen hen kilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautu minen

Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2

kohdan mukaiseen erityisehtoon :

n
X
tr

Tutkittavan nimenomainen suostumus
Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus
Tutkittava on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi

Muu, mikä:

I tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota ta¡ rikkomuksia koskevia tietoja.
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10. Mit¿ihenkilötietojatutkimusaineistosisältää

Yksilöintitiedot: pseudotu nniste

Muut tiedot: syntymävuosi, sukupuoli, ammatti, sairasloman alku- ja loppupäivämäärä, koko-
vai osa-aikainen työ.

LL. Mistä lähteistä henkilötietoia kerätään

Helsingin kaupunki

L2. Tietoien siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Ei siirretä.

13. Tietoien siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Ei siirretä.

L4. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15. Henkilötietoiensuoiauksenperiaatteet

I fieAot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: _

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

X
T

käyttäjätunnus I salasana I taytcln rekisteröinti I kulunvalvonta
muu, mikä:

Suorien tunnistetietojen käsittely:

I Suorat tu n n istetiedot poistetaa n an a lysoi ntiva i heessa

I Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen
säilyttämiselle):
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L6. Henkilötietoienkäsittelytutkimuksenpäättymiseniälkeen

I tutkim usrekisteri hävitetään

I tutkimusrekisteri arkistoidaan:

fl ilman tunnistetietoja f tunnistetiedoin

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: _

L7. Rekisteröidyn oikeudet ia niiden mahdollinen raioittaminen

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa
perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikälitutkittava haluaa käyttää
oikeuttaan, ota yhteyttä Timo Lanki, p. 029 524 6326, timo.lanki@thl.f¡.

Suostumuksen oeruuttaminen Itietosuoia-asetrrksen 7 artiklal
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu

suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen eivaikuta suostumuksen perusteella ennen

sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisu uteen.

Oikeus saada pääsv tietoihin (tietosuoia-asetuksen 15 artikla)
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasitutkimuksessa ja mitä
henkilötietojasitutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen

käsiteltävistä hen kilötiedoista.

Oikeus tietoien oikaisemiseen etosrroia-asetu ksen 16 artiklal
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia taivirheitä, sinulla on oikeus pyytää

niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietoien poistamiseen (tietosuoia-asetuksen 17 artikla)
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita

varten niitä muutoin käsiteltiin
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta

laillista perustetta
c) vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä

d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
e) henk¡löt¡edot on poistettava unionin oikeuteen taijäsenvaltion lainsäädäntöön

perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
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Oikeu ksista poikkeam inen
Tässä kohdassa 17 M¡tä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen kuvatuista

oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä

osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen
tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista

arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti : tietosuoia@om.fi


