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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 
 
Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa 
 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Teitä pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan Kiteen varhaiskasvatuksessa havaittuja 
lapsen tuen tarpeita, toteutuneita tukitoimia ja henkilöstön koulutustarpeita.  
Olemme arvioineet, että sovellutte tutkimukseen, koska  työskentelette Kiteen varhaiskasvatuk-
sessa joko opetushenkilökunnassa tai hallinnossa. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän 
osuuttanne siinä. Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen Teille järjestetään mahdollisuus esittää 
kysymyksiä tutkimuksesta, jonka jälkeen Teiltä pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumi-
sesta.   

 
Vapaaehtoisuus 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voitte keskeyttää tutkimuksen koska 
tahansa. Mikäli keskeytätte tutkimuksen tai peruutatte suostumuksen, teistä keskeyttämiseen 
ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana 
tutkimusaineistoa. 

 
Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa Kiteen kaupungin varhaiskasva-
tuksessa havaituista lapsen tuen tarpeista, varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustarpeista 
sekä miten tuen tarpeisiin vastaamiseen voidaan vaikuttaa toimintaympäristön suunnittelun 
avulla?     

 
Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimustulokset julkaistaan LaTVa-hankkeen sivuilla (www.latvahanke.fi), hankkeen 
loppuraportissa sekä tutkimustuloksia raportoidaan mahdollisesti myös alan kansalli-
sissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Hankkeesta tehdään mahdollisesti myös opinnäy-
tetöitä. Opinnäytetöistä tiedotetaan hankkeen sivustolla.  

 
Tutkimuksen päättyminen 

Tutkimus päättyy 31.12.2021. Tutkimus voidaan keskeyttää myös tutkimuksen suorittajan ta-
holta erityisen painavista syistä, joista tiedotetaan tällaisessa tapauksessa erikseen tutkimus-
hankkeennettisivuilla www.latvahanke.fi 

 
Lisätiedot 

Pyydämme Teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkijalle/tutkimuk-
sesta vastaavalle henkilölle.  

 
Tutkijoiden yhteystiedot  

Professori Eija Kärnä                                                                                                                                      
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto,                                                         
Erityispedagogiikka                                                                                                                        
+358505662404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Tohtoritutkija Kaisa Pihlainen                                                                                                                       
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto,                                                         
Erityispedagogiikka                                                                                                                                     
+358 50 5973505                                                                                                                                                                                  
Projektitutkija Lotta Sundelin                                                                                                                      
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto,                                                         
Erityispedagogiikka                                                                                                                                   
+358 50 4492959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Tiedotteen liite: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa käsitellään Teitä koskevia henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsää-
dännön (EU:n yleinen tietosuoja-astus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö) 
mukaisesti. Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat: 
 
Tutkimuksen rekisterinpitäjä on: 
Itä-Suomen yliopistoHelena Eronen, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu, 0505760282, helena.ero-
nen@uef.fi 
 
Tutkimuksessa Teistä kerätään seuraavia henkilötietoja: 
Ikä viiden vuoden tarkkuudella, koulutus, työvuodet varhaiskasvatuksessa, syntymäkunnan etu-
kirjain, äidin ja isän etunimen etukirjain, syntymäkuukauden etukirjain.  
 
Tutkimuksessa kerätään henkilötietojanne myös seuraavista lähteistä: 
Ei kerätä. Tutkittavalla ei ole sopimukseen tai lakisääteiseen tehtävän perustuvaa velvollisuutta 
toimittaa henkilötietoja vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. 
 
Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus on: 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Henkilötietoja käytetään taustatie-
toina koulutustarpeiden selvittämisessä ja koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa lapsen tuen 
tarpeita tarkasteltaessa. Tutkittavan henkilöllisyydellä ei ole merkitystä tutkimuksessa.  
 
Henkilötietojenne käsittelyperuste on: 
Tässä tutkimuksessa käsittelyperuste on yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuulu-
vanjulkisen vallan käyttö, tarkemmin tieteellinen tutkimus. 
 
 
Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) on: 
1.10.2019-31.12.2021 
 
Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä: 
Henkilöön yhdistettävissä olevat henkilötiedot poistetaan tutkimuksen päätyttyä. Tutkimusai-
neisto arkistoidaan Itä-Suomen yliopiston OneDrive-palvelimelle. Säilytys aika on viisi (5) vuotta-
tutkimuksen päättymisen jälkeen. 
 
Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä 
Tietoja ei luovuteta tutkimusrekisteristä tutkimushankkeen ulkopuolelle 

 
 Henkilötietojenne mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: 
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Tietojanne ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
  
Rekisteröitynä Teillä on oikeus: 

tarkastaa itseänne koskevat tiedot 

• oikaista tietojanne 

• poistaa tietonne (esim. jos peruutatte antamanne suostumuksen) 

• rajoittaa tietojenne käsittelyä 

• siirtää tietonne järjestelmästä toiseen 

• sallia automaattinen päätöksenteko nimenomaisella suostumuksellanne 

• tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsotte, että henkilötietojanne on 

käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti 

Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Tietosuojavastaavana tässä tutkimuksessa toimii: 
Itä-Suomen yliopistoHelena Eronen, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu, 0505760282, helena.ero-
nen@uef.fi 
 
Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.  
 
Tutkimuksesta on laadittu tietosuojaseloste, joka on saatavilla osoitteessa www.latvahanke.fi tai 
ottamalla yhteyttä:                                 
                                                                                                                                                                       
Tohtoritutkija Kaisa Pihlainen                                                                                                                       
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto,                                                         
Erityispedagogiikka                                                                                                                                     
+358 50 5973505                                                                                                                                         
TAI                                                                                                                                                                  
Projektitutkija Lotta Sundelin                                                                                                                      
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto,                                                         
Erityispedagogiikka                                                                                                                                   
+358 50 4492959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Teistä kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyt-
tämällä tavalla. Tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, joilla lomakkeet identifioidaan tunnis-
tekysymyksin, jolloin vastaajan henkilöllisyys ei ole lomakkeesta tunnistettavissa. Lomaketun-
niste mahdollistaa seurantatutkimuksen. Aineisto analysoidaan koodattuna ja tulokset raportoi-
daan ryhmätasolla, jolloin yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Ainestoa käsittelevät luot-
tamuksellisesti Itä-Suomen Yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osaston professori Eija 
Kärnä, tutkijatohtori Kaisa Pihlainen ja projektitutkija Lotta Sundelin sekä mahdollisesti muu 
hankkeen työntekijä tai opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Kaikkia aineistoa käsitteleviä koskee 
salassapitovelvollisuus. Tutkimuksesta saatuja tietoja käytetään LaTVA-hankkeessa laajenevan 
toimintaympäristön suunnittelussa. Lisäksi tietoja käytetään raportoinnissa kansallisella ja kan-
sainvälisellä tasolla.  

http://www.latvahanke.fi/
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Kaikki tutkimukseen liittyvä aineisto säilytetään 10 vuotta hankkeen jälkeen Kuopion keskusar-
kistossa, jonka jälkeen ne hävitetään. Manuaalinen aineisto tuhotaan tietoturvallisen asiakirjo-
jen turvatuhoamisen kautta ja sähköinen aineisto poistetaan järjestelmästä sekä tutkijan käy-
tössä olevalta tietokoneelta 5 vuotta hankkeen loppumisen jälkeen. 
 
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja voidaan käyttää myöhemmin opinnäytetöissä. Tutkittavilla on 
oikeus halutessaan saada tieto siitä ketkä ovat saaneet aineiston käytettäväkseen. 

 


