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Tietoa henkilötietojen käsittelystä Kaveritaitointervention ja päiväkotien 
tilaratkaisujen merkitys lasten sosioemotionaalisessa kehityksessä -tutkimuksessa 
 
Kaveritaitointervention ja päiväkotien tilaratkaisujen merkitys lasten sosioemotionaalisessa 
kehityksessä -tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on 
antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä 
käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä 
on. 
  
Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu 
mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi 
tutkimukseen. 
 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Helsingin yliopisto 
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 
 

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija 
 
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:  
Nimi: Silja Martikainen 
Osoite: Siltavuorenpenger 3 A 00170 Helsinki 
Puhelinnumero: +358443531984 
Sähköpostiosoite: silja.martikainen@helsinki.fi  
 
Vastuullinen tutkija 
Nimi: Mari Tervaniemi, tutkimusjohtaja, PsT  
Osoite: Kasvatustieteiden osasto, Kasvatustieteellinen tiedekunta 
Siltavuorenpenger 5 A, 00014 Helsingin yliopisto 
Puhelinnumero: 050 4150213 
Sähköpostiosoite: mari.tervaniemi@helsinki.fi  

 
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta 
tietosuoja@helsinki.fi. 
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4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Tutkimuksessa selvitetään miten animaatiot, sadut ja tarinat sekä niistä keskustelu tukevat lasten 
kehitystä päiväkodissa ja lisäksi, mikä on päiväkotien tilojen merkitys lasten ja aikuisten 
hyvinvoinnissa. Tutkimuksen avulla voidaan saada tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa lasten 
tunnetaitojen tukemisesta varhaiskasvatuksessa sekä suunnitella parempia oppimistiloja. 
 
Tutkimuksessa osallistujien tunnistetietoja kerätään, jotta saadaan varmistus suostumuksesta 
tutkimukseen osallistumiseen, sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen tarvittaessa tutkimuksen 
aikana. Tutkimuksen muu aineisto säilytetään erillään tunnistetiedoista ja siitä raportoidaan 
ainoastaan keskiarvoina ja koko aineiston tasolla (esim. tutkimukseen osallistui 120 poikaa ja 120 
tyttöä).  
 
Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja 
seuraavien yhteistyökumppanien kanssa: Reunamo Education Research Oy, Aittokoski Experience 
Oy:n ja arkkitehtitoimisto JKMM. 
 
Aittokoski Experience Oy vastaa tutkimuksen toisen intervention, Pikkulin, koulutuksesta 
päiväkodin henkilökunnalle. Arkkitehtitoimisto JKMM toteuttaa päiväkodeissa arkkitehtien 
vierailut sekä kerää päiväkotien tilaratkaisuihin liittyvää aineistoa. Reunamo Education toteuttaa 
tutkimukseen osallistuvissa päiväkodeissa havainnointeja lasten toiminnasta päiväkodin arjessa 
sekä kerää tietoa lasten hyvinvoinnista kyselylomakkeilla, havainnoinnit toteuttaa niihin 
koulutettu kunnan tai yksityisen toimijan oma varhaiskasvatuksen työntekijä.  
 
Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan CREDU- ja SAGA-hankkeiden tutkijat, sekä 
Reunamo Educationin tutkijat voivat käsitellä ja analysoida pseudonymisoitua tutkimusaineistoa, 
jossa ei ole osallistujien tunnistetietoja ja osallistujiin viitataan tutkimuskoodin perusteella.  
Koodiavain, jolla osallistujan nimi voidaan yhdistää tutkimuskoodiin, säilytetään päiväkodin 
lukituissa tiloissa aineiston keruun ajan ja tuhotaan aineistonkeruun päätyttyä. Tämän jälkeen 
lasta tai hänen perhettään ei voida yhdistää kerättyyn tutkimusaineistoon.  
 
5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
 
Suostumuslomakkeella kerätään tunnistetiedot: osallistuvan lapsen nimi ja syntymäaika, huoltajan 
nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, päiväkodin henkilökunnan osallistujan nimi, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 
 
Lisäksi ilman tunnistetietoja kerätään tietoa päiväkodin tiloista, henkilökunnan hyvinvoinnista, 
päiväkodin tuokioiden toteutumisesta, lapsen kielellisestä ja sosiaalisesta kehityksestä ja 
toiminnasta sekä tunteiden ilmaisusta päiväkodissa, lapsen erityisen tuen tarpeesta, ja 
mahdollisista diagnooseista (jos tämä on päiväkodin tiedossa). Huoltajilta kysytään lapsen 
taustatiedot (ikä, sukupuoli, kielitaito, päiväkodin aloitusikä, lukeminen kotona ja huoltajan 
koulutus). Huoltajan erillisellä luvalla lasta voidaan videoida päiväkodin tuokion aikana. 
 
6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
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Tunnistetiedot kerätään paperisella suostumuslomakkeella. Muut tiedot kerätään paperisilla ja 
sähköisillä lomakkeilla, päiväkotiryhmää videoimalla ja lasten toimintaa havainnoimalla 
päiväkodeissa. 
 
7.  Arkaluonteiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä 
henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja): 

 
☐ Rotu tai etninen alkuperä 
☐ Poliittiset mielipiteet 
☐ Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
☐ Ammattiliiton jäsenyys 
☐ Geneettiset tiedot 
☐ Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 
☒ Terveys 
☐ Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 
 

Arkaluontoisten tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 j kohtaan (käsittely on tarpeen 
tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia varten) sekä tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 7 kohtaan 
(tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka 
tilastointia varten tehtävään tietojen käsittelyyn). 
 
8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisella perusteella:  

 
☐ tutkittavan suostumus 
☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
x yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö: 

x tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 
☐ tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 
 mikä oikeutettu etu on kyseessä: 

 
Jos henkilötietojen käsittely perustuu tutkittavan suostumukseen, tutkittavalla on koska 

tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 
9.  Tietojen vastaanottajat 
 
Osallistujien tunnistetietoja ei luovuteta Helsingin yliopiston tutkimusryhmän ulkopuolelle. 
Pseudonymisoituja henkilötietoja käsittelevät Helsingin yliopiston tutkijat ja Reunamo Educationin 
tutkijat. Pseudonymisoituja tietoja ei luovuteta muille tahoille. Reunamo Educationin keräämää 
tutkimusaineistoa voidaan hyödyntää myös kunnan oman varhaiskasvatustoiminnan 
kehittämisessä (https://www.reunamoedu.fi/tietosuojaseloste) . 
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Tutkimuksen aikana kuvattavaan videomateriaaliin ei liitetä tunnistetietoja eikä lapsiin viittaavia 
tutkimusnumeroita. Videomateriaalia voi analysoida SAGA ja CREDU-projektien tutkijat sekä 
Aittokoski Experience Oy:n tutkijat. Videomateriaalia ei luovuteta muille tahoille ja se tuhotaan 
tutkimusprojektin päätyttyä. 
 
Aittokoski Experiencelle ja JKMM:lle ei luovuteta tutkimukseen osallistuvien henkilötietoja eikä 
muuta yksittäisiä osallistujia koskevaa tutkimusaineistoa. He saavat tutkimuksen tulokset 
käyttöönsä ainoastaan ryhmätasolla (esim. “päiväkotien valoisuus oli yhteydessä lasten 
hyvinvointiin”).  
 
Muuta tutkimusaineistoa, josta on poistettu kaikki tiedot, joiden avulla yksittäinen osallistuja tai 
hänen perheensä voitaisiin tunnistaa, voidaan luovuttaa myös muille tutkijayhteisöille. Aineisto 
siirretään salatun sähköpostiyhteyden avulla, eikä tietoja, joilla yksittäinen henkilö voidaan 
yhdistää testituloksiin tai kyselyihin, luovuteta. 
 
10.  Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Henkilötietojasi ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
11.  Automatisoitu päätöksenteko 
 

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin. 
 
12.  Henkilötietojen suojaus 

 
Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että 
ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. 
 
Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla: käyttäjätunnus ja salasana 
 
Manuaalista (esim. paperimuodossa tai muuten aineellisessa muodossa) olevaa aineistoa 
suojataan seuraavilla tavoilla: Tunnistetietoja sisältävä paperinen suostumuslomake 
säilytetään hankkeen tutkijoiden huoneen lukitussa kaapissa, osoitteessa Siltavuorenpenger 
3A (Kasvatustieteellinen tiedekunta). 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta 
tutkimusaineistosta 
 
 

13.  Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa 
 

Aineiston keruun päätyttyä tuhotaan tiedot, joiden avulla lapsi tai hänen perheensä voidaan 
yhdistää kerättyyn aineistoon.  
 
Tunnistetietoja sisältävä paperinen suostumuslomake tuhotaan 10 vuoden kuluttua tutkimuksen 
päätyttyä. 
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14.  Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

  
Tutkimusaineisto säilytetään tämän tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioimista varten: 

 ilman suoria tunnistetietoja    
 

Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e alakohtiin. 
Ennen uutta tutkimuskäyttöä rekisterinpitäjä varmistaa, että uusi tutkimuskäyttö on 
yhteensopivaa aineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa asetuksen vaatimusten 
mukaisesti. Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä lähetetään rekisteröidyille uusi 
tietosuojailmoitus, paitsi jos rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan rekisteröityjä 
tutkimusaineistosta. 
  
Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta rekisteröidylle myöskään silloin, jos 
tietojen toimittaminen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista tai jos se estäisi tai 
vaikeuttaisi suuresti tutkimustarkoitusten saavuttamista (tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 
kohdan b alakohta). 
 
Missä aineistoa säilytetään ja kuinka kauan: Tunnistetietoja sisältävä paperinen 
suostumuslomake säilytetään hankkeen tutkijoiden huoneen lukitussa kaapissa, osoitteessa 
Siltavuorenpenger 3A (Kasvatustieteellinen tiedekunta) ja tuhotaan 10 vuoden kuluttua 
tutkimuksen päätyttyä. Anonyymi aineisto säilytetään suojatulla Helsingin yliopiston 
palvelimella, johon vain tämän tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy suojatun yhteyden kautta. 
Aineistoa säilytetään myös varmuuskopioina massamuistilevyillä kahden lukitun oven takana 
sekä aineiston analysoinnin aikana tutkijoiden Helsingin yliopiston ylläpitämien 
työtietokoneiden kovalevyillä. 

 
15.  Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen 
 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 
mainittu henkilö. 
  
Rekisteröidyn oikeudet 
  
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus: 
  

·   saada pääsy tietoihin 
·   oikaista tietoja 
·   poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 
·   rajoittaa tietojen käsittelyä 
·   siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
·   vastustaa tietojen käsittelyä 
·   olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 

  
Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen 
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 
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Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
  
Oikeuksien soveltuminen 
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä 
rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, 
poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei 
rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 
  
Oikeuksista poikkeaminen 
Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista 
poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien 
toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. 
  
  
Tarvetta poiketa rekisteröidyn 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: tietosuoja(at)om.fi 

  


