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Teadmiseks uuringus osalejale 
 
Teie laps osaleb Helsingi ülikooli poolt läbiviidavas uuringus. Sõprussuhete interventsiooni ja 
lasteaedade ruumilahenduste roll laste sotsioemotsionaalses arengus -mõjususe uuring. Käesolev 
privaatsuspoliitika sisaldab teavet selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid uuringus kasutatakse.  
 
Uuringus osalemine on vabatahtlik. Uuringus mitte osalemise või uuringus osalemise 
katkestamisega ei kaasne Teile mingeid negatiivseid tagajärgi. 
 
1. Uuringu vastutav töötleja 
 

Helsingi ülikool 
Aadress: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingi ülikool 
 
Kontaktisik uuringuga seotud küsimustes:  
Nimi: Silja Martikainen 
Aadress: Siltavuorenpenger 3 A 00170 Helsingi 
Telefon: 044 3531984 
E-post: silja.martikainen@helsinki.fi  
 
 

2. Uuringuprojekti kirjeldus ja isikuandmete töötlemise eesmärk 
 
Uuringu käigus uuritakse, kuidas toetavad animatsioonid, muinasjutud ja jutustused ning nendest 
rääkimine laste arengut lasteaedades, ja milline on lasteaedade ruumide mõju laste ja 
täiskasvanute heaolule. 
 
Isikuandmeid kogutakse uuringu läbiviimiseks. Osalejate tuvastusandmete (nimi, e-posti aadress ja 
telefoninumber) kogumise eesmärk on uuringus osalemise nõusoleku kontrollimine.  
 
3. Koostööprojektina läbiviidava uuringu osapooled ja vastutuse jaotus 
 
Uuring viiakse läbi koostöös Helsingi ülikooli kasvatusteaduste teaduskonna ja järgmiste 
koostööpartneritega: Reunamo Education Research Oy, Aittokoski Experience Oy ja 
arhitektuuribüroo JKMM. 
 
Helsingi ülikooli kasvatusteaduste teaduskonna ja Reunamo Educationi uurijatel on õigus töödelda 
uuringumaterjali, mis ei sisalda osalejate tuvastusandmeid (nimi, e-posti aadress ja 
telefoninumber). Materjalis viidatakse osalejatele uuringunumbri põhjal.   
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Koodivõtit, mille abil on võimalik ühendada osaleja nimi uuringunumbriga, hoitakse lasteaia 
lukustatud ruumides materjali kogumise ajal ja hävitatakse pärast materjali kogumist. Pärast seda 
ei ole võimalik last ega tema perekonda kogutud uuringumaterjaliga seostada.  
 
4. Uuringu vastutav uurija või uuringu eest vastutav grupp 

 
Nimi: Mari Tervaniemi, uuringujuht, PsT  
Aadress: Kasvatusteaduste osakond, kasvatusteaduste teaduskond 
Siltavuorenpenger 5 A, 00014 Helsingi ülikool 
Telefon: 050 4150213 
E-post: mari.tervaniemi@helsinki.fi  
 

5. Vastutava andmekaitsetöötaja kontaktandmed 
 
Helsingi ülikooli vastutav andmekaitsetöötaja e-posti teel aadressil: tietosuoja@helsinki.fi  

 
6. Uuringu läbiviijad 
 
Uuringu viivad läbi haridusteaduste teaduskonna Reunamo Educationi uurijad.  
 
7. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 
 
Isikuandmeid töödeldakse teadusuuringu tegemiseks.  
 
8.  Milliseid andmeid uuringumaterjal sisaldab 

 
Nõusolekuvormiga kogutakse tuvastusandmeid: osaleva lapse nimi ja sünniaeg, hooldaja nimi, e-
posti aadress ja telefoninumber, osaleva lasteaiatöötaja nimi, e-posti aadress ja telefoninumber. 

 
Ilma tuvastusandmeteta kogutakse teavet ka lasteaia ruumide, personali heaolu, lasteaia 
päevakava täitmise, lapse keelelise ja sotsiaalse arengu ja tegevuse ning tunnete väljendamise 
kohta lasteaias, lapse eritoetuse vajaduse ja võimalike diagnooside kohta (kui see on 
päevahoiukeskusele teada). Hooldajate käest küsitakse lapse taustainfot (vanus, sugu, keeleoskus, 
mis vanuses laps lasteaeda läks, lugemine kodus). Lapsevanema eraldi antava loa alusel tohib last 
lasteaia tegevuse ajal filmida.  
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9.  Delikaatsed isikuandmed 
 
Uuringus töödeldakse delikaatseid isikuandmeid osalejate tervise kohta. Andmeid kogutakse 
küsimustike abil. Andmete töötlemine on vajalik teadusuuringu läbiviimiseks.  
 
10. Millistest allikatest isikuandmeid kogutakse 
 
Tuvastusandmed (nimi, telefoninumber, e-post) kogutakse paberkujul nõusolekuvormil. Muid 
andmeid kogutakse paberkujul ja elektrooniliselt, lasteaja rühma filmides ja laste tegevusi 
lasteaias vaadeldes. 
 
11.  Andmete vastuvõtjad 
 
Osalejate tuvastusandmeid Helsingi ülikooli uuringugrupist väljapoole ei avaldata. Isikuandmeid, 
milles viidatakse osalejatele uuringunumbriga, töötlevad Helsingi ülikooli ja Reunamo Educationi 
uurijad. Reunamo Educationi kogutud uuringuandmeid saab kasutada ka kohaliku omavalitsuse 
enda alushariduse tegevuse arendamiseks (https://www.reunamoedu.fi/tietosuojaseloste). 
 
Uuringu ajal lindistatava videomaterjaliga ei ühendata tuvastusandmeid ega lastele viitavaid 
uuringunumbreid. Videomaterjali tohivad analüüsida Helsingi ülikooli ja Aittokoski Experience Oy 
uurijad. Videomaterjali ei avaldata teistele osapooltele ning uuringuprojekti lõppedes see 
hävitatakse. 
 
Aittokoski Experiencele ja JKMM-le ei avaldata uuringus osalejate isikuandmeid ega muid 
üksikisikuid puudutavaid uurimisandmeid. Neil on juurdepääs uuringu tulemustele ainult rühma 
tasandil (nt "lasteaedade valgustusel oli seos laste heaoluga").  
 
Muud uuringumaterjali, millest on eemaldatud kõik andmeid, mille abil oleks võimalik üksikut 
osalejat või tema perekonda tuvastada, tohib avaldada uurijatele. Materjali edastatakse 
krüpteeritud e-posti teel ning andmeid, mille puhul on võimalik üksikisik testi tulemuste või 
küsitlustega ühendada, ei avaldata. 
 
12.  Andmete edastamine või avaldamine riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik 

ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riik 
 
Isikuandmeid ei edastata ega avaldata riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ega Euroopa 
Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riik.  
 
13.  Automatiseeritud otsused 
 
Automatiseeritud otsuseid ei tehta. 
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14.  Isikuandmete kaitse põhimõtted 
 
Isikuandmed on konfidentsiaalsed. Teave on kaitstud kasutajanime ja parooliga. 

 
Tuvastusandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber) sisaldavat paberformaadis 
nõusolekuvormi säilitatakse projekti uurijate ruumis lukustatud kapis, aadress Siltavuorenpenger 
3A (kasvatusteaduste teaduskond), muust uuringumaterjalist eraldi. 

 
Uuringumaterjali töödeldakse otseseid tuvastusandmeid kasutamata. 
 
15.  Isikuandmete töötlemine pärast uuringu lõppemist 
 
Uuringu andmeid säilitatakse käesoleva uuringu tulemuste usaldusväärsuse hindamiseks mille 
abilon võimalik last või tema perekonda kogutud materjaliga ühendada. Materjali hoitakse 
Helsingi Ülikooli turvalises serveris. 
 
Tuvastusandmeid sisaldav paberformaadis nõusolekuvorm hävitatakse 10 aasta möödudes 
uuringu lõppemisest. 
 
16.  Milliseid on Teie õigused ja nendega seotud erandid 

 
Teil on õigus tühistada uuringus osalemise nõusolekuvorm ja taotleda Teie kohta kogutud 
andmete kustutamist. Kui andmed, mille abil on võimalik Teid või Teie last kogutud materjaliga 
ühendada, on hävitatud, ei saa Teie kohta kogutud uuringuandmeid sel põhjusel enam kustutada. 
 
Teil on õigus saada teavet, kas ja milliseid Teie isikuandmeid projektis kasutatakse. Teil on õigus 
saada töödeldavate isikuandmete kohta ka koopiaid. 
 
Kui Teie töödeldavates isikuandmetes esineb ebatäpsusi või vigu, on Teil õigus taotleda nende 
parandamist või täiendamist. 
 
Õigus esitada kaebus 
Kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutud kehtivat isikuandmete kaitset 
reguleerivat seadusandlust, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitsevolinikule. 
 
Täpsem teave andmesubjekti õiguste kohta eri olukordades on saadaval andmekaitsevoliniku 
kodulehel aadressil: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
 
Kontaktandmed: 
Andmekaitsevoliniku büroo 
Vastuvõtuaadress: Ratapihantie 9, 6. korrus, 00520 Helsingi 
Postiaadress: PL 800, 00521 Helsinki 
Üldnumber: 029 56 66700 
Faks: 029 56 66735 
E-post: tietosuoja(at)om.fi 


