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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA
Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja
täydennyskoulutuksessa (TUVET)

Pyyntö osallistua tutkimukseen
Teitä pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan vaativaan erityiseen tukeen liittyvän
osaamisen vahvistamista opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Olemme arvioineet, että sovellutte tutkimukseen, koska osallistut TUVET-hankkeen järjestämään täydennyskoulutukseen. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän osuuttanne siinä. Perehdyttyänne tähän
tiedotteeseen Teille järjestetään mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta, jonka jälkeen
Teiltä pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta.
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 voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.
Tutkimuksen tarkoitus
Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on vahvistaa vaativan erityisen tuen osaamista
kehittämällä opettajankoulutusta sekä täydennyskoulutusta.
Tutkimustuloksista tiedottaminen
Tutkimustuloksista tiedottaminen tapahtuu siitä julkaistavien artikkelien ja hankkeen toiminnan
raportoinnin perusteella. Tutkimuksen kulusta tiedotetaan hankkeen nettisivuilla: www.tuvet.fi.
Tutkimuksesta tehdään myös väitöskirja, väitöskirjantekijänä Merja Mannerkoski (Itä-Suomen
yliopisto).
Tutkimuksen päättyminen
Tutkimus päättyy 30.6.2021. Tutkimus voidaan keskeyttää myös tutkimuksen suorittajan taholta
erityisen painavista syistä, joista tiedotetaan tällaisessa tapauksessa erikseen tutkimushankkeen
nettisivuilla www.tuvet.fi.
Lisätiedot
Pyydämme Teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkijalle/tutkimuksesta vastaavalle henkilölle.
Tutkijoiden yhteystiedot
Professori
Eija Kärnä
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka
+358505662404
Projektitutkija
Merja Mannerkoski
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Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka
+358504757024
Projektitutkija
Mirva Poikola
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka
+358055627998
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Tiedotteen liite: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa
Tässä tutkimuksessa käsitellään Teitä koskevia henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-astus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö)
mukaisesti. Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat:
Tutkimuksen rekisterinpitäjä on:
Itä-Suomen yliopisto
Helena Eronen, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu, 0505760282, helena.eronen@uef.fi
Tutkimuksessa Teistä kerätään seuraavia henkilötietoja:
Täydennyskoulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät henkilötiedot ovat: etunimi, sukunimi, nimenmukainen sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti, työpaikka.
Kyselylomakkeissa kerättävät henkilötiedot ovat sukupuoli ja ammatti.
Täydennyskoulutusten ilmoittautumistiedot ja kyselyiden tiedot eivät ole yhdistettävissä toisiinsa.
Tutkimusaineisto ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja.

Tutkimuksessa kerätään henkilötietojanne myös seuraavista lähteistä:
Henkilötietoja ei kerätä muista lähteistä. 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.
Tämän tieteellisen tutkimushankkeen tarkoituksena on vahvistaa vaativan erityisen tuen osaamista kehittämällä opettajankoulutusta sekä täydennyskoulutusta. Henkilötietoja käsitellään
tutkimushankkeessa koulutusmateriaalin ja koulutuksen arviointiin liittyvien kyselyiden kohdentamiseksi täydennyskoulutuksiin ilmoittautuneille henkilöille.
Henkilötietojenne käsittelyperuste on:
Tässä tutkimuksessa käsittelyperuste on yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan
julkisen vallan käyttö, tarkemmin tieteellinen tutkimus.
Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) on:
1.12.2018-30.6.2021
Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä:
Henkilöön yhdistettävissä olevat henkilötiedot poistetaan tutkimuksen päätyttyä. Tutkimusaineisto arkistoidaan Itä-Suomen yliopiston OneDrive-palvelimelle. Säilytys aika on viisi (5) vuotta
tutkimuksen päättymisen jälkeen.
Tietojen luovuttaminen tutkimusrekisteristä
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 yliopisto
Helena Eronen, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu, 0505760282, helena.eronen@uef.fi
Tutkimuksesta on laadittu tietosuojaseloste. Teillä on mahdollisuus tutustua tietosuojaselosteeseen ottamalla
yhteyttä:
Projektitutkija
Merja Mannerkoski
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka
+358504757024
TAI
Projektitutkija
Mirva Poikola
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka
+358055627998
Teistä kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Yksittäisille tutkimushenkilöille annetaan tunnuskoodi ja tieto säilytetään koodattuna tutkimustiedostossa. Aineisto analysoidaan koodattuna ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla, jolloin yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa ilman koodiavainta. Koodiavainta, jonka avulla yksittäisen tutkittavan tiedot ja tulokset voidaan tunnistaa, säilyttävät TUVET-tutkimusryhmä (Itä-Suomen yliopisto professori Eija Kärnä, yliopistonlehtori Aino Äikäs, projektitutkija Mirva Poikola, projektitutkija Merja Mannerkoski; Helsingin yliopisto yliopistonlehtori Elina
Kontu, tekninen avustaja Satu Peltomäki; Jyväskylän yliopisto yliopistonlehtori Raija Pirttimaa, projektitutkija
Elina Talja; Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala) eikä tietoja anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksittäisten tutkittavien tunnistaminen ole mahdollista. Tutkimustiedostoa ja tutkimuksen yhteydessä kerättyjä näytteitä säilytetään seuraavasti:
− ATK:lle talletettujen tietojen osalta palvelimen ja rekisterin ylläpito-oikeudet on muutamalla Tietotekniikkakeskuksen sekä Opinto- ja opetuspalvelut yksikön henkilöllä. Rekisterin lomakkeiden
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−

käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu järjestelmän sisäisellä hallintasysteemillä, joka perustuu henkilö- ja
lomakekohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Käyttäjätunnuksia hallinnoi Opinto- ja opetuspalvelut. Palvelin on
fyysisesti Tietotekniikkakeskuksen konehuoneessa, jonne on pääsy ainoastaan yksikön henkilökunnalla. Tekninen valvonta tapahtuu kulkutunnisteilla ja hälytykset menevät suoraan vartiointiliikkeelle.
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään tutkimuksen ajan Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella projektitutkija Merja Mannerkosken käytössä olevalla työhuoneella.

Kaikki tutkimukseen liittyvä aineisto säilytetään 5 vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään. Manuaalinen aineisto
tuhotaan tietoturvallisen asiakirjojen turvatuhoamisen kautta ja sähköinen aineisto poistetaan järjestelmästä
sekä tutkijan käytössä olevalta tietokoneelta.
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja voidaan käyttää myöhemmin opinnäytetöissä. Tutkittavilla on oikeus halutessaan saada tieto siitä ketkä ovat saaneet aineiston käytettäväkseen.

