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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA INTERVENTIOON OSALLISTUVILLE VANHEMMILLE 
 
Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI) -hankkeen Itä-Suomen yliopiston osahankkeen 
interventiotutkimus 
 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Teitä ja huollettavaanne pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan vanhempien tiede-
pääomaa ja 3–4-luokkalaisten tiedepääoman kehittymistä kouluopetuksessa toteutettavien in-
terventioiden eli luokassa tapahtuvien kokeilujen avulla. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Tei-
dän osuuttanne siinä. Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen Teillä on mahdollisuus esittää kysy-
myksiä ottamalla yhteyttä Sini Kontkaseen (Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu. sini.kontka-
nen@uef.fi, 050 5707945). Kyselyn alussa Teiltä pyydetään suostumus tutkimukseen osallistu-
misesta itsenne ja huollettavanne osalta.   

 
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 tutkimusai-
neistoa. 

 
Tutkimuksen tarkoitus 

 
Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on vanhempien tiedepääoman kartoittaminen ja alakou-
luikäisten tiedepääoman kehittämiseen tähtäävien interventioiden eli luokassa tapahtuvien kokeilujen 
toteuttaminen. Vanhempien tiedepääomakyselyssä selvitetään vanhempien näkemyksiä ja asenteita 
tiedettä ja tieteellistä toimintaa kohtaan sekä näkemyksiä ja kokemuksia tiedekasvatuksesta. Lapsille 
tehtävässä interventiotutkimuksessa selvitetään lasten näkemyksiä tieteestä ja tiedeaineiden opiske-
lusta koulussa. Lisäksi heidän kanssaan tehdään erilaisia tutkimustehtäviä veteen ja ravintoon liittyen, 
joissa perehdytään tieteelliseen tietoon, tiedeammatteihin ja tieteellisestä tiedosta keskusteluun. Kes-
kustelutehtäviä, joissa lapset esittävät näkemyksiään veteen ja ravintoon liittyen, nauhoitetaan. Inter-
vention avulla tuotetaan materiaalia tiedepääoman opettamiseksi koulussa. Tutkimus on osa Suomen 
akatemian rahoittamaa FINSCI-hanketta.  

 
Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimustuloksista tiedotetaan ensisijaisesti kansainvälisissä tiedejulkaisuissa ja konferensseissa 
sekä opinnäytetöissä. Yksittäisen vastaajan tunnistaminen estetään.  

 
Lisätiedot 

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

 
Tutkijoiden yhteystiedot  

Professori Sari Havu-Nuutinen, sari.havu-nuutinen@uef.fi, puh: 050 442 2356 Tutkijatohtori Sini 
Kontkanen, sini.kontkanen@uef.fi, puh. 050 570 7945 
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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 yliopisto: Professori Sari Havu-Nuutinen, sari.havu-nuutinen@uef.fi, puh: 050 442 
2356 Yliopistolehtori Sini Kontkanen, sini.kontkanen@uef.fi, puh. 050 570 7945 
 
Tutkimuksessa Teistä kerätään seuraavia henkilötietoja: 
Vanhempien kyselyyn vastaaminen tapahtuu Webropol -työkalua käyttäen. Tässä yhteydessä 
saattaa jäädä vastaajan ip-osoite järjestelmään, mutta se ei tule tutkijoiden tietoon. Lisäksi kyse-
lyssä tallentuu lapsen nimi, jolle lupa annetaan tai ei anneta. Lasten kyselylomakkeeseen (alku-
mittaus ja loppumittaus) vastaavilta oppilailta kysytään vastaajan nimi, vastaajan sukupuoli, 
luokka-aste, oppilaan kotikieli, huoltajien ammatti. Interventioiden argumentointitehtävien pro-
sessia tallennetaan äänentallentimilla ja/tai video- ja valokuvin.  
 
Tutkimuksessa kerätään henkilötietojanne myös seuraavista lähteistä: 
 
Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus on: 
Käsittelyn tarkoituksena on tieteellinen tutkimus. 
 
Henkilötietojenne käsittelyperuste on: 
Henkilötietojen käsittelyperuste on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus. 
 
Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) on: 
Tutkimus kestää henkilötietojen käsittelyn osalta vuoden 2032 loppuun. 
 
Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä: 
Tutkimuksen päätyttyä henkilötietoja sisältävä aineisto hävitetään. 
 
Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä 
Tutkimusaineistoa voidaan antaa opinnäytetyön tekijöille, jotka liittyvät osaksi tutkimusryhmää. 
Opinnäytetyöt valmistuvat osana tutkimuksen raportointia. Tällöin aineisto on tiedollisesti mini-
moitua. Näiden henkilöiden kanssa tehdään käyttö- ja tietosuojasopimus. 

 
 Henkilötietojenne mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: 

Tietoa voidaan siirtää tiedollisesti minimoituna tai pseudonomisoituna eli kaikki henkilötiedot 
aineistosta poistettuna ja muutettuna koodeiksi  EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tutkijat voivat 
matkustaa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle ja heillä on mukanaan tietokoneet. Matkoilla käyte-
tään Itä-Suomen yliopiston työkoneita ja niiden suojaustaso (Bitlocker, UEFAD-kirjautuminen) 
on erittäin korkea. 
 
Koska henkilötietojanne käsitellään tässä tutkimuksessa, niin olette rekisteröity tutkimuksen 
aikana muodostuvassa henkilörekisterissä. 
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Rekisteröitynä Teillä on oikeus: 

• saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

• tarkastaa itseänne koskevat tiedot 

• oikaista tietojanne 

• rajoittaa tietojenne käsittelyä 

• rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta tai käsittelyn rajoittami-

sesta  

• oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

• oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista pe-

rustetta 

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

käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti 

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätie-

toja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, 

oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovel-

leta. 

Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.  
 
Tutkimuksesta on laadittu tietosuojaseloste. Teillä on mahdollisuus tutustua tietosuojaselostee-
seen ottamalla yhteyttä Yliopistolehtori Sini Kontkanen, sini.kontkanen@uef.fi, puh. 050 570 
7945 
 
Teistä kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyt-
tämällä tavalla. Aineisto analysoidaan koodattuna ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla, jolloin 
yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan ryhmäta-
solla eikä yksittäisten tutkittavien tunnistaminen ole mahdollista. Tutkimustiedostoja säilytetään 
tutkimuksen ajan Itä-Suomen yliopiston tietojärjestelmissä 10 vuotta, jonka jälkeen ne hävite-
tään ylikirjoittamalla tiedostot. 
 

 


