
TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

20.4.2016

1a
Tutkimus-
rekisterin-
pitäjä

Nimi

Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Osoite

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 014-260 1211
1b
Yhteistyö-
hankkeena
tehtävän tut-
kimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

Tutkimuksen osapuolet: Jyväskylän yliopisto (JY)/Kasvatustieteiden laitos, Tampereen yliopisto
(TaY)/Kasvatustieteiden yksikkö sekä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos

Kyselystä vastaavat kaikki yksiköt yhdessä, haastattelusta JY ja TaY

1c
Tutkimuksen
vastuullinen
johtaja tai
siitä
vastaava
ryhmä

Maarit Alasuutari, professori (JY, vastuullinen johtaja)
Kirsti Karila, professori (TaY)
Katja Repo, professori (TaY)
Johanna Lammi-Taskula, tutkimuspäällikkö (THL)

1d
Tutkimuksen
suorittajat

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja

Johanna Hietamäki, Eija Räikkönen, Anna Siippainen, Anu Kuukka, Johanna Mykkänen, Petteri
Eerola, Maiju Paananen

2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Maarit Alasuutari
Osoite

Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 040-8053513, maarit.alasuutari@jyu.fi
3
Tutkimus-
rekisteri

Rekisterin nimi

Childcare-pitkittäistutkimus
kertatutkimus  seurantatutkimus

Tutkimuksen kesto

2015-2020
4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

Childcare-tutkimuksella selvitetään tasa-arvon kysymyksiä kuntien varhaiskasvatus- ja
esiopetuspalveluissa sekä lastenhoidon tukien järjestelmissä. Kiinnostuksen kohteena on alueellisen
sekä perheiden, vanhempien, sukupuolten ja lasten välisen tasa-arvon toteutuminen.
Tutkimus tehdään kymmenessä kunnassa (Helsinki, Hamina, Jyväskylä, Lieksa, Oulu, Kittilä,
Tampere, Jalasjärvi, Salo ja Ulvila) monimenetelmäisenä seurantatutkimuksena. Ensimmäinen
tiedonkeruu toteutetaan vuonna 2016, jolloin tietoa kerätään kyselyllä ja teemahaastahaastatteluin
n. 1-vuotiaiden eli 1.10.2014-30.9.2015 syntyneiden lasten huoltajilta. Kyselyn avulla kerätään tietoa
vastaajan elämäntilanteesta (perhe- ja työtilanne), lapsen hoitojärjestelyistä ja hoitomuodon
valintaan vaikuttaneista seikoista, perhevapaiden käytöstä ja vanhemmuudesta. Laadullisen
teemaaastattelun avulla syvennetään tietoa kyselyn aiheista. Seurantatutkimus (kysely +
teemahaastattelu) aiotaan toteuttaa v. 2018 lasten ollessa n. 4-vuotiaita.
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5
Rekisterin
tietosisältö

Kaikkien kyselyn kohdejoukkona olevien huoltajien osalta rekisterissä on seuraavat tiedot:
- Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän henkilö- ja osoitetiedot 1.10.2014-30.9.2015
syntyneiden lasten huoltajista: suku- ja etunimet, sukupuoli, osoite, äidinkieli ja asuminen lapsen
näkökulmasta (asuuko samassa/eri osoitteessa lapsen kanssa).

Tutkittavilta saadaan kysely- ja haastattelutietoa. Lisäksi kyselyyn osallistuneilta tutkittavilta
tiedustellaan
- suostumusta Kansaneläkelaitokselta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä
Tilastokeskukselta hankittavien rekisteritietojen käyttöön
- halukkuutta osallistua haastatteluun ja/tai arvontaan. Tutkittavilta, jotka ilmaisevat haluavansa
osallistua haastatteluun ja/tai arvontaan, tallennetaan em. tietojen lisäksi puhelinnumero ja
sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteritietojen käyttöön suostuneilta tutkittavilta tiedustellaan
henkilöturvatunnusta, joka tallennetaan tutkittavien suostumuksella.

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet

Nimi ja osoite on saatu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Suostumus
Kansaneläkelaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tilastokeskuksen rekisteritietojen
käyttöön sekä tutkittavien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saadaan tutkittavilta itseltään.

7
Tietojen
sään-
nönmukaiset
luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto: Tunnusnumeroin varustetut kyselylomakkeet ja haastattelumateriaali
säilytetään lukituissa arkistotiloissa, joihin pääsee vain kulkuluvalla/elektronisella avaimella.
ATK:lla käsiteltävät tiedot:

käyttäjätunnus salasana  käytön rekisteröinti  kulun valvonta
 muu, mikä:
 Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

 Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusai-
neiston hävit-
täminen tai
arkistointi

 Tutkimusrekisteri hävitetään.
 Tutkimusrekisteri arkistoidaan  ilman tunnistetietoja  tunnistetiedoin

Mihin: Varsinainen tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja: manuaalinen aineisto
kulkuluvalliseen, lukittuun arkistotilaan ja elektroninen aineisto Yhteiskuntatieteelliseen
tietoarkistoon. Henkilötiedot sekä tutkittavien tunnusnumerot henkilötietoihin yhdistävä koodiavain
säilytetään kassakaapissa, joka on erillisessä lukitussa arkistotilassa, johon pääsee vain
kulkuluvalla/elektronisella avaimella. Henkilötietoja käytetään vain aineistonkeruuvaiheessa
tutkittavien yhteydenottoa varten. Koodiavain hävitetään seurantatutkimuksen toteuttamisen jälkeen
Childcare-hankkeen rahoituksen loppuessa v. 2020.


