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TIETOSUOJAILMOITUS TUTKIMUKSESTA CHILDCARE: TASA-ARVON KYSYMYKSET 
LASTEN PÄIVÄHOIDON, ESIOPETUKSEN JA HOIDON TUKIEN JÄRJESTELMÄSSÄ 

Kyseessä on haastattelututkimus, jossa haastatellaan uudestaan vuosina 2016 ja 2017 
haastateltuja noin yksivuotiainen lasten huoltajia. Haastattelut toteutetaan maalis-
kesäkuussa 2019, valmistuvat pääosin vuosien 2020 ja 2021 aikana. Haastatteluun 
osallistuminen ja siinä annettujen tietojen käyttö perustuu henkilöiden kirjalliseen 
suostumukseen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää 
milloin tahansa siihen asti, kun tuloksia ei ole raportoitu. Tutkimushanke on alkanut 2015 
ja se päättyy 30.4.2021. 
 
Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 
Tutkimushankkeessa, johon haastatteluaineistoa kerätään, tutkinaan miten nykyinen 
varhaiskasvatuspalvelujen ja lastenhoidon tukien järjestelmä toimii alueellisen sekä 
perheiden, vanhempien, sukupuolten ja lasten välisen tasa-arvon näkökulmasta. Useiden 
eri osakysymysten avulla analysoidaan vanhempien palvelujen ja tukien käytön ratkaisuja 
ja sitä, miten nykyinen palvelujärjestelmä ja sen kunnallinen vaihtelu suuntaavat perheiden 
lastenhoidon ratkaisuja ja samalla lasten varhaiskasvatuksen ”polkuja”. Nyt toteutettava 
haastattelututkimus keskittyy lasten ja perheiden arkeen, kun lapsi on noin nelivuotias. 
Osallistumalla haastatteluun huoltajat voivat tukea uuden lapsuutta, perheitä ja 
varhaiskasvatusta tasa-arvon näkökulmasta käsittelevän tutkimustiedon tuottamista. 
 
Haastattelujen toteuttaminen 
 
Toteutettavat haastattelut ovat muodoltaan vapaamuotoisia ja keskustelevia. Haastattelun 
kesto on noin 1,5 tuntia ja ne toteutetaan haastateltavalle sopivaan aikaan hänen 
valitsemassaan paikassa. Haastattelut nauhoitetaan ja ne ovat luottamuksellisia. 
Haastatteluteemat käsittelevät perheenne arkea, lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen 
järjestelyjä, mahdollista varhaiskasvatukseen osallistumista, asuinkuntaanne lapsiperheen 
elinympäristönä sekä työn ja perheen yhteensovittamista. 
 Haastatteluja toteutetaan yhteensä kymmenessä kunnassa eri puolella Suomea. 
Haastatteluiksi kutsutaan kaikki huoltajat, jotka vuosina 2016 ja 2017 toteutettavissa 
haastatteluissa ilmaisivat kiinnostuksensa jatkohaastatteluihin. Haastatteluihin 
osallistumisesta ei aiheudu haastateltaville kustannuksia. 
 
Henkilötietojen suojaaminen ja tutkimusaineistojen käyttö 
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Haastateltavien tietoja ei voida tunnistaa 
tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista. Julkaisuissa voidaan 
kuitenkin käyttää anonymisoituja suoria lainauksia haastattelujen keskustelusta. 
Henkilötietojen suojaamiseksi tutkimuksen aikana käytetään seuraavia suojatoimia: 1) 
henkilötietoja ei tallenneta erikseen mihinkään tiedostoon, 2) haastattelussa esiin tulevat 
henkilö- ja tunnistetiedot muutetaan (pseudonymisoidaan) ennen analyysiä niin, ettei 
puhujaa ole ulkopuolisten mahdollista tunnistaa, 3) tutkimusaineistoa säilytetään 
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Jyväskylän yliopiston tutkimusaineiston käsittelyä koskevien tietoturvakäytänteiden 
mukaisesti.  

Henkilötietojen suojaamisesta ja tutkimuksen toteuttamisesta vastaa tutkimuksen 
vastuullinen johtaja. Aineiston analyysiin (pseudonymisoiduissa muodossa) voi myös 
osallistua vastuullisen johtajan kanssatutkija(t), kun kyseessä on tieteellinen 
yhteisjulkaiseminen. Tutkimuksen vastuullisena johtajana ja sen yhteystahona toimii 
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Haastattelut arkistoidaan hankkeen päätyttyä puhtaaksikirjoitettuina ja tunnistetiedot 
poistettuina Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkimuseettisten ohjeiden mukaisesti 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimus- ja opetuskäyttöön, kun haastateltava 
antaa suostumuksensa arkistointiin.  Kun haastateltava ei halua haastatteluaan 
arkistoitavaksi, puhtaaksikirjoitettu haastattelu hävitetään viimeistään 31.12.2035 
Jyväskylän yliopiston IT-palvelujen antamia ohjeita seuraten. 
 
Haastateltavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 
 
Tutkimukseen osallistuvien vakuutusturva 
Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
henkilökunta ja toiminta on vakuutettu. Vakuutus sisältää potilasvakuutuksen, 
toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.  
 
Tutkimuksissa tutkittavat on vakuutettu Jyväskylän yliopiston puolesta tutkimuksen ajan 
ulkoisen syyn aiheuttamien tapaturmien, vahinkojen ja vammojen varalta. 
Tapaturmavakuutus on voimassa mittauksissa ja niihin välittömästi liittyvillä matkoilla (ei 
tutkittavan kotona). 
 
Tutkimuksen julkaiseminen 
Tutkimustuloksia julkaistaan kansainvälisissä ja kotimaisissa tieteellisissä julkaisuissa. 
Tulokset julkaistaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman laajasti avoimesti ns. open 
access -muodossa. Tutkimustuloksia esitellään myös tieteellisissä konferensseissa ja 
yliopisto-opetuksen yhteydessä. 


