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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA
New Cultural Horizons – Erityisiä taide- ja kulttuuriharrastuksia tukea tarvitseville nuorille
Pyyntö osallistua tutkimukseen
Teitä pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan ja kehitetään taide- ja kulttuuriharrastuksia erityisesti tukea tarvitsevien nuorten tarpeisiin. Tätä tavoitellaan selvittämällä harrastamisen nykytilaa sekä toiveita liittyen tuen tarpeeseen. Lisäksi selvitetään taidetta ja kulttuuria
opettavien ja ohjaavien osaamis- ja koulutustarpeita, jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa täsmäkoulutusta. Olemme arvioineet, että sovellutte tutkimukseen, koska olette a) tukea tarvitseva 12-19 nuori, b) hänen huoltajansa tai c) taide- ja kulttuuritoiminnan opettaja/ohjaaja.
Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän osuuttanne siinä. Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen
Teillä on mahdollisuus tiedustella tutkimuksesta tutkimuksen toteuttajalta: projektitutkija Satu
Piispa-Hakala (satu.piispa-hakala@uef.fi). Tutkimuksen laajan tietosuojaselosteen saa tutustuttavaksi häneltä.
Vapaaehtoisuus
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voitte keskeyttää vastaamisen koska
tahansa.
Tutkimuksen tarkoitus
Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tukea tarvitsevien nuorten taide- ja
kulttuuriharrastusten nykytilaa Pohjois-Karjalassa ja kehittää harrastustoimintaa selvityksen
pohjalta.
Tutkimustuloksista tiedottaminen
Tutkimuksesta julkaistaan yhteenvetokuvioita hankkeen verkkosivuilla sekä laajempi tutkimusraportti, jossa kyselyn tuloksia verrataan vastaavan kyselyn tuloksiin Venäjän Karjalassa. Tutkimuksen etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivuilla.
Tutkimuksen päättyminen
Tutkimus päättyy, kun sen tulokset on raportoitu, viimeistään 31.12.2022.
Lisätiedot
Pyydämme Teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkijalle/tutkimuksesta vastaavalle henkilölle.
Tutkijoiden yhteystiedot
projektitutkija Satu Piispa-Hakala, UEF/ Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto, satu.piispa-hakala@uef.fi, 0509112089
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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:
Satu Piispa-Hakala, Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto PL 11180101 Joensuu 050 911 2089satu.piispa-hakala@uef.fi
Tutkimuksessa Teistä kerätään seuraavia henkilötietoja:
Teiltä kerätään kyselyssä seuraavat henkilötiedot: nuoret: ikä ja tuen tarve harrastuksissa/ vanhemmat ja huoltajat: nuoren ikä ja tuen tarve harrastuksissa/ opettaja tai ohjaaja: nimi, nimenmukainen sähköpostiosoite sekä oppilaitos/organisaatio. Tutkittavana teillä ei ole sopimukseen
tai lakisääteiseen tehtävään perustuvaa velvollisuutta toimittaa henkilötietoja vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista.
Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus on:
Käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.
Henkilötietojenne käsittelyperuste on:
Käsittelyn peruste on yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus.
Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) on:
1.1.2020-31.12.2020
Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä:
Tutkimustiedot ja kerätty aineisto hävitetään yliopiston ohjeiden mukaisesti.
Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä
Tietoja ei luovuteta.
Henkilötietojenne mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
Tietojanne ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Koska henkilötietojanne käsitellään tässä tutkimuksessa, niin olette rekisteröity tutkimuksen
aikana muodostuvassa henkilörekisterissä.
Rekisteröitynä Teillä on oikeus:
•
•
•
•
•
•

saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
tarkastaa itseänne koskevat tiedot
oikaista tietojanne
rajoittaa tietojenne käsittelyä
rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta tai käsittelyn rajoittamisesta
oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
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•

oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Koska henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista
ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen
tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.
Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.
Tutkimuksesta on laadittu tietosuojaseloste. Teillä on mahdollisuus tutustua tietosuojaselosteeseen ottamalla yhteyttä Satu Piispa-Hakala, satu.piispa-hakala@uef.fi, 050 911 2089
Teistä kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Aineisto analysoidaan anonymisoituna ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla,
jolloin yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksittäisten tutkittavien tunnistaminen ole mahdollista.

