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Asia TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄMINEN/  

Ihmeelliset vuodet TCM-tutkimus 

 

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on käynnistänyt syk-

syllä 2021 Ihmeelliset vuodet - ryhmänhallinnan TCM (Teacher Class-

room Management) menetelmäkoulutuksiin liittyvän tutkimuksen. Ih-

meelliset vuodet -ryhmänhallinnan menetelmäkoulutuksen tavoitteena 

on lisätä varhaiskasvatuksen ja alakoulujen henkilöstön myönteisiä ryh-

mänhallintataitoja sekä tarjota keinoja vähentää lasten haastavaa käytös-

tä. Tutkimushanketta johtaa lastenpsykiatrian professori Andre Souran-

der. 

 

Ihmeelliset vuodet -ohjelman kansallinen kotipesätoiminta on Turun 

yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa. Tutkimuksen tavoit-

teena on tuottaa tietoa ammattilaisille tarkoitetun Ihmeelliset vuodet -

ryhmänhallintamenetelmän soveltuvuudesta ja hyödyistä Suomessa. 

Tutkimuksessa selvitetään a) missä määrin menetelmäkoulutus on yh-

teydessä osallistujien lapsiryhmän hallintaan liittyvään tiedolliseen ja 

taidollisen osaamiseen, b) sekä työssä jaksamiseen. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on antaa tietoa psykososiaalisen menetelmän kansallisesta im-

plementaatiosta. 

 

Tutkimuksesta vastaa kollegiumtutkija Miika Vuori, miika.vuori@utu.fi 

tai  puhelimitse 050 472 8192. 

 

Päätös Päätän myöntää tutkimusluvan Katja Toivoselle Ihmeelliset vuodet 

TCM -tutkimuksen toteuttamista varten Lapinjärven kunnassa.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on tutkittavalle vapaaehtoista, ja tutkijan 

on hankittava tutkittavilta suostumus tutkimuksen toteuttamiseksi. Tut-

kimustuloksista ei saa käydä ilmi yksilöitävissä olevia henkilötietoja, 

eikä yksikköä ja kuntaa koskevia tietoja saa esittää siten, että Lapinjär-

ven kunnan tiedot olisivat yksilöitävissä tutkimusaineistosta kuntana 

eikä yksiköittäin. Tutkimuksen valmistuttua Katja Toivosen tulee toimit-

taa tutkimustulokset ja kappale tutkimuksesta sähköisenä raporttina 

kunnan käyttöön. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 
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Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Tavoitteena on tuottaa tietoa Ihmeelliset vuodet –vanhempainohjaus- ja 

ryhmänhallintamenetelmien käyttöönotosta ja siihen vaikuttavista teki-

jöistä sekä niiden vaikutuksesta kohderyhmiin. 

 

Tutkimukseen osallistuvat käsitellään anonyymisti. Tutkijoiden käsitte-

lemissä aineistoissa jokaiselle henkilölle annetaan tunnistenumero. Tut-

kijoiden käsittelemät aineistot eivät myöskään sisällä 

tutkittavien sähköpostiosoitteita.  

 

Tutkimusaineistoja käsittelevät ainoastaan tutkimusryhmän jäsenet eikä 

niitä luovuteta Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen 

suojatun käyttöympäristön ulkopuolelle. Turun yliopiston Lastenpsykiat-

rian tutkimuskeskus vastaa tietojen säilymisestä luottamuksellisina ja 

tutkimusaineiston tietoturvallisesta säilyttämisestä. 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 

Kustannukset Ei kustannuksia 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

29.11.2021 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Katja Toivonen 

Thelma Lill-Smeds 

Miika Vuori 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 
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tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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