
 

TIEDOTE LAPSELLE/NUORELLE: KYSELYTUTKIMUS 

FinnChildAir_Long: Pitkittäinen näkökulma koulujen sisäilmaongelmista oireilevien oppilaiden 
psykososiaaliseen hyvinvointiin  

 

PYYNTÖ OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN 

Pyydämme sinua osallistumaan kyselyyn, jossa pyritään lisäämään tietoa siitä, miten koulujen 
sisäilmaongelmat vaikuttavat niistä oireilevien oppilaiden kaverisuhteisiin, koulunkäyntiin ja mielialaan. 
Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa FinnChildAir -tutkimusprojektia. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kysymykset käsittelevät oireiluasi, koulunkäyntiäsi, 
mielialaasi, kaverisuhteita, saamaasi tukea ja harrastuksiasi.  

Tähän tutkimukseen vastaaminen on tärkeää, koska koulujen sisäilmaongelmien psykososiaalisista 
seurauksista tiedetään hyvin vähän.  

Kyselyn lopuksi sinulta kysytään, voiko sinulle lähettää linkin seurantakyselyyn syksyllä 2022. Aineisto 
kerätään yhteensä kolme kertaa vuosien 2022–2023 aikana. On mahdollista, että tilannettasi seurataan 
myös tämän jälkeen. Mikäli haluat, voit osallistua tutkimukseen vain tämän kerran!  

Vastauksesi ja vanhempasi vastaukset tullaan liittämään toisiinsa. 

Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen sinulta pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Mikäli 
toivot lisätietoa tutkimuksesta, otathan yhteyttä tutkijoihin.  

 

TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, miten koulujen sisäilmaongelmat 
vaikuttavat sisäilmasta oireilevien yläasteikäisten oppilaiden kaverisuhteisiin, mielialaan ja 
koulunkäyntiin. Kerättyä aineistoa tullaan hyödyntämään kehittämis-, tutkimus- ja opetustarkoituksissa. 
Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää koulujen sisäilmaongelmien hoidon kehittämisessä. 
Todennäköisesti tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle suoraa hyötyä.  

Tutkimusaineisto tullaan mahdollisesti yhdistämään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämään 
TEAViisari-aineistoon antamasi koulun nimen avulla. Tiedonkeruu sisältää tietoja koulusta (esim. 
oppilasmäärä, onko koulussa havaittu ongelmia kuten home- tai kosteusvaurioita).  

 

 

 



TUTKIMUKSEN TOTEUTTAJAT 

Tutkimus tehdään Itä-Suomen yliopistossa ja tämä aineistokeruu toteutetaan yhteistyössä Suomen 
Vanhempainliiton Ratkaistaan yhdessä-hankkeen kanssa, jonka tavoitteena on tarjota tukea, apua ja 
neuvoja koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistyksille sisäilmatilanteissa.  

 

VAPAAEHTOISUUS 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää tutkimuksen koska tahansa. 
Mikäli et halua enää osallistua tutkimukseen, sinusta keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen 
mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.  

 

TUTKIMUKSEN LUOTTAMUKSELLISUUS 

Tutkimusaineistoa tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti. Tutkittavien yksityisyys 
tutkimusjulkaisuissa, konferenssiesityksissä ja opetusmateriaaleissa tullaan täysin suojaamaan. Tulokset 
raportoidaan siis siten, ettei sinua tai kouluja voida tunnistaa. 

 

TUTKIMUSTULOKSISTA TIEDOTTAMINEN 

Mikäli toivot, voit jättää tiedon siitä, mihin sähköpostiosoitteeseen sinulle voi lähettää tiivistelmän 
tutkimuksen keskeisimmistä löydöksistä. Tämän tiedottaminen tapahtuu aikaisintaan vuoden 2023 lopussa.  

 

TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 

Mikäli annat luvan, aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon (ks. https://www.fsd.tuni.fi/fi/) siten, ettei sinua voi 
tunnistaa. Aineisto, josta on poistettu tiedot, josta sinut voisi suoraan tunnistaa, säilytetään 
tietoturvallisesti säilytettynä tutkimusryhmän tutkimus- ja opetuskäytössä mahdollista myöhempää 
kouluaiheista tutkimusta ajatellen enintään 25 vuotta sen jälkeen, kun tutkimuksen aineistonkeruu on 
päättynyt.  

 

LISÄTIEDOT 

Pyydämme sinua tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkijalle/tutkimuksesta 

vastaavalle henkilölle. 

Tutkimuksen vastaava johtaja   Haastattelijan tiedot  

Eerika Finell VTT, professori     Sini Järnström, VTM 

Itä-Suomen yliopisto     Itä-Suomen yliopisto  

eerika.finell@uef.fi     sini.jarnstrom@uef.fi 

+358504536098 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä löydät täältä. Hankkeen tietosuojaseloste. 

 Lisää tietoa projektista täältä.   
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