
 

TIEDOTE VANHEMMALLE: HAASTATTELUTUTKIMUS 

 

FinnChildAir_Long: Pitkittäinen näkökulma koulujen sisäilmaongelmista oireilevien oppilaiden 

psykososiaaliseen hyvinvointiin  

 

PYYNTÖ OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN 

Pyydämme Teitä osallistumaan haastattelututkimukseen, joka on suunnattu yläkouluikäisille lapsille, joiden 

koulun sisäilmaan liitetty oireilu on edellyttänyt joustavia opetusjärjestelyjä (esim. opiskelua eri tilassa 

kuin muut luokkatoverit) sekä heidän vanhemmilleen. 

Haastattelututkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa FinnChildAir -tutkimusprojektia, jossa 

pyritään lisäämään tietoa siitä, miten koulujen sisäilmaongelmat vaikuttavat voimakkaasti oireilevien lasten 

psykososiaaliseen hyvinvointiin. Haastattelu käsittelee lapsen oireilua, koulunkäyntiä, mielialaa, sosiaalisia 

suhteita ja tukea. Sekä vanhemman että lapsen haastattelu kestää noin 30–45 minuuttia.  

Haastattelut tehdään kolme kertaa vuosien 2022–2023 aikana. On mahdollista, että lapsenne tilannetta 

seurataan myös tämän jälkeen. Ensimmäinen lapsen ja hänen vanhempansa haastattelu tehdään keväällä 

2022. 

 

TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, miten koulujen sisäilmaongelmat ja 

niihin liittyvät joustavat opetusjärjestelyt vaikuttavat sisäilmasta oireilevien yläasteikäisten lasten 

psykososiaaliseen hyvinvointiin kuten 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 Teille suoraa hyötyä.  

 

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 voitte keskeyttää tutkimuksen koska tahansa. 

Mikäli keskeytätte tutkimuksen tai peruutatte suostumuksen, teistä 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 vastaajia tai kouluja voida tunnistaa. 

 

TUTKIMUSTULOKSISTA TIEDOTTAMINEN 

Mikäli toivotte, voitte jättää tiedon siitä, mihin sähköpostiosoitteeseen teille voi lähettää tiivistelmän 

tutkimuksen keskeisimmistä löydöksistä. Tämän tiedottaminen tapahtuu aikaisintaan vuoden 2023 lopussa.  

 

TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 

Tekstimuotoon muunnetut haastattelut, joista on poistettu suorat tunnisteet (esim. nimet) säilytetään 

tietoturvallisesti tutkimusryhmän tutkimus- ja opetuskäytössä mahdollista myöhempää kouluaiheista 

tutkimusta ajatellen pysyvästi. Ääninauhat säilytetään enintään 10 vuotta. Mikäli tutkittava antaa luvan, 

aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon soveltuvin osin, mikäli mahdollista. 

 

LISÄTIEDOT 

Pyydämme Teitä 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 

 

 

Lisää tietoa tutkimuksesta löydät täältä.   

Tutkimuksen tietosuojaseloste. 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 
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