
TIEDOTE VANHEMMALLE 

FinnChildAir_Long: Pitkittäinen näkökulma koulujen sisäilmaongelmista oireilevien oppilaiden 
psykososiaaliseen hyvinvointiin 

 

Pyyntö osallistua tutkimukseen 

 

Tämä kysely on suunnattu vanhemmille, joiden yläasteikäisen lapsen oireilu liitetään koulun 

sisäilmaan. Kysymmykset käsittelevät lapsenne oireilua, koulunkäyntiä, mielialaa, sosiaalisia 

suhteita ja saamaanne tukea. Kyselyssä pyritään lisäämään tietoa siitä, miten koulujen 

sisäilmaongelmat vaikuttavat niistä oireilevien lasten psykososiaaliseen hyvinvointiin. Kyselyyn 

vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. 

 

Mikäli annatte luvan, lähetämme vastaamisenne jälkeen sähköpostin, jossa on linkki lapsellenne 

suunnattuun kyselyyn. Vastauksenne ja lapsenne vastaukset tullaan liittämään toisiinsa 

antamanne sähköpostiosoitteen perusteella. Kyselyn lopuksi Teiltä kysytään myös, voiko Teille 

lähettää seurantakyselyn syksyllä 2022. 

 

Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen Teiltä pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumiseen. 

Mikäli toivotte lisätietoa tutkimuksesta, ottakaan yhteyttä allekirjoittaneisiin. Tutkimus tehdään 

Itä-Suomen yliopistossa ja aineistokeruu toteutetaan yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton 

kanssa. 

 

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 tarkoitus 

 

Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, miten koulujen 

sisäilmaongelmat vaikuttavat sisäilmasta oireilevien yläasteikäisten lasten psykososiaaliseen 

hyvinvointiin kuten kaverisuhteisiin, mielialaan ja koulunkäyntiin. Kerättyä aineistoa tullaan 

hyödyntämään tutkimus- ja opetustarkoituksissa. Tutkimuksen tuloksia on myös tarkoitus 

hyödyntää koulujen sisäilmaongelmien hoidon kehittämisessä. Todennäköisesti tutkimukseen 

osallistumisesta ei kuitenkaan ole Teille suoraa hyötyä. 

 

Tutkimusaineistoa tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti. Tutkittavien 

yksityisyys tutkimusjulkaisuissa, konferenssiesityksissä ja opetusmateriaaleissa tullaan täysin 

suojaamaan. 

Tutkimusaineisto tullaan mahdollisesti yhdistämään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 



keräämään TEAViisari aineistoon lapsenne koulun nimen avulla. Tiedonkeruu sisältää tietoja 

koulusta (esim. oppilasmäärä, onko koulussa havaittu ongelmia kuten home- tai kosteusvaurioita). 

Yhdistämisen jälkeen koulun nimi tuhotaan aineistosta. 

 

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 

 

Mikäli tutkittava antaa luvan, aineisto arkistoidaan pseudonymisoituna ja karkeistettuna 

Tietoarkistoon (ks. https://www.fsd.tuni.fi/fi/). Aineisto, josta on poistettu suorat tunnisteet 

(esim. nimi) säilytetään tietoturvallisesti säilytettynä tutkimusryhmän tutkimus- ja opetuskäytössä 

mahdollista myöhempää kouluaiheista tutkimusta ajatellen enintään 25 vuotta sen jälkeen, kun 

tutkimuksen aineistonkeruu on päättynyt. 

 

Lisätiedot 

 

Pyydämme Teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä 

tutkijalle/tutkimuksesta vastaavalle henkilölle. 

 

 

Tutkimuksen vastaava johtaja 

Eerika Finell VTT, professori 

Itä-Suomen yliopisto 

eerika.finell@uef.fi 

 

Tutkimusavustaja 

Sini Järnström 

sini.jarnstrom@uef.fi 

+358504536098 

 

Lisää tietoa projektista: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/finnchildair/ 

Tutkimuksen tietosuojaseloste 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä löydätte täältä: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

https://uefconnect.uef.fi/wp-content/uploads/2022/03/Tietosuojaseloste_FinnChildAir_long.pdf
https://uefconnect.uef.fi/wp-content/uploads/2022/03/Henkilotietojen_Kasitteleminen_liitteeksi.pdf

