
 

 
 
 
 
 
 
OPPILAAN suostumusasiakirja 
13.5.2013  
   

SUOSTUMUS TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 
 

Mind the Gap -kyselytutkimus 
 
Tämä tutkimuslupa käsittää ainoastaan kyselylomakkeeseen vastaamisen. 
 
Minua on pyydetty osallistumaan Mind the Gap -tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kerätä 
kyselylomakkeilla tietoa omista ajatuksistani ja kokemuksistani koskien koulunkäyntiä, kaverisuhteita, 
hyvinvointia ja tietoteknologiaa. Minusta kerätään myös oppiainekohtaisia suoritustietoja. Tutkimusta 
toteutetaan ala – ja yläasteen opintojeni ajan sekä mahdollisesti myöhemmällä koulupolullani. Kyselyt 
täytetään koulussa kouluajalla.  
 
Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt tutkimuksesta kertovan tiedotteen. Tiedotteesta olen saanut 
riittävän selvityksen tutkimuksesta ja sen yhteydessä suoritettavasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja 
luovuttamisesta. Tiedotteen sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saanut riittävän 
vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita 
osallistumistani tutkimukseen. 
 
Annan luvan itseäni koskevien ja tutkimuksen kannalta tarpeellisten tietojen keräämiseen 
tutkimusrekisteriin. Kaikki minusta tutkimuksen aikana kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja 
pääsy aineistoon on ainoastaan tutkimuksen tekoon osallistuvilla henkilöillä. 
  
Ymmärrän, että osallistumiseni tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Minulla on oikeus 
milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen 
osallistuminen. Tutkimuksesta kieltäytymisellä tai sen keskeyttämisellä ei ole jatkoseurauksia. Olen 
tietoinen siitä, että minusta keskeyttämiseeni mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana 
tutkimusaineistoa. 
 
Vahvistan osallistumiseni tähän kyselytutkimukseen: Kyllä__ Ei__  
 
 
_________________________________________ ____________________ 
Oppilaan allekirjoitus   Syntymäaika 
 
 
_________________________________________ ____________________ 
Nimen selvennys   Päiväys  
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 

HUOLTAJAN suostumusasiakirja 
13.5.2013 
 

SUOSTUMUS TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 
 

Mind the Gap -kyselytutkimus 
 
Tämä tutkimuslupa käsittää ainoastaan kyselylomakkeeseen vastaamisen.  
 
Olen saanut Mind the Gap -tutkimusta koskevan tiedotteen ja ymmärtänyt tutkimusta koskevat tiedot. 
Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta tutkimuksen vastaavilta henkilöiltä tai 
yhteyshenkilöiltä. Minulla on ollut myös riittävästi aikaa harkita lapseni osallistumista tutkimukseen.  
Myös lapselleni on kerrottu tutkimuksesta ja hänen mielipiteensä tutkimukseen osallistumisesta on 
selvitetty. Olen myös nähnyt ja lukenut lapseni allekirjoittaman suostumusasiakirjan ja kuullut hänen 
myönteisen mielipiteensä kyselytutkimukseen osallistumisesta.  
 
Ymmärrän, että lapseni osallistuminen tähän tutkimukseen on vapaaehtoista ja voin perua tämän 
suostumuksen, ja keskeyttää hänen osallistumisensa tutkimukseen milloin tahansa ennen 
tutkimuksen päättymistä. Tutkimuksen keskeyttäminen ei aiheuta mitään jatkoseurauksia. Olen 
tietoinen myös siitä, että keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.  
 
Annan suostumukseni siihen, että lapseni osallistuu tähän kyselytutkimukseen: Kyllä__ Ei__ 
 
 
____________________________________________________________ 
Lapsen nimi 
 
____________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus 
 
____________________________       _____________________________ 
Nimen selvennys                                      Päiväys 

 

 

 

 

 

 

 


