
 

Maistuva koulu -tutkimus  

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA OPPILAIDEN HUOLTAJILLE  

 

Maistuva koulu -tutkimus  

 

Lapsenne koulu osallistuu lukuvuonna 2019–2020 Maistuva koulu - 

ruokakasvatusmallin vaikuttavuutta ja toteutettavuutta kartoittavaan 

tutkimukseen.   

  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lapsenne koulussa lukuvuoden 

aikana toteutettavan Maistuva koulu -ruokakasvatusmallin vaikutuksia 

oppilaiden ruokailutottumuksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin, sekä 

Maistuva koulu -mallin soveltuvuutta kouluympäristössä 

toteutettavaksi.  

  

Tutkimuksen avulla saadaan kerättyä arvokasta tietoa alakouluikäisten 

lasten ruokailutottumuksista, kokemuksista ja näkemyksistä 

kouluruokailuun liittyen sekä Maistuva koulu -mallin toteuttamisen 

vaikutuksista oppilaiden ruokailutottumuksiin. Kyselyt tarjoavat siten 

arvokasta tietoa Maistuva koulu -ruokakasvatusmallin kehitystyön 

tueksi alakouluikäisten lasten ruokailutottumusten ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi.  

 

Maistuva koulu -malli ja -hanke  

 

Tulevana lukuvuonna 2019–2020 luokanopettajat toteuttavat lapsenne 

koululla Maistuva koulu -ruokakasvatusmallin tehtäviä, joissa käsitellään 

hyvinvointia edistävän ruokavalion toteutusta ja kouluruokailua, osana 

opetustyötään kevääseen 2020 saakka. Ruokakasvatusmallin tehtäviä 

toteutetaan sekä oppitunneilla että kouluruokailun yhteydessä.   

 

Maistuva koulu -hankkeen tavoitteena on luoda oppilaita osallistava, eri 

oppiaineissa ja kouluruokailussa hyödynnettävä toimintamalli 

alakouluissa toteutettavan ruokakasvatustyön tueksi. Maistuva koulu -

mallin mukainen ruokakasvatus toteutuu koko koulun yhteistyöllä, 

ylittäen oppiainerajat ja integroiden myös kouluruokailu merkittäväksi 



 

osaksi opetusta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tarjota 

alakoulujen opettajille konkreettisia työvälineitä ruokakasvatuksen 

toteuttamiseksi, ja edistää alakouluikäisten lasten terveyttä ja 

hyvinvointia tukevia ruokailutottumuksia.   

 

Maistuva koulu -hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja 

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry. Hanke rahoitetaan Sosiaali- ja 

terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta.   

 

Lisätietoja mallista löydät osoitteesta www.maistuvakoulu.fi.  

 

Osallistuminen kyselytutkimukseen   

  

Maistava koulu -tutkimukseen osallistuvat 3.-6. luokkien oppilaat 

vastaavat syyslukukauden 2019 alussa sekä kevätlukukauden 2020 

lopussa kyselyihin yhteensä 2 kertaa lukuvuoden aikana. Kyselyillä 

kartoitetaan oppilaiden ruokailutottumuksia, osallistumista 

kouluruokailuun, kouluruokaan ja-ruokailuun liittyviä kokemuksia ja 

näkemyksiä sekä syömisen taitoa ja kehonkuvaa.   

  

Kyselyihin vastataan sähköisesti oppitunnilla luokanopettajan 

avustuksella. Vastaamiseen menee aikaa noin 20–30 minuuttia 

kerrallaan.   

 

Mikäli ette halua lapsenne osallistuva, tai lapsenne ei itse halua 

osallistua tutkimukseen, voitte kieltäytyä tutkimuksesta ilmoittamalla 

siitä lapsenne luokanopettajalle. Osallistuminen tutkimuslomakkeiden 

täyttämiseen on täysin vapaaehtoista ja voitte koska tahansa ilmoittaa 

muutoksesta.  

 

Kyselyyn osallistumiseen ei liity mitään riskiä. Oppilaat vastaavat 

kyselyyn nimettöminä koodin avulla. Kaikkia kerättyjä tietoja ja tuloksia 

käsitellään luottamuksellisesti ja siten, ettei tutkimuksen tuloksista voi 

tunnistaa ketään yksittäistä oppilasta.  

 

 

 

 

http://www.maistuvakoulu.fi/


 

Tutkimustuloksista tiedottaminen   

 

Kaikki tutkimuksesta tiedottaminen tapahtuu ilman yksittäisen oppilaan 

tunnistamista. Tutkimuksessa saaduista tuloksista tullaan kertomaan 

tieteellisissä kokouksissa ja kirjoittamaan suomalaisiin ja kansanvälisiin 

lehtiin. Tutkimuksesta ja sen tuloksista tullaan tiedottamaan myös 

mahdollisesti muissa medioissa. Tiedotusta tutkimuksen tuloksista 

tehdään sekä valtakunnallisella tasolla että tutkimukseen osallistuvissa 

hankekunnissa.  

 

Lisätietoja ja tutkijoiden yhteystiedot   

 

Jos teillä ilmenee kysyttävää Maistuva koulu -tutkimuksesta, voitte ottaa 

yhteyttä tutkimuksesta vastaavaan tutkijaan:  

 

Tanja Tilles-Tirkkonen,     

Hankekoordinaattori, Maistuva koulu -hanke  

Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen 

ravitsemustieteen yksikkö  

puh. 050 302 1552, tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi   

  

  

mailto:tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi


 

Liite 1  

Maistuva koulu -tutkimus  

TUTKIMUSTIEDOTTEEN LIITE OPPILAIDEN HUOLTAJILLE: Henkilötietojen 

käsittely tutkimuksessa 

 

 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa:  

Tässä tutkimuksessa käsitellään lastanne koskevia henkilötietoja 

voimassa olevan tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-

asetus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö) 

mukaisesti.      

 

Tutkimuksen rekisterinpitäjä on:    

Itä-Suomen yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio   

 

Tutkimuksessa kerättävät henkilötiedot:   

Tutkimuksessa lapseltanne kerätään henkilötiedoista sukupuoli, kunta, 

koulu ja luokka. Tutkittavana lapsellenne ei ole sopimukseen tai 

lakisääteiseen tehtävään perustuvaa velvollisuutta toimittaa 

henkilötietoja, vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista.  

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:   

Lapsenne henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tieteellisen 

tutkimuksen teko. Henkilötietoja kerätään, jotta tutkimuksessa voidaan 

yhdistää tutkimuksen aikana täytettävien kyselylomakkeiden 

vastaukset toisiinsa.  

 

Henkilötietojen käsittelyperuste:   

Henkilötietojen käsittelyperusteena on tieteellinen tutkimus.   

 

Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojen käsittelyaika):   

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan 8/2019-5/2020. Tutkimuksen 

tulokset analysoidaan 12/2023 mennessä.   

 

 Mitä henkilötiedoille tapahtuu tutkimuksen päätyttyä:   

Lapsenne henkilötiedot hävitetään sen jälkeen, kun tutkimuksen 

tulokset on analysoitu.   



 

Tietojen luovuttaminen tutkimusrekisteristä:    

Tietoja ei tulla luovuttamaan tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille 

missään vaiheessa tutkimusta.   

 

  Henkilötietojen mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:   

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ei tulla siirtämään EU:n tai ETA-alueen 

ulkopuolelle.   

    Koska lapsenne henkilötietoja käsitellään tässä tutkimuksessa, on 

lapsenne rekisteröity tutkimuksen aikana muodostuvassa 

henkilörekisterissä.   

 

Rekisteröitynä teillä/lapsellanne on oikeus:   

• saada tietoa henkilötietojen käsittelystä   

• tarkastaa lastenne koskevat tiedot   

• oikaista lapsenne tietoja   

• rajoittaa lapsenne tietojen käsittelyä   

• rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta tai 

käsittelyn rajoittamisesta 

• oikeus vastustaa tietojen käsittelyä  

• oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman 

lainmukaista perustetta  

• tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsotte, että 

henkilötietojanne on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti. 

 

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn 

tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan 

rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, 

käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei 

sovelleta.   

 

 Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.   

 

Tietosuojavastaavana tässä tutkimuksessa toimii:   

Helena Eronen   

sähköposti:helena.eronen@uef.fi   

puh. 050-5760282   

PL 111, 80101 Joensuu   

mailto:helena.eronen@uef.fi


 

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen 

päätöksentekoon.    

 

Tutkimuksesta on laadittu tietosuojaseloste. Teillä on mahdollisuus 

tutustua tietosuojaselosteeseen ottamalla yhteyttä tutkimuksesta 

vastaavaan tutkijaan:  

 

Tanja Tilles-Tirkkonen,      

Hankekoordinaattori, Maistuva koulu -hanke   

Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen 

ravitsemustieteen yksikkö   

Puh. 050 302 1552   

tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi    

 

Lapsestanne kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään 

luottamuksellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yksittäisille 

tutkimushenkilöille annetaan tulosten analysointia varten tunnuskoodi 

ja tieto säilytetään koodattuna tutkimustiedostossa. Aineisto 

analysoidaan koodattuna ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla, jolloin 

yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa ilman koodiavainta. 

Koodiavain on vain lapsenne luokanopettajan tiedossa, eikä 

tutkimuksen toteuttaville henkilöillä ole siihen pääsyä missään 

vaiheessa tutkimusta. Koodiavainta, jonka avulla yksittäisen tutkittavan 

tiedot ja tulokset voidaan tunnistaa, säilytetään lapsenne koululla 

tutkimuksen ajan, jonka jälkeen se hävitetään tuhoamalla. Lopulliset 

tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksittäisten 

tutkittavien tunnistaminen ole niistä mahdollista. Lopulliset 

tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksittäisten 

tutkittavien tunnistaminen ole niistä mahdollista. Tutkimusaineisto 

talletetaan sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksella ja salasanalla 

suojattuna yliopiston verkkolevylle ilman tunnistetietoja. 

Arkistoitavasta aineistosta ei voi tunnistaa tutkittavien henkilöllisyyttä. 

Tutkimuksen tulokset analysoidaan 12/2023 mennessä, jonka jälkeen 

tutkimusaineisto tuhotaan. Tutkittavilla on oikeus halutessaan saada 

tieto siitä, ketkä ovat saaneet aineiston käytettäväkseen.     

   

   

 

mailto:tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi  

