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TUTKIMUSTIEDOTE 
 
Sinua pyydetään mukaan tieteelliseen tutkimukseen. Tässä tiedotteessa kerrotaan, millainen 
tutkimus on kyseessä, mitä tietoja haluaisimme käyttää tutkimuksessa ja mitkä tahot toteuttavat 
tutkimuksen. Samalla kerromme siitä, kuinka henkilötietosi suojataan. Jos sinulla on kysyttävää, 
voit olla yhteydessä tutkimuksen vastuullisiin johtajiin. 

Tutkimuksen nimi, kesto ja rahoittaja 

DEQUAL: Luokkaistuva digiyhteiskunta – nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa 
imperatiiveissa ja kuvitelmissa. Tutkimus tehdään Itä-Suomen yliopistossa ja Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun (XAMK) Juvenia -yksikössä vuosina 2020–2024. Tutkimuksen rahoituksesta 
vastaa Suomen Akatemia. 

Tutkimuksen vastuulliset johtajat  
 
Päivi Armila, YTT, dos. yliopistonlehtori 
Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, PL 111, 80101 Joensuu 
p. 050 3628068 
email: paivi.armila@uef.fi 

 
Sari Tuuva-Hongisto, FT, projektipäällikkö 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- kehittämisyksikkö 
Juvenia, Patteristonkatu 3 D, 50100 Mikkeli 
p. 040 1626713 
email: sari.tuuva-hongisto@xamk.fi 

 
Tutkijat 
Kristiina Korjonen-Kuusipuro, FT, dos. 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- kehittämisyksikkö 
Juvenia, Patteristonkatu 3 D, 50100 Mikkeli 
email: kristiina.korjonen-kuusipuro@xamk.fi 
 
Biljana Stankovic, MA 
Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, PL 111, 80101 Joensuu 
p. 044 921 29 21 
email: biljana.stankovic@uef.fi 
 
Marta Choroszewicz, YTT 
Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, PL 111, 80101 Joensuu 
p. 050 330 9365 
email: marta.choroszewicz@uef.fi 
 
Ville-Samuli Haverinen, YTM 
Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, PL 111, 80101 Joensuu 
p. 044 55 22 505 
email: ville-samuli.haverinen@uef.fi 
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Tutkimuksen tarkoitus 
 
Digitalisaation katsotaan Suomessa luovan yhdenvertaisia mahdollisuuksia nuorille. Nuoret ovatkin 
ottaneet digitaaliset valikoimat luontevaksi osaksi arkeaan, sosiaalisuuttaan ja asioidensa 
hoitamista. Tilastot osoittavat kuitenkin, että kaikille nuorille digitaalisuuden hyödyntäminen ei ole 
samalla tavalla mahdollista. DEQUAL-tutkimus selvittää digitalisaation merkitystä 
yhdeksäsluokkalaisten nuorten arjessa ja tulevaisuudensuunnitelmissa kolmella erityyppisellä 
alueella Suomessa. Tutkimuksessa kysytään, mitä nuorten keskinäisiä eroja ja epäreiluuksia 
digitalisaatio kaventaa, mitä kenties ylläpitää tai kasvattaa. 

Hankkeessa tehdään kysely sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluita. Ensimmäiset haastattelut 
toteutetaan vuonna 2021 ja samoja nuoria pyritään tavoittamaan uudelleen vuonna 2023.Tämän 
lisäksi tehdään digitaalisen ympäristön havainnointia nuorten seuraamilla tahoilla. 
Tutkimushankkeella on tutkimusluvat kaikilta tutkimuspaikkakunnilta koulujen kanssa tehtävään 
yhteistyöhön ja aineistonkeruuseen. Tutkimuksesta kiinnostuneet nuoret ovat kuulleet 
tutkimushankkeesta todennäköisimmin koulunsa kautta.  

 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 
 
Pyydämme sinua osallistumaan tähän tutkimukseen. Olemme arvioineet, että soveltuisit mukaan 
tutkimukseen, koska kuulut tutkittavaan ikäryhmään ja asut yhdellä tutkimuksen kohteena olevista 
paikkakunnista. Sinulla on mahdollisuus tehdä kysymyksiä tutkimuksesta, kun olet perehtynyt 
tähän tiedotteeseen ja tiedotteen liitteenä olevaan tietosuojaselosteeseen.  

 
Vapaaehtoisuus 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää tutkimuksen koska 
tahansa. Mikäli keskeytät tutkimuksen tai peruutat suostumuksen, keskeyttämiseen ja 
suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana 
tutkimusaineistoa. 
 
Tutkimustuloksista tiedottaminen  

Tutkimustuloksia ja kerättyä aineistoa käytetään ainoastaan sellaisessa muodossa, jossa 
yksittäistä tutkittavaa ei voida tunnistaa. Tuloksista raportoidaan: 

• Kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja populääreissä julkaisuissa (kuten 
ammattilehdissä) 
• Lehdistötiedotteissa, radio-, televisio- ja lehtihaastatteluissa 
• Koulutusmateriaaleissa, ml. luennot ja mahdolliset täydennyskoulutuksen Itä-Suomen yliopiston 
ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille  
• Kansallisissa ja kansainvälisissä konferenssiesityksissä, esitelmissä, seminaareissa ja 
työpajoissa  
• Opinnäytetöissä 
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Tutkittavan oikeudet 

Henkilötietojen käsittelyperuste: Tutkittavan suostumus 
Oikeus saada pääsy tietoihin 
Oikeus oikaista tietoja 
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetus sisältää tutkimustarkoitukseen liittyvän erityisen 
poikkeuksen tähän liittyen, ks. alempana) 
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (ei koske täysin manuaalista henkilötietojen käsittelyä) 

 
Henkilötietojen käsittelyperuste: Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tieteellisen 
tutkimuksen suorittamiseksi 
Oikeus saada pääsy tietoihin 
Oikeus oikaista tietoja 
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

 

LIITE: Tietosuojaseloste  
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LIITE: Tietosuojaseloste 

DEQUAL: Luokkaistuva digiyhteiskunta – nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa 
imperatiiveissa ja kuvitelmissa -tutkimushankkeen tietosuojaseloste 

Tietosuojalaki 2018/1050, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.  

1. Rekisterinpitäjä 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK  

Yhteisrekisterinpitäjät: 
Itä-Suomen yliopisto 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Sari Tuuva-Hongisto, FT, projektipäällikkö 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- kehittämisyksikkö 
Juvenia, Patteristonkatu 3 D, 50100 Mikkeli 
p. 040 1626713 
sari.tuuva-hongisto@xamk.fi 
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
Henkilötietojasi käsitellään tieteellistä tutkimusta varten. Vain tutkimuksen vastuullisilla 
johtajilla, tutkijoilla ja mahdollisilla tutkimusavustajilla on pääsy tutkimuksen henkilötietoihin. 
Tutkimuksesta raportoidaan 05siten, ettei yksittäisiä tutkittavia voi tunnistaa.  

 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen 
sekä kansalliseen tietosuojalakiin. Tieteellinen tutkimus on tietosuoja-asetuksen tarkoittama 
yleisen edun mukainen tehtävä, jolloin yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus on 
käsittelyperuste henkilötiedoille (Tietosuojalaki). Tietosuoja-asetuksessa (resitaali 159) 
tutkimuksen käsite kattaa myös TKI-toiminnan. 
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
DEQUAL: luokkaistuva digiyhteiskunta – nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa 
imperatiiveissa ja kuvitelmissa 
Luonne: Tutkimushanke 
Kesto: 01.09.2020 - 31.08.2024 
Suorittajat: Päivi Armila, Sari Tuuva-Hongisto, Biljana Stankovic, Marta Choroszewicz, Kristiina 
Korjonen-Kuusipuro, Ville-Samuli Haverinen 
 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
Ikä, sukupuoli, asuinpaikka sekä yhteystiedot (puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite). 
Tiedot saadaan sinulta itseltäsi. 
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7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. 
 
8. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella? 
Tutkimuksessa ei luovuteta tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Xamkissa käytetään 
tallennustilana pilvipalveluita (Teams ja OneDrive). Microsoft saattaa siirtää näihin palveluihin 
tallennettua tietoa tai niiden varmuuskopioita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Microsoftin 
tietosuojalauseke on luettavissa osoitteesta: https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement 
 
9. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 
Tieteellisessä tutkimuksessa on tarpeellista säilyttää tutkimusaineistot pidempiaikaisesti, jotta 
tutkimustulokset voidaan verifioida ja jo kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan käyttää 
jatkotutkimukseen ja uusiin tieteellisiin tutkimuksiin. Tässä hankkeessa huolellisesti anonymisoitu 
aineisto toimitetaan hankkeen päättymisen jälkeen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tulevaa 
tutkimuskäyttöä varten.  
 
10. Miten henkilötietoni suojataan? 
Tutkimuksessa täyttyvät seuraavat edellytykset, joilla turvataan oikeuksiasi:  
☒ Tutkimuksella on tutkimussuunnitelma  
☒Tutkimuksen vastuuhenkilöt ovat: Päivi Armila ja Sari Tuuva-Hongisto 
☒Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain tätä tutkimustarkoitusta varten sekä muutoinkin 
toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.  
☒Tutkimuksen osalta on tehty eettinen ennakkoarviointi: Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun eettisen toimikunnan kokous 1.2.2021 

 
Lisäksi tutkimusaineistot anonymisoidaan aina kun se on mahdollista. Tutkimustulokset julkaistaan 
siinä muodossa, ettei yksittäinen henkilö ole yleisesti tunnistettavissa. Tiedot tallennetaan 
tietojärjestelmään, jonka käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin 
pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.   

 
12. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 
Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän 
tietosuojailmoituksessa (xamk.fi/tietosuojailmoitus). 
 
Voit ottaa yhteyttä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston 
tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysymyksiä tai vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn 
osalta:  

 

Tietosuojavastaava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Markus Häkkinen  
Puhelin: 040 1981150 
Sähköposti: tietosuojavastaava@xamk.fi 
 
Tietosuojavastaava Itä-Suomen yliopisto: Helena Eronen  
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Puhelin: 0505760282 
Sähköposti: helena.eronen@uef.fi 
 

 
Jos koet, että henkilötietoja on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on sinulla oikeus 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 
 

 


