
 
 
Hyvä Turun klassillisen lukion oppilas, 

  

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti toteuttaa luokallasi keväällä 2022 

Kansainvälinen nuorisorikollisuuskysely (ISRD4) -kyselytutkimuksen. Kysely kerätään 13–17-vuotiailta 

nuorilta satunnaisesti valituissa helsinkiläisissä ja turkulaisissa oppilaitoksissa.  

 ISRD4 on kansainvälinen tutkimushanke, joka toteutetaan noin 50 eri maassa. Tutkimus kartoittaa 

laajasti nuorten taustatietoja sekä rikollisuuteen liittyviä kokemuksia ja asenteita. ISRD4-hankkeen lisäksi 

kerättävää tutkimusaineistoa käytetään myös muussa Helsingin yliopiston tutkimustoiminnassa kuten 

Street Gang Involvement Among Nordic Youth ja Cybercriminal Careers -tutkimuksissa. Näissä 

tutkimuksissa tarkastellaan nuorten rikoskokemuksia verkossa ja pohjoismaista jengirikollisuutta.  

 Aineisto tallennetaan myöhemmin Tietoarkistoon, mistä se on vapaasti saatavissa tutkimuskäyttöön. 

Tutkimuksessa Helsingin yliopisto luovuttaa Suomesta kerättävää aineistoa myös kansainvälisille 

yhteistyökumppaneilleen.  

 Kerättävää tutkimusaineistoa käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimus on nimetön, eli 

siinä ei kysytä suoria tunnistetietoja kuten nimeä, henkilötunnusta tai osoitetta. Vastaajien 

tietoturvasta huolehditaan suunnitelmallisesti. Aineisto kerätään siten, etteivät koulun edustajat voi 

nähdä vastauksiasi. 

 Tutkimusaineisto kerätään oppitunnin aikana sähköisellä kyselyllä koulusi tietokoneluokassa tai 

kannettavia tietokoneita tai tabletteja käyttäen. Osa kysymyksistä on henkilökohtaisia ja saattavat tuntua 

ahdistavilta. Jos jokin asia jää vaivaamaan Sinua, kannattaa puhua asiasta esimerkiksi koulusi 

terveydenhoitajan tai muun työntekijän kanssa.  

 Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikilta osallistujilta pyydetään suostumus ennen 

kyselyn aloittamista. Voit kieltäytyä osallistumasta myös ilmoittamalla asiasta opettajalle (OPETTAJAN 

NIMI) tai keskeyttää osallistumisesi missä vaiheessa tahansa. Kieltäytymisestä tai osallistumisen 

keskeyttämisestä ei koidu Sinulle minkäänlaisia seurauksia. Jokainen vastaus on tutkimuksen kannalta 

tärkeä – vaikka et olisikaan kokenut tai tehnyt kysyttyjä asioita.          

 Kieltäytyminen ei vapauta osallistumasta oppitunnille. Oppilaat, jotka eivät osallistu tutkimukseen, 

käyttävät oppitunnin itsenäiseen työskentelyyn opettajan tarkemmin ilmoittamalla tavalla (esimerkiksi 

kotitehtävien tekemiseen).  

 Hankkeen päätutkijana toimii tutkijatohtori, YTT Markus Kaakinen. Hänelle voitte osoittaa tutkimusta 

ja sen toteuttamista koskevat lisätiedustelut. Oheisen linkin takaa löytyvästä tietosuojaselosteesta löydät 

lisää tietoa tutkimuksessa kerättävistä tiedoista ja niiden käsittelystä sekä tutkittavien oikeuksista. Linkki 

vie sivulle, jossa on useita tietosuojailmoituksia. Tämän tutkimuksen tietosuojailmoituksen löydät nimellä 

”Kansainvälinen nuorisorikollisuuskysely (ISRD-IV) -kyselytutkimus”  

https://www.helsinki.fi/fi/kriminologian-ja-oikeuspolitiikan-instituutti/tietosuojaselosteet 
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