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Seloste tutkimushankkeesta ja sen toteuttajista sekä haastatteluun liittyvistä 
tietosuojakysymyksistä. 

 
Haastatteluja tehdään loka-, marras- ja joulukuussa 2018 osana Strategisen tutkimuksen 
neuvoston (STN) rahoittamaa KAIKKI-NUORET/ALL-YOUTH-tutkimushanketta (2018–
2023).  STN toimii Suomen Akatemian yhteydessä ja sen tehtävä on rahoittaa pitkäjänteistä ja 
ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan 
haasteisiin. 
 
www.allyouthstn.fi 
 
www.strateginentutkimus.fi 
 
Tämän ALL-YOUTH-osatutkimuksen vastuullinen tutkija on Teppo Hujala, MMT, 
metsäbiotalouden ennakoinnin professori, Itä-Suomen yliopisto. Haastatteluja tekevät Anna-
Maija Tuunainen, ympäristöpolitiikan maisteriopiskelija ja Antti Erkkilä, MMT, 
metsänhoitaja, Itä-Suomen yliopisto. 
 
Haastattelujen ensisijainen kohderyhmä on 16–30-vuotiaat metsänomistajat Pohjois-
Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Tutkimusta tehdään yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen 
kanssa, joka on 26.9.2018 tehdyllä päätöksellä luovuttanut ALL-YOUTH-hankkeelle 
metsäomistajien yhteystietoja tutkimuskäyttöön. 

Haastattelut tallennetaan nauhurilla ilman henkilötietoja. Haastateltavalla on oikeus keskeyttää 
äänitys niin halutessaan. Haastattelutilanteessa keskustelu pidetään vapaamuotoisena ja 
avoimena. Halutessaan haastateltava voi olla vastaamatta yksittäiseen kysymykseen. 
Haastattelut translitteroidaan. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto tallennetaan ilman 
henkilötietoja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, joka toimii Tampereen yliopiston 
yhteydessä. 

Ennen haastattelun alkamista haastateltavalta pyydetään kirjallinen suostumus 
haastatteluun, äänittämiseen, aineiston tutkimuskäyttöön ja haastatteluaineiston 
tallentamiseen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Haastateltavan henkilötiedot sisältävä 
suostumuslomake tuhotaan tutkimushankkeen päätyttyä.  
 
Ennen haastattelun alkamista haastateltavan kanssa käydään läpi ALL-YOUTH-hankkeen 
tietosuojaseloste. 
 
http://www.allyouthstn.fi/wp-content/uploads/2018/07/Tieteellisen-tutkimuksen-
tietosuojaseloste_ALL-YOUTH_2018.pdf 
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Suostumus haastatteluun, haastattelun äänittämiseen, aineiston tutkimuskäyttöön ja 
tallentamiseen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon 
 
 

 
 

1. Hyväksyn, että antamani tiedot tulevat Itä-Suomen yliopiston ”Nuoret metsänomistajina” 
tutkimushankkeen käyttöön.  

Tutkimus toteutetaan osana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa KAIKKI-
NUORET/ALL-YOUTH-tutkimushanketta (2018-2023).  STN toimii Suomen Akatemian yhteydessä 
ja sen tehtävä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja 
merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. 

www.allyouthstn.fi 
www.strateginentutkimus.fi 
 

2. Olen 16-30 vuotias ja olen tutustunut KAIKKI-NUORET-tutkimushankkeen 
tietosuojaselosteeseen.  

Tietosuojaseloste verkossa: http://www.allyouthstn.fi/wp-content/uploads/2018/07/Tieteellisen-
tutkimuksen-tietosuojaseloste_ALL-YOUTH_2018.pdf 

Nimi:  ______________________________________________________________________ 

Puhelin: _______________________ 

Sähköposti: _______________________ 

Syntymävuosi: ______________________ 

Kotikunta:       ______________________ 

Postinumero:  _______________________ 

 

   ____________________________________ 

   Päiväys ja allekirjoitus  

Lisätietoja: 
 
Antti Erkkilä   Anna-Maija Tuunainen 
Itä-Suomen yliopisto  Itä-Suomen yliopisto 
PL 111   annatuu@uef.fi 
80101 Joensuu 
puh. 050 595 8381 
antti.erkkila@uef.fi 
 

Tutkimuksen päätyttyä tämä lomake tuhotaan ja tutkimusaineisto – ilman henkilötietoja –  
tallennetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, joka toimii Tampereen yliopiston yhteydessä.  
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Haastateltavan antamat lisätiedot 

Minuun voi olla yhteydessä myöhemmin mahdollisia jatkokysymyksiä/haastattelua varten:  

kyllä __ ei __ 

Omistamani metsän pinta-ala, hehtaaria: 

Omistamani metsän sijainti: 

Minä vuonna sait metsän omistukseesi:  

Koulutustasoni on: 

Mahdollinen metsäalan koulutus: 

 

Tietoja haastattelutilanteesta 

Haastattelun päivämäärä: 
 
Haastateltavan sukupuoli: 
 
Haastattelija(t): ___________________________________________________________________ 
 
Haastattelu alkoi klo: __ Haastattelu päättyi klo: __ 
 
Haastattelun paikka: ________________________________________________________________ 
 
Muut läsnäolleet henkilöt: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutkimuksen päätyttyä tämä lomake tuhotaan ja tutkimusaineisto – ilman henkilötietoja –  
tallennetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, joka toimii Tampereen yliopiston yhteydessä.  

 


