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LIITE 1. INFORMOINTIKIRJE HAASTATELTAVILLE 

 

Hyvä vastaanottaja, 

 

olen sosiaalityön pääaineopiskelija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja etsin 

haastateltavia pro gradu -tutkielmaani. Pro gradu -tutkielmani käsittelee sateenkaariperheiden 

erotilanteita vanhempien kokemuksista käsin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa 

sateenkaariperheiden erotilanteista jo olemassa olevan kokemustiedon rinnalle. Olen kiinnostunut 

eronneiden sateenkaariperheen vanhempien kokemuksista erosta ja sen myötä myös lapsen 

asemasta erossa. 

 

Etsin haastateltavaksi eronneita sateenkaariperheen vanhempia, jotka ovat halukkaita kertomaan 

omista kokemuksistaan eroon liittyen. Vanhempia ovat tutkimuksessani kaikki sateenkaariperheen 

aikuiset, jotka kokevat itsensä vanhemmiksi. Vanhempia ovat siis juridisten ja biologisten 

vanhempien ohella myös perheen sosiaaliset vanhemmat ja ne, joilla ei ole lapseen biologista tai 

juridista suhdetta. Erolla tarkoitan kaikkia lapsen vanhempien välisiä eroja (avoero, avioero, ero 

rekisteröidystä parisuhteesta, ero parisuhteesta). 

 

Osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista ja haastateltavalla on koska tahansa oikeus 

keskeyttää osallistumisensa, kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen tai kieltää 

oman haastatteluaineiston käyttö tutkimustuloksia analysoitaessa. Haastattelu kestää noin 45 

minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan, jonka jälkeen se kirjoitetaan tekstitiedostoksi. Nauhoite 

hävitetään ja tekstitiedostosta poistetaan kaikki sellaiset tiedot, joista haastateltava voidaan 

tunnistaa, esimerkiksi nimitiedot. Haastateltavat saavat itse päättää arkistoidaanko 

tutkimusmateriaali mahdollisia myöhempiä tutkimusprojekteja varten. Tutkimustulokset 

raportoidaan kirjallisessa työssä, joka julkaistaan Helsingin yliopistossa. Haastateltavien 

kokemuksista raportoidaan tutkimusjulkaisussa siten, ettei yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa. 

Tutkimuksen on määrä valmistua joulukuussa 2016. Mikäli teille herää kysymyksiä tutkimukseen 

liittyen, voitte ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Iida Jauhiainen 

 


