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Tiedote hanketyöntekijöille haastattelututkimuksesta:  
”Osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Suomessa.” 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Diakin Ammattikorkeakoulun kanssa keräävät tutkimustietoa 

useilta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja viiden hankkeilta ympäri Suomea. Kohderyhmään 

kuuluu ihmisiä, joita ei onnistuta väestökyselyin tavoittamaan, ja joista näin ollen on tavanomaista 

vähemmän tietoa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää muun muassa, miten osallisuus rakentuu ja mitkä 

ovat sen edellytyksiä ja millainen merkitys on voimavaroilla ja kokemuksella omasta paikasta 

yhteiskunnassa ja kansalaisyhteiskunnassa. Tutkimusaineisto kerätään pienryhmissä, joissa kysytään muun 

muassa siitä, miten ihmiset pystyvät vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin; mistä toiminnasta ja 

tekemisistä he saavat merkityksellisyyden kokemuksia; miten he pystyvät tavoittelemaan itselleen tärkeitä 

asioita ja mistä asioista he saavat myönteistä palautetta. 

 

Tutkimuksen kulku: 

Pyydämme Teitä kertomaan asiakkaillenne tutkimuksemme tavoitteista, eettisyydestä, osallistumisen 

vapaaehtoisuudesta ja raportoinnista. Pyydämme Teitä myös kysymään asiakkaittenne alustavaa 

kiinnostusta osallistua tutkimukseen. Tämän jälkeen pyydämme teitä ehdottamaan tutkijoille ja tutkittaville 

ryhmähaastatteluaikaa. Ennen varsinaista haastattelua tutkijat vielä kertovat tutkimuksen tarkoituksesta ja 

tavoitteista ja esittävät myös, että fokusryhmään osallistunut voi milloin tahansa keskeyttää 

tutkimusosallisuutensa. Mikäli vielä tämän jälkeen henkilö on kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, 

pyydetään häneltä suostumuslomake kirjallisena. Kiitokseksi haastattelusta tarjoamme pullakahvit. 

Tutkimuksen vapaaehtoisuus. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tapahtuu suullisella ja kirjallisella suostumuksella.  

Luottamuksellisuus 

Kaikkien tutkittavien tiedot pidetään salassa, eikä niitä luovuteta hankkeen ulkopuolisille henkilöille. 

Tutkimustulokset raportoidaan myös niin, että vastaaja ei ole tunnistettavissa. Tutkimustulokset julkaistaan 

tutkimus- ja kehittämishankeen raportissa sekä tutkimuksesta kirjoitetaan artikkeleita kotimaisiin 

julkaisuihin.  

Tutkimuksen rahoitus ja vastuuorganisaatiot 

Tutkimus rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ERS) ja hankkeen vastuuorganisaationa toimii 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimusyhteistyötä tehdään Diak Ammattikorkeakoulun  kanssa.  

 Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 

 
Anna-Maria Isola   Mariitta Vaara                     
Erikoistutkija     Tutkija 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos  Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 
s.posti:   s.posti:  
puhelin:    puhelin:  


