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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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Tutkimuksen tavoite ja käyttötarkoitus
Tämän yhteiskuntapolitiikan maisterintutkielman tarkoituksena on selvittää ja analysoida somaattisesti
pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten 18–29-vuotiaiden nuorten vapauden kokemuksia.
Tutkimus tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosiaalisen osallisuuden
edistämisen koordinaatiohankkeen (Sokra) kanssa.
Tutkimukseen osallistuminen ja vapaaehtoisuus
Tutkimukseen voivat osallistua somaattisesti pitkäaikaissairaat ja fyysisesti vammaiset 18–29-vuotiaat
nuoret. Tutkimukseen osallistuminen on sinulle täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää sen milloin
tahansa. Tutkimuksen aikana kerätty tieto voidaan myös poistaa, mikäli niin toivot. Suostumus
tutkimukseen tehdään kirjallisesti.
Tutkimukseen osallistumisen hyödyt
Osallistumalla tutkimukseen pääset kertomaan vapauden merkityksestä ja kokemuksista.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja analysoida niitä yhteiskunnallisia tekijöitä, joilla on
vaikutusta vapauteen ja vapauden kokemuksiin. Tutkimuksen tuloksista raportoidaan ainakin Sokran
tutkimusviestissä. Tutkimukseen osallistumisesta ei aiheudu kustannuksia.
Aineiston keruu
Aineistona tutkimuksessa toimii 6–10 avointa, puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelut
toteutetaan kesän 2018 aikana. Haastattelut toteutetaan haastateltavien kotipaikkakunnilla, heille
mielekkäissä rauhallisissa paikoissa. Haastattelut kestävät 45–60 minuuttia. Haastattelut
nauhoitetaan, jotta kaikki haastattelussa esille tulleet asiat saadaan kerättyä aineistoon.
Tutkimusaineiston säilytys ja käyttö
Tietosi pysyvät salassa, eikä niitä käsittele opiskelijan lisäksi kukaan muu ulkopuolinen. Äänitiedostot
tuhotaan heti litteroinnin, eli aineiston tekstimuotoon siirtämisen jälkeen. Haastatteluaineistosta
poistetaan kokonaan tai muutetaan peitenimiksi kaikki sellainen tieto, josta olisit tunnistettavissa.
Tutkimustulokset raportoidaan siten, että niistä ei voi tunnistaa yksittäisiä haastateltavia. Suoria
lainauksia aineistosta saatetaan sisällyttää anonyymisti tutkimusraporttiin. Anonymisoitu aineisto
tallennetaan mahdollista jatkotutkimusta varten Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon.
Tutkimuksen ohjaajat
Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
Tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sokra-hanke
Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani!
Lotta Virrankari
Yhteiskuntapolitiikan opiskelija, VTK
Helsingin yliopisto
[[sähköposti]]
[[puhelinnumero]]

Suostumus tutkimukseen
Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan opiskelija Lotta Virrankari käsittelee
maisterintutkielmassaan somaattisesti pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten 18–29vuotiaiden nuorten vapauden kokemuksia. Tutkimuksen aineistona toimivat puolistrukturoidut,
avoimet teemahaastattelut.
Olen tietoinen haastattelun tulevan pelkästään tutkimuskäyttöön, ja että sitä käsittelee
ainoastaan tutkimuksen tekijä. Nauhoitteet hävitetään heti kun aineisto on litteroitu
tekstimuotoon. Tällöin aineistosta poistetaan tarpeettomat tunnistetiedot, joten minua ei voi
tunnistaa muiden haastateltavien joukosta. Suoria lainauksia aineistosta saatetaan sisällyttää
anonyymisti tutkimusraporttiin. Suostumuslomakkeet tuhotaan aineiston anonymisoinnin
jälkeen. Anonymisoitu tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon
mahdollista jatkotutkimusta varten.
Olen saanut riittävästi kirjallista ja suullista tietoa tutkimuksesta ja haluan vapaaehtoisesti
osallistua siihen. Ymmärrän haastattelun nauhoittamisen tärkeyden, jotta kaikki haastattelussa
esille tulleet asiat saadaan aineistoon. Voin halutessani milloin tahansa keskeyttää
tutkimukseen osallistumisen, jolloin minua koskeva jo kertynyt aineisto voidaan halutessani
poistaa. Tutkimuksesta ei aiheudu minulle kustannuksia.
Annan suostumukseni tutkimukseen osallistumiseen.
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