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Tiedote haastateltaville    7.6.2018  
 
 
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 18–29-
vuotiaiden 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.  
 
 
 
___________________________  __________________________________ 
Tutkittavan allekirjoitus   Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus 
 
___________________________ ___________________________________ 
Nimen selvennys    Nimen selvennys  
 
___________________________ ___________________________________ 
Aika ja paikka     Aika ja paikka 
 


