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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/

MITÄ VAPAUS SINULLE
MERKITSEE?

OSALLISTU HAASTATTELUUN
Olen Lotta Virrankari ja teen parhaillaan maisterintutkielmaani Helsingin yliopiston
yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) Sokra-hankkeen kanssa. Etsin haastateltaviksi 18–29-vuotiaita
nuoria, joilla on joko somaattinen pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma. Saat
kiitokseksi haastattelusta joko leffalipun tai muun palkkion.
Olen kiinnostunut siitä, mitä vapaus sinulle merkitsee ja millaisissa tilanteissa
koet vapautta. Haastattelussa käsitellään myös sinulle merkityksellisiä asioita
sekä kokemuksiasi pitkäaikaissairaudesta tai vammasta. Haluan tutkimuksellani
selvittää ja analysoida muun muassa niitä yhteiskunnallisia tekijöitä, joilla on
vaikutusta vapauteen ja vapauden kokemiseen.
Haastattelu on vapaamuotoinen, eikä siihen tarvitse valmistautua etukäteen.
Haastattelu kestää noin 45–60 minuuttia. Haastattelut toteutetaan kesä–
elokuussa.
Pyydän sinulta ennen haastattelua sekä suullisen että kirjallisen suostumuksen.
Muistathan, että voit perua haastatteluun osallistumisen missä vaiheessa tahansa
tutkimusta. Käsittelen tutkimusaineistoa luottamuksellisesti. Sinua ei myöskään
voi tunnistaa muiden vastaajien joukosta lopullisessa tutkimusraportissa.
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä osallistuminen tai
osallistumatta jättäminen vaikuta millään tavalla toimintaan, johon osallistut.
Ota minuun yhteyttä, niin sovitaan sopiva haastatteluaika ja -paikka.
Lähtökohtaisesti haastattelut toteutetaan lähellä sinua, sinulle mielekkäässä ja
rauhallisessa tilassa. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin!
Ystävällisin terveisin
Lotta Virrankari
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