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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3374. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Salonlahti, Outi (Jyväskylän yliopisto): Vammaisten taiteilijoiden elämäntarinat 2018
[sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2020-06-25). Yhteiskuntatieteellinen tietoar-
kisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3374

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Vammaisten taiteilijoiden elämäntarinat 2018

Aineiston nimi englanniksi: Life Stories of Disabled Artists 2018

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (25.6.2020).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Salonlahti, Outi (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Salonlahti, Outi (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Aineisto luovutettu arkistoon

12.8.2019

Asiasanat

elämänkaari; sosiaalinen tuki; taide; taiteellinen työ; taiteilijat; toimeentulo; työura; vammaiset;
vammaisten asema; vammaisuus; yhteiskunnallinen asema
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Humanistiset tieteet; Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Kulttuuri- ja kansallinen identiteetti; Kulttuuritoiminta ja -osallistuminen,
mielipiteet kulttuurista; Tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen; Vähemmistöt

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tämä aineisto käsittelee vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden kokemuksia omasta asemastaan
yhteiskunnassa sekä taidekentällä. Tutkittavat toimivat laajasti eri taiteenlajien, kuten teatterin,
musiikin ja kuvataiteen parissa. Aineisto on kerätty osana tutkimusta, jonka tavoitteena oli kar-
toittaa mahdollisuuksia ja haasteita taiteilijan uraan liittyen vammaisen ihmisen näkökulmasta.
Kaksi kahdeksasta kirjoitusvastauksesta on ruotsinkielisiä, muuten aineisto on suomenkielinen.
Kirjoitusten lisäksi aineistoon sisältyy kaksi haastattelua.

Haastatteluissa ja kirjoituskutsussa tutkittavia pyydetään kertomaan elämäntarinansa taiteilijak-
si ryhtymiseen ja taiteilijana toimimiseen liittyen. Aineistossa selvitetään tutkittavien mahdol-
lista taidealan koulutusta, työskentelymahdollisuuksia ja taloudellista toimeentuloa vammaise-
na taiteilijana sekä tutkittavien saaman yhteiskunnallisen ja sosiaalisen tuen merkitystä. Tutkit-
tavilta kysytään myös heidän suhteestaan vammaisliikkeeseen ja erilaisiin järjestöihin.

Tutkittavien taustatiedot ovat saatavilla csv-tiedostoon luetteloituna. Taustatietoja ei voi yh-
distää yksittäiseen vastaajaan. Taustatietolomakkeella kysyttiin esimerkiksi ikää, sukupuolta ja
koulutusta sekä taiteilijuuteen ja vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Aineiston kerääminen toteutettiin mahdollisimman saavutettavalla tavalla. Näin ollen aineis-
ton liitetiedostot ovat saatavilla myös saavutettavassa odt-muodossa suomeksi ja ruotsiksi sekä
kirjoituskutsu myös videomuodossa.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Suomessa asuvat vammaiset ja kuurot taiteilijat

Aineistonkeruun ajankohta: 9.5.2018 – 9.9.2018
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1.4. Aineiston käyttö

Kerääjät: Salonlahti, Outi (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekun-
ta)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Itsetäytettävä lomake: verkkolomake,
Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatu, Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla
saatu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko; Aineistonkeruuohjeistus: kirjoi-
tusohje; Strukturoitu lomake

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Tutkimuskutsua jaettiin vammaisjärjestöille, viittomakielisille järjestöille, vammaiskulttuurin ja
vammaispoliittisen taiteen festivaaleille, erityistaidetoiminnan järjestäjille ja verkostoille, tai-
teen tiedotuskeskuksille ja taiteen ammattijärjestöille. Lisäksi kutsua jaettiin tutkijan sosiaali-
sen median kautta. Kutsu julkaistiin myös Leija-lehden ja Tukilinjan kautta. Joitain taiteilijoita
kontaktoitiin suoraan julkisesti saatavilla olevien yhteystietojen avulla.

Aineiston määrä: Kymmenen odt-tiedostoa sekä taustatiedot csv-tiedostona.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Kaksi tutkittavaa ei antanut lupaa vastaustensa arkistointiin ja yksi lähetti vain taustatiedot.
Kyseiset kolme vastausta eivät sisälly arkistoituun aineistoon.

Taiteilijoita pyydettiin verkossa kirjoittamaan elämäntarinansa ja taustatietonsa kahdella erilli-
sellä verkkolomakkeella. Osalle osallistujista verkkolomake ei ollut toimiva kanava, joten he lä-
hettivät tarinansa ja lomakevastauksensa mieluummin sähköpostilla. Lisäksi tehtiin kaksi haas-
tattelua, joissa tutkija kirjasi haastateltavien taustatiedot paperilomakkeeseen. Englanninkielisiä
keruudokumentteja ei arkistoitu, sillä aineisto on vain suomen- ja ruotsinkielistä.

Tutkija on anonymisoinut aineistoa poistamalla tai muuttamalla tutkittaviin sekä kolmansiin
henkilöihin liittyviä tunnisteita. Esimerkiksi, tuplahakasuluissa olevat vuosiluvut sekä maiden
nimet ovat muutettua tietoa. Tietoarkistossa anonymisointia tarkennettiin poistamalla esimer-
kiksi paikkakuntia sekä muutamia yksityiskohtaisia tietoja, kuten erityinen taiteen alalaji. Tie-
toarkiston merkinnät on tehty käyttäen isompi kuin ja pienempi kuin -merkkejä.

Julkaisut

Salonlahti, Outi. 2019. ’On aina oltava 200 % parempi’. Vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden
toimintamahdollisuudet ja taiteilijapolut. Yhteiskuntapolitiikka / Kulttuuripolitiikan maisterioh-
jelma. Maisterintutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201910114389

Salonlahti, Outi (2021). "Twists and turns - The careers of Finnish disabled and Deaf artists."
Nordisk kulturpolitisk tidsskrift / Nordic Journal of Cultural Policy 01 / 2021 (Volume 24), s.
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1. Aineiston kuvailu

37-60. https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325-2021-01-04.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3374

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD3374 VAMMAISTEN TAITEILIJOIDEN ELÄMÄNTARINAT 2018

FSD3374 LIFE STORIES OF DISABLED ARTISTS 2018

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://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: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/



Haastattelurunko 

Taustatiedot kysyttiin haastateltavilta samalla tavalla kuin taustatiedot-verkkolomakkeessa (lomake 
2). 
 

• Millä tavoin olit taiteen kanssa tekemisissä lapsena? 

• Millaisia taideharrastuksia sinulla on ollut lapsena tai nuorena? 

• Onko sinulla taidealan koulutus? 

• Millaista oli pyrkiä koulutukseen? (Mistä sait kuulla, haitko vai pyydettiinkö jne., kuka 

maksoi?) 

• Millaista opiskelu oli?  

• Miten sinusta tuli taiteilija? (Mitä asioita elämässä tapahtui, että sinusta tuli taiteilija?) 

• Miten päädyit taiteen/musiikin/teatterin tms. alalle? 

• Miksi halusit taiteilijaksi/muusikoksi/näyttelijäksi…? 

• Milloin on tuntunut siltä, että olet taiteilija? Että voit sanoa itseäsi taiteilijaksi? (eli 

ammattilainen, ei harrastaja) Miksi juuri silloin? 

• Millaista taiteilijana toimiminen on ollut elämäsi tai urasi eri vaiheissa? 

• Millaisia taiteeseen liittyviä unelmia tai tavoitteita sinulla on nyt? 

• Minkälaisia unelmia tai tavoitteita sinulla on ollut aikaisemmin taiteeseen liittyen? 

• Millaisia haasteita/ongelmia olet kohdannut? 

• Millaisia mahdollisuuksia olet saanut? 

• Miten yhteiskunnalliset instituutiot, kuten peruskoulu ja korkeakoulut, ovat auttaneet 

sinua? (kunta, nuorisotalo, vammaispalvelut, valtio, seurakunta, yhdistykset, kirjasto…) 

• Miten yhteiskunnalliset instituutiot ovat vaikeuttaneet toimintaasi? 

• Millaisesta yhteiskunnan antamasta tuesta on ollut sinulle hyötyä matkalla taiteilijaksi? 

(Rahaa tai muuta) 

• Millaisesta yhteiskunnan antamasta tuesta on ollut sinulle hyötyä taiteilijana 

työskennellessä? (Rahaa tai muuta) 

• Millaista muuta tukea olet saanut, esimerkiksi ystäviltäsi, perheeltäsi tai muilta 

taiteilijoilta? 

• Kuinka saat elantosi? (rahaa elämiseen) 

• Oletko saanut muita tuloja kuin tuloja taiteellisesta työskentelystä? Esimerkiksi muusta 

työstä tai sosiaaliturvasta? Ovatko ne mahdollistaneet sinulle taiteen tekemistä? 



• Oletko hakenut apurahoja? Oletko saanut apurahoja? Millaisia mahdollisuuksia 

apurahoihin mielestäsi liittyy? Millaisia haasteita apurahoihin mielestäsi liittyy? 

• Miten muu taidemaailma on suhtautunut sinuun taiteilijana ja/tai taidealan työntekijänä? 

(esim. muut taiteilijat, taiteen alalla työskentelevät ihmiset, galleristit, tuottajat, 

rahoittajat, festivaalien/keikkojen järjestäjät, levy-yhtiöt, taidemedia: lehdet, radio…) 

(mitä mieltä ovat olleet, ovatko käyttäytyneet tietyllä tavalla) 

• Miten muu yhteiskunta on suhtautunut sinuun taiteilijana ja/tai taidealan työntekijänä? 

(Media, Kela, viranomaiset, muut ihmiset, vammaispalvelut, päivätoiminta, yhdistykset) 

• Millainen on asemasi (paikkasi) suomalaisella taidekentällä? 

• Onko sukupuolellasi mielestäsi ollut merkitystä? 

• Minkälaista taidetta teet? (Onko tiettyjä teemoja/aiheita)? (Jos esim. esittää muiden 

tekemään musiikkia tms.: minkälaista musiikkia esität, miten valitaan kappaleet?) 

• Vaikuttaako vammaisuus taiteesi sisältöön? 

• Vaikuttaako vammaisuus taiteilijuuteesi (tapaasi olla taiteilija)? 

• Millainen suhde sinulla on vammaisliikkeeseen? Vammaisliikkeellä tarkoitetaan 

toimintaa, joka puolustaa vammaisten ihmisten oikeuksia. (Oletko ollut jotenkin 

mukana?) 

• Millaisena näet tulevaisuutesi taiteilijana? 

• (Jos olet jo lopettanut taiteen tekemisen, miksi? miten se tapahtui?) 

• Kysymykset loppuvat tähän. Haluatko kertoa vielä jotakin muuta? (joka liittyy 

taiteeseen tai taiteilijan työhön?) Tai haluatko kommentoida tätä haastattelua? Haluatko 

kysyä jotakin? 

 
Haastattelun lopuksi haastattelija kertasi haastattelussa esiin tulleita asioita, tarkisti oliko 
ymmärtänyt oikein, antoi mahdollisuuden lisätä ja korjata. 



Liite B

Aineistonäyte
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FSD3374 VAMMAISTEN TAITEILIJOIDEN ELÄMÄNTARINAT 2018

FSD3374 LIFE STORIES OF DISABLED ARTISTS 2018

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://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: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/



T: Oliks sulla sit jotain sellasii harrastuksia että sä oisit käyny jossain (1.1) laulamassa muuallakin ku 

kotona? 

(0.6) 

H: Karaokea kyllä mä käyn laulamassa karaokea aika monta kertaa ja (0.8) kyl mä käyn laulamassa 

(0.9) karaokea ja (1.3) se on mun harrastus. 

T: Joo. (0.4) Mut oliks sulla lapsena jotain (0.5) musiikki jotain muskaria tai jotain sellasia 

[harrastuksia?] 

H: [Joo suzukia] mä oon käynyt tota [ pi]anotunneilla mutta (.) mut sen jäl- sen jälkeen 

T:         [Okeii] 

H: se jäi sitten siihen että tota sen jälkeen minä en enää koskenut (0.4) koskenu (.) pianoon 

ollenkaan että (2.5) en oo koskenu (0.6) pianoon ollenkaan ((naurahtaa lyhyesti)) 

T: Joo (.) [se oli-] 

H:      [muuta] kun muuta kuin sitten kun mä tulin tänne [[työpaikkaan]] niin niin sitte tota mä on- 

(0.3) mä oon oppinu pianonsoiton ni nyt mä osaan täydellisesti (0.5) soittaa. 

 





Liite C

Esite tutkittavalle suomeksi
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FSD3374 VAMMAISTEN TAITEILIJOIDEN ELÄMÄNTARINAT 2018

FSD3374 LIFE STORIES OF DISABLED ARTISTS 2018

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://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: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/



Tiedote tutkimuksesta haastateltavalle ja suostumuslomake 

Tietoa tutkimuksesta osallistujalle 

 

Hei!  
Olen Outi Salonlahti. 
Opiskelen Jyväskylän yliopistossa kulttuuripolitiikkaa. 
Lisäksi olen Kulttuuria kaikille -palvelun työntekijä. 
 

               
 
 
Sinua pyydetään mukaan tieteelliseen tutkimukseen. 
Tässä tiedotteessa kerrotaan millainen tutkimus on kyseessä, 
mitä tietoja haluaisin käyttää tutkimuksessa 
ja kuka toteuttaa tutkimuksen. 
Samalla kerron siitä, kuinka henkilötietosi suojataan. 
Jos haluat osallistua tutkimukseen, 
voit ilmoittautua mukaan allekirjoittamalla lopussa olevan suostumuksen. 
 
Tässä tiedotteessa annetaan tietoa tutkimuksesta, 
niin että voit päättää, 
haluatko osallistua siihen.  
 
Teen tutkimusta taiteilijoista, 
joilla on jokin vamma. 
 

      
 



Tutkimuksen työnimi on Tutkimus vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden 
asemasta Suomessa. 
Se on Outi Salonlahden pro gradu -tutkielma. 
Tutkimus on kertatutkimus. 
Tutkimus on alkanut keväällä 2018 
ja se päättyy keväällä 2019. 
 
Tutkimukseen pyydetään mukaan taiteilijoita, 
joilla on jokin vamma. 
Tutkimukseen osallistuu noin 10–40 taiteilijaa. 
Taiteilijat voivat kirjoittaa minulle tarinan elämästään, 
tai minä tulen haastattelemaan heitä. 
 

   
 
 
Tutkimuksen tarkoituksena 
on parantaa 
vammaisten taiteilijoiden yhdenvertaisuutta.  
 
 
Vapaaehtoisuus 
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. 
Jos kieltäydyt haastattelusta,  
siitä ei tule sinulle kielteisiä seuraamuksia, 
eikä se vaikuta työhösi (organisaatio) mitenkään. 
Voit milloin tahansa keskeyttää 
tutkimukseen osallistumisen. 
Voit lopettaa haastattelun kesken, jos haluat. 
Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin. 
Voit myös myöhemmin peruuttaa osallistumisesi. 
Sinun ei tarvitse kertoa minulle syytä 
kieltäytymiseen, keskeyttämiseen tai peruutukseen. 
 
Tietoa haastattelusta 
Tulen haastattelemaan sinua (päivä, pvm, paikka). 





ja millä paikkakunnalla asut. 
En yhdistä näitä henkilötietoja haastatteluusi, 
vaan käsittelen ne erikseen. 
 
Henkilötietojen käsittely 
 
Tämän tutkimuksen toteutan minä, Outi Salonlahti,  
joten minä myös käsittelen henkilötietojasi. 
Käsittelen keräämäni tiedot 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja luottamuksellisesti. 
 
Otan tutkimuksessa huomioon nämä asiat: 

• poistan, muutan tai luokittelen suorat tunnistetiedot, esimerkiksi henkilöiden 
ja paikkojen nimet (pseudonymisointi) 

• kaikki tutkimuksessa kerättävät tiedot ovat tarpeellisia tutkimuksen kannalta 

• antamiasi tietoja käsitellään vain Suomessa, eli EU/ETA-alueella 

• käsittelen henkilötietojasi vain tutkimuksen keston ajan 

• hävitän henkilötiedot tutkimuksen päätyttyä (paitsi tiedot, jotka arkistoidaan 
nimenomaisella suostumuksella) 

• olen varautunut tietoturvaloukkauksiin ja arvioinut tietoturvariskejä 

• sähköiset tiedot säilytetään salasanalla suojatulla ja kryptatulla muistitikulla 

• paperille kirjatut tiedot säilytetään lukitussa laatikossa 

• kun olen käsitellyt tietoja, puhdistan tietokoneen puhdistustyökaluilla. 
 
Sinua ei voida tunnistaa tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista. 
 
Saatan käyttää suoria lainauksia puheestasi tutkimusraportissa.   
Silloin mainitsen mahdollisesti ammattisi ja sukupuolesi 
lainauksen yhteydessä. 
Tutkimustuloksissa ei mainita nimeäsi, 
vaan tunnistekoodi, esimerkiksi haastateltava numero 1 eli H1, 
tai peitenimi, ei oikeaa nimeäsi. 
Hävitän koodin, jolla tiedot voisi yhdistää sinuun, 
kun analysoin aineistoa. 
 
Rekisterinpitäjä 
Tutkimuksen rekisterinpitäjä olen minä, Outi Salonlahti. 
Se tarkoittaa, että olen päättänyt, 
mitä tietoja tutkimuksessa kerätään, 
ja että kerään tiedot 





Tuhoan äänitteen, 
kun tutkimus on valmis. 
 
Koska arkistoidut tiedot ovat anonyymeja, 
oikeus perua suostumusta ei koske arkistoituja tietoja. 
 
Voit lukea lisää Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta 
liitteenä olevasta esitteestä. 
Esite on saatavilla myös osoitteessa 
www.fsd.uta.fi/shared/resources/2014 esite tutkittaville FIN.pdf. 
 
Tutkimuksen tulokset 
Haastattelusta saatavia tietoja käytetään 
Outi Salonlahden pro gradu -tutkielmaan. 
Saatan kirjoittaa tutkimuksesta myös artikkeleja, 
ja esitellä sitä seminaareissa tai muissa tapahtumissa. 
 
Henkilötietojen säilyttäminen 
Rekisteriä säilytetään Outi Salonlahden kotona 
kunnes tutkimus on päättynyt. 
Tämän jälkeen tiedot, 
joiden arkistointiin olen saanut luvan, 
arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 
Hävitän muut kerätyt tiedot. 
 
Aineisto anonymisoidaan mahdollisimman pian analyysivaiheessa. 
Se tarkoittaa, että nimesi, mainitsemasi henkilönnimet, 
organisaatioiden ja paikkojen nimet ja muut vastaavat tiedot 
muutetaan tai luokitellaan niin, 
ettei sinua voida tunnistaa tekstistä. 
 
Milloin tutkimus on valmis? 
Tavoitteenani on saada tutkimus valmiiksi keväällä 2019.  
Kuka tahansa voi lukea sen silloin internetistä. 
Lähetän kaikille tutkimukseen osallistuneille 
linkin valmiiseen raporttiin. 
 
 
Voit kysyä minulta mitä tahansa tutkimuksesta 
ennen haastattelua,  



haastattelun aikana  
tai sen jälkeen. 
 
Yhteystiedot: 
Outi Salonlahti 
[sähköpostiosoite poistettu] 
(puhelinnumero) 
Jyväskylän yliopisto 
 
Kuvien lähde: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen, Sclera ja Sergio Palau / 
CATEDU. 

 

Suostumuslomake 

 
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen 
Tutkimus vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden asemasta Suomessa. 
 
Olen lukenut yllä olevat tiedot ja ymmärtänyt ne. 
Olen saanut tarpeeksi tietoa tutkimuksesta. 
Outi Salonlahti on kertonut minulle tutkimuksesta myös suullisesti, 
ja vastannut kaikkiin kysymyksiini tutkimuksesta. 
Minulla on ollut tarpeeksi aikaa harkita tutkimukseen osallistumista. 
 
Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 
Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana 
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen 
tai peruuttaa suostumukseni tutkimukseen. 
Minun ei tarvitse ilmoittaa syytä peruutukseen tai keskeyttämiseen. 
Osallistumisen keskeyttämisestä 
tai suostumuksen peruuttamisesta 
ei aiheudu minulle mitään kielteisiä seuraamuksia. 
 
Olen tutustunut myös tietosuojailmoitukseen (liite 2). 
 

 
Osallistun haastatteluun ja tutkimukseen. 

Haastatteluni saa äänittää tutkimuskäyttöön. Äänite tuhotaan, kun tutkimus on valmis. 

Antamiani henkilötietoja saa käsitellä tutkimuksessa. 

Suostun siihen, että tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja 
(vammaisuus). 

 

 

 

 

 



Saako haastattelustasi kirjoitetun tekstin eli litteraatin tallentaa nimettömänä Yhteiskunnalliseen 
tietoarkistoon? 
Äänitettä ei tallenneta. 
 

Kyllä, litteraatin saa tallentaa arkistoon ja luovuttaa tutkimuskäyttöön. 

Ei, litteraattia ei saa tallentaa arkistoon. 

 

Haastattelustani saatavaa tietoa saa käyttää ja hyödyntää niin, 
että yksittäistä tutkittavaa ei voi tunnistaa. 
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Liitteet: 
1. Esite Yhteiskunnallisesta tietoarkistosta tutkittavalle 
2. Tietosuojailmoitus 
 
Kun allekirjoitan tämän lomakkeen, vahvistan, 
että osallistun tutkimukseen 
ja suostun vapaaehtoisesti tutkittavaksi. 
 

________________________________________________________________ 

Päiväys 

 
________________________________________________________________ 

Tutkittavan allekirjoitus 

 

________________________________________________________________ 

Tutkittavan nimen selvennys 

 
 
 
Suostumus vastaanotettu: (tutkija täyttää) 
 
________________________________________________________________ 
Päivämäärä 
 
 
________________________________________________________________ 

Tutkijan allekirjoitus (Outi Salonlahti) 

 

 



Tiedote tutkimuksesta verkkolomakkeen kautta osallistuneille ja suostumuslomake  

Tietoa tutkimuksesta osallistujalle 

 

Hei!  
Olen Outi Salonlahti. 
Opiskelen Jyväskylän yliopistossa kulttuuripolitiikkaa. 
Lisäksi olen Kulttuuria kaikille -palvelun työntekijä. 
 

               

 

Sinua pyydetään mukaan tieteelliseen tutkimukseen. 
Tässä tiedotteessa kerrotaan millainen tutkimus on kyseessä, 
mitä tietoja haluaisin käyttää tutkimuksessa 
ja kuka toteuttaa tutkimuksen. 
Samalla kerron siitä, kuinka henkilötietosi suojataan. 
Jos haluat osallistua tutkimukseen, 
täytä verkkolomake osoitteessa https://bit.ly/2LQXTvs,  
tai ota minuun yhteyttä, jos haluaisit mieluummin kertoa tarinasi haastattelussa. 
 
Tässä tiedotteessa annetaan tietoa tutkimuksesta, 
niin että voit päättää, 
haluatko osallistua siihen.  
Lähettämällä kirjoituksesi annat suostumuksesi siihen, 
että saan käyttää antamiasi tietoja tässä tiedotteessa 
kuvatulla tavalla. 
 
Teen tutkimusta taiteilijoista, 
joilla on jokin vamma. 
 



      

 

Tutkimuksen työnimi on Tutkimus vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden 
asemasta Suomessa. 
Se on Outi Salonlahden pro gradu -tutkielma. 
Tutkimus on kertatutkimus. 
Tutkimus on alkanut keväällä 2018 
ja se päättyy keväällä 2019. 
 
Tutkimukseen pyydetään mukaan taiteilijoita, 
joilla on jokin vamma. 
Tutkimukseen osallistuu noin 10–40 taiteilijaa. 
Taiteilijat voivat kirjoittaa minulle tarinan elämästään, 
tai minä tulen haastattelemaan heitä. 
 

   
 
 
Tutkimuksen tarkoituksena 
on parantaa 
vammaisten taiteilijoiden yhdenvertaisuutta.  
 
 

Vapaaehtoisuus 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. 
Jos kieltäydyt osallistumasta,  
siitä ei tule sinulle kielteisiä seuraamuksia. 
Voit milloin tahansa keskeyttää 
tutkimukseen osallistumisen. 
Voit lopettaa osallistumisen kesken, jos haluat. 



Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin. 
Voit myös myöhemmin peruuttaa osallistumisesi. 
Sinun ei tarvitse kertoa minulle syytä 
kieltäytymiseen, keskeyttämiseen tai peruutukseen. 
  
 
 
 
 
Käsittelen tutkimuksessa saadut tiedot 
luottamuksellisesti ja nimettömästi.  
 
            
 
Kysyn sinusta taustatietolomakkeella erilaisia tietoja, 
kuten minkä ikäinen olet 
ja millä paikkakunnalla asut. 
En yhdistä näitä henkilötietoja kirjoittamaasi tarinaan, 
vaan käsittelen ne erikseen. 
 
Henkilötietojen käsittely 

Tämän tutkimuksen toteutan minä, Outi Salonlahti,  
joten minä myös käsittelen henkilötietojasi. 
Käsittelen keräämäni tiedot 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja luottamuksellisesti. 
 
Otan tutkimuksessa huomioon nämä asiat: 

• poistan, muutan tai luokittelen suorat tunnistetiedot, esimerkiksi henkilöiden 
ja paikkojen nimet (pseudonymisointi) 

• kaikki tutkimuksessa kerättävät tiedot ovat tarpeellisia tutkimuksen kannalta 

• käsittelen henkilötietojasi vain tutkimuksen keston ajan 

• hävitän henkilötiedot tutkimuksen päätyttyä (paitsi tiedot, jotka arkistoidaan 
nimenomaisella suostumuksella) 

• olen varautunut tietoturvaloukkauksiin ja arvioinut tietoturvariskejä 

• sähköiset tiedot säilytetään salasanalla suojatulla ja kryptatulla muistitikulla 

• paperille kirjatut tiedot säilytetään lukitussa laatikossa 

• kun olen käsitellyt tietoja, puhdistan tietokoneen puhdistustyökaluilla. 
 
Sinua ei voida tunnistaa tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista. 
 





 
Tutkijat eivät siis tiedä, 
että juuri sinä olet kirjoittanut tarinan. 
Koska arkistoidut tiedot ovat anonyymeja, 
oikeus perua suostumusta ei koske arkistoituja tietoja. 
 
Voit lukea lisää Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta 
liitteenä olevasta esitteestä. 
Esite on saatavilla myös osoitteessa 

www.fsd.uta.fi/shared/resources/2014 esite tutkittaville FIN.pdf. 
 
 
Tutkimuksen tulokset 
Haastattelusta saatavia tietoja käytetään 
Outi Salonlahden pro gradu -tutkielmaan. 
Saatan kirjoittaa tutkimuksesta myös artikkeleja, 
ja esitellä sitä seminaareissa tai muissa tapahtumissa. 
 
Henkilötietojen säilyttäminen 
Rekisteriä säilytetään Outi Salonlahden kotona 
kunnes tutkimus on päättynyt. 
Tämän jälkeen tiedot, 
joiden arkistointiin olen saanut luvan, 
arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 
Hävitän muut kerätyt tiedot. 
 
Aineisto anonymisoidaan mahdollisimman pian analyysivaiheessa. 
Se tarkoittaa, että nimesi, mainitsemasi henkilönnimet, 
organisaatioiden ja paikkojen nimet ja muut vastaavat tiedot 
muutetaan tai luokitellaan niin, 
ettei sinua voida tunnistaa tekstistä. 
 
Milloin tutkimus on valmis? 

Tavoitteenani on saada tutkimus valmiiksi keväällä 2019.  
Kuka tahansa voi lukea sen silloin internetistä. 
Lähetän linkin valmiiseen raporttiin 
 kaikille tutkimukseen osallistuneille, 
jotka ovat kertoneet minulle yhteystietonsa. 
 
 



Voit kysyä minulta mitä tahansa tutkimuksesta. 
 
Yhteystiedot: 
Outi Salonlahti 
[sähköposti poistettu] 
(puhelinnumero) 
Jyväskylän yliopisto 
 
Kuvien lähde: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen, Sclera ja Sergio Palau / 
CATEDU. 
 

Suostumuslomake 

 
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen 
Tutkimus vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden asemasta Suomessa. 
 
Olen lukenut yllä olevat tiedot ja ymmärtänyt ne. 
Olen saanut tarpeeksi tietoa tutkimuksesta. 
Outi Salonlahti on vastannut kaikkiin kysymyksiini tutkimuksesta. 
Minulla on ollut tarpeeksi aikaa harkita tutkimukseen osallistumista. 
 
Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 
Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana 
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen 
tai peruuttaa suostumukseni tutkimukseen. 
Minun ei tarvitse ilmoittaa syytä peruutukseen tai keskeyttämiseen. 
Osallistumisen keskeyttämisestä 
tai suostumuksen peruuttamisesta 
ei aiheudu minulle mitään kielteisiä seuraamuksia. 
 
Olen tutustunut myös tietosuojailmoitukseen (liite 2). 
 

 
Osallistun tutkimukseen.  

Antamiani henkilötietoja saa käsitellä tutkimuksessa. 

Suostun siihen, että tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja 
(vammaisuus). 

 
 

Antamiani tietoja saa käyttää ja hyödyntää niin, 
että yksittäistä tutkittavaa ei voi tunnistaa. 
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä. 
 

 

 

 



Liitteet: 
1. Esite Yhteiskunnallisesta tietoarkistosta tutkittavalle 
2. Tietosuojailmoitus 
 
Kun allekirjoitan tämän lomakkeen, vahvistan, 
että osallistun tutkimukseen 
ja suostun vapaaehtoisesti tutkittavaksi. 
 





Liite D
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Tiedote tutkimuksesta verkkolomakkeen kautta osallistuneille ruotsiksi 

 

Information om undersökningen för deltagare 

 

Hej! 

Jag heter Outi Salonlahti. 

Jag studerar kulturpolitik vid Jyväskylä universitetet. 

 

               
 

I detta dokument, 
jag berättar vad min undersökning handlar om, 
vilken typ av information jag skulle vilja använda i studien 
och vem ska utföra studien. 
Jag berättar också hur dina personuppgifter skyddas. 
Om du vill delta i undersökningen, 
vänligen fyll i e-formuläret på https://bit.ly/2He7g59, 
eller kontakta mig, 
om du skulle vilja berätta din historia i en intervju. 
 
Detta dokument ger dig information, 

så att du kan bestämma om du vill delta eller inte. 

Genom att skicka din text ger du mig tillåtelse 

att använda den information du skickar 

enligt beskrivit i detta dokument. 

 

Jag undersöker konstnärer med funktionsvariationer. 

 

      
 

Undersökningens arbetsnamn är 



"Position av konstnärer med funktionsvariationer 

och teckenspråkiga konstnärer i Finland". 

Det är min (Outi Salonlahtis) magisteravhandling. 

Studien startades våren 2018 

och det kommer att vara färdig våren 2019. 

 

Konstnärer med funktionsvariationer 

inbjuds att delta i undersökningen. 

Det kommer att finnas cirka 10-40 deltagare i studien. 

Konstnärer kan skriva en berättelse om sitt liv 

eller jag kan intervjua dem. 

 

   
 

Ändamålet med undersökningen är 

att förbättra jämlikheten 

hos konstnärer med funktionsvariationer. 

Frivillighet 

Det är helt frivilligt att delta. 

Om du vägrar att delta, 

du kommer inte att ha några negativa konsekvenser. 

Du kan när som helst avbryta deltagandet i undersökningen. 

Du har rätt att vägra att svara på frågorna.  

Du kan också återta ditt samtycke att delta. 

Du behöver inte berätta mig någon orsak för varför 

du vill vägra att delta, avbryta deltagandet 

eller återta ditt samtycke. 

 

 

Jag ska behandla data konfidentiellt och anonymt.           

 



 

  

Jag frågar också olika slags information om dig 

via bakgrundsinformationsformuläret, 

som hur gammal du är 

och var du bor. 

Jag sätter inte bakgrundsinformationen ihop med din livshistoria. 

Jag hanterar dem separat. 

Behandling av personuppgifter 

Forskningen kommer att utföras av mig, Outi Salonlahti. 

Jag kommer också att behandla dina personuppgifter. 

Jag kommer att hantera den insamlade informationen 

enligt dataskyddslagstiftningen och konfidentiellt. 

 

I forskningen tar jag hänsyn till följande saker: 

• Jag kommer att ta bort, ändra eller kategorisera identifierare, till exempel 

namn på personer och platser. 

• All insamlad information är relevant för forskningen. 

• Jag kommer att behandla dina personuppgifter endast under forskningens 

längd. 

• Jag kommer att förstöra alla data när forskningen är klar (förutom de 

uppgifter som kommer att arkiveras med ditt samtycke). 

• Jag är beredd på brott mot informationssäkerheten och jag har utvärderat 

risker. 

• Informationen som skrivs på ett papper förvaras i en låst låda. 

• Databehandlingsavtal och sekretessavtal kommer att göras med eventuella 

intervjutransskribenter. 

• Efter bearbetning av data rengörs datorn med rengöringsverktyg. 

 

Du kan inte identifieras i forskningsresultat, rapport och publikationer. 

 

Jag kan använda citat av din text i forskningsrapporten. 

I det här fallet kommer jag eventuellt att nämna 

ditt yrke och kön i samband med citatet. 

Ditt namn kommer inte att nämnas. 



Istället använder jag en kod, till exempel H1, 

eller en pseudonym. 

Jag kommer att förstöra koden 

som skulle ansluta uppgifterna till dig, 

när jag analyserar data. 

 

Registeransvarig  

Registeransvarig för undersökningen är jag, Outi Salonlahti. 

Det betyder att jag har bestämt mig 

vilken typ av information samlas in i undersökningen, 

att jag samlar dem 

och skyddar dem. 

Jag är också ansvarig för arkivering av data. 

 

Arkivering av data 

Efter din tillåtelse, 

jag kommer att arkivera de uppgifter du har lämnat in 

permanent till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 

för senare undersökning. 

Då kan andra forskare läsa din berättelse 

och använda den i sin forskning. 

För att arkivera data behöver jag ditt frivilliga och specifika samtycke. 

                                 
 

Din text kommer att anonymiseras före arkivering. 

Det betyder att ditt namn, namnen på andra personer du har nämnt, 

namnet på din arbetsplats, den plats du bor 

och annan liknande information 

 



kommer att tas bort, ändras eller kategoriseras i texten så, 

att du inte kan identifieras. 

 

Forskarna vet inte att 

det är du som har skrivit historien. 

Eftersom informationen som är arkiverad är anonym, 

kan du inte återta ditt samtycke 

att arkivera data. 

 

Mer information om Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv: www.fsd.uta.fi. 

Resultaten av forskningen 

Uppgifterna kommer att användas för 

magisteravhandling av Outi Salonlahti. 

Jag kanske också skriver några artiklar om undersökningen, 

och presenterar den i seminarier och andra evenemang. 

Förvaring av uppgifter  

Datainsamlingen förvaras hos Outi Salonlahtis hem, 

tills undersökningen är färdig. 

Efter det 

data med samtycke för arkivering 

kommer att arkiveras på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. 

Alla andra data kommer att förstöras. 

 

Uppgifterna kommer att anonymiseras så snart som möjligt 

i analysskedet. 

Det betyder att ditt namn, namnen på andra personer du har nämnt, 

namnet på din arbetsplats, den plats du bor 

och annan liknande information 

kommer att tas bort, ändras eller kategoriseras i texten så, 

att du inte kan identifieras.  

När forskningen är färdig? 

Mitt syfte är att få min avhandling färdig på våren 2019. 



Den kommer att finnas tillgänglig på nätet på finska.  

Jag ska skicka länken till rapporten för deltagare, 

som har gett mig deras kontaktuppgifter. 

 

 Jag ger gärna närmare information om undersökningen. 

Kontaktuppgifter 

Outi Salonlahti 

[kontaktinformation raderat] 



Liite E
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Lomake 1: Kirjoituspyyntö vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille: kerro tarinasi! 

 
Kirjoituspyyntö luettuna videolla YouTubessa: https://youtu.be/APE_qoyKoIM. Videolla on 
ymmärtämistä helpottavia kuvia ja tekstitys. 
 
Kerään tällä kirjoituspyynnöllä aineistoa pro gradu -tutkielmaani varten. Opiskelen Jyväskylän 
yliopistossa kulttuuripolitiikkaa. Kerään tutkimuksessani tietoa vammaisten ja viittomakielisten 
taiteilijoiden asemasta taide- ja kulttuurikentällä. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa taiteilijan 
uraan liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista vammaisen ihmisen näkökulmasta. Tarkoituksena 
on antaa kehitysehdotuksia taidekentälle ja parantaa vammaisten taiteilijoiden yhdenvertaisuutta. 
 
Kerään tietoa Suomessa asuvista taiteilijoista. Kerään taiteilijoiden tarinoita kaikilta taiteen aloilta, 
esimerkiksi kuvataiteen, musiikin, kirjallisuuden, teatterin, sirkuksen, tanssin, performanssitaiteen, 
sarjakuvan ja elokuvan aloilta. Voit lähettää tarinasi myös siinä tapauksessa, jos olet taidealan 
opiskelija ja tavoitteenasi on työskennellä taiteilijana. Lisäksi voit lähettää tarinasi vaikka olisit jo 
lopettanut taiteilijana työskentelyn. Tärkeää on, että työskentelet, olet työskennellyt tai aiot 
työskennellä pääasiallisesti taiteilijana. 
 
Pyydän kirjoittamaan vapaamuotoisen tarinan siitä, kuinka sinusta tuli taiteilija ja millaista 
taiteilijana työskenteleminen on ollut. Voit kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Mikäli et 
halua tai voi kirjoittaa, voit lähettää minulle myös äänitteen tai videon, jolla kerrot tarinasi. Voin 
myös mahdollisesti tulla äänittämään tarinasi tai kirjoittamaan sen ylös. Ota minuun yhteyttä mikäli 
haluaisit kertoa tarinasi muulla tavoin kuin kirjoittamalla. 
 
Voit kertoa tarinassasi esimerkiksi seuraavia asioita: 
 
• Millä tavoin olit taiteen kanssa tekemisissä lapsena? Millaisia taideharrastuksia sinulla on ollut 
lapsena tai nuorena? 
• Onko sinulla taidealan koulutus? Millaista oli pyrkiä koulutukseen, entä opiskella?  
• Miten yhteiskunnalliset instituutiot, kuten peruskoulu ja korkeakoulut, ovat auttaneet sinua tai 
vaikeuttaneet toimintaasi? 
• Millaista taiteilijana toimiminen on ollut elämäsi tai urasi eri vaiheissa? 
• Millaisia taiteeseen liittyviä unelmia tai tavoitteita sinulla on tai on ollut? 
• Millaisia haasteita olet kohdannut? 
• Millaisia mahdollisuuksia olet saanut? 
• Millaisesta yhteiskunnan antamasta tuesta on ollut sinulle hyötyä matkalla taiteilijaksi ja/tai 
taiteilijana työskennellessä? 
• Millaista muuta tukea olet saanut, esimerkiksi ystäviltäsi, perheeltäsi tai muilta taiteilijoilta? 
• Kuinka saat elantosi? 
• Ovatko muut tulot kuin taiteellisesta työstä saadut tulot, esimerkiksi muusta työstä tai 
sosiaaliturvasta saadut tulot, mahdollistaneet sinulle taiteen tekemistä? 



• Oletko hakenut tai saanut apurahoja? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita apurahoihin mielestäsi 
liittyy?  
• Miten muu taidemaailma tai yhteiskunta on suhtautunut sinuun taiteilijana ja/tai taidealan 
työntekijänä? 
• Millainen on asemasi suomalaisella taidekentällä? 
• Onko sukupuolellasi mielestäsi ollut merkitystä? 
• Minkälaista taidetta teet? Vaikuttaako vammaisuus taiteesi sisältöön tai taiteilijuuteesi? 
• Millainen suhde sinulla on vammaisliikkeeseen? Vammaisliikkeellä tarkoitetaan toimintaa, joka 
puolustaa vammaisten ihmisten oikeuksia. 
• Millaisena näet tulevaisuutesi taiteilijana? 
• Jos olet jo lopettanut taiteen tekemisen, miksi ja miten se tapahtui? 
• Voit kertoa tarinassasi myös mitä tahansa muuta aiheeseen liittyvää. 
 
Kirjoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi. 
 
Kirjoituksesi arkistoidaan myöhempää tutkimusta varten Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jos 
annat siihen luvan. Lisätietoja Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta www.fsd.uta.fi. 
Esite tutkittaville: Tietoa tietoarkistosta tutkimukseen osallistuvalle (pdf): 
http://www.fsd.uta.fi/shared/resources/2014_esite_tutkittaville_FIN.pdf 
 
Lähetä tarinasi 15.7.2018 mennessä tällä lomakkeella. 
 
Lisäksi haastattelen taiteilijoita syksyllä 2018. Jos sinua kiinnostaa osallistua haastatteluun, voit 
jättää yhteystietosi samalla kun lähetät tarinasi. Jos haluat osallistua vain haastatteluun, olethan 
minuun yhteydessä. 
 
Tarkoituksenani on saada tutkielma valmiiksi keväällä 2019. Se tulee olemaan julkisesti saatavilla 
verkossa suomeksi. 
 
Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta. 
 
Tätä kirjoituspyyntöä saa mielellään lähettää ja jakaa eteenpäin. 
 
Yhteystiedot 
Outi Salonlahti 
[sähköposti] 
[[puhelinnumero]] 
International Master’s Degree Programme in Cultural Policy 
Jyväskylän yliopisto 
 
 
OHJEITA 
 



Lomakkeen lopussa voit jättää yhteystietosi, mikäli haluaisit osallistua myös haastatteluun syksyllä 
2018. 
 
Pyydän sinua täyttämään myös taustatietolomakkeen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFAbfD9omW0Vebk0FxO2ib1gkx1bS8NVL_80QbT
4xOZp1rbw/viewform?usp=sf_link. 
Lomakkeet ovat erilliset siksi, että taustatietoja ei yhdistetä elämäntarinaan. 
 
HUOM! 
Luethan ensin oheisen tietosuojailmoituksen: http://bit.ly/2MZtL1u 
Luethan lisäksi selkokielisen tiedotteen tutkimuksesta: 
Tiedote, jossa mukana ymmärtämistä helpottavia kuvia http://bit.ly/2MmMoLM 
Tiedote ilman kuvia http://bit.ly/2MsbZmO 
 

*Pakollinen 

1. Elämätarinasi * 

Suosittelen että kirjoitat tarinasi ensin tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopioit siitä tekstisi. Näin teksti 

on helpompi kirjoittaa, eikä se vahingossa häviä kesken kirjoittamisen. Tekstin pituudella ei ole 

väliä. 

2. Saako tarinasi tallentaa nimettömästi Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon? Lisätietoja arkistosta 

www.fsd.uta.fi/fi. * 

• Kyllä, tarinani saa tallentaa arkistoon ja luovuttaa tutkimuskäyttöä varten. 

• Ei, tarinaani ei saa tallentaa arkistoon. 

3. Yhteystietosi haastattelua varten 

HUOM, kirjoita nimesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi vain, jos olet kiinnostunut 

osallistumaan myös haastatteluun. 

4. Oletko lukenut ja ymmärtänyt tietosuojailmoituksen ja tiedotteen? * 

Tietosuojailmoitus: http://bit.ly/2MZtL1u. Selkokielinen tiedote, jossa mukana ymmärtämistä 

helpottavia kuvia: http://bit.ly/2MmMoLM. Selkokielinen tiedote ilman kuvia: 

http://bit.ly/2MsbZmO 

• Olen lukenut ja ymmärtänyt tietosuojailmoituksen ja tiedotteen 



5. Suostutko siihen, että tutkimuksessa käsitellään vammaisuuteen liittyviä tietoja? * 

• Suostun siihen, että tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia 

tietoja (vammaisuus).  



Lomake 2: Taustatiedot [Tietoarkiston huomautus: erillinen lomake] 

Tämä lomake liittyy Outi Salonlahden tutkimukseen vammaisten taiteilijoiden asemasta. 
 
Tässä lomakkeessa kysytään taustatietoja sinusta. 
 
Taustatietoja ei yhdistetä elämäntarinaasi, enkä käsittele niitä yksilöllisesti. Käytän taustatietoja 
vain siihen, että teen yhteenvedon vastaajista. 
 
Lisätietoja 
Outi Salonlahti 
[sähköposti] 
 [[puhelinnumero]] 
International Master’s Degree Programme in Cultural Policy 
Jyväskylän yliopisto 
 

*Pakollinen 

1. Syntymävuotesi * 

2. Sukupuolesi * 

• Nainen 

• Mies 

• Muu 

• En halua kertoa 

3. Millä paikkakunnalla asut? * 

4. Koulutuksesi * 

• Ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi teatteritaiteen maisteri, ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto) 

• Alempi yliopistotutkinto (esimerkiksi kuvataiteen kandidaatti) 

• Ammattikorkeakoulututkinto (esimerkiksi muusikko AMK) 

• Lukio / ylioppilas 

• Ammatillinen koulutus (esimerkiksi ammattikoulu) 

• Peruskoulu / kansakoulu 

• Muu: 



5. Millainen taidealan tutkinto tai koulutus sinulla on? * 

6. Mikä on taiteenalasi? * 

7. Harrastuksesi (nykyiset ja aikaisemmat) * 

8. Mistä lähteistä tulosi koostuvat tällä hetkellä? * 

• Voit valita usean vaihtoehdon. 

• Taiteellinen työskentely 

• Muu työ 

• Yrittäjyys 

• Opintotuki 

• Työttömyyskorvaus 

• Työkyvyttömyyseläke 

• Työeläke 

• Kansaneläke 

• Kuntoutustuki 

• Vanhempainpäiväraha 

• Kotihoidontuki 

• Toimeentulotuki 

• Muu: 

9. Äidinkielesi * 

• suomi 

• ruotsi 

• suomalainen viittomakieli 

• suomenruotsalainen viittomakieli 

• Muu: 

10. Milloin olet vammautunut vai synnyitkö vammaisena? * 

• Synnyin vammaisena 

• Vammauduin lapsena/nuorena 

• Vammauduin aikuisiällä 



11. Millainen vamma sinulla on? 

Voit valita useita vaihtoehtoja. Tähän kysymykseen ei ole pakko vastata. 

• Liikuntavamma 

• Kehitysvamma 

• Kuulovamma 

• Näkövamma 

• Mielenterveyden häiriö 

• En halua kertoa 

• Muu: 

12. Voit halutessasi antaa palautetta tutkimuksesta, tästä lomakkeesta ja kirjoituspyynnöstä. 

 





Liite F
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FSD3374 VAMMAISTEN TAITEILIJOIDEN ELÄMÄNTARINAT 2018

FSD3374 LIFE STORIES OF DISABLED ARTISTS 2018

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://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: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/



Formulär 1: Inbjudan till konstnärer med funktionsvariationer och teckenspråkiga 

konstnärer: Skriv och berätta din historia! 

Den här texten uppläst på YouTube: https://youtu.be/h1O0JNGTFhU. Videon är textad. 
 
Med den här inbjudan samlar jag upp material till min magisteravhandling. Jag studerar 
kulturpolitik vid Jyväskylä universitetet. I min undersökning samlar jag information om hurdan 
position konstnärer med funktionsvariationer och teckenspråkiga konstnärer har på konst- och 
kulturfältet. Syftet med undersökningen är att få information om de möjligheter och utmaningar 
som gäller konstnärskarriärer ur funktionshindrade människors perspektiv. Ändamålet med 
undersökningen är att skapa utvecklingsförslag åt konstfältet och förbättra jämlikheten hos 
konstnärer med funktionsvariationer. 
 
Jag samlar information om konstnärer som bor i Finland. Jag samlar berättelser från alla 
konstområden, till exempel visuell konst, musik, litteratur, teater, cirkus, dans, performanskonst, 
serieteckning och film. Du kan också skicka din berättelse om du är studerande på konstfältet och 
ditt syfte är att arbeta som konstnär. Ytterligare kan du även skicka din historia fast du skulle ha 
lämnat arbetet som konstnär. Viktigast är att du arbetar, har arbetat eller ska arbeta huvudsakligen 
som konstnär. 
 
Jag ber dig att skriva en fritt formulerad berättelse om hur du blev konstnär och hur det har varit att 
arbeta som konstnär. Du kan skriva på svenska, finska eller engelska. Ifall du inte kan eller vill 
skriva, kan du också skicka mig en inspelning eller video i vilken du berättar din historia. Beroende 
på tid och plats finns det också en möjlighet att jag kan komma och intervjua dig. Vänligen kontakta 
mig om du skulle vilja berätta din historia på ett annat sätt än genom att skriva.  
 
Du kan berätta till exempel följande saker i din historia: 
 
• På vilka sätt kom du i kontakt med konst som barn och/eller ung? Hurdana hobbyn hade du som 
barn och ung? 
• Har du en utbildning från konstfältet? Hur var det att söka in till utbildningen? Hur var det att 
studera? 
• Hur har samhällsinstitutioner, så som grundskola och högskolor hjälpt dig eller försvårat din 
verksamhet? 
• Hurdan har det varit att verka som en konstnär vid olika tider i ditt liv och karriär? 
• Hurdana drömmar gällande konst har du eller har du haft? Har du några syften som konstnär? 
• Hurdana utmaningar har du mött? 
• Hurdana möjligheter har du fått? 
• Hurdant stöd av samhället har du haft nytta av på din väg till konstnärsyrket  och/eller när du 
arbetar som konstnär?  
• Hurdant annat stöd har du fått, till exempel från dina vänner, familj eller andra konstnärer? 
• Hur får du ditt livsuppehälle? 



• Har andra inkomster än inkomster från konstnärligt arbete, till exempel från annat arbete eller 
socialskydd, möjliggjort att göra konst? 
• Har du sökt eller fått stipendier? Enligt din åsikt, hurdana möjligheter och utmaningar finns det 
gällande stipendier? 
• Hur har konstvärlden eller samhället annars förhållit sig till dig som konstnär och/eller arbetare 
inom konstfältet? 
• Hurdan är din position inom det finska konstfältet? 
• Upplever du att ditt kön har spelat någon roll? 
• Hurdan konst gör du? Påverkar ditt funktionshinder innehållet i din konst eller ditt sätt att vara 
konstnär?  
• Hurdant är ditt förhållande med funktionshinderrörelsen i bemärkelsen verksamhet, som försvarar 
rättigheter av människor med funktionsvariationer?  
• Hurdan ser du att din framtid som konstnär ser ut? 
• Om du redan har slutat att göra konst, varför och hur hände det? 
• Du kan också berätta vad som helst gällande andra teman i din historia. 
 
Svaren behandlas konfidentiellt och anonymt. 
 
Svaren arkiveras för senare undersökning till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, om du 
tillåter det. Mer information om Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv finns på följande länk: 
www.fsd.uta.fi. 
 
Skicka din berättelse senast 15.7.2018 via det här e-formuläret. 
 
Därtill intervjuar jag konstnärer på hösten 2018. Om du är intresserad av att ta del i en intervju, kan 
du lämna dina kontaktuppgifter när du skickar din historia. Om du vill delta bara i en intervju, 
vänligen kontakta mig. 
 
Mitt syfte är att få min avhandling färdig på våren 2019. Den kommer att finnas tillgänglig på nätet 
på finska.  
 
Jag ger gärna närmare information om undersökningen. 
 
Den här inbjudan kan gärna förmedlas och delas vidare.  
 
Kontaktuppgifter 
Outi Salonlahti 
[e-post] 
[[telefonnummer]] 
International Master’s Degree Programme in Cultural Policy 
Jyväskylä Universitetet 
 
 
ANVISNINGAR 



 
I slutet av formuläret kan du lämna dina kontaktuppgifter, om du också vill ta del i intervju på 
hösten 2018. 
 
Jag ber dig också fylla i bakgrundsinformationsformuläret: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetRUsjXUfV5Iw1jFa9Ohxi4CB2QGO82fg2H1u4Gv
e 3-felQ/viewform?usp=sf link. Formulären är separata för att jag inte ska blanda ihop 
bakgrundsinformation med livshistorier. 
 
OBS! 
Personuppgifter ska behandlas enligt dataskyddslagstiftning. Vänligen läs följande dokument: 
 
Dataskyddsanmälan: http://bit.ly/2NjlpSP 
Information om undersökning och dataskydd med bilder: http://bit.ly/2KsAIdQ 
Information om undersökning och dataskydd utan bilder http://bit.ly/2z4qiMj 
  
 

*Obligatorisk 

1. Din livshistoria * 

Jag rekommenderar att du skriver din historia först med textbehandlingsprogram och sedan kopierar 

texten hit. Så är det lättare att skriva och texten försvinner inte mitt i skrivande. Det spelar ingen roll 

hur lång din text är. 

2. Tillåter du att din historia arkiveras anonymt till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv? * 

Mer information om arkivet www.fsd.uta.fi/fi. 

• Ja, jag tillåter att min historia sparas till arkivet för forskning. 

• Nej, jag tillåter inte att min historia sparas till arkivet. 

3. Dina kontaktuppgifter för intervju 

OBS, skriv ditt namn, email-adress och/eller telefonnummer bara om du är interesserad av att delta i 

intervjun. 

4. Lämnar du ditt samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter 

(funktionsnedsätnning)? * 



• Jag lämnar mitt samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter 

(funktionsnedsätnning) 

5. Har du läst och förstått dataskyddsanmälan samt informationen om undersökning och dataskydd? 

* 

Dataskyddsanmälan: http://bit.ly/2NjlpSP. Information om undersökning och dataskydd med bilder: 

http://bit.ly/2KsAIdQ. Information om undersökning och dataskydd utan bilder: 

http://bit.ly/2z4qiMj. 

• Jag har läst och förstått dataskyddsanmälan samt informationen om undersökning och 

dataskydd  



Formulär 2: Bakgrundsinformation [Obs: separat formuläret] 

Det här formuläret anknyter till Outi Salonlahtis undersökning om hurdan position konstnärer med 
funktionsvariationer har inom konstfältet i Finland. 
 
I det här formuläret frågas bakgrundsinformation om dig. 
 
Bakgrundsinformationen sätts inte ihop med din livshistoria, och jag behandlar informationen inte 
individuellt. Jag använder bakgrundsinformationen bara för att göra ett sammandrag om svararna. 
 
Mer information 
Outi Salonlahti 

 
[[telefonnummer]] 
International Master’s Degree Programme in Cultural Policy 
Jyväskylä universitetet 
 

*Obligatorisk 

1. Ditt födelseår * 

2. Ditt kön * 

• kvinna 

• man 

• annat 

• Jag vill inte berätta 

3. I vilken ort bor du? * 

4. Din utbildning * 

• Högre högskoleexamen (till exempel magister i teaterkonst, högre 

yrkeshögskoleexamen) 

• Lägre universitetsexamen (till exempel kandidat i bildkonst) 

• Yrkeshögskoleexamen (till exempel musiker YH) 

• Gymnasiet / student 

• Yrkesskola 

• Grundskola / folkskola 

• Annan: 

[epost]



5. Hurdan examen eller utbildning har du från konstfältet? * 

6. Vad är ditt konstområde? * 

7. Dina hobbyn (nuvarande och tidigare) * 

8. Från vilka källor kommer din inkomst för tillfället? * 

• Du kan välja många alternativ. 

• Konstnärligt arbete 

• Annat arbete 

• Företagande 

• Studiestöd 

• Arbetslöshetsförmån 

• Sjukpension (folkpension) 

• Arbetspension 

• Ålderspension (folkpension) 

• Rehabiliteringspenning 

• Föräldrapenning 

• Hemvårdsstöd 

• Utkomststöd 

• Annan: 

9. Ditt modersmål * 

• finska 

• svenska 

• finskt teckenspråk 

• finlandssvenskt teckenspråk 

• Annan: 

10. Föddes du med funktionsnedsättning? Om inte, när blev du handikappad? * 

• Jag föddes med funktionsnedsättning 

• Jag blev handikappad som barn eller ung 

• Jag blev handikappad som vuxen 



11. Hurdan funktionsnedsättning har du? 

Du kan välja många alternativ. Du behöver inte svara på den här frågan. 

• Rörelsehinder 

• Intellektuell funktionsnedsättning 

• Hörselskada 

• Synskada 

• Mentalt handikapp 

• Jag vill inte berätta 

• Annan: 

12. Om du vill kan du ge feedback på undersökningen, formulären eller inbjudan. 

 




