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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 ryhmähaastattelun osallistujalle 

 

Ryhmähaastattelu on osa ECOSOS-tutkimushanketta, jossa tutkitaan ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestäviä työn ja toimeentulon muotoja erityisesti nuorten näkökulmasta. Tutkimushanke on Suomen 
Akatemian rahoittama ja se toteutetaan vuosien 2015–2019 aikana. Hankkeen tutkijat työskentele-
vät Jyväskylän yliopistossa/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. 

Ryhmähaastattelujen kohderyhmäksi on rajattu 18–25-vuotiaat nuoret, jotka ovat mukana tutkimuk-
seen valikoituneissa työvoimapoliittisissa projekteissa. Tutkimuksessa tehdään viisi ryhmähaastatte-
lua eri paikkakunnilla ja kaikkiin haastatteluihin kutsutaan mukaan 5-6 nuorta. 

Ryhmähaastatteluissa pyrimme selvittämään nuorten näkemyksiä työstä, toimeentulosta ja hyvin-
voinnista. Haastatteluissa keskustelemme vapaamuotoisesti esimerkiksi työelämään ja työttömyy-
teen, riittävään toimeentuloon ja ympäristökysymyksiin liittyvistä arvoista ja asenteista. Keskuste-
luissa kartoitetaan mielipiteitä ja omia näkemyksiä ja siksi haastatteluihin osallistuminen ei edellytä 
erityisiä ennakkotietoja. 

Haastateltava voi itse valita, kuinka henkilökohtaisella tasolla hän puhuu ja kuinka henkilökohtaisia 
tarinoita hän kertoo ryhmähaastatteluissa. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole selvittää yksittäisten 
henkilöiden elämäntilanteita vaan tutkia yleisemmällä tasolla nuorten toiveita ja ideoita.  

Ryhmähaastattelun kesto on noin 1,5 tuntia. Haastattelut äänitetään aineiston analyysia varten. 
Haastatteluaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan nimettöminä. 

Tutkimushankkeen vetäjänä on sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies Kokkolan yliopistokes-
kus Chydeniuksesta. Ryhmähaastattelut toteuttavat tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi ja tutkimushar-
joittelija, sosiaalityön opiskelija Marianne Väyrynen.  

 

Lähetämme tämän tiedotteen liitteenä myös suostumuslomakkeen, joka käydään yhdessä läpi vielä 
ennen ryhmähaastattelua.  
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