
FSD3040

Vammaisena Suomessa 2013-2014

Aineisto-opas

TIETOARKISTO



Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot:

Vammaisena Suomessa 2013-2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja
ja jakaja], 2022.

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 2.0 (10.8.2017).

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
33014 Tampereen yliopisto

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu.fsd@uta.fi
040 190 1442

Palveluportaali Aila:
https://services.fsd.uta.fi/

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
http://www.fsd.uta.fi/

$ Koodikirjoitin.py v37 @ 2022-02-25 11:36:04.061000 $



Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3040. 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:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) & Kynnys ry: Vammaisena Suomessa
2013-2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2017-08-10). Yhteiskuntatieteel-
linen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3040

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: Vammaisena Suomessa 2013-2014

Aineiston nimi englanniksi: Life of Disabled Persons in Finland 2013-2014

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 2.0 (10.8.2017).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto
Kynnys ry

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Harvilahti, Lauri (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto)

Laitinen, Matti (Kynnys ry)

Aineisto luovutettu arkistoon

12.5.2015
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

elämäkerrat; hoitokulttuuri; kirjoituskilpailut; lapsuus; loukkaantuminen (fyysinen); selviyty-
minen; vammaiset; vammaishuolto; vammaisten asema

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Lääke- ja terveystieteet; Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Tietyt taudit, sairaudet ja terveydentilat; Vähemmistöt; Yleinen tervey-
dentila ja hyvinvointi

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää vammaisten ihmisten kirjoituksia siitä, millaista heidän elämänsä on ollut ja
on nykyään vammaisena Suomessa. Vammaisena Suomessa -muistitietokeruu toteutettiin osa-
na Vammaisten ihmisten elämä Suomessa -tutkimushanketta (2012-2015). Tutkimushanketta
rahoitti Suomen kulttuurirahasto.

Usein kirjoittajat kuvasivat, millainen vamma hänellä on, miten se oireilee ja miten se vaikuttaa
jokapäiväiseen elämään. He myös kuvasivat lapsuuttaan ja kasvuaan aikuiseksi ja niitä tekijöitä,
jotka ovat auttaneet elämässä eteenpäin. Kertomuksia löytyi myös elämän eteen tuomista on-
gelmista ja esteistä, sekä henkisistä prosesseista, joita kirjoittajat ovat joutuneet käymään läpi
vammansa kanssa. Kirjoitukset käsittelivät myös ihmissuhteita. Kirjotukset olivat vapaamuo-
toisia ja niiden sisältö vaihteli.

Taustatietoina kirjoittajista ovat sukupuoli, syntymävuosi, ammatti ja maakunta. Taustatiedoissa
maakunta on muodostettu annetun asuinpaikkakunnan perusteella.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Tapahtuma/prosessi/toiminta, Mediatyyppi: teksti

Perusjoukko/otos: Suomessa asuvat vammaiset henkilöt
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1.4. Aineiston käyttö

Aineistonkeruun ajankohta: 1.10.2013 – 31.5.2014

Kerääjät: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kansanrunousarkisto; Kynnys ry

Aineistonkeruun tekniikka: Oma kirjoitus tai päiväkirja

Keruuväline tai -ohje: Aineistonkeruuohjeistus: kirjoitusohje

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

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

Kirjoitusohjeet olivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nettisivuilla. Kirjoituspyyntö lähetet-
tiin lisäksi SKS:n vakituiselle vastaajaverkolle ja siitä tiedotettiin laajasti eri vammaisjärjestöil-
le sekä eräille muillekin kansalaisjärjestöille, joiden jäsenistön arveltiin olevan kiinnostuneita
osallistumaan kirjoituskilpailuun. Järjestöjä pyydettin mainostamaan keruuta mm. lehdissään ja
nettisivuillaan. Kirjoituksen pystyi toimittamaan SKS:n sivulla vastauslomakepohjaa käyttäen,
sähköpostilla tai kirjeitse.

Aineiston määrä: 11 kirjoitusta rtf- ja html-tiedostoina. Kirjoitusten pituus on 1 - 16 A4-sivua.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tietoarkistoon ei ole arkistoitu kirjoituksia, joissa ei ollut lupaa arkistointiin tai jotka olivat
painettuja teoksia. Aineistosta puuttuvat myös paperimuodossa toimitetut kirjoitukset ja alun-
perin toiseen tarkoitukseen kerätty kahdeksantoista kirjoituksen kokonaisuus, joka sisälsi kuu-
rosokeiden lasten vanhempien kokemuksia. Kyseiset 18 kirjoitusta on arkistoitu Tietoarkistoon
erillisenä aineistona (FSD3064 Kuulonäkövammaisten lasten vanhemmat 2007). Aineisto on
kokonaisuudessaan (ml. paperiset kilpailutekstit) arkistoitu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
(SKS) Kansanrunousarkistoon.

Kirjoituksista poistettiin arkistoinnin yhteydessä mahdolliset maininnat kirjoittajan nimestä se-
kä muut kirjoittajaan tai kolmansiin henkilöihin viittaavat suorat henkilö- ja yhteystiedot tai
ulkoiset lähteet, esimerkiksi blogit ja kuvat. Lisäksi tarvittaessa on poistettu kolmansiin henki-
löihin viittaavat epäsuorat tunnistetiedot tai arkaluonteiset tekstisisällöt. Kirjoituksessa esiinty-
vien kolmansien henkilöiden nimet on poistettu tai korvattu pseudonyymeillä niiden toistuessa.
Tietoarkiston aineistoon tekemät merkinnät on merkitty [[tuplahakasulkein]].

Julkaisut

Kahelin, Hanna-Riitta & Klemola, Miia (2017). Elämän suuntaviivoja. Diskurssianalyyttinen
tulkinta vammaisuuden ja toimijuuden rakentumisesta elämäkertakeruuaineistossa. Rovaniemi:
Lapin yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Kaskinen, Maarit (2019). Elämä vammautumisen jälkeen: muutos ja identiteetti fyysisesti vam-
mautuneiden naisten kertomuksissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Etnologian pro gradu -
tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201903251940

Liimatainen, Kia (2021). "Minä olen ainakin päässyt hyvin yhteiskuntaan takaisin sisään (paitsi
byrokraattisesti)": etnologinen tutkielma vammautumisen kokemuksesta ja kohtaamisesta. Jy-
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1. Aineiston kuvailu

väskylä: Jyväskylän yliopisto. Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa, maisterintutkiel-
ma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202108254652.

Niemi, Riikka (2018). Vammaisten ihmisten kokemuksia kohtaamisista sosiaali- ja terveyspal-
velujärjestelmässä. Välittäminen, oikeuksien kunnioittaminen ja sosiaalinen arvostus vammais-
ten ihmisten omaelämäkerrallisissa kirjoituksissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön
pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201808063749

Pakkala, Teija (2017). Identiteetit vammaisten elämäkerroissa. Tampere: Tampereen yliopisto.
Sosiaalityön Pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201706021799

Pohjola H. 2018. Acquired disability in young women: a challenge for identity?, Journal of
Youth Studies, https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1529864

Pohjola, H., & Tarvainen, M. . (2021). Identity and Masculinity in Two Cases of Early-Onset Di-
sability Autobiography. Narrative Works, 9(2), 71-87. Retrieved from https://journals.lib.unb.ca/
index.php/NW/article/view/31821

Tarvainen, Merja (2018). Ruumiilliset tilat. Tavanomainen arki ja kerrottu vammaisuus. Yhteis-
kuntapolitiikka 83:1, 40-49. URN:NBN:fi-fe201802143399.

Tarvainen, Merja (2019). Ableism and the Life Stories of People with Disabilities. Scandinavian
Journal of Disability Research, 21(1), pp.291-299.doi.org/10.16993/sjdr.632

Tarvainen, Merja (2020). Loneliness in life stories by people with disabilities. (Epub ahead of
print 16 June 2020) Disability & Society. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1779034

Tarvainen, Merja (2020). Sodan ja jälleenrakennuksen muistitieto vammaisten ihmisten elä-
mäntarinoissa. Ennen ja nyt - Historian tietosanomat 20(2), 34-47. doi.org/10.37449/ennenja-
nyt.91515

Tarvainen, Merja (2020). Sota- ja jälleenrakennusajan muistelukerronta elämäntarinan säikeenä.
Ennen ja nyt - Historian tietosanomat 20(2), 14-33. doi.org/10.37449/ennenjanyt.89775

Tarvainen, Merja & Hänninen, Vilma (2021). Vammaisten ihmisten eletty kansalaisuus. Teok-
sessa Antti Teittinen & Mari Kivistö & Merja Tarvainen & Sanna Hautala (toim.) Vammaiset
ihmiset kansalaisina. Tampere: Vastapaino, 115-142.

Tarvainen, Merja & Hänninen, Vilma (2022) Disability and working-life citizenship, Nordic
Social Work Research, DOI: 10.1080/2156857X.2022.2032810

Tarvainen, Merja & Pohjola, Hanna & Aaltola, Elisa & Hänninen, Vilma (2018). Ruumiillinen
erilaisuus ja yksinäisyys. Suuntaaja 1/2018. https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/suuntaaja-12018-
yksin%C3%A4isyys-k%C3%B6yhyys-ja-merkityksellisyys/ruumiillinen-erilaisuus-ja [viitattu
29.3.2018].

Virtanen, Riikka (2014). Työelämään osallistuminen ja osallisuus vammaisten ihmisten kirjoit-
tamissa elämäntarinoissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3040

Liittyvät aineistot

FSD3064 Kuulonäkövammaisten lasten vanhemmat 2007
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1.4. Aineiston käyttö

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Erityisehdot

Aineisto saattaa sisältää tunnistetietoja, joita ei ole muutettu (esim. henkilönimiä, asuinpaikka-
tietoja, työpaikkojen ja vastaavien nimiä). Aineisto-otteita julkaistaessaan jatkokäyttäjän tulee
tapauskohtaisesti harkita, mitä tietoja otteesta täytyy poistaa tai muuttaa tutkimuseettisten käy-
täntöjen mukaisesti.

Käyttöoikeudet

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

Kirjoitusohjeet

7



FSD3040 VAMMAISENA SUOMESSA 2013-2014

FSD3040 LIFE OF DISABLED PERSONS IN FINLAND 2013-2014

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

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 samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

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

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



”Muut ymmärsi mua ihan hyvin kun olin 
lapsi. Otti päähän, kun äiti aina korjasi 
mun puhetta. En mä ymmärtänyt että 
mulla on puhevamma. Tajusin sen vasta 
myöhemmin, joskus kahdeksan-yhdeksän-
vuotiaana, kun kuulin oman ääneni. Isä toi 
nauhurin ja äänitti mun puhetta. En voinut 
uskoa että se oli mun ääni. Mutta kaikki 
muut lapset ymmärsi mua ihan hyvin, ne oli 
oppineet että tää on mun yksi ominaisuus.”

Vammaisena Suomessa

Lisätietoja:
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Vammaisten ihmisten elämä Suomessa -tutkimuksen sihteeri Annina Heini, 
p. 040 9401399, annina.heini@kynnys.fi

Elämäkertakeruu 1.10.2013–31.5.2014

Millaista on vammaisten ihmisten elämä Suomessa?  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Vammaisten ihmisten elämä 
Suomessa -tutkimushanke keräävät vammaisten ihmisten historiaa 
heidän itsensä kertomana. Tutkimuksen tulokset ovat tärkeitä myös 
vammaisten aseman parantamisessa.

Vammaiset mielletään usein pieneksi vähemmistöksi. Vammaisuus 
kuitenkin koskettaa jollain tavalla monia meistä jossakin elämän 
vaiheessa. Vammaisuuden määritelmä on laaja ja monitulkintainen. 
Vammaisuus on myös ajassa muuttuva ilmiö. Maatalousajan 
Suomessa liikuntavamma merkitsi vakavaa haittaa, kun taas nykyisessä 
tietoyhteiskunnassa esimerkiksi oppimisen vaikeudet voivat olla 
koulutuksen ja työllistymisen esteenä. Toivomme siis mukaan eri tavoin 
vammaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä kaikkialta Suomesta. 

Aloita elämäkertasi varhaisimmista muistoistasi ja kerro elämäsi kulusta 
aina nykyhetkeen ja tulevaisuuden pohdintoihin saakka. Kerro omalta 
kannaltasi merkittävistä tapahtumista ja hetkistä. Kaiken ei tarvitse 
liittyä vammaisuuden teemaan. Voit kuitenkin myös pohtia suhdettasi 
vammaisuuteen. Kirjoituksesi ei tarvitse olla kaunokirjallisuutta, mutta 
siinä saa olla mukana juonta ja tarinaa. Tarinan muoto ja pituus on 
vapaa, tärkeintä on aitous ja omakohtaisuus.

Kirjoituksia tullaan käyttämään Vammaisten ihmisten elämä Suomessa 
-tutkimushankkeessa ja ne arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanrunousarkistoon sekä Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon (FSD) tutkimuskäyttöä varten. Suomen Kulttuurirahaston 
rahoittamaa tutkimushanketta koordinoi vammaisten perus- ja 
ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry. Mikäli elämäkerroista toimitetaan 
antologia, otamme yhteyttä mukaan valittujen tekstien kirjoittajiin.

Keruun tulokset julkistetaan kansainvälisenä vammaisten päivänä 
3.12.2014. Vastaajien kesken arvotaan kymmenen palkintoa. Palkintona 
on 100 euroa ja kirjoja.

Vammaisena Suomessa -elämäkertakeruun järjestävät Vammaisten 
ihmisten elämä Suomessa -tutkimushanke ja Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. Tutkimuksen etenemisestä kerrotaan Kynnys ry:n www-sivuilla 
(www.kynnys.fi).

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit 
osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä. 
Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, 
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan 
nimelläsi SKS:n arkistoon ja FSD:hen, tai 
ilmoita, jos haluat vastauksesi arkistoitavan 
nimimerkillä.

Mikäli et halua tai voi kirjoittaa, voit 
pyytää haastattelijaksi tai kirjuriksi jonkun 
tuttavasi. Voit myös sanella elämäkertasi 
äänitallentimelle ja lähettää sen joko 
sähköisessä muodossa tai kasetilla, cd:llä, 
muistitikulla tms.

Lähetä kirjoituksesi 31.5.2014 mennessä 
osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, kansanrunousarkisto, PL 259, 
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus 
”Vammaiselämäkerrat” tai sähköpostin 
liitetiedostona osoitteeseen  
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään 
tunnus ”Vammaiselämäkerrat”. Voit  
vastata myös internetissä osoitteessa
www.finlit.fi/arkistot/keruut/vammaisuus/.

– SKS:n arkistojen keruuohjeet:
www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm
– SKS:n arkistojen keruuohjeet:




