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         Tutkittavien informointi tutkimusprojektista: Kestääkö verkko? 
 

Tutkimuksen tekee:  

Ursula Nystedt, erityispedagogiikan maisteriopiskelija, EO2013,  

sähköposti: [[tieto poistettu]], puhelin: [[tieto poistettu]], osoite: [[tieto poistettu]] 

Tutkimuksen ohjaa:  

Professori Raija Pirttimaa Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, [[sähköpostiosoite 
poistettu]] 

Tutkimuksen taustaa: 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille suunnattua tukea,  sekä vertaistuen 
merkitystä on tutkittu suhteellisen vähän vanhempien näkökulmasta. Tutkimuksen 
tavoitteenaa on ymmärtää, minkälaisen tuen vanhemmat kokevat hyväksi ja, minkä 
riittämättömäksi tai huonoksi. Keneltä saatu tuki on ollut vaikuttavinta ja minkä kaltaista se 
on ollut. Lisätavoitteena on saada tietoa siitä, minkälaisia toiveita vanhemmilla on 
tarjottavan tuen ja vertaistuen suhteen. Tieto on arvokasta kehitettäessä yhä parempia tuen 
muotoja perheille, joilla on sairas tai vammainen lapsi. 

Kuinka tutkimus toteutetaan: 

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Tutkimuksen tieto kootaan 
haastattelemalla viiden (5) perheen vanhempia, joilla on paljon erityistä tukea 
tarvitseva lapsi/nuori tai aikuinen.  Lasten iät vaihtelevat 4:sta 40:een vuoteen. 
Haastattelut suoritetaan kertaluonotisesti, noin reilun tunnin mittaisena 
haastatteluna kesän ja syksyn 2014 aikana haastateltavien toivomassa paikassa. 
Haastattelut nauhoitetaan. Saatuja tietoja säilytetään luottamuksellisesti koko 
tutkimuksen ajan ja raportoinnista jätetään pois kaikki, mikä voisi johtaa perheen tai 
lapsen/nuoren/aikuisen tunnistamiseen. Tutkimukseen osallistumisen 
keskeyttäminen on mahdollista tutkimuksen kaikissa vaiheisaa.  
Pro grdu tutkimuksen hyväksymisen jälkeen, anonymisoitu aineisto säilytetään 
Tampereen tietoarkistossa, mahdollista jatkotutkimusta varten. Haastateltavien 
yhteysteidot hävitetään yllämainitun tutkimuksen päätyttyä. Haastattelutilanteista 
kirjoitetut teksititiedot ja haastattelujen äänitallenteet arkistoidaan pysyvästi aihetta 
koskevan tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon, josta lisätietoa alla.  
En käytä tutkimusaineistosta ilmeneviä tutkittavien, heidän läheistensä tai muiden 
yksittäisten henkilöiden tietoja heidän vahingokseen, halventamisekseen taikka 
loukkaamisekseen. 
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Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 
FI-33014 Tampereen yliopisto 

 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen 
palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja 
tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Kaikki palvelut ovat maksuttomia. 

Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa 
olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä. 

Käyntiosoite 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 
Åkerlundinkatu 5 B, 4. krs 
Tampere 

Yhteydenotot 

puh. +358 40 190 1432 
faksi +358 3 343 9088 
sähköposti: fsd@uta.fi 
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