
FSD3072

Omaishoito ja ansiotyö 2008-2009

Aineisto-opas

TIETOARKISTO



Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot:

Omaishoito ja ansiotyö 2008-2009 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja
ja jakaja], 2018.

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (16.2.2016).

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 v35 @ 2018-01-25 14:15:58.985000 $



Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3072. 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:

Kröger, Teppo (Jyväskylän yliopisto) & Jolanki, Outi (Jyväskylän yliopisto) & Lei-
nonen, Anu (Jyväskylän yliopisto): Omaishoito ja ansiotyö 2008-2009 [sähköinen
tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-02-16). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jaka-
ja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3072

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: Omaishoito ja ansiotyö 2008-2009

Aineiston nimi englanniksi: Informal Care and Employment 2008-2009

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (16.2.2016).

1.2 Sisällön kuvaus

Muu materiaali

Lisätietoa WoCaWo-tutkimusprojektista ja siitä tehdyistä julkaisuista.1

Tekijät

Kröger, Teppo (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
Jolanki, Outi (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
Leinonen, Anu (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)

Kehitysvammaliitto
Työterveyslaitos

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Kröger, Teppo (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
1https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en/old-research/clusters/concluded-projects/wocawo

1



1. Aineiston kuvailu

Aineisto luovutettu arkistoon

10.11.2015

Asiasanat

auttaminen; hoivapalvelut; hoivatyö; huolenpito; ikääntyminen; jaksaminen; omaishoidon tuki;
omaishoitajat; omaishoito; palvelujärjestelmät; perhesuhteet; työelämä; työssäkäynti; vanhuus

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: lääke- ja terveystieteet; yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: ikääntyneet; sosiaalipolitiikka

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu läheistään säännöllisesti hoitavien työssäkäyvien henkilöiden haastatteluista
vuosilta 2008 - 2009 ja pääteemana on työssäkäynnin ja omaishoidon yhdistäminen. Haastat-
teluissa käsitellään laajasti omaishoivaa, työelämää, perhettä, sosiaalisia suhteita, vapaa-aikaa,
palvelujärjestelmää ja ajatuksia tulevasta. Haastateltavat hoitavat useimmiten vanhempiaan, mut-
ta mukana on myös muita lähisukulaisia hoitavia. Tutkimus on osa kansainvälistä WoCaWo-
projektia (Working Carers and Caring Workers: Making Paid Employment and Care Responsi-
bilities Compatible?). Projektin suomenkielinen nimi on: Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit:
Mitä hoivavelvollisuuksien ja työssäkäynnin yhteensovittaminen edellyttää?. Projektin Suomen
ryhmään kuuluvat Jyväskylän yliopisto, Työterveyslaitos ja Kehitysvammaliitto, ja hanketta ra-
hoitettiin Suomen Akatemian Työn- ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelmasta.

Haastatteluissa tiedustellaan aluksi haastattelijan antamasta omaishoivasta: kenelle sitä anne-
taan, milloin hoivasuhde alkoi, miten teki päätöksen auttamisesta ja millaista annettu apu on.
Edelleen haastateltavalta kysytään auttamistyössä jaksamisesta ja mahdollisista riittämättömyy-
den tunteista. Seuraavaksi käsitellään haastattelijan työntekoa ja sen merkitystä elämässä. Ky-
symyksissä tiedustellaan muun muassa omaishoidon vaikutuksista työntekoon ja työnantajan
sekä työtovereiden suhtautumisesta omaishoivan antamiseen.

Seuraavaksi haastatteluissa käsitellään hoivan järjestämistä perheessä ja haastateltavan vapaa-
ajan viettoa. Haastateltavalta kysytään perheenjäsenten välisistä suhteista, auttamistyön vaiku-
tuksista pari- ja perhe-elämään, lomien vietosta ja harrastuksista. Lisäksi keskustellaan niin hoi-
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

vattavalle kuin hoitajalle saatavilla olevista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä niiden laadusta,
saatavuudesta ja riittävyydestä.

Lopuksi keskustellaan siitä, millaisena haastateltava näkee tulevaisuuden ja onko omaisen hoito
on muuttanut henkilökohtaisia elämänarvoja tai ajatuksia ikääntymisestä. Häneltä tiedustellaan
myös mielipidettä yhteiskunnan omaishoitoon suhtautumiseen ja omaishoivaajille kohdistetta-
vaan lakisääteiseen hoitovapaaseen. Haastattelut ovat vapaamuotoisia, niinpä teemat eivät aina
esiinny esitetyssä järjestyksessä.

Haastatteluiden taustatietoina ovat haastateltavan peitenimi, syntymävuosi, siviilisääty, perheel-
lisyys, isovanhemmuus, sisarusten olemassaolo, ammatti, toimiala, työnantajasektori, auttami-
sen syy, asumisjärjestelyt, auttamisen useus ja saatu virallinen apu. Osa taustatiedoista on ke-
rätty tutkijoiden toimesta haastattelulitteraatioista varsinaisen aineistonkeruun jälkeen.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Tapahtuma/prosessi/ilmiö

Perusjoukko/otos: Ansiotyössä olevat ja samalla ikääntyvää ja säännöllisesti apua tarvitsevaa
läheistään auttavat henkilöt

Aineistonkeruun ajankohta: 24.11.2008 – 15.4.2009

Kerääjät: Kröger, Teppo (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos); Jo-
lanki, Outi (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos); Leinonen, Anu (Jy-
väskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

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

Haastateltavat rekrytoitiin suurelta osin sanoma- ja lehti-ilmoitusten avulla ja lisäksi muutama
suuri työnantaja levitti haastattelukutsua henkilökunnan sähköpostilistalla tai muutoin tiedotti
tutkimuksesta työntekijöille. Haastateltavat tulivat maantieteellisesti pääosin Etelä-, Keski- ja
Länsi-Suomen alueilta. Haastattelut tehtiin pääsääntöisesti haastateltavien kotona, mutta osa
tehtiin myös kahvilassa, yliopistolla tai haastateltavan työpaikalla.

Aineiston määrä: Aineistossa on 66 haastattelua odt- ja html-tiedostoina. Haastattelujen pituus
vaihtelee noin 15 ja 40 A4-sivun välillä.
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1. Aineiston kuvailu

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Haastatteluja kerättiin kokonaisuudessaan 76, joista viisi poistettiin tunnisteellisuuden vuoksi
ja loput viisi haastateltavien antaman arkistointikiellon vuoksi.

Aineisto on anonymisoitu tutkijan toimesta muuttamalla ja karkeistamalla haastateltaviin tai
kolmansiin henkilöihin liittyvät henkilö- ja paikkatiedot sekä muut tunnisteellisuutta lisäävät
tiedot. Lisäksi tarvittaessa on poistettu kolmansiin henkilöihin viittaavat arkaluonteiset teksti-
sisällöt. Koska haastattelujen litterointityön tekivät kaksi yksittäistä henkilöä ja Tutkimustyö-
yritys, anonymisoinnin merkinnät vaihtelevat haastatteluittain, esimerkiksi nimien kohdalla ei
ole käytetty aina sulkuja. Tietoarkisto täydensi tarvittaessa anonymisointia ja nämä merkinnät
on merkitty [[tuplahakasulkein]].

Julkaisut

Combining Paid Work and Family Care: Policies and Experiences in International Perspective
(2013). Eds. Kröger, Teppo & Yeandle, Sue. Bristol: Policy Press.

Majanen, Salla (2011). Hoivasta hoivaan. Hoiva-alalla työskentelevien naisten haastattelupuhe
palkkatyön ja omaishoivan yhteensovittamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskunta-
tieteiden ja filosofian pro gradu -tutkielma.

Vasara, Paula (2011). Hoivan tarinoita. Tutkimus äitiään hoivaavien tytärten narratiiveista. Jy-
väskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian pro gradu -tutkielma.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3072

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD3072 OMAISHOITO JA ANSIOTYÖ 2008-2009

FSD3072 INFORMAL CARE AND EMPLOYMENT 2008-2009

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/
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WOCAWO-projekti 
HAASTATTELUTEEMAT JA KYSYMYKSET 
Haastatteluissa käsitellään alla mainittuja teemoja; tarkentavia kysymyksiä esitetään tarpeen 
mukaan. 
 
1 [Esitellään tutkimushankkeen tavoite, informointilomake ja haastattelun teemat] 
 
2 [Omaishoiva] 
 

 Kerrotko siitä ajankohdasta, kun hoivasuhde/ auttamissuhde alkoi. Kuinka kauan olet auttanut 
läheistäsi? Minkä vuoksi hoivasuhde/ auttamissuhde alkoi? (Mikä oli hoivan saajan kunto ja 
asumistilanne tuolloin? Mikä oli oma työtilanteesi silloin?) 

 

 Miten teit päätöksen auttamisen/ hoivaamisen aloittamisesta?/Millainen asia auttamisen 
aloittaminen sinulle henkilökohtaisesti oli? Mitä muita vaihtoehtoja oli tarjolla, miksi niistä 
luovuttiin?  

 

 Missä asioissa autat (henkilökohtaiset toimet, käytännön asiat ym.)? Kuinka paljon/ usein autat 
(esim. viikossa)?  

 

 (Miten avun saajan kunto on muuttunut hoivasuhteenne aikana? Onko avun tarve kasvanut?) 
 

 Mikä saa sinut jatkamaan auttamista/ hoivaamista? Oletko harkinnut hoivaamisesta luopumista, 
miksi? Haluatko auttaa enemmän, jos niin miksi?  

 

 Koetko itsesi joskus riittämättömäksi tai yksinäiseksi tai uupuneeksi? (Kerro noista tilanteista.) 
 
3 [Työn ja omaishoivan yhdistäminen] 
 

 Kerro lyhyesti työsi sisällöistä.  
 

 Mitä työ Sinulle merkitsee? 
 

 Onko auttaminen vaikuttanut työhösi? Muuttanut sinua työntekijänä?  
 

 Millaisia työaikajärjestelyjä olet tehnyt työhösi auttamisen vuoksi?  
 

 Oletko jo/ miltä tuntuisi, jos joutuisit vähentämään työtunteja tai luopumaan työstäsi 
omaishoivan takia? 

 

 Oletko jättänyt jotain hoivaan ja auttamiseen liittyviä tehtäviä tai asioita tekemättä työhön 
liittyvien velvollisuuksien vuoksi?  

 

 Oletko jättänyt jotain työelämään liittyvää väliin (esim. koulutustilaisuudet, illanvietot) 
hoivavelvollisuuksien vuoksi?  

 

 Miten nykyinen työnantaja suhtautuu omaishoivatilanteeseesi? Tietääkö? 
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 Miten nykyiset työkaverit suhtautuvat omaishoivatilanteeseesi? Tietävätkö? Jutteletteko asiasta? 
(Onko työkavereilla omaishoivatilanteita?) 

 

 Miten työpaikallasi on suhtauduttu auttamisen vuoksi tekemiisi työaikajärjestelyihin? 
 
4 [Perhe, sosiaaliset suhteet ja harrastukset] 
 

 Ketä kotitaloudessasi asuu? 
o Jos puoliso, onko hän työelämässä? 
o Jos lapsia, missä he asuvat? Entä lapsenlapset? Mitä isovanhemmuus merkitsee? 
o Jos sisaruksia, missä he asuvat? 

 

 Miten kuvailisit suhdettasi hoivattavaasi? Kuinka läheisiä olette? (Miten suhde on muuttunut ajan 
kuluessa ja elämänkulun varrella?) 

 

 Taustatietojen mukaan: Miten/ missä asioissa puolisosi/ lapsesi/ sisaresi/ muut sukulaiset ja 
ystävät auttavat? Vai oletko sinä ainut, joka auttaa? 

 

 Taustatietojen mukaan: Kerro tilanteista, jolloin et saanut puolisoltasi/ lapsiltasi/ sisariltasi/ 
ystäviltäsi kaipaamaasi apua. Miten he perustelivat sitä, etteivät auta?  

 

 (Kuka ottaisi auttajan roolin, jos sinä lopettaisit?) 
 

 (Koetko, että autettavasi kuuluu perheeseesi?) 
 

 Onko hoivavelvollisuutesi vaikuttanut perhe-elämääsi/ parisuhteeseesi? 
 

 Miten kuvailisit suhdettasi sisaruksiisi? Onko hoivavelvollisuutesi vaikuttanut suhteeseesi 
sisaruksiisi? 

 

  

 Miten elämäntilanteesi vaikuttaa ystävyyssuhteisiisi/ seuraelämääsi? 
 

 Mitä harrastat? Mitä omat harrastukset merkitsevät sinulle?  
 

 Miten vietät vuosilomasi? Kenen kanssa ja mitä tehden? 
 

 (Miten vietät/ vietit tulevan/ menneen joulun? )Miten vietät juhlapyhät? 
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5 [Palvelujärjestelmä] 
 

 Millaista ´virallisluonteista’ apua sinä ja autettavasi saatte (kunnalta yksityisiltä, järjestöiltä)?  
 

 Millaisia kokemuksia Sinulla on paikallisesta/ suomalaisesta palvelujärjestelmästä oma 
elämäntilanteesi huomioiden? 

 

 Onko saamasi apu riittävää? Millaista lisäapua ja neuvoja tarvitsisit? 
 

 Saatko tarpeeksi tietoa saatavilla olevista palveluista? 
 

 (Oletko selvittänyt mahdollisuutta saada omaishoidontukea?) 
 
 
6 [Tulevaisuus] 
 

 Miten ennakoit elämääsi eteenpäin? Mitä ajatuksia tulevaisuus herättää? 
 

 Millaisia ajatuksia oma ikääntymisesi Sinussa herättää? Mitä odotat omalta eläkeajaltasi? 
 

 Mitä ajatuksia autettavan ikääntyminen herättää? 
 

 Miten läheisen auttaminen on vaikuttanut henkilökohtaisiin arvoihisi? Mitä olet saanut? Mistä olet 
joutunut luopumaan? 

 

 Mitä mieltä olisit erityisestä omaishoivaajille kohdistetusta lakisääteisestä hoitovapaasta? Tulisiko 
sen olla palkallinen vai palkaton? Käyttäisitkö sellaista itse, miksi/ miksi et? 

 

 Miten koet, että yhteiskunta suhtautuu ihmisiin, jotka käyvät työssä ja hoivaavat säännöllisesti 
omaistaan?  

 

 (Kohdellaanko lapsiperheitä ja omaishoivaperheitä Suomessa tasa-arvoisesti?) 
 
7 [Loppuhuomioita] 
 

 Haluaisitko kertoa työstäsi ja perhe-elämästäsi ja niiden yhdistämisestä vielä jotain 
sellaista, josta emme ole puhuneet? Haluatko antaa meille muuta palautetta 
tutkimuskysymyksistä ja tutkimusteemasta? 

 

 (Koetko vertaistuen tarvetta? Mitä terveisiä haluaisit sanoa vastaavassa 
elämäntilanteessa eläville?) 

 
8 [Luvat haastattelun käyttöön, uusintahaastatteluun ja arkistointiin] 
 





Liite B

Esite tutkittaville
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HAASTATELTAVAN INFORMOINTI      7.1.2009 
 
Jyväskylän yliopistossa on käynnistymässä hanke, jossa tutkitaan työelämän ja omaishoivan 
yhteensovittamista. Tarkoituksena on haastatella ihmisiä, jotka käyvät ansiotyössä ja 
auttavat säännöllisesti ikääntyvää läheistään, jonka toimintakyky on alentunut ja joka 
tarvitsee apua arjessaan.  Hanke on saanut rahoitusta Suomen Akatemian Työn ja 
hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelmasta vuosiksi 2008–2011. Jyväskylän yliopiston 
lisäksi siinä ovat mukana Työterveyslaitos ja Kehitysvammaliitto. Hanke on verkostoinut 
myös kansainvälisesti.  
 
Työn ja omaishoivan yhdistämistä on tutkittu Suomessa erittäin vähän, ja työssä käyvät 
omaishoitajat ovat olleet melkoisen näkymättömissä yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa. 
Väestön vanhetessa eli työvoiman ikääntyessä ja vanhusten lisääntyessä tematiikka kuitenkin 
ajankohtaistuu entisestään. Tutkimuksen avulla tuotamme tietoa työssäkäyvien 
omaishoivaajien arjen haasteista ja toiveista palvelujärjestelmän, kolmannen sektorin, 
työnantajien ja omaishoivaajien itsensä käyttöön.  
 
Haastattelut tehdään alkuvuodesta 2009, ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista. 
Haastateltavilta pyydetään lupaa säilyttää yhteystiedot mahdollista, myöhemmin sovittavaa, 
jatkohaastattelua varten.  
 
Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkittavia 
tai muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa. Haastattelun 
luottamuksellisuus turvataan niin, että siitä tehtyä äänitallennetta käsittelevät 
tutkimusapulaiset ja tutkijat allekirjoittavat vaitiolositoumuksen. Haastattelu kirjataan 
tekstitiedostoksi ja siinä yhteydessä haastateltavien ja haastatteluissa esille tulevien muiden 
henkilöiden, organisaatioiden ja paikkakuntien nimet muutetaan peitenimiksi.  
 
Haastatteluja analysoivat vuosina 2008–2011 hankkeessa työskentelevät tutkijat ja opiskelijat 
sekä myöhemmin välittömästi samoihin aihepiireihin liittyvissä hankkeissa työskentelevät 
tutkijat ja opiskelijat. Haastattelujen äänitallenteet hävitetään vuonna 2015. Mikäli tutkittava 
antaa luvan, tekstitiedostot ilman tunnistetietoja arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon myöhempää tieteellistä tutkimusta varten.  
 
Tiedusteluihin vastaavat ja haastatteluja tekevät (tutkijoiden nimet ja yhteystiedot). 
 
Ystävällisin yhteistyöterveisin, 
 
(tutkimushankkeen johtajan nimi) 
(yhteystiedot) 
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SUOSTUMUS HAASTATTELUN KÄYTTÖÖN TUTKIMUSTARKOITUKSESSA 
 
Haastatteluani saavat käyttää tieteellisen tutkimuksen aineistona Omaishoito, palkkatyö ja 
identiteetit: mitä hoivavelvollisuuksien ja työssäkäynnin yhteensovittaminen edellyttää? 
-hankkeessa vuosina 2008–2011 työskentelevät tutkijat ja opiskelijat sekä ko. hanketta 
seuraavissa, välittömästi samoihin aihepiireihin liittyvissä tutkimushankkeissa työskentelevät 
tutkijat ja opinnäytetöitään tekevät opiskelijat.  
 
 
Yhteystietoni saa/ ei saa tallentaa ja minuun saa/ ei saa ottaa yhteyttä seuruuhaastattelun 
sopimiseksi.  
 
 
 
Haastatteluni saa/ ei saa arkistoida ilman henkilökohtaisia tunnistetietoja 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tieteellistä tutkimuskäyttöä varten.  
 
 
 
Tätä lomaketta on laadittu kaksi kappaletta, toinen haastateltavalle ja toinen 
tutkimushankkeen edustajalle.  
 
 
 
 

Haastatteluaika ja -paikka 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Haastattelijan allekirjoitus  
 
Haastattelijan yhteystiedot: 

 
XXXXXX 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 
PL 35 (Agora) 
40014 Jyväskylän yliopisto 
email XXXXX 
puh nro XXXXXXX 
 



Liite C

Aineistonäyte

15



FSD3072 OMAISHOITO JA ANSIOTYÖ 2008-2009

FSD3072 INFORMAL CARE AND EMPLOYMENT 2008-2009

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/



H: No minkälainen niinku tavallaan asia se isän auttamisen alottaminen, niinku sinulle henkilökohtasesti 
oli, että oliko se niinku päätös vai tuliko se luonnostaan sillä tavalla? 

 

Heimo: Ei, se tuli ihan luonnostaan. ( ) Kun sen, sen tiesi, tiesi tuota, että ei siitä tule yhtään mitään, että 
ei se tuota, ei se tuota, tee siivoushommia, eikä niitä pyykinpesu, eikä niitä ruokahuoltoon liittyvää, 
kotona niitä hommia ei tee.  

 

H: No mitä isä on sitten tykänny siitä teijän auttamisesta? 

 

Heimo: No kyllä se on tykänny. Välillähän, välillähän niinku kokeiltiin tuota, et sielä kävi siivoojakin 
ulkopuolelta, mut ei. Ehkä se tietysti nuukana miehenä ajatteli, et se oli vähä kallista ja ei se tykänny ku 
sinne tuli vieraita ihmisiä. Et sitä kokeiltiin, mutta se ei, sitä ei todettu sen kannalta hyväksi. Meillehän se 
ois ollu ihan hyvä, mutta.  

 

H: Niin joo, se oli sillon ostettua siivouspalvelua. 

 

Heimo: Joo.  

 

H: No mikä tavallaan sitten saa niinkun jatkamaan sitä isän auttamista, mikä juttu siinä? 

 

Heimo: No, pittäähän se nyt ihmisistä pitää huolta. Hyvänen aika, sehän on ihan selvä asia, että ja 
tietysti varmaan, että en mää nyt siitä ajattele sillälailla ollenkaan, mutta tuota niin, totta kai siinä tulee 
annettua sitte omillekki lapsille esimerkki, että pitäähän se tota. Öö, vaimolla on kanssa vanha äiti, mut 
ei hän, ei tota, ei käyvä sielä sillälailla ollenkaan, mutta että ihan samalla lailla siitä kanssa pietään huolta 
ja kysellään aina ja käyvään sitte tekemässä sille kans semmosia hommia, mitä nyt ei vanha ihminen saa 
itekseen tehä.  

 

H: Onks hänkin tässä aluella asuu? 

 

Heimo: Joo, [kotikaupungissa] asuu, mutta se ei oo ollenkaan niinkö sama asia. Sielä vaan käyvään joskus 
jotaki verhoo laittamassa ja semmosta. ( ) 

 

H: No onko isän kunto niinku muuttunu tässä viime vuosina, että onko se avuntarve lisääntyny? 

 

Heimo: Ei oikeestaan. Ei se, se ei oo tuota ei oo sillai. Terveys ei oo muuttunu. ( ) Kun se ei ole koskaan 
tehny niitä kotihommia, niin, niin tuota ja jos ei sielä, niinku joskus on tullu vähän pitempiä taukoja, että 
ei olla käyty, on ollu jotaki esteitä, niin ei se tee sielä yhtään mittään niitä asioita, että sen takia sielä 
yritetään sitte käyäkki sen, vähintään sen kakski kertaa viikossa, että se nyt ei ihan mahottomaksi mene 
sitte.  

 

H: Harmittaako häntä itteään sitte se, jos on koti vähän epäsiisti? 

 

Heimo: Ei, ei yhtään. Ei. Ei se sillälailla sitä asiaa.  

 



H: Mutta on kuitenki tyytyväinen siihen, että kun te käytte siivoon. 

 

Heimo: On. On joo.  

 

H: No miten tässä auttamissuhteessa, niin koetko henkilökohtasesti sitten koskaan semmosta 
riittämättömyyttä tai uupumusta tai? 

 

Heimo: Joo, kyllähän se joskus tietysti niinku, töissä on kovilla ja muuta, niin kyllähän se tietysti joskus 
vähä, mutta ei se nyt niin, se nyt ei niin suuri rasite oo sillai, että ei se mikään mahdottomuus ole.  

 

H: Kuinka kauan noin tunteina, sitten aina viikolla esimerkiks? 

 

Heimo: Ku mä käyn viikolla, niin se on varmaan tunti, niin mää saan jo siinä ajassa niin paljo aikaan.  
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LITTEROINNISTA 

 

Anonymisoinnin päälinjat: 

 

Tiedot on pyritty muuttamaan niin, että yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa haastatteluista.  

Tunnistetietojen muuttamisessa on pyritty olemaan mahdollisimman varovaisia tunnistamisen 

ehkäisemiseksi.  

  

Haastatteluista on muutettu:  

 henkilöiden nimet (haastateltavan ja kaikkien muiden etu- ja sukunimet; koskee myös 

työkavereita ja hoivahenkilökuntaa jos heidät mainitaan nimeltä),  

 paikannimet (katujen, kaupunkien, kaupunginosien tai muiden asuinalueiden nimet), myös 

maakuntien nimet muutettu yleisempään muotoon esim. Pirkanmaa = Länsi-Suomi),  

 ulkomaiden nimet muutettu mikäli tunnistamisvaara (esim. henkilö muuttanut jostain Keski-

Euroopan maasta Suomeen, jolloin maannimi poistettu ja käytetään vain ilmaisua Keski-

Euroopasta)     

 työpaikan nimi (mikäli on erisnimi tai muuten harvinainen esim. yliopistosairaala = sairaala) 

 hoitopaikkojen nimet (esim. palvelutalon nimi tms.) 

 muut nimet, esimerkiksi kauppa jossa käy usein jos siitä käytetään erisnimeä, jonka 

paikalliset todennäköisesti tunnistaisivat, lomapaikka jne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litterointityötä ovat tehneet 2 yksittäistä henkilöä sekä yritys (Tutkimustyö); käsittelytaso sanatarkka 
puhekielinen litterointi ilman täytesanoja. 

 

Litterointimerkit / Tutkimustie: 

 

Puhujien merkinnät: H: haastattelija 

  Anneli (erisnimi, pseudonyymi): haastateltava 

  S: Sivullinen henkilö 

 

Muut merkinnät: , Lyhyt tauko puheessa 

   .. Puheenvuoro jää kesken, jatkaa puheenvuoroa 

   (-) Pois jäänyt sana tai sanan osa 

   (--) Pois jäänyt jakso 

   (sana) Epäselvä sana tai jakso 

   alleviivaus Erityisen painollinen sana tai jakso 

   [hakasulkeet] Litteroijan kommentti  

   [pp] Päällekkäistä puhetta 

   [hp] Hiljaista puhetta 

 

 

Litterointimerkit / Yksittäiset litteroijat: 

 

Litterointimerkinnät voivat vaihdella hieman eri haastatteluissa 

 

(joo)   sulkujen sisällä haastattelijan kommentti  

( )   lyhyt tauko 

(4)   sulut ja numero: sekunneissa mitattu tauko 

(-)   lyhyt tauko 

(--)   selvästi havaittava tauko 

…  tauko 

(paikannimi)   sulkujen sisällä muutetut tunnistetiedot  

[paikannimi]   sulkujen sisällä muutetut tunnistetiedot  

tummennettu teksti  painokas puhe 
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