
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/



 

 

1 

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 
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