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Liite 2: Tiedote tutkittaville 

 

Tiedote pro gradu -tutkimuksesta 

 

Teen lopputyötä Helsingin Diakonissalaitoksella liittyen Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian 

opintoihin. Tutkin opinnäytteessäni yhteisövalmennukseen ja asumiseen liittyvää puhetta. 

Tutkimuksen 

taustalla on ajatus, että käyttämämme kieli heijastelee ympäröivää todellisuutta ja myös muuttaa 

sitä. Tutkielmani työotsikko on: ”Kuka toimii, keitä valtaistetaan?”.  

 

Toteutan tutkimuksen seuraavalla tavalla: 

 

 Osallistun yhteisövalmennukseen Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa 

syksyllä 2012. Yhteisövalmennuksen aikana teen muistiinpanoja valmennusprosessista ja 

omaa kokemustani koskevista havainnoista. 

 

 Lisäksi haastattelen valmennukseen osallistuvia asukkaita ja työntekijöitä. Selvitän 

haastatteluiden avulla, millä tavalla valmennukseen osallistuvat puhuvat omasta 

toiminnastaan. Haastatteluissa esitän haastateltaville väitteitä, joiden pohjalta 

keskustelemme. Tarvittaessa autan keskustelua eteenpäin täsmentävillä kysymyksillä. 

Väitteet liittyvät asumisen järjestymiseen, yhteisövalmennukseen sekä Helsingin 

Diakonissalaitoksen asumisyksiköihin vertais- ja työympäristöinä. 
 

 Tutkimushaastattelut ovat asukkaiden kohdalla yksilöhaastatteluita. Työntekijöitä 

haastattelen pienryhmissä. Haastattelut tehdään Helsingin Diakonissalaitoksen tiloissa. 

Haastattelut kestävät 1-2 tuntia, riippuen siitä, onko kyseessä yksilö- vai ryhmätilanne. 

Haastatteluajat sovitaan, kun yhteisövalmennuksen yhteiset tapaamiset lähenevät 

loppuaan. 

 

 Haastattelut nauhoitan digitaaliselle nauhurille. Tallennan tiedot muistitikulle ja 

tietokoneelle. Säilytän kaikki tutkimusaineistoon liittyvät tiedot siten, että niihin ei pääse 

kukaan ulkopuolinen käsiksi. Tutkimusraportin kirjoitan siten, että siitä ei voi tunnistaa 

ketään yksittäistä henkilöä. 

 

Anonyymi tutkimusaineisto tullaan säilyttämään Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa 

mahdollista jatkotutkimusta varten. Tutkimus julkaistaan Helsingin Diakonissalaitoksen 

verkkosivuilla sekä Helsingin yliopiston kirjastossa paperiversiona. Tulen kertomaan tutkimuksen 

tuloksista haastateltaville, jos kiinnostusta löytyy. Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani. 

Saat minuun yhteyden joko asumisyksikön henkilökunnan avustuksella tai ottamalla suoraan 

yhteyttä minuun. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Vaula Tuomaala 

 


