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Haastateltavan informointi -lomake 

 

KUTSU TUTKIMUSHAASTATTELUUN JA HAASTATELTAVAN INFORMOINTI 

 

 

Tutkimuksen suorittaja:   Tutkimuksen ohjaaja: 
Teijo Rantanen   Eriikka Oinonen 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti   Sosiologian yliopistolehtori 

Tampereen yliopisto   Tampereen yliopisto 

 

 

Haastattelututkimus on Teijo Rantasen yhteiskuntatieteiden maisteriopintojen Pro Gradu -

opinnäytetyö Tampereen Yliopistolle. 
 

TUTKIMUKSEN AIHE 

Tutkimuksessa selvitetään työstään irtisanottujen miesten kokemuksia työttömyydestä ja 

työttömyyden mukanaan tuomista mahdollisista muutoksista hyvinvointiin ja identiteettiin. 

Tutkimus keskittyy 45–63 -vuotiaisiin, pitkän työuran tehneisiin telakka-alan työmiehiin. 

Tavoitteena on kerätä tilastotietoja syvällisempää aineistoa työttömyyden merkityksestä yksilölle, 

erityisesti miehelle, joka on tottunut käymään säännöllisesti töissä. Näin pyritään lisäämään 

ymmärrystä työttömyyden mekanismeista ja tuottamaan ajankohtaista tietoa niille toimijoille, jotka 

tutkivat työttömyyttä ja päättävät työttömille tarjotuista palveluista ja toimenpiteistä. 

 

TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tutkimus suoritetaan haastattelututkimuksena, johon osallistuu 8-12 samasta työpaikasta vuonna 

2014 irtisanottua miestä. Haastattelu suoritetaan yksilöhaastatteluina. Haastattelu tallennetaan 

äänitallentimelle. Äänitallenteet muunnetaan tekstiksi, jonka jälkeen ne tuhotaan. Jokainen 

haastateltava osallistuu haastatteluun vain kerran. Haastattelun kesto on noin 30–60 minuuttia, ja ne 

suoritetaan kesän 2016 aikana. 

 

Haastatteluun kutsutaan erikseen, mutta osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kieltäytymisellä ei 

ole vaikutusta kutsun saaneen tilanteeseen tai kohteluun minkään palvelun tai viraston piirissä. 

Osallistumisesta voi kieltäytyä myös haastattelun aikana eikä kaikkiin kysymyksiin ole pakko 

vastata. 

 

YKSITYISYYDENSUOJA 

Tutkimukseen osallistuvien henkilötiedot ja muut tunnistamista helpottavat tiedot poistetaan 

aineistosta tai muutetaan eri muotoon. Jokaiselle haastateltavalle annetaan aineistossa peitenimi ja 

mahdolliset suorat lainaukset tutkimusjulkaisuissa esitetään niin, että haastateltavaa ei voida 

välittömästi tunnistaa. Myös haastatteluissa mainittujen muiden henkilöiden nimet muunnetaan 

peitenimiksi. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen 

tietoarkistoon (Liite 1) myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä varten. Arkistoitava 

aineisto anonymisoidaan. 

 

Tutkimustuloksia voidaan julkaista Pro gradu -opinnäytetyön tutkimusraportin lisäksi muilla 

tieteellisillä ja julkisilla tiedotuskanavilla. 


