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SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 

 

Tämän Tampereen yliopistossa tehtävän sosiaalityön pro gradu -tutkielman tarkoitus on tutkia 

Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen asiakkaiden selviytymistä vaikeassa 

elämäntilanteessa ja kriisiavun merkitystä osana selviytymisprosessia. Erityisenä kiinnostuksen 

kohteena on kuulla, mitä asiakkaat kertovat omasta arjestaan osana kriisistä selviytymistään ja sen 

mahdollisesta muuttumisesta kriisiavun seurauksena. Pro gradu -tutkielman aineistoina ovat 

Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen tuloksellisuuskyselyn vastaukset ja asiakkaiden 

haastattelut. Kokemuksenne kriisikeskuksen asiakkuudesta on arvokas. Osallistumalla haastatteluun 

Teillä on mahdollisuus kertoa nimettömästi kokemuksistanne ja vaikuttaa näin SOS-kriisikeskuksen 

työn jatkuvuuteen ja kehittämiseen. Pro gradu -tutkielman ohjaajina ovat YTT Suvi Raitakari ja 

YTT Katja Kuusisto Tampereen yliopistosta. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumisen voi peruuttaa missä tahansa 

tutkimuksen vaiheessa ja tietoja voi täydentää myös jälkikäteen. Haastattelussa kertomianne tietoja 

käsitellään kunnioittavasti, nimettömästi ja luottamuksellisesti. Haastatteluun osallistuneiden 

henkilöllisyys ei tule esille missään vaiheessa tutkimusta. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan 

sen jälkeen tekstitiedostoksi, josta poistetaan kaikki haastateltavien henkilöllisyyteen liittyvät tiedot. 

Äänitallenteet hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Tutkimusraportti tehdään siten, etteivät 

yksittäiset henkilöt ole tunnistettavissa. Tutkimuksen valmistuttua haetaan lupaa litteroidun 

haastatteluaineiston tallentamiseksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää 

tutkimuskäyttöä varten. Aineistosta on silloin poistettu kaikki yksittäistä haastateltavaa koskevat 

tunnistetiedot kuten työ- tai asuinpaikat. 

 

Lisätietoja pro gradu -tutkielmasta voi kysyä myös haastattelun jälkeen Sanna Laukkaselta joko 

sähköpostilla tai puhelimitse: 

Puh. xxxxxxxxx 

 



 

 

Tämä suostumus allekirjoitetaan kolmena samansisältöisenä kappaleena, joista yksi jää 

osallistujalle, toinen tutkijalle ja kolmas SOS-kriisikeskukseen.  

 

Allekirjoituksellani vahvistan, että suostun vapaaehtoisesti tutkimukseen ja annan luvan siihen, että 

tutkimusaineisto voidaan tallentaa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 

 

Aika ja paikka: ______________________ 

 

______________________ Tutkijan allekirjoitus 

 

______________________ Osallistujan allekirjoitus 

 

______________________  Nimenselvennys 

 

______________________  Nimenselvennys 

 

 



 

 

  

 


