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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3278. 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:

Isola, Anna-Maria (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) & Vaara, Mariitta (Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos): Työttömät ja osallisuus 2016-2017 [sähköinen tietoai-
neisto]. Versio 1.0 (2019-05-03). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http:/
/urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3278

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: Työttömät ja osallisuus 2016-2017

Aineiston nimi englanniksi: Unemployed People and Inclusion 2016-2017

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (3.5.2019).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Isola, Anna-Maria (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Vaara, Mariitta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Isola, Anna-Maria (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

19.6.2018
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

elämänhallinta; kuntoutuspalvelut; köyhyys; luottamus; mielekkyys; osallisuus; työkyky; työ-
pajat; työttömyys; yhteisöllisyys

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen; Työttömyys ja työttömät

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää kymmenen fokusryhmähaastattelua, joissa on haastateltu THL:n Sokra-hankkeen
koordinoimiin ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin toimintalinja 5:n hankkeisiin
osallistuneita työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä sekä ohjaajia. Hankkeiden tavoitteena
oli lisätä syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä torjua köy-
hyyttä ja parantaa osallistujien työkykyä. Kuhunkin ryhmähaastatteluun osallistui 3-10 hen-
kilöä, joista osa oli ohjaajia. Haastattelut jaettiin pääsääntöisesti yli 40-vuotiaiden ja alle 40-
vuotiaiden ryhmiin. Osa haastateltavista oli ollut jo pitkään työelämän ulkopuolella.

Haastatteluissa keskusteltiin osallistujien tulevaisuudennäkymistä, hyvistä kokemuksista sekä
heidän kokemuksistaan siitä, pystyvätkö he vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun tai yhteisiin
asioihin. Haastateltavilta kysyttiin myös, minkälaisen tekemisen he kokevat merkitykselliseksi,
millaista toimintaa he haluaisivat lisää ja miten he ovat päätyneet mukaan hankkeen toimin-
taan. Haastateltavat kertoivat omista onnistumisen kokemuksistaan ja siitä, keneltä he saavat
myönteistä palautetta. Osallistujat kertoivat myös itselleen tärkeistä yhteisöistä ja siitä, koke-
vatko he kuuluvansa mihinkään ryhmään. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin vielä, millaista apua
he kokevat tarvitsevansa ja saavatko he sitä.

Aineiston taustatietoina ovat päivämäärä, paikka, haastateltavien sukupuoli sekä ikä. Aineistos-
ta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi
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1.4. Aineiston käyttö

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Tapahtuma/prosessi/toiminta

Perusjoukko/otos: Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin toimintalinja 5:n hankkeisiin
osallistuneet, täysi-ikäiset, työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt

Aineistonkeruun ajankohta: 3.5.2016 – 1.3.2017

Kerääjät: Isola, Anna-Maria (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos); Vaara, Mariitta (Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 2016 – 2017

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

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

Kaikkia ESR-hankkeen toimintalinja 5:n hanketyöntekijöitä tiedotettiin fokusryhmähaastatte-
luista erillisellä tiedotteella, ensimmäistä viittä hanketta alkuvuonna 2016 ja seuraavaa viittä
hanketta loppuvuonna 2016. Tiedotteessa esiteltiin tutkimuksen kulku ja pyydettiin hanketyön-
tekijöitä kartoittamaan osallistujien halukkuutta osallistua tutkimukseen. Yhteensä tavoitettiin
14 hanketta, joista 10 osoitti kiinnostuksensa aineistonkeruuseen. Toteutuneet kymmenen haas-
tattelua määräytyivät haastattelusta kiinnostuneiden mukaan.

Aineiston määrä: 10 txt-tiedostoa, arvioitu sivumäärä n. 290. Lisäksi txt-tiedostoista tuotetut
html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tutkija on anonymisoinut aineiston Tietoarkiston ohjeiden mukaisesti. Aineistosta on poistettu
haastateltavien ja kolmansien osapuolten nimet, paikannimet sekä organisaationimet. Tietoar-
kistossa anonymisointi tarkistettiin ja tarkennettiin kahdessa kohdassa. Tutkijan anonymisoimat
kohdat on merkitty aineistoon hakasulkein ja Tietoarkiston tuplahakasulkein.

Julkaisut

Leemann, Lars & Isola, Anna-Maria & Kukkonen, Minna & Puromäki, Henna & Valtari, Salla
& Keto-Tokoi, Anna (2018) Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi. Kysely-
tutkimuksen tuloksia. Työpapereita 17/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Rautio, Annariina (2021) Arkipäivän kokemuksia työttömyydestä. Yhteiskuntatutkimuksen pro
gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3278
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1. Aineiston kuvailu

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD3278 TYÖTTÖMÄT JA OSALLISUUS 2016-2017

FSD3278 UNEMPLOYED PEOPLE AND INCLUSION 2016-2017

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/



Osallisuuden edistäminen  
Haastattelurunko 
 
Fokusryhmähaastattelut 4 – 7 hengen ryhmissä, alle 40-vuotiaille ja yli 40-vuotiaille omat 
ryhmänsä. Tavoitteena 10–14 haastattelua kevään 2016 aikana.  
 
Haastattelun teemat  
Haastattelun alussa tutkijat esittäytyvät. Kerrotaan teemoista. Keskustelun virittelyyn ja sen 
elävöittämiseksi voidaan käyttää tekstikatkelmia, omakohtaisia kokemuksia, valokuvia, 
piirrustuksia tai jotain toiminnallista.  
 
 
NYKYHETKI JA TULEVAISUUS 
Mitä ajattelee oman elämänsä päämäärästä ja tarkoituksesta / mitä odottaa tulevaisuudelta  / 
mistä on saanut hyviä elämyksiä / millaisia ovat hyvät muistot 
 
AUTONOMIA 
Minkä verran pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun / miten pystyy vaikuttamaan 
itseä koskeviin asioihin / missä pystyy vaikuttamaan omiin asioihin? 
 
YHTEISET MERKITYKSET JA MERKITYKSELLISYYDEN KOKEMUS 
Mitä ajattelee omien päivittäisten tekemisten merkityksellisyydestä / mistä ja miten on 
löytänyt tekemistä ja toimintaa / miten on päätynyt tekemään jotain tai toiminaan / kuka on 
pannut toiminnan merkille ja keneltä on saanut kiitosta ja tunnustusta / mistä saa hyvän 
fiiliksen / millaista tekemistä saisi olla enemmän?  
 
ONNISTUMISET JA HYVÄT PUOLET 
Missä on onnistunut / keneltä ja milloin saa myönteistä palautetta tekemisistään / keneltä 
toivoo myönteistä palautetta / mitkä hyvät puolet haluaisi näkyvämmiksi ja kuka voisi tehdä 
ne näkyviksi?  
 
KUULUMINEN JA YHTEENKUULUMINEN 
Mihin itselleen tärkeään yhteisöön tai ryhmään kuuluu / mikä on omin joukko / ketkä ovat 
tärkeitä ihmisiä / mihin ja kehen samastuu / tunteeko olevansa tarpeellinen muille / millä 
maantieteellisellä alueella liikkuu / minkä kokee omaksi tilakseen? 
 
YHTEISIIN ASIOIHIN VAIKUTTAMINEN 
Mihin yhteisiin asioihin haluaisi vaikuttaa / minkä verran pystyy vaikuttamaan yhteisiin 
asioihin / millaiseksi kokee oman paikkansa yhteiskunnassa?  
 
APU JA TUKI 
Tunteeko saavansa apua silloin, kun sitä todella tarvitsee / millaista apua tarvitsee / kuka 
tukee / keneltä odottaa tukea / mikä on lisännyt hyvinvointia / mistä tuntee puutetta? 
 
LUOTTAMUS 
Mitä luottamus on / keneen luottaa / Toivooko, että joku luottaisi enemmän / mitä ystävyys 
on?  
 
 





Liite B

Esite tutkittavalle
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FSD3278 TYÖTTÖMÄT JA OSALLISUUS 2016-2017

FSD3278 UNEMPLOYED PEOPLE AND INCLUSION 2016-2017

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/







Liite C

Esite hanketyöntekijälle
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FSD3278 UNEMPLOYED PEOPLE AND INCLUSION 2016-2017

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/



  3.2.2016 

Tiedote hanketyöntekijöille haastattelututkimuksesta:  
”Osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Suomessa.” 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Diakin Ammattikorkeakoulun kanssa keräävät tutkimustietoa 

useilta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja viiden hankkeilta ympäri Suomea. Kohderyhmään 

kuuluu ihmisiä, joita ei onnistuta väestökyselyin tavoittamaan, ja joista näin ollen on tavanomaista 

vähemmän tietoa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää muun muassa, miten osallisuus rakentuu ja mitkä 

ovat sen edellytyksiä ja millainen merkitys on voimavaroilla ja kokemuksella omasta paikasta 

yhteiskunnassa ja kansalaisyhteiskunnassa. Tutkimusaineisto kerätään pienryhmissä, joissa kysytään muun 

muassa siitä, miten ihmiset pystyvät vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin; mistä toiminnasta ja 

tekemisistä he saavat merkityksellisyyden kokemuksia; miten he pystyvät tavoittelemaan itselleen tärkeitä 

asioita ja mistä asioista he saavat myönteistä palautetta. 

 

Tutkimuksen kulku: 

Pyydämme Teitä kertomaan asiakkaillenne tutkimuksemme tavoitteista, eettisyydestä, osallistumisen 

vapaaehtoisuudesta ja raportoinnista. Pyydämme Teitä myös kysymään asiakkaittenne alustavaa 

kiinnostusta osallistua tutkimukseen. Tämän jälkeen pyydämme teitä ehdottamaan tutkijoille ja tutkittaville 

ryhmähaastatteluaikaa. Ennen varsinaista haastattelua tutkijat vielä kertovat tutkimuksen tarkoituksesta ja 

tavoitteista ja esittävät myös, että fokusryhmään osallistunut voi milloin tahansa keskeyttää 

tutkimusosallisuutensa. Mikäli vielä tämän jälkeen henkilö on kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, 

pyydetään häneltä suostumuslomake kirjallisena. Kiitokseksi haastattelusta tarjoamme pullakahvit. 

Tutkimuksen vapaaehtoisuus. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tapahtuu suullisella ja kirjallisella suostumuksella.  

Luottamuksellisuus 

Kaikkien tutkittavien tiedot pidetään salassa, eikä niitä luovuteta hankkeen ulkopuolisille henkilöille. 

Tutkimustulokset raportoidaan myös niin, että vastaaja ei ole tunnistettavissa. Tutkimustulokset julkaistaan 

tutkimus- ja kehittämishankeen raportissa sekä tutkimuksesta kirjoitetaan artikkeleita kotimaisiin 

julkaisuihin.  

Tutkimuksen rahoitus ja vastuuorganisaatiot 

Tutkimus rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ERS) ja hankkeen vastuuorganisaationa toimii 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimusyhteistyötä tehdään Diak Ammattikorkeakoulun  kanssa.  

 Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 

 
Anna-Maria Isola   Mariitta Vaara                     
Erikoistutkija     Tutkija 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos  Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 
s.posti:   s.posti:  
puhelin:    puhelin:  





Liite D
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H: Kuin usein sää käyt [työllisyyttä edistävässä säätiössä] tai 

siin toiminnassa? 

 

O: Käyks sie joka päivä, onko sulla viitenä päivänä viikossa? 

 

V3: On. 

 

O: Eikö oo [Veikko] sillä tavalla, että sie alussa ko sie oot 

meillä alottanu ni onko sulla ollu ihan vain yhtenä, kahtena, kolmena 

päivänä viikossa oli toimintapäiviä ja niit on nyt nostettu? 

 

V3: Mmm. 

 

H: Ooks sä halunnu ite nostaa vai onks ehdotettu, et nyt vois 

vähän tulla useemmin? 

 

V3: (epäselvää) 

 

H: Mist sä [Sofia] sait kuulla tästä ja miten sä pääsit tänne 

mukaan toimintaan? 

 

V4: Alun perin mie taisin oisinko mie sosiaalitoimistolta kuullu 

ja sit mie soitin [työllisyyttä edistävään säätiöön] ja olin hetken 

taidepajalla ja sitten kuulin tästä [luontoaiheisesta] hankkeesta ja 

nyt toimin näissä luontohommissa pelkästään. 

 

 




