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Tutkimuksen aihe ja tavoite
Pro gradu -tutkielman aiheena on paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen rooli kotouttamispolitiikassa Jyväskylässä.

Tutkielmassa on tarkoitus selvittää minkälaista kotouttamistoimintaa paikalliset yhteisöt ja järjestöt järjestävät,
kenelle se on suunnattu ja miksi sitä ylipäätänsä tehdään. Tutkimuksen varsinainen fokus on selvittää
paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen järjestämän kotouttamistoiminnan taustalla vaikuttavia motiiveja ja
ideologioita sekä työntekijöiden kokemuksia edustamansa organisaation tekemästä kotouttamistoiminnasta.
Tässä tutkielmassa päätutkimuskysymyksenä on seuraava: Mitä motiiveja ja ideologioita paikallisten yhteisöjen
ja järjestöjen järjestämän kotouttamistoiminnan taustalla on? Tutkielmassa pyritään löytämään vastauksia myös
seuraaviin täydentäviin tutkimuskysymyksiin: Miten paikalliset yhteisöt ja järjestöt tukevat Suomeen (tässä
kontekstissa Jyväskylään) muuttavien ihmisten kotoutumista? sekä Mitä kokemuksia paikallisten yhteisöjen ja
järjestöjen työntekijöillä on edustamansa järjestön tai yhteisön merkityksestä ja roolista kotouttamistyössä?

Aineistonkeruun toteuttaminen
Aineisto tätä tutkielmaa varten kerätään haastatteluiden ja osallistuvan havainnoin kautta.
Haastattelutilanteessa ei suoriteta osallistuvaa havainnointia, vaan se tehdään erikseen erillisen luvan kanssa.
Haastattelu toteutetaan teemahaastatteluna ja se kestää maksimissaan 45 minuuttia. Teemahaastattelulla tässä
tutkielmassa tarkoitetaan haastattelua, jossa haastattelun pohjana toimii etukäteen tehty kysymyslista, joihin
haastateltava voi vastata mahdollisimman vapaasti ja omin sanoin.
Haastattelu nauhoitetaan ääninauhalle, jonka jälkeen haastattelu tallennetaan salasanalla suojattuun
tietokoneeseen. Haastattelunauha tullaan myös muuttamaan kirjalliseen muotoon. Haastateltavan ja
haastattelussa esille tulevien muiden henkilöiden nimet poistetaan tai muutetaan peitenimiksi. Tarvittaessa

muutetaan ja poistetaan myös muita henkilötunnistetietoja (esim. paikkatiedot, muut erisnimet), jotta
haastateltavan tunnistaminen aineistosta ei ole mahdollista. Ääninauha tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu
on kirjoitettu tekstitiedostoksi.
Kyseessä on kertatutkimus, ja arvioitu tutkimusprossin kesto on noin vuosi. Haastatelluista saatava aineisto
tullaan säilyttämään koko tutkimusprosessin ajan joko yliopiston suojatulla U-asemalla tai tutkijan omalla
tietokoneella, joihin molempiin pääsy on vain tutkijalla itsellään. Haastatteluista saatavaa aineistoa tulee
käsittelemään tutkijan lisäksi mahdollisesti tutkijan ohjaaja. Aineistoa ei luovuteta ulkopuolisten käsiin prosessin
missään vaiheessa.

Haastateltavan oikeudet ja yksityisyyden turvaaminen
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus keskeyttää osallistuminen
tutkimukseen milloin vain, sekä oikeus kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen. Haastatteluun
osallistumisen peruuttamisesta ei tule seuraamuksia haastateltavalle. Haastateltavalla on oikeus saada
lisätietoa tutkimuksesta koko tutkimusprosessin ajan.
Haastattelusta saatavat mahdolliset haastateltavan henkilökohtaiset tiedot tulevat ainoastaan tutkijan käyttöön,
ja ne hävitetään viimeistään tutkimusprosessin loputtua. Haastattelusta saatavasta aineistosta tullaan
poistamaan kaikki haastateltavaan liittyvät tunnisteet. Koko tutkimusprosessi toteutetaan siten, ettei tutkittavien
anonymiteetti vaarannu missään vaiheessa tutkimusprosessia.
Tutkimuksesta on täytetty henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste, jonka haastateltava halutessaan saa
tutkijalta nähtäväkseen.

Aineiston käyttö tutkimusjulkaisussa
Haastattelussa esille tulleen asiat raportoidaan tutkimusjulkaisussa tavalla, jossa tutkittavia tai muita
haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. Tutkimusjulkaisussa tullaan käyttämään suoria
otteita haastattelusta, kuitenkin niin, ettei haastateltavan henkilöllisyys tule ilmi. Otteissa haastateltavaa tullaan
kutsumaan peitenimellä (esimerkiksi nimellä Haastateltava 1).
Tutkimuksen päätyttyä ääninauhoista tehdyt tekstitiedostot luovutetaan pysyvästi säilytettäväksi
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään tutkimuskäyttöön haastateltavan luvalla. Tarvittaessa
tekstitiedostoista poistetaan ja muokataan lisää tunnisteita arkistoinnin yhteydessä. Tekstitiedostoiden
luovuttamisesta arkistoon tullaan sopimaan erikseen haastattelutilanteessa allekirjoitettavalla lupalapulla.
Tutkielma pyritään julkaisemaan viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä Jyväskylän yliopiston
tietokannassa. Kyseinen tietokanta on kaikille avoin.

Suostumus haastatteluun osallistumisesta
Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän tutkimusaineiston
keräämismenetelmiin ja käyttöön, sekä haastateltavien oikeuksiin. Suostun osallistumaan tutkimukseen
annettujen ohjeiden mukaisesti. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää osallistumiseni tai kieltäytyä
haastatteluun osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. Haastatteluani ja kerättyä aineistoa saa käyttää
sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä tutkittavaa ei voida tunnistaa.

________________________________________________________________________________
Päiväys

Haastateltavan allekirjoitus

________________________________________________________________________________
Päiväys

Tutkijan allekirjoitus

