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11 LIITTEET 

Liite 1. Asiakkaan tutkimussuostumus 

 
Tampereen yliopisto       
 
VKM-ohjelma kriminaalihuoltolaitoksen päihdetyössä – prosessi ja tuloksel-
lisuustutkimus 
 
Tampereen yliopisto  
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos 
33014 Tampereen yliopisto 
Projektin johtaja professori Anja Koski-Jännes 
 
ASIAKKAAN TUTKIMUSSUOSTUMUS 
     
VKM (viisi keskustelua muutoksesta)-ohjelmaa ollaan maassamme ottamassa laaja-
mittaisesti käyttöön Kriminaalihuoltolaitoksen päihdetyössä.  Ohjelman käyttöön-
oton ja kehittämisen tueksi tarvitaan tutkimustietoa VKM-päihdekeskustelujen ku-
lusta ja niiden tuloksellisuudesta. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa kehittämään Kriminaa-
lihuollossa tehtävää päihdetyötä. Tutkimuksessa tarkastellaan ohjaajan ja asiakkaan 
välistä vuorovaikutusta VKM-istuntojen aikana ja selvitetään näiden istuntojen yh-
teyttä hoitotuloksiin.  
 
Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistossa vuosina 2007–2010 ja sitä rahoittaa 
Suomen Akatemia sekä Rikosseuraamusvirasto. 
  
Tutkimusaineiston keruu tapahtuu pääosin VKM-ohjelman puitteissa hyödyntäen 
siinä tuotettua materiaalia. Tutkimukseen osallistuminen edellyttää: 
- esitietolomakkeen täyttämistä 
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- suostumusta siihen, että ohjaaja antaa VKM-ohjelman aikana tuotettua ma-
teriaalia tutkijoiden käyttöön 
- kahden ensimmäisen keskustelun arvioimista lyhyesti istuntojen lopuksi 
- päihdehoitotilannetta ja päihteidenkäyttöä selvittävään kyselyyn vastaamista 
6 ja 12 kuukautta ensimmäisen tapaamisen jälkeen (joko puhelimitse, sähköpostitse 
tai postitse) 
 
Koska pääosin aineisto kerätään muutoinkin VKM-istuntojen yhteydessä tuotetta-
vasta materiaalista, tutkimukseen osallistuminen ei vaadi juurikaan ylimääräistä työtä. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksesta voi jättäytyä pois il-
man, että se millään tavoin vaikuttaa yhteistyöhön ohjaajanne tai Kriminaalihuolto-
laitoksen kanssa.  
 
Kaikki tutkimuksessa koottava aineisto on ehdottoman luottamuksellista ja se säily-
tetään Tampereen yliopiston tiloissa niin, ettei siihen ole pääsyä ulkopuolisilla. Tut-
kimuksen tulokset esitetään niin, etteivät yksittäiset henkilöt ole tunnistettavissa. Tut-
kimuksen päätyttyä yksittäisiä tunnistettavia asiakkaita koskeva tutkimusaineisto 
(mukaan lukien videonauhat) hävitetään. Keskusteluista kirjatut ja tunnistetietojen 
osalta muutetut tekstitiedostot arkistoidaan aihetta koskevan tieteellisen tutkimuksen 
ja opetuksen käyttöön Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 
 
Tällä lomakkeella sitoudun osallistumaan edellä kuvattuun tutkimukseen. 
 
Paikka ja aika: 
________________________________________________________________ 
 
______________________________  __________________________  
Osanottajan (asiakkaan) allekirjoitus  Ohjaajan allekirjoitus 
 
______ __________________________________________________________ 
Nimen selvennys (tekstaamalla)  Nimen selvennys (tekstaamalla) 
 
 
Osanottajan yhteystiedot 
 
Osoite:__________________________________________________________ 
Puhelinnumero:__________________                                                                    
Sähköposti:__________________________ 
 
 
Yhteyshenkilö, jolta tutkija voi tarvittaessa kysyä osanottajan yhteystietoja  
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Nimi:____________________________________ 
 
Osoite:_______________________________________________________ 
  
Puhelinnumero:___________________                                                    
S-posti:_______________________________________ 
 
 
Lisätietoja tutkimuksesta antavat tutkija Harri Sarpavaara  

; tutkija Kari Tolonen 
 ja professori Anja Koski-Jännes 
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