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Suostumus tutkimukseen osallistumisesta   LIITE 4 
  
Haluan vapaaehtoisesti osallistua PROMEQ-tutkimukseen, jossa tutkitaan pitkään työttömä-
nä olleiden henkilöiden hyvinvointia, terveyttä ja elintapoja. Olen tutustunut saamaani tut-
kimuksen tiedotteeseen ja saanut riittävästi tietoa tutkimuksen tarkoituksesta ja sisällöstä. 
Tiedän, että tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään PROMEQ-tutkimuksen terveyttä ja 
hyvinvointia edistävien toimintamallien kehittämiseen sekä muihin tutkimustarkoituksiin. 
Annan luvan luovuttaa yhteystietoni PROMEQ-tutkimusryhmän tutkijoille, jotka voivat ottaa 
minuun yhteyttä tutkimukseen liittyen. Yhteystietojani ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedän 
myös, että osallistumiseni on vapaaehtoista ja voin peruuttaa suostumukseni ilman peruste-
lua niin halutessani tutkimuksen aikana tai myöhemmin ilman että siitä aiheutuu minulle 
mitään seuraamuksia. 
  
Allekirjoittamalla tämän suostumuslomakkeen annan suostumukseni yhteystietojeni luovut-
tamiseen PROMEQ-tutkimusryhmän tutkijoille. Kyselylomakevastauksissa antamaani tietoa 
ja tuloksia saa käyttää tiedotteessa kuvattuun tutkimukseen. Annan tutkijoille luvan ottaa 
minuun yhteyttä tutkimukseen liittyen. 
  
❑ Kyllä 

❑ Ei 
 
Tämä suostumus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, joista toinen jää tutkittavalle ja toinen 
toimitetaan tutkimusryhmälle.  
  
______________________________ 
Paikka 
 
______________________________ __________________________________________ 
Päivämäärä   Allekirjoitus ja nimen selvennys  
  
  
Seuraavat tiedot helpottavat yhteydenottoa haastateltavan ja tutkijoiden välillä. Tietoja ei 
luovuteta ulkopuolisille ja niitä käytetään vain tutkimukseen liittyvissä asioissa.  
  
  
_______________________________ __________________________________________  
Puhelinnumero  Sähköpostiosoite  
  
  
Lisätietoja tutkimukseen liittyen antaa projektitutkija Sami Ylistö (

  



Suostumus tutkimukseen osallistumisesta   LIITE 5 
  
Haluan vapaaehtoisesti osallistua PROMEQ-tutkimukseen, jossa tutkitaan monialaisen pal-
veluohjauksen vaikutuksia pitkään työttömänä olleiden henkilöiden hyvinvointiin, tervey-
teen ja elintapoihin. Olen tutustunut saamaani tutkimuksen tiedotteeseen ja saanut riittä-
västi tietoa tutkimuksen tarkoituksesta ja sisällöstä. Tiedän, että tutkimuksen tuloksia tul-
laan käyttämään PROMEQ-tutkimuksen terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimintamallien 
kehittämiseen sekä muihin tutkimustarkoituksiin. Annan luvan luovuttaa yhteystietoni 
PROMEQ-tutkimusryhmän tutkijoille, jotka voivat ottaa minuun yhteyttä tutkimukseen liit-
tyen. Yhteystietojani ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedän myös, että osallistumiseni on vapaa-
ehtoista ja voin peruuttaa suostumukseni ilman perustelua niin halutessani tutkimuksen 
aikana tai myöhemmin ilman että siitä aiheutuu minulle mitään seuraamuksia. 
  
Allekirjoittamalla tämän suostumuslomakkeen annan suostumukseni yhteystietojeni luovut-
tamiseen PROMEQ-tutkimusryhmän tutkijoille. Kyselylomakevastauksissa antamaani tietoa 
ja tuloksia saa käyttää tiedotteessa kuvattuun tutkimukseen. Annan tutkijoille luvan ottaa 
minuun yhteyttä tutkimukseen liittyen. 
  
❑ Kyllä ❑ Ei 
 
Annan suostumuksen siihen, että tutkijat saavat pyytää asiakaskertomukseni tutkimuskäyt-
töä varten. Asiakaskertomuksen luovuttamista varten annan tutkijoille henkilötunnukseni. 
Tiedän, että asiakaskertomuksen tietoja yhdistetään kyselyaineiston kanssa. Ymmärrän, että 
henkilötunnustani ei käytetä muuhun tarkoitukseen ja sitä säilytetään erillään muusta tut-
kimusmateriaalista siten, että kukaan tutkimuksen ulkopuolinen taho ei pääse näkemään 
sitä. 
 

❑ Kyllä ❑ Ei Henkilötunnukseni: _____________________________ 
 
Tämä suostumus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, joista toinen jää tutkittavalle ja toinen 
toimitetaan tutkimusryhmälle.  
  
______________________________ 
Paikka 
 
______________________________ __________________________________________ 
Päivämäärä   Allekirjoitus ja nimen selvennys  
  
  
Seuraavat tiedot helpottavat yhteydenottoa haastateltavan ja tutkijoiden välillä. Tietoja ei 
luovuteta ulkopuolisille ja niitä käytetään vain tutkimukseen liittyvissä asioissa.  
  
  
_______________________________ __________________________________________  
Puhelinnumero  Sähköpostiosoite  
  
  
Lisätietoja tutkimukseen liittyen antaa projektitutkija Sami Ylistö 

  



  
KUTSUMME SINUT MUKAAN TUTKIMUKSEEN  LIITE 7 
  
Hyvä vastaanottaja! 

Pyydämme Sinua osallistumaan pitkään työttömänä olleiden terveyttä, hyvinvointia ja elin-
tapoja koskevaan kyselytutkimukseen.  
 
Tutkimuksessa verrataan pitkään työttömänä olleiden ja monialaisessa palveluohjauksessa 
olevien työttömien tutkimustuloksia toisiinsa. Tutkimukseen valittujen henkilöiden yhteys-
tiedot on saatu työhallinnon asiakasrekisteristä. Tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän yliopiston 
tutkijaryhmä  osana valtakunnallista ”Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen” 
(PROMEQ)- tutkimushanketta. PROMEQ-tutkimuksen tavoitteena on kehittää tehokkaita 
keinoja hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseksi.  
 
Osallistumalla olet mukana työttömille suunnattujen palveluiden kehittämisessä. Tutki-
muksen tulosten pohjalta laadimme paikallisille, alueellisille ja valtakunnallisille toimijoille 
suosituksia ja pyrimme parantamaan työttömien asemaa ja heille suunnattujen palvelui-
den laatua. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan 3 x 100 € lahjakortteja S-
ryhmän liikkeisiin. 
 
Mitä tutkimuksessa tehdään? 
 
Tutkimuksessa seurataan pitkään työttömänä olleiden henkilöiden terveyttä, hyvinvointia ja 
elintapoja kyselyiden avulla, jotka täytetään kolmen kuukauden välein. Kyselyt sisältävät 
arkipäiväisiä kysymyksiä terveydentilaan, hyvinvointiin, elintapoihin ja työllistymiseen liitty-
en. Ensimmäinen näistä kyselyistä on mukana tässä kirjekuoressa. Toisen kyselyn saat kol-
men kuukauden päästä ja kolmannen eli viimeisen kyselyn kuuden kuukauden kuluttua. Toi-
vomme, että vastaat kaikkiin kyselyihin. Kyselyn täyttämiseen kuluu aikaa noin 30 minuuttia.  
 
Tutkimuksessa verrataan pitkään työttömänä olleiden ja monialaisessa palveluohjauksessa 
olevien henkilöiden tutkimustuloksia toisiinsa. Tutkimukseen osallistuminen ei edellytä Si-
nulta osallistumista työllistämistoimenpiteisiin eikä mitään muuta pitempiaikaista sitoutu-
mista tutkimuksen toteutukseen.
 
Tutkimuksen aloitustapaaminen 
 
Järjestämme kaikille tutkimukseen valituille henkilöille yhteisen aloitustapaamisen paikka-
kunnallasi. Tilaisuudessa kerrotaan tutkimuksen tavoitteista ja toteutuksesta, ja samalla tut-
kijat vastaavat tutkimushanketta koskeviin kysymyksiin. Aloitustapaaminen järjestetään päi-
vämäärä, kellonaika, paikka, osoite. Aloitustapaaminen kestää noin tunnin ja tarjoamme 
tilaisuuden yhteydessä kahvit. Muista saapua paikalle hyvissä ajoin! 
 
 
 
 
 



  
Suostumus tutkimukseen osallistumiseen 
 
Tutkimus alkaa osaltasi allekirjoittamalla tässä kirjeessä mukana olevat suostumusasiakirjat 
kahtena kappaleena. Toinen kappale jää itsellesi, toisen voit toimittaa mukana seuraavan 
ensimmäisen kyselylomakkeen mukana tutkijoille joko aloitustapaamisen yhteydessä tai täs-
sä kirjeessä mukana olevalla palautuskuorella. Palautuskuore postimaksu on jo maksettu. 
Tutkimuksen tuloksista raportoidaan hankkeen internetsivuilla (www.promeq.fi) sekä tie-
teellisissä että ammatillisissa julkaisuissa. 
 
 
Emme paljasta tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyyttä 
 
Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti. Kerättyä tietoa 
käytetään vain tässä tutkimustiedotteessa mainittuun tarkoitukseen. Tutkimusrekisterin pi-
täjänä toimii Jyväskylän yliopisto. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään voimassa ole-
van lainsäädännön puitteissa huomioiden henkilötiedoista ja yksityisyyden suojasta annetut 
määräykset. Kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä toisille tutkimukseen osallistuvil-
le henkilöille.  Tutkimuksen toteutukseen osallistuvat tutkijat ovat allekirjoittaneet salassapi-
tosopimuksen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan ja niitä esitellään ainoastaan siten, että 
tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei paljastu. Kerätyt aineistot ovat ainoastaan 
tutkijoiden käytössä ja niitä säilytetään ehdottoman luottamuksellisesti Jyväskylän yliopiston 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella lukitussa tilassa. Osallistuminen tutkimukseen 
on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää ilman perustelua niin halutessaan tutki-
muksen aikana tai myöhemmin ilman että siitä aiheutuu keskeyttäjälle mitään seuraamuksia. 
 
 
 
Mikko Mäntysaari 
Professori 
 
 
Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 
projektitutkija  
Sami Ylistö  

  
 

 
Field Code Changed
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KUTSUMME SINUT MUKAAN TUTKIMUKSEEN  LIITE 8 
  
  
Hyvä vastaanottaja! 

Pyydämme Sinua osallistumaan pitkään työttömänä olleiden terveyteen, hyvinvointiin ja 
elintapoihin liittyvään kyselytutkimukseen.  
 
Sinut on valittu mukaan tutkimukseen sattumanvaraisesti TYP:n palveluihin ohjattujen henki-
löiden joukosta. Olet saanut lähetteen työllistämistä edistävään monialaiseen yhteyspalve-
luun (TYP), mutta et ole vielä aloittanut palvelussa. Tutkimukseen valittujen henkilöiden yh-
teystiedot on saatu työhallinnon asiakasrekisteristä. Tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän yli-
opiston tutkijaryhmä osana valtakunnallista ”Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
nen” (PROMEQ)- tutkimushanketta. PROMEQ-tutkimuksen tavoitteena on kehittää tehokkai-
ta keinoja hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseksi.  
 
Osallistumalla olet mukana työttömille suunnattujen palveluiden kehittämisessä. Tutki-
muksen tulosten pohjalta laadimme paikallisille, alueellisille ja valtakunnallisille toimijoille 
suosituksia ja pyrimme parantamaan työttömien asemaa ja heille suunnattujen palvelui-
den laatua. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan 3 x 100 € lahjakortteja S-
ryhmän liikkeisiin. 
 
Mitä tutkimuksessa tehdään? 
 
Tutkimme TYP:n toimintamallin vaikutuksia pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden tervey-
teen, hyvinvointiin ja elintapoihin. Tutkimus toteutetaan seurantutkimuksena, johon liittyy 
kolmen kyselyn täyttäminen kolmen kuukauden välein. Kyselyt sisältävät arkipäiväisiä kysy-
myksiä terveydentilaan, hyvinvointiin, elintapoihin ja työllistymiseen liittyen.  
 
Ensimmäinen näistä kyselyistä on mukana tässä kirjekuoressa. Toisen kyselyn saat kolmen 
kuukauden päästä ja kolmannen eli viimeisen kyselyn kuuden kuukauden kuluttua. Toivom-
me, että vastaat kaikkiin kyselyihin. Kyselyn täyttämiseen kuluu aikaa noin 30 minuuttia. Ky-
selyiden avulla seurataan TYP:n palvelun aikana työttömien asiakkaiden hyvinvoinnissa ta-
pahtuneita muutoksia. 
 
Tutkimukseen osallistuvilta pyydetään myös lupa TYP:n palveluita koskevan asiakaskerto-
muksen käyttämiseen tutkimustarkoitukseen. Asiakaskertomus on TYP:n asiakasjärjestel-
mässä oleva asiakirja, johon kirjataan tietoja asiakkaan saamista työllistämistä edistävistä 
palveluista ja muista sosiaali- sekä terveyspalveluista. Asiakirjan tietoja käytetään tutkimuk-
sessa palveluohjauksen dokumentointia varten seurantajakson päättyessä. Asiakaskerto-
muksen tietoja yhdistetään kyselyaineiston kanssa palveluiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. 
Pyydämme suostumustasi myös tähän tietojen yhdistämiseen. 
 
 
 



  
Tutkimuksen aloitustapaaminen 
 
Järjestämme kaikille tutkimukseen valituille henkilöille yhteisen aloitustapaamisen paikka-
kunnallasi. Tilaisuudessa kerrotaan tutkimuksen tavoitteista ja toteutuksesta, ja samalla tut-
kijat vastaavat tutkimushanketta koskeviin kysymyksiin.  Aloitustapaaminen järjestetään 
päivämäärä, kellonaika, paikka, osoite. Aloitustapaaminen kestää noin tunnin ja tarjoamme 
tilaisuuden yhteydessä kahvit. Muista saapua paikalle hyvissä ajoin! 
 
Suostumus tutkimukseen osallistumiseen 
 
Tutkimus alkaa osaltasi allekirjoittamalla tässä kirjeessä mukana olevat suostumusasiakirjat 
kahtena kappaleena. Toinen kappale jää itsellesi, toisen voit toimittaa mukana seuraavan 
ensimmäisen kyselylomakkeen mukana tutkijoille joko aloitustapaamisen yhteydessä tai täs-
sä kirjeessä mukana olevalla palautuskuorella. Palautuskuore postimaksu on jo maksettu. 
Tutkimuksen tuloksista raportoidaan hankkeen internetsivuilla (www.promeq.fi) sekä tie-
teellisissä että ammatillisissa julkaisuissa. 
 
Emme paljasta tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyyttä 
 
Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti. Kerättyä tietoa 
käytetään vain tässä tutkimustiedotteessa mainittuun tarkoitukseen. Tutkimusrekisterin pi-
täjänä toimii Jyväskylän yliopisto. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään voimassa ole-
van lainsäädännön puitteissa huomioiden henkilötiedoista ja yksityisyyden suojasta annetut 
määräykset. Kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä toisille tutkimukseen osallistuvil-
le henkilöille.  Tutkimuksen toteutukseen osallistuvat tutkijat ovat allekirjoittaneet salassapi-
tosopimuksen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan ja niitä esitellään ainoastaan siten, että 
tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei paljastu. Kerätyt aineistot ovat ainoastaan 
tutkijoiden käytössä ja niitä säilytetään ehdottoman luottamuksellisesti Jyväskylän yliopiston 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella lukitussa tilassa. Kerätyt asiakaskertomukset 
tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja osallis-
tumisen voi keskeyttää ilman perustelua niin halutessaan tutkimuksen aikana tai myöhem-
min ilman että siitä aiheutuu keskeyttäjälle mitään seuraamuksia. 
 
 
Mikko Mäntysaari 
Professori 
 
 
Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 
projektitutkija  
Sami Ylistö  

  
 Field Code Changed

http://www.promeq.fi)/

