FSD3511 VANHEMPIEN KOKEMUKSIA VERTAISTUKIRYHMISTÄ OSANA LASTENSUOJELUN
AVOHUOLTOA 2020

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Saatekirje ja tutkimuslupakysely vanhemmille
Olen

sosiaalityön

opiskelija

Turun
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yliopistosta.

Olen

työskennellyt

sosiaaliohjaajana,

sosiaalityöntekijän sijaisena ja ryhmien parissa aikaisemmin. Tällä hetkellä teen pro- gradu
tutkimusta vertaistuesta ja kokemuksista lastensuojelun avohuollossa. Tutkimuksen avulla pyrin
saamaan vanhempien ääntä vertaistuen- ja avun kokemuksesta kuuluville. Siksi lähestyn nyt teitä,
koska tutkimus antaa tärkeää tietoa, miten vertaistoiminta pystyy auttamaan lapsia ja heidän
perheitään lastensuojelussa. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 aikana.
Tutkielman tiedonkeruu tapahtuu yksilö ja/tai ryhmäkeskustelujen muodossa. Tallennan haastattelut
nauhoittamalla. Tallenne on oman muistini tueksi ja tutkimuksen analyysivaihetta varten. Kaikkien
haastateltavien perheenjäsenten anonymiteetti säilytetään tutkimuksessa; henkilö- tai muita
tunnistetietoja ei julkaista tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta lapsesi
mahdolliseen lastensuojelun asiakkuuteen millään tavalla. Haastatteluajankohdan sovimme erikseen
teille sopivaan aikaan. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja osallistuja voi päättää jäädä
tutkimuksesta pois, missä vaiheessa tutkimusta tahansa. Tarvitsen kuitenkin tutkimusluvan.
Lisätietoja tutkimukseen liittyen saatte tarvittaessa minulta. Yhteystietoni löytyvät alta. Lisätietoja
myös gradun ohjaajalta.
Haastattelu on rento, keskustelunomainen tilaisuus, johon voit tulla omana itsenäsi. Haastatteluun ei
tarvitse valmistautua etukäteen. Tarjoan sinulle kahvit paikan päällä. Mahdolliset allergiat tai
erityisruokavaliot voit ilmoittaa alla olevaan numeroon. Mukana myös allekirjoitettava tutkimuslupa
tutkimukseen osallistumiseksi, jonka voit tuoda tullessasi haastatteluun.
Tutkimusluvassa kysytään myös lupaa litteroidun eli haastattelujen tekstiksi muunnetun,
anonymisoidun aineiston tallentamiseen Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon jatkokäyttöä varten.
”Tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja
välittää sähköisiä

tutkimusaineistoja

tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.” Lisätietoja

tietoarkistosta saat Internetistä osoitteesta https://www.fsd.uta.fi/fi/ tai suoraan minulta.
Ystävällisin terveisin: Mirka Ruokonen
[Yhteystiedot poistettu]

Gradun ohjaaja: Jarkko Rasinkangas VT ,
sosiaalityön yliopiston lehtori, Turun
yliopisto
[Yhteystiedot poistettu]

Tutkimuslupa
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Nimi: ___________________________________________________________________________
Tällä allekirjoituksella osallistun Mirka Ruokosen toteuttamaan vertaistukea käsittelevään Pro- gradu
tutkielmaan.
(Rastita sopiva vaihtoehto)

Annan myös lupani ___
en anna lupaani ___
litteroidun ja anonymisoidun aineiston tallentamisesta jatkokäyttöä varten Yhteiskunnalliseen
tietoarkistoon. ”Tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se
arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.” Lisätietoja
tietoarkistosta saat Internetistä osoitteesta https://www.fsd.uta.fi/fi/.
______________________________________
Päivämäärä ja paikka
______________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys
______________________________________
Tutkijan allekirjoitus ja nimenselvennys

