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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
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Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
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TIEDOTE HAASTATTELUSTA

Seinäjoella aloitettiin vuonna 2009 poikkihallinnollinen lasten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistoiminta, joka profiloituu nyt Healthy Kids of Seinäjoki -toimintana. Healthy Kids of
Seinäjoki -toiminnan juuret ovat Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun 2013–2020 -ohjelmassa.
Healthy Kids of Seinäjoki -toiminnan tavoitteena on, että kaikki kaupungin sektorit edistävät oman
toimintansa ja moniammatillisen yhteistyön kautta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja
terveyttä yhdessä sidosryhmien, mm. kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.
Tämän haastattelun tavoitteena on selvittää Seinäjoen kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Healthy Kids of Seinäjoki) nykytilaa ja kehittämistarpeita.
Haastatteluiden avulla haluamme saada näkemyksiä, millaista toiminta on eri toimialoilla, ketkä
ovat toimijoina, mitä hyviä käytänteitä on olemassa, miten toiminnassa on onnistuttu ja miten
toimintaa tulisi kehittää. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
nykytilan kartoitus on tärkeä toiminnan kehittämisen ja seurannan lähtökohta, jolla myös tehdään
arvokas tekemänne työ näkyväksi.
Selvitystä varten haastattelemme Seinäjoen kaupungin keskeisiä eri alojen asiantuntijoita.
Haastattelijoina ovat hankkeessa työskentelevät TtM Maria Kasanen, TtM Helli Kitinoja ja TtL Kaija
Nissinen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Nykytila-analyysin laatimiseksi kerätään tietoa
haastattelujen lisäksi myös muilla menetelmillä eri kohderyhmiltä. Työstä julkaistaan raportit
liittyen nykytila-analyysiin ja tutkimus- ja kehittämistoimenpidesuunnitelmaan. Lisäksi mahdollisesti
julkaistaan aiheeseen liittyä artikkeleita. Haastatteluista saatua materiaali käytetään myös Healthy
Kids of Seinäjoki –kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä –hankkeen
työpajoissa jatkotyöstämisen pohjana.
Sähköisesti käsiteltävä materiaali on hankkeen aikana tallennettuna SeAMK:n sisäisellä
verkkolevyllä suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Paperimuotoinen materiaali säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon

on rajoitettu vain tietoja käsitteleville hankkeen työntekijöille. Hankkeen päättymisen jälkeen
SeAMK:n verkkolevyllä ja lukituissa kaapeissa oleva aineisto tuhotaan ja aineisto arkistoidaan
haastatellun luvalla Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus-, opetus-, ja
opiskelukäyttöä varten. Haastatteluaineisto anonymisoidaan tutkimusteknisin keinoin niin hyvin
kuin mahdollista. Haastatelluille ei voida kuitenkaan taata täyttä anonymiteettiä, koska haastattelun
sisältö saattaa viitata asioihin, joista haastateltava on tunnistettavissa. Henkilötietojen käsittelyn
osalta noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679). Tietosuojaseloste on luettavissa
osoitteessa https://storage.googleapis.com/seamk-production/2019/12/tietosuojaseloste-hks.pdf

Jos haluatte osallistua haastatteluun, toivomme että ystävällisesti allekirjoitatte seuraavalla sivulla
olevan suostumuslomakkeen. Haastattelu kestää noin 1½ tuntia. Tämä tiedoteosa jää Teille.
Vastaamme mielellämme haastattelututkimusta koskeviin kysymyksiin.
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SUOSTUMUS HAASTATTELUUN
Olen saanut kutsun “Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten
kasvun lähteenä” hankkeeseen liittyvään Seinäjoen kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Healthy Kids of Seinäjoki) nykytilaa ja kehittämistarpeita
koskevaan haastatteluun. Olen lukenut tämän suostumuksen yhteydessä saamani haastattelusta
kertovan tiedotteen. Tiedotteesta olen saanut riittävän selvityksen haastattelusta ja sen yhteydessä
toteutettavasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta. Minulla on ollut mahdollisuus
esittää kysymyksiä tutkijoille.
Ymmärrän, että haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Minulla on oikeus kieltäytyä
siitä ja keskeyttää osallistumisen, milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta. Voin
myös peruuttaa tämän suostumuksen haastattelun päätteeksi, jolloin tietojani ei käytetä.
Osallistumisen keskeyttäminen tai suostumuksen peruuttaminen eivät vaikuta kohteluuni tai
asemaani nyt tai vastaisuudessa. Ymmärrän, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti
salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia noudattaen. Haastattelut nauhoitetaan/videoidaan ja
varustetaan tunnisteilla, jotta haastateltavien henkilöllisyys ei paljastu. Haastatteluaineiston sisältö
saattaa kuitenkin mahdollistaa haastatellun henkilöllisyyden paljastumisen, jonka vuoksi täyttä
anonymiteettiä ei voida taata.
Annan suostumukseni

Olen tutustunut Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun
lähteenä hankkeeseen liittyvään Healthy Kids of Seinäjoki -toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita
koskevan haastattelututkimuksen tiedotteeseen ja sen liitteisiin. Annan suostumukseni
haastateltavaksi.
Lupa haastattelun arkistointiin Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon
▢ Haastatteluni saa arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen
tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

tietoarkistoon

luovutettavaksi

▢ Haastatteluani ei saa arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.
Allekirjoitus:____________________________________________________________________

Nimenselvennys:________________________________________________________________

Aika ja paikka:__________________________________________________________________

Suostumuslomakkeita allekirjoitetaan kaksi kappaletta, joista toinen jää Teille ja toinen palautetaan tutkijoille

