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Hyvä [[Mäntylän]] työntekijä/asiakas/yhteistyökumppani, 
 
[[Mäntylä]] on mukana ”Toimijuuden tukeminen marginalisoitujen yhteisöjen kehittämistoiminnassa” 
(BINEC) -tutkimusprojektissa, jossa tarkastellaan niukkaresurssisten yhteisöjen kehittämistoimintaa ja 
siihen liittyvää yhteistyötä eri tahojen välillä. Tavoitteena on löytää tapoja, joilla voidaan parantaa 
perinteisesti kehittämistoiminnan ulkopuolelle jäävien henkilöiden toimijuutta tukemalla eri tahojen välistä 
yhteistyötä. Projektissa tutkitaan kehittämistoimintaa niukkaresurssisista yhteisöissä Suomen lisäksi ainakin 
Intiassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimusprojekti on Emil Aaltosen säätiön rahoittama ja sitä johtaa KTT Tea 
Lempiälä. Tutkimuksen toteutuspaikka on Aalto-yliopisto ja projektissa tehdään yhteistyötä myös 
Stanfordin yliopiston tutkijoiden kanssa. 
 
Tutkimusprojektissa kerätään seuraavia aineistoja:  
 
1) järjestön toimintaan eri tavoin osallistuvien henkilöiden kuten työntekijöiden, asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden haastattelut,  
2) vuorovaikutustilanteiden ja tapahtumien havainnointi, 
3) vuorovaikutustilanteiden ja tapahtumien tallennus (valokuvaaminen, äänitys tai videointi tilanteen 
mukaan) ja  
4) tarkasteltavaan toimintaan liittyvät dokumentit. 
 
Tutkimusyhteistyö kestää noin kaksi vuotta. Tutkimus aloitetaan [[Mäntylän hankkeeseen]] liittyen ja 
jatketaan sen päätyttyä vastaavan toiminnan parissa. 
 
Haastatteluiden toteuttaminen: 
 
Haastattelun ajankohta ja arvioitu kesto sovitaan yhdessä haastateltavan kanssa. Haastattelut nauhoitetaan 
ääninauhalle. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltava voi halutessaan kieltäytyä 
vastaamasta esitettyyn kysymykseen tai keskeyttää haastattelun.  
 
Vuorovaikutustilanteiden havainnoinnin ja tallentamisen toteuttaminen: 
 
Hankkeeseen liittyvää toimintaa (jokapäiväisiä vuorovaikutustilanteita, kokouksia ja tapahtumia) 
havainnoidaan tutkimuksen aineistonkeruujakson aikana. Havainnointiajoista sovitaan ensisijaisesti 
yhdessä hankkeen edustajien (esim. palveluohjaajan, hankepäällikön tai työpajaohjaajien) kanssa. 
Havainnoinnin aikana tutkija kirjoittaa muistiinpanoja havainnoistaan.  
 
Hankkeen edustajan kanssa sovitaan etukäteen tilanteista, joissa havainnoinnin tukena 
vuorovaikutustilanne voidaan mahdollisesti tallentaa myös videoimalla tai äänittämällä. 
Videointi/äänittäminen mahdollistaa vuorovaikutuksen tarkemman analyysin, koska tapahtumat eivät ole 
tutkijan muistin ja kirjaamisen varassa.  
 
Jos vuorovaikutustilanteeseen osallistuja syystä tai toisesta jonakin kertana ei halua, että tilannetta, jossa 
hän on osallisena, havainnoidaan tai tallennetaan valokuvaamalla, videoimalla tai äänittämällä, hän voi 
kertoa siitä tutkijalle, jolloin havainnointia/tallentamista ei aloiteta tai se keskeytetään. 
 
Aineistojen käsittely ja raportointi:  
 
Haastatteluiden äänitallenteet ja vuorovaikutustilanteiden ääni- ja videotallenteet kirjoitetaan 
tekstitiedostoiksi vaitiolovelvollisessa tutkimuspalveluihin erikoistuneessa yrityksessä.  
 



Tutkijat muuttavat tekstitiedostoista haastateltavien/vuorovaikutustilanteissa läsnä olevien henkilöiden ja 
muiden puheena olevien yksityishenkilöiden nimet peitenimiksi. Tarvittaessa muutetaan tai poistetaan 
myös muita tunnistamisen mahdollistavia tietoja, jos tällaisia tulee ilmi.  
 
Tutkimuksessa esille tulleet asiat raportoidaan siten, että yksittäisiä tutkittavia ei voida välittömästi 
tunnistaa. Tutkimusjulkaisuissa voidaan käyttää suoria otteita tekstiksi tallennetusta haastattelupuheesta 
tai vuorovaikutustilanteista sekä havainnointimuistiinpanoista mutta myös nämä esitetään siten, että 
henkilöitä ei voida tunnistaa. Tutkimusjulkaisuissa voidaan käyttää myös videotallenteista leikattuja 
anonymisoituja pysäytyskuvia. Anonymisoiduissa kuvissa henkilöiden tunnistamisen mahdollistavia piirteitä 
(hiukset, kasvon muodot jne.) voidaan muokata kuvankäsittelyllä ja lisäksi erityisesti henkilöiden kasvot 
sumennetaan. 
 
Anonymisoidut haastattelupuheesta ja vuorovaikutustilanteista tehdyt tekstitiedostot sekä 
havainnointimuistiinpanot arkistoidaan soveltuvin osin Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon 
tiedeyhteisön myöhempää tutkimuskäyttöä varten (lisätietoja erillisessä esitteessä, joka löytyy myös 
verkkoversiona osoitteesta: 
http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/dokumentit/2014_esite_tutkittaville_tulostettava.pdf). 
 
Projektin tutkijat säilyttävät tutkimusaineistoa tietoturvallisesti. BINEC-tutkimusprojektin päättymisen 
jälkeen projektin tutkijat voivat käyttää aineistoa myös myöhemmissä tutkimuksissaan uusien 
yhteistyötutkijoiden kanssa. Niiltä osin kuin aineistoa ei ole arkistoitu Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon (ks. yllä), se tuhotaan viimeistään 20 vuoden kuluttua tutkimusprojektin päättymisen 
jälkeen.  
 
 
Tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt: 
 
Pääasiassa tutkimusaineistoa kerää tutkija Sanni Tiitinen ja aineistoa analysoivat Sanni Tiitinen ja Tea 
Lempiälä, mutta kaikki BINEC-projektin parissa työskentelevät tutkijat voivat osallistua aineiston 
analysointiin. Tutkimuksen etenemisestä ja tutkimusaineistosta keskustellaan Innovaatiojohtamisen 
instituutin yhteisissä seminaareissa ja yhteistyötutkijoiden kokoontumisissa. Tilaisuuksissa voidaan 
keskustella myös tunnisteellisesta tutkimusaineistosta, mutta muut tutkijat eivät saa tunnisteellista 
aineistoa hallintaansa. Tunnisteellisesta aineistosta voidaan tarvittaessa keskustella myös 
Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston henkilökunnan kanssa arkistointiprosessiin liittyen. 
 
Tutkittava voi olla missä tahansa tutkimusprojektin vaiheessa yhteydessä tutkijoihin ja kysyä tarkennusta 
edellä kerrottuihin tietoihin tai päättää oman osallistumisensa tutkimukseen.
 
 
Yhteystiedot:  
 
Projektin johtaja 
 
Tea Lempiälä  
[[yhteystiedot]] 

 
 
Sanni Tiitinen  
[[yhteystiedot]]
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