
Tutkimustiedote 

Tutkimustiedote – Lapsensa omaishoitajan koettu taloudellinen hyvinvointi 

Pyydän Sinua lapsesi omaishoitaja osallistumaan tähän Turun yliopiston sosiaalityön 
oppiaineessa tehtävään pro gradututkimukseen, joka koskee lapsensa omaishoitajan koettua 
taloudellista hyvinvointia.  

Tutkimuksen tarkoitus 
Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi omaishoitajien henkilökohtaiset kokemukset 
omasta taloudestaan ja miten he kokevat voivansa itse vaikuttaa siihen. Haluan tällä tuoda 
esiin uusia näkökulmia omaishoidon palveluihin ja niiden mahdolliseen kehitykseen ja 
muutoksiin tulevalla hyvinvointialueella. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, 
millaisena lapsensa omaishoitaja kokee oman taloudellisen hyvinvointinsa. 

Tutkimuksen kulku 
Haastattelut toteutetaan haastateltavan asuinpaikan perusteella siten, että Varsinais-Suomen 
alueella oleskelevat tai asuvat tutkittavat saavat valita, haluavatko he osallistua haastatteluun 
kasvotusten vai videoviestimen Zoomin välityksellä. Valitettavasti tutkijalla ei ole 
mahdollisuutta tavata kasvotusten Varsinais-Suomen ulkopuolella asuvia tai oleskelevia 
haastateltavia kustannussyistä.  Tästä johtuen heidät tavataan ainoastaan videoviestimen 
Zoomin välityksellä.  

 Haastattelen tutkimuksessani omaishoitajia, joilla on yksi tai useampi alle 18-vuotias 
omaishoidettava. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina. 

Tutkimuksen hyödyt ja riskit 
Tutkimukseen osallistumisesta ei ole Sinulle välitöntä hyötyä, mutta voit olla mukana 
kehittämässä keinoja omaishoitajien taloudellisen tilanteen esiin tuomisessa sekä 
mahdollisessa parantamisessa. Tutkimukseen ei sisälly terveydellisiä riskejä. 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 
Sinusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalain edellyttämällä tavalla. 
Vastaukset tallennetaan tarkoin suojatulle Turun yliopiston pilvipalvelimelle, jolle on pääsy 
vain tutkimusryhmän jäsenellä.  

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.  

Henkilötietojen käsittelyn ajallinen kesto: Haastattelu nauhoitetaan. Haastattelunauhoitteista 
kirjoitetaan tekstitiedostot ja tämän jälkeen nauhoitteet tuhotaan. Samalla 
tutkimusaineistosta poistetaan suorat tunnistetiedot. Säilytän litteroituja tekstejä sekä 
äänitteitä yliopiston suojatussa pilvipalvelussa, Seafilessa. Tietoja säilytetään enintään 
1.7.2023 asti, jonka jälkeen aineisto hävitetään tietoturvallisesti. 

Vapaaehtoisuus 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos koet jonkin kysymyksen liian 
arkaluonteiseksi voit jättää vastaamatta siihen. Päätös kieltäytyä tutkimukseen 



osallistumisesta tai sen jatkamisesta haastattelun jo ollessa käynnissä ei aiheuta Sinulle 
mitään kielteisiä seuraamuksia. 

Yksityisyys tutkimusjulkaisuissa ja tutkimuksen tuloksista tiedottaminen 
Tutkimuksen tulokset esitetään tavalla, josta Sinua tai tutkimuksen aikana mainitsemiasi 
henkilöitä ei voida tunnistaa. 

Kaikki kokemukset ovat tutkimukselleni arvokasta tietoa. Jos sinua kiinnostaisi osallistua 
haastatteluun, ota minuun yhteyttä sähköpostitse, niin voimme sopia jatkosta. Vastaan myös 
kaikkiin tutkimukseeni liittyviin kysymyksiin mielelläni. 

Ystävällisin terveisin, 

 

Vilma Siviranta 

sosiaalityön opiskelija 

vssivi@utu.fi 

 

Lisätietoa saat myös halutessasi opinnäytetyön ohjaajalta sosiaalityön yliopistonlehtori  

Teija Karttuselta, teija.karttunen@utu.fi 
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