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LIITE 1 
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA NUORELLE 

Tutkimuksen nimi: Nuorten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa 

Tiedotteen toimittaminen 

Olet saanut sosiaalityöntekijältäsi tämän tiedotteen ja siihen liittyvän 
suostumuslomakkeen ja palautuskuoren. Tutkimustiedotteita on jaettu Inarissa, 
Kittilässä ja Rovaniemellä. Pyydämme sinua lukemaan rauhassa tämän tiedotteen. 
Jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä tutkijoihin, joiden yhteystiedot 
löytyvät tiedotteen lopusta. 

Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Pyydämme sinua osallistumaan Kelan rahoittamaan tutkimukseen, jossa tutkimme 
18–25-vuotiaiden nuorten kokemuksia siitä, miten pystyy vaikuttamaan omaan 
elämäänsä ja osallistumaan omaan kuntoutumiseen, työllistymiseen ja 
koulutukseen liittyviin ratkaisuihin. Tutkimus toteutetaan Lapin yliopiston 
yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. 

Toivomme, että osallistuisit tutkimukseemme, koska sinulla on kokemuksia 
kuntoutus- ja työllistymis- ja sosiaalipalveluista ja soveltuisit siten tutkimukseemme 
erinomaisesti. Tutkimuksen onnistumisen kannalta tietosi ja kokemuksesi ovat 
erittäin arvokaita. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja sinun osuuttasi siinä. 

Tutkimuksen toteuttaja 

Tämän tutkimuksen toteuttavat sosiaalityön professori Merja Laitinen, 
yliopistonlehtori Jari Lindh ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi Lapin 
yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta, sosiaalityön oppiaineesta. 
Vastuututkijana toimii Merja Laitinen. 

Tutkimuksen tehtävät 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää sosiaalista kuntoutusta saaneiden nuorten 
osallisuuden esteitä ja edellytyksiä. Tutkimuskysymykset ovat:1) Mitkä tekijät 
edistävät ja mitkä estävät paljon tukea tarvitsevien nuorten osallisuutta paikallisiin 
toimintaympäristöihin kiinnittyvissä sosiaalisen kuntoutuksen prosesseissa? 2) 
Miten nuorten osallisuus toteutuu omien kuntoutustavoitteiden ja palvelujen 
suunnittelussa kolmen lappilaisen kunnan palveluverkostossa? 3) Miten sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelujärjestelmää tulisi kehittää paljon tukea tarvitsevien 
osallisuuden ja toimintamahdollisuuksien tukemiseksi? 

Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toimenpiteet 
Tutkimuksessa haastatellaan kahdeksan nuorta kustakin tutkimuskunnasta (Inari, 
Kittilä ja Rovaniemi). Kohderyhmään liittyvät kriteerit ovat: 18–25-vuotias, työtön 
työnhakija, sosiaalitoimen asiakkuus, on ollut viimeisen kahden vuoden aikana 
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sosiaalisessa kuntoutuksessa ja kuntoutus on päättynyt ennen 30.1.2015. 
Haastateltavat etsitään tutkimuskuntien sosiaalityöntekijöiden avulla, jotka jakavat 
tätä tiedotetta kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille ajalla 1.2–30.4.2015. 

Tutkimukseen osallistuminen kestää osaltasi haastattelun ajan, joka yleensä kestää 
puolesta tunnista puoleentoista tuntiin. Haastattelu toteutetaan 
elämänkulkuhaastatteluna, jossa keskitytään muun muassa kokemuksiisi 
käyttämistäsi kuntoutus- ja sosiaalipalveluista. Mikäli suostut tutkimuksen, tutkijat 
ottavat sinuun yhteyttä haastatteluajan ja paikan sopimiseksi. Haastattelu 
toteutetaan sinun toivomassa paikassa. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi kunnan 
sosiaalitoimistossa, muussa rauhallisessa julkisessa tilassa tai sinun kotona. 

Haastatteluun osallistumisesta ei makseta korvausta. 

Haastattelu tallennetaan tutkimusaineiston analyysiä varten luvallasi. 

Tutkimukseen haastatellaan nuorten lisäksi myös sosiaalisen kuntoutuksen 
työntekijöitä liittyen nuorten osallisuuteen ja palvelujen toimivuuteen (sosiaalityö, 
nuorisotyö, työhallinto (TYP), päihde- ja mielenterveyskuntoutus, työpajat, 
työhönvalmennus). Työntekijöiden haastatteluissa ei käsitellä yksittäisiä nuoria 
koskevia tietoja. 

Tutkimuksen mahdolliset hyödyt 

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle suoranaista hyötyä. Mutta 
tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää nuorille suunnatun sosiaalisen 
kuntoutuksen palveluiden kehittämisessä osallistavimmiksi ja 
asiakaslähtöisemmiksi. 

Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat haitat ja epämukavuudet 

Sinulla on milloin tahansa mahdollisuus keskeyttää haastattelu ja tutkimuksessa 
mukanaolo. Haastattelu voidaan myös keskeyttää, mikäli koet haastattelun liian 
vaikeaksi tai epämukavaksi. 

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Tutkimus toteutetaan siten, ettei siihen osallistuneita yksittäisiä nuoria voi tunnistaa 
tutkimusraporteista. Tutkijat ovat sitoutuneita huolehtimaan 
tunnistamattomuudestasi eli anonymiteetistäsi koko tutkimusprosessin ajan. 
Tietojasi ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle ja tutkijoidenkin tiedossa on vain 
nimesi ja muut yhteystietosi, joita kysytään suostumuslomakkeessa. 
Tutkimuksessa henkilöllisyytesi sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan 
tutkimuksen tekijöiden tiedossa. Tutkijat ovat salassapitovelvollisia kaikkien 
tutkimuskäyttöön luovuttamiesi tietojen osalta. Kaikkia tietoja käsitellään siten, 
ettei kertomiasi yksittäisiä tietoja pystytä yhdistämään sinuun tutkimukseen 
liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista. Tutkimusaineisto 
säilytetään Lapin yliopistolla lukollisessa arkistokaapissa viiden vuoden ajan 
31.12.2019 saakka. Tämän jälkeen aineisto tuhotaan. 
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Osallistumisen vapaaehtoisuus 

Osallistuminen tähän tutkimukseen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta 
tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen syytä ilmoittamatta milloin tahansa. 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta millään tavalla 
saamiisi palveluihin tai etuuksiin. 

Jos päätät peruuttaa suostumuksesi tai osallistumisesi tutkimukseen keskeytyy 
jostain muusta syystä, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana 
tutkimusaineistoa, mikäli annat siihen suostumuksen. 

Tutkimukseen osallistuminen ja palautusosoite 

Jos päätät osallistua tutkimukseen, pyydämme sinua henkilökohtaisesi täyttämään ja 
allekirjoittamaan liitteenä olevan suostumuslomakkeen ja palauttamaan sen Lapin 
yliopiston palautuskuoressa 15.5.15 mennessä osoitteeseen: 

 
 
Lapin yliopisto 
Yliopistonlehtori 
Jari Lindh 
PL 122 

96101 Rovaniemi 

Tutkijat ottavat sinuun yhteyttä haastattelun toteuttamiseksi, kun suostumuslomake 
on palautettu. 

 
 
Lisätietoja 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit olla yhteydessä alla mainittuihin 
tutkimuksen toteuttajiin. Keskustelemme mielellämme tutkimukseen liittyvistä 
kysymyksistä ja annamme lisätietoja tutkimuksesta, sen toteutuksesta ja 
tavoitteista. 

Yhteystiedot: 

sosiaalityön professori Merja Laitinen (merja.laitinen@ulapland.fi)+358 40 509 
2153 

sosiaalityön yliopistolehtori Jari Lindh (jari.lindh@ulapland.fi) +358 40 484 4248 

sosiaalityön yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi +358 40 484 4184 

Osoite: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, PL 122, 96101 Rovaniemi 
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LIITE 2 
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA PALVELUNTUOTTAJALLE 

 
Tutkimuksen nimi: Nuorten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa 

 
 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Teitä pyydetään mukaan Kelan rahoittamaan tutkimukseen, jossa tutkitaan 18–25-
vuotiaiden nuorten osallisuutta sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa ja arjen 
toimintaympäristöissä lappilaisessa palvelujärjestelmässä (kuntoutus- ja työllistymis- 
ja sosiaalipalveluissa). Tutkimuskuntia ovat Inari, Kittilä ja Rovaniemi. Tutkimus 
toteutetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Toivomme, 
että osallistuisitte tutkimukseemme, koska olette olleet tuottamassa sosiaalisen 
kuntoutuksen palveluita ja siksi tietonne olisi meille arvokasta ja soveltuisitte 
tutkimukseemme hyvin. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän osuuttanne siinä. 

Osallistumisen vapaaehtoisuus 

Osallistuminen tähän tutkimukseen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä 
osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisenne syytä ilmoittamatta 
milloin tahansa. Lukekaa rauhassa tämä tiedote. Jos Teillä on kysyttävää, voitte 
olla yhteydessä tutkimuksen toteuttaneisiin tutkijoihin. Jos päätätte osallistua 
tutkimukseen, pyydämme Teitä allekirjoittamaan liitteenä olevan 
suostumuslomakkeen. 

Tutkimuksen toteuttaja 

Tämän tutkimuksen toteuttavat sosiaalityön professori Merja Laitinen, 
yliopistolehtori Jari Lindh ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi Lapin 
yliopiston yhteiskunnallisesta tiedekunnasta. Tutkimuksesta ei tule 
henkilötietorekisteriä. 

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää sosiaalista kuntoutusta saaneiden nuorten 
osallisuuden esteitä ja edellytyksiä. Tutkimuskysymykset ovat:1) Mitkä tekijät 
edistävät ja mitkä estävät paljon tukea tarvitsevien nuorten osallisuutta paikallisiin 
toimintaympäristöihin kiinnittyvissä sosiaalisen kuntoutuksen prosesseissa? 2) 
Miten nuorten osallisuus toteutuu omien kuntoutustavoitteiden ja palvelujen 
suunnittelussa kolmen lappilaisen kunnan palveluverkostossa? 3) Miten sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelujärjestelmää tulisi kehittää paljon tukea tarvitsevien 
osallisuuden ja toimintamahdollisuuksien tukemiseksi? 

Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toimenpiteet 
Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena, jossa kukin tutkimuskunta (Rovaniemi, 
Kittilä, Inari) muodostaa oman tapauksensa, jossa nuorten osallisuutta ja sosiaalista 
kuntoutusta tarkastellaan. Tutkimuksen kokonaisaineistona ovat: nuorten 

Marjo Romakkaniemi, Jari Lindh ja Merja Laitinen. Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa. 
Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 147, 2018. 127 s. LIITTEET.



yksilöhaastattelut (n = 24) ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluntuottajien 
fokusryhmähaastatteluista (n = 3 x 8 hlöä). Fokusryhmähaastatteluihin pyydetään 
palvelutuottajia sosiaalisen kuntoutuksen eri sektoreilta (sosiaalityö, nuorisotyö, 
työhallinto (TYP), päihde- ja mielenterveyskuntoutus, työpajat, työhönvalmennus). 
Tutkimukseen osallistuminen kestää osaltasi fokusryhmähaastattelun ajan, joka 
kestää 1–2 tuntia. 
Haastattelu nauhoitetaan. 

Nuorten haastattelut toteutetaan elämänkulkuhaastatteluna, joissa keskitytään 
muun muassa nuorten kokemuksiinne sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä 
osallisuuden ja toimijuuden rakentumisesta eri elämänalueilla ja paikallisissa 
yhteisöissä. 
Kohderyhmän kriteerit ovat: 18–25-vuotias, työtön työnhakija, sosiaalitoimen 
asiakkuus, on ollut viimeisen kahden vuoden aikana sosiaalisessa kuntoutuksessa 
ja kuntoutus on päättynyt ennen 30.1.2015. 

Tutkimuksen mahdolliset hyödyt 

Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää nuorille suunnatun sosiaalisen 
kuntoutuksen palveluiden kehittämisessä osallistavimmiksi ja 
asiakaslähtöisemmiksi. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää tutkimustietoon 
pohjautuvia, paikallisen kontekstin huomioivia moniammatillisia 
yhteistyökäytäntöjä ja palveluketjuja. 

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Kaikkia Teistä kerättäviä tietoja käsitellään siten, ettei yksittäisiä tietojanne pystytä 
tunnistamaan tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai 
julkaisuista. Jos päätätte peruuttaa suostumuksenne tai osallistumisenne 
tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, keskeyttämiseen mennessä 
kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. Tietojanne ei luovuteta 
kenellekään ulkopuoliselle 

Lisätietoja 

Jos Teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte olla yhteydessä tutkimuksen 
henkilökuntaan. Heidän kanssaan voitte keskustella tutkimukseen liittyvistä 
kysymyksistä. 

Yhteystiedot: 

sosiaalityön professori Merja Laitinen (merja.laitinen@ulapland.fi)+358 40 509 
2153 

sosiaalityön yliopistolehtori Jari Lindh (jari.lindh@ulapland.fi) +358 40 484 4248 

sosiaalityön yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi 
(marjo.romakkaniemi@ulapland.fi) +358 40 484 4184 

 
Osoite: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, PL 122, 96101 Rovaniemi 
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LIITE 3 
Suostumuslomake nuorelle 
 

SUOSTUMUS NUORTEN OSALLISUUS JA SOSIAALINEN 
KUNTOUTUS LAPISSA – TUTKIMUKSEEN 

Minua on pyydetty osallistumaan Nuorten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus 
Lapissa – tutkimukseen. 

Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt tutkimuksesta kertovan tiedotteen. 
Tiedotteesta olen saanut riittävän selvityksen tutkimuksesta ja sen yhteydessä 
suoritettavasta tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta. Tiedotteen sisältö on 
kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin 
tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Tiedot antoi  ,  /  / 
20  . Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani tutkimukseen. 

 
 
Kaikki minusta tutkimuksen aikana kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisina. 

Ymmärrän, että osallistumiseni tähän tutkimukseen on vapaaehtoista. Minulla on 
oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää 
tutkimukseen osallistuminen. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen 
ei vaikuta palveluihini tai saamiini etuuksiin. Olen tietoinen siitä, että minusta 
keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa, 
mikäli annan siihen luvan. 

 
 
Yhteystietoni: 

 
 
Nimi   

 
 
Syntymäaika   

 
 
Osoite   

 
 
Puhelin   

 
 
Sähköposti:   
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Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja sen, 
että tutkimushaastatteluni voidaan tallentaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 

Palauta suostumuslomake oheisessa kuoressa 15.5.15 mennessä alla olevaan 
osoitteeseen. Tutkijat ottavat sinuun yhteyttä haastatteluajan sopimiseksi 
kahden viikon sisällä lomakkeen palauttamisesta. 

 
 
Palautusosoite 
Yliopistonlehtori 
Jari Lindh 
Lapin yliopisto 
PL 122 
96101 Rovaniemi 

 
 
Alkuperäinen allekirjoitettu tutkittavan suostumus sekä kopio tutkittavan 
tiedotteesta jäävät tutkimuksen tutkijoiden arkistoon Lapin yliopistoon viiden 
vuoden ajaksi 31.12.2019 saakka. Tämän jälkeen aineisto hävitetään. Tiedote ja 
kopio allekirjoitetusta suostumuksesta annetaan tutkittavalle. 
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LIITE 4 
Suostumuslomake palveluntuottajalle 

 
 
SUOSTUMUS NUORTEN OSALLISUUS JA SOSIAALINEN 
KUNTOUTUS LAPISSA – TUTKIMUKSEEN 

Minua on pyydetty osallistumaan Kelan rahoittamaan Nuorten osallisuus ja 
sosiaalinen kuntoutus Lapissa – tutkimukseen. 

 
 
Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt tutkimuksesta kertovan tiedotteen. 
Tiedotteesta olen saanut riittävän selvityksen tutkimuksesta ja sen yhteydessä 
suoritettavasta tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta. Tiedotteen sisältö on 
kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin 
tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Tiedot antoi  ,  /  / 
20  . Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani tutkimukseen. 

 
 
Kaikki minusta tutkimuksen aikana kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisina. 

Ymmärrän, että osallistumiseni tähän tutkimukseen on vapaaehtoista. Minulla on 
oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää 
tutkimukseen osallistuminen. Olen tietoinen siitä, että minusta keskeyttämiseen 
mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. 

 
 
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen 

 
 
 

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 

Alkuperäinen allekirjoitettu tutkittavan suostumus sekä kopio tutkittavan 
tiedotteesta jäävät tutkimuksen tutkijoiden arkistoon Lapin yliopistoon viiden 
vuoden ajaksi 31.12 2019 saakka. Tämän jälkeen aineisto hävitetään. Tiedote ja 
kopio allekirjoitetusta suostumuksesta annetaan tutkittavalle. 
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