
Tutkimustiedote ja suostumus kuntoutusta saaneille henkilöille 
 

Mitä tutkitaan? 

Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa (KUHA) -tutkimuksessa 
tarkastellaan sitä, mitkä asiat hankaloittavat ja helpottavat Kelan rahoittamaan kuntoutukseen 
pääsemistä. Tätä tarkastellaan sekä kuntoutujien että kuntoutuksen ammattilaisten näkökulmasta ja 
erilaisten kuntoutusmuotojen kohdalla.  

Kuka tutkii? 

Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa -tutkimushanketta koordinoi 
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas, joka toteuttaa sen yhdessä Kuntoutussäätiön 
kanssa. Hankkeen rahoittaa Kela. Vastuullinen tutkija on Sirkku Varjonen.  

Minkälaista tietoa kerätään? 

Tutkimuksessa haastattelemme ihmisiä, jotka ovat saaneet Kelan kuntoutusta viimeksi kuluneen 
viiden vuoden aikana. (Viimeisimmästä kuntoutuskokemuksesta on korkeintaan 5 vuotta aikaa.) 
Haastattelussa voit vapaamuotoisesti kertoa kokemuksistasi kuntoutuksen hakemisesta. 
Tutkimusryhmää kiinnostaa esimerkiksi se, miten koit hakuprosessin ja millaisia ongelmia 
hakemiseen mahdollisesti liittyi. Haastattelu kestää tunnista puoleentoista tuntiin ja se äänitetään. 
Haastattelu voidaan järjestää kasvotusten tai etänä. Haastattelu voidaan toteuttaa myös pari- tai 
ryhmähaastatteluina haastateltavan toiveiden mukaan.  

Miten tutkimustietoa käsitellään?  

Haastatteluaineistoa säilytetään ja käsitellään luottamuksellisena siten, että ainoastaan hankkeen 
tutkijoilla on siihen pääsy. Ulkopuolinen yritys kirjoittaa haastatteluäänitteet tekstimuotoon. 
Litteroijat ovat sitoutuneet vaitioloon ja luottamuksellisuuteen.  

Litteroitu haastatteluaineisto pseudonymisoidaan eli siitä poistetaan suoraan henkilöön viittaavat 
tunnistetiedot, kuten ihmisten ja paikkakuntien nimet, ennen aineiston analysointia ja raportointia. 
Tiedot säilytetään tietoturvallisesti Kuntoutussäätiön / Vamlasin salatulla palvelimella ja Microsoftin 
pilvipalvelimella. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin siten että vain tutkimusryhmällä 
on pääsy niihin. Mahdollisia tulostettuja tietoja säilytetään lukitussa kaapissa Vamlasin ja 
Kuntoutussäätiön tiloissa. Tietoja säilytetään viiden vuoden ajan, minkä jälkeen aineisto hävitetään. 
Henkilörekisterin pitäjiä ovat Kuntoutussäätiö ja Vamlas yhdessä. Tietosuojaseloste on ohessa. 

Haastatteluissa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa siten, että sinua tai muita 
haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. Tutkimusjulkaisuihin voidaan 
sisällyttää suoria otteita haastatteluista. Niiden yhteydessä voidaan mainita haastateltavan 
sukupuoli ja ikä silloin, kun tunnistamattomuus ei vaarannu. 

Mitä ovat sinun oikeutesi? 

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus saada tutkimuksesta lisätietoa, 
sekä kieltäytyä vastaamasta tutkimuksessa sinulle esitettyyn kysymykseen. Voit kieltäytyä 
osallistumasta tutkimukseen ja keskeyttää haastattelun koska tahansa. Tutkimuksesta 
kieltäytyminen tai osallistumisen keskeyttäminen eivät vaikuta kohteluusi tai oikeuksiisi saada 
palveluita tai Kelan etuuksia nyt tai tulevaisuudessa.  



 Lisätietoa tutkimuksesta antaa: 

Hankkeen vastuututkija Sirkku Varjonen, sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi, 044-7813141 

Tutkija Elina Ikävalko, elina.ikavalko@vamlas.fi, 045-3555675 

Tutkija Johanna Korkeamäki, johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi, 044-7813122 

 

Suostumus osallistumisesta tutkimukseen  
Minua on pyydetty osallistumaan Kuntoutukseen hakeutuminen – toimijuus ja sosioekonomiset erot  
(KUHA) -tutkimukseen.  

Olen saanut riittävät tiedot tutkimuksesta ja henkilötietojeni käsittelystä siinä. Minulla on ollut 
mahdollisuus kysyä tutkimuksesta.  

Ymmärrän, että osallistumiseni tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja voin milloin tahansa 
ilmoittaa, etten halua enää osallistua tutkimukseen, mutta siihen asti kerättyjä tutkimusaineistoja 
voidaan hyödyntää tutkimuksessa. 

 

Olen ymmärtänyt saamani tiedot ja haluan osallistua tutkimukseen. 

KYLLÄ___ EI_____ 

 

Annan luvan siihen, että minuun voidaan ottaa yhteyttä mahdollisten jatkotutkimusten osalta.  

KYLLÄ ___ EI ____ 

 

Suostumuksen antaja  

Päivämäärä:  

Nimi: 

  

Suostumuksen vastaanottaja  

Päivämäärä: 

Nimi:  

 


