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Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Tämä tietolomake koskee Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston 

rahoittaman ”Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin 

ratkaisuihin (SILE)” –tutkimushankkeen verkkosivuilla (www.hiljaisettoimijat.fi) julkaistua Kerro 

kokemuksistasi! –lomaketta. Tässä tutkimushankkeessa hiljaisilla toimijoilla tarkoitetaan erityisesti 

lastensuojelun piirissä olevia lapsia ja nuoria, velkojen, päihdeongelmien tai mielenterveyden häiriöiden 

kanssa kamppailevia, vankeja, ei-kansalaisia sekä eläimiä.  

 

Tutkimushankkeen toteuttajat 

Tutkimushanke on Helsingin, Turun ja Lapin yliopistojen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Frisky & 

Anjoyn yhteinen hanke.  

 

Kuka voi osallistua? 

Vastauksia toivotaan hiljaisilta toimijoilta, heidän läheisiltään, heidän kanssaan järjestö- tai 

vapaaehtoistehtävissä työskenteleviltä, eläinten parissa läheisesti toimivilta sekä viranomaisilta, jotka 

toimeenpanevat hiljaisia toimijoita koskevia lakeja.  

 

Miten lomakkeelle vastataan? 

Lomakkeelle vastataan SILE-hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.hiljaisettoimijat.fi. Lomakkeelle 

vastataan nimettömänä. Vastata voi kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Lomakkeelle vastataan valitsemalla ensin teema tai teemat, joihin liittyen vastaaja haluaa vastata. Teemoja 

voi valita useamman kuin yhden. Sen jälkeen vastaaja voi valita, missä roolissa haluaa vastauksensa jättää. 

Vastaaja voi valita kohdan ”En halua kertoa”, jollei halua valita roolia. 

Lomakkeelle voi kertoa vapaasti kokemuksia ja havaintoja siitä, kuinka lakien tuottamat menettelyt ja 

muutokset vaikuttavat hiljaisten toimijoiden arkeen, onko lakien toimeenpanossa ongelmia ja 

aiheuttavatko lait tarkoittamattomia haittoja hiljaisten toimijoiden elämään. 

 

Mihin ja miten vastauksia käytetään? 

Lomakkeen kautta jätettyjä vastauksia käytetään tutkimuksen yhtenä aineistona. Tarkoituksena on 

selvittää, kuinka lait vaikuttavat hiljaisten toimijoiden arjessa, onko lakien toimeenpanossa havaittu 

ongelmia tai aiheuttavatko lait tarkoittamattomia haittoja hiljaisille toimijoille. Aiheesta haastatellaan eri 

ihmisiä hankkeen kuluessa. Lomakevastaukset taustoittavat haastatteluja ja auttavat suuntaamaan 

kysymyksiä. Lomakevastauksia hyödynnetään sellaisenaan osana hankkeen analyyseja sekä hankkeen 

kuluessa järjestettävien tapahtumien suunnitteluun. 
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Lomakkeelle vastaaminen on vapaaehtoista, eikä sinuun kohdistu mitään negatiivisia seurauksia, jos jätät 

vastaamatta. Voit missä tahansa vaiheessa keskeyttää lomakkeelle vastaamisen. Vastaamalla 

lomakkeeseen suostut siihen, että vastaustasi voidaan käyttää tämän tutkimuksen aineistona. Jos haluat 

peruuttaa osallistumisesi lomakkeelle vastaamisen jälkeen, ole meihin yhteydessä sähköpostitse tai 

puhelimitse jotta tunnistamme vastauksesi ja osaamme poistaa sen aineistosta. Yhteystiedot löytyvät 

lomakkeelta ja SILE-verkkosivuilta. 

 

Osallistuminen on turvallista 

Lomakkeella ei kerätä suoria tunnistetietoja, eli vastaajia pyydetään olemaan kertomatta vastauksensa 

yhteydessä nimeään, yhteystietojaan tai muita tietoja, joiden perusteella vastaaja on suoraan 

tunnistettavissa ilman muita tietoja. On kuitenkin mahdollista, että joissain tapauksissa vastaaja on 

asiantuntemuksensa tai muiden kertomiensa tietojen perusteella vastauksestaan epäsuorasti 

tunnistettavissa. Täyttä anonymiteettiä ei siten voida taata, mutta tutkimustulosten raportointi tehdään 

niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Lomakevastaukset saattavat näin ollen sisältää henkilötietoja. 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat SILE-hankkeen tietosuojailmoituksesta. Kaikki vastaukset, joista 

vastaaja on tunnistettavissa jäävät vain tutkimusryhmälle. Laki ja tutkimuseettiset periaatteet velvoittavat 

tutkijat vaitioloon yksittäistä vastaajaa koskevissa asioissa. Tutkimukseen antamasi tiedot ovat siten täysin 

luottamuksellisia. Tiedotamme hankkeen keskeisistä tuloksista hankkeen verkkosivuille linkitetyissä 

julkaisuissa sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. 

 

Vastausten käsittely 

Lomakevastaukset eivät tule näkyviin hankkeen verkkosivuille, eikä niitä välitetä tutkimusryhmän 

ulkopuolisille tahoille. Helsingin yliopisto kerää kaikki lomakevastaukset ja vastauksia käsittelevät 

ainoastaan eri teemoja edustavat tutkimusryhmien jäsenet Helsingin, Turun ja Lapin yliopistoissa ja 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tutkimuksen päätyttyä lomakevastaukset anonymisoidaan siltä osin 

kuin ne sisältävät epäsuoria tunnistetietoja. Anonymisoidut vastaukset arkistoidaan mahdollisia 

jatkotutkimuksia varten Tietoarkistoon. 

 

Lisätietoja 

Lisätietoja tutkimuksesta ja lomakkeelle vastaamisesta saat puhelimitse 029 412 0875 ja sähköpostitse 

inka@hiljaisettoimijat.fi  
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