
                                                                           
 

Tiedote tutkittaville 

 
Tutkimus – Sisäisen totuuden arviointi 

 

Pyydämme Teitä osallistumaan tähän tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kerätä tietoja 

siitä, miten vaikeasti havainnoitavia asioita, kuten seksuaalista suuntautumista tai 

sukupuoli-identiteettiä pyritään objektiivisesti arvioimaan viranomaisten ja 

asiantuntijoiden toimesta. Tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin sekä arvioitavien että 

arvioitsijoiden näkemyksiä ja kokemuksia näistä haastavista prosesseista. Tulokset 

edistävät päätöksenteon ja arvioinnin läpinäkyvyyttä, joka on välttämätöntä 

yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja eettisesti kestävien arviointimenetelmien 

kehittämisessä. Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen teille järjestetään mahdollisuus esittää 

kysymyksiä tutkimuksesta, minkä jälkeen teitä pyydetään allekirjoittamaan suostumus 

tutkimukseen osallistumisesta. 

 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä 

kieltäytyminen ei vaikuta turvapaikanhakua koskevaan päätöksentekoon.  

 

Tutkimus aloitetaan keväällä 2022 ja se päättyy aikaisintaan kesällä 2024. Hanke saattaa 

kuitenkin kestää joitakin vuosia pidempään, jos se saa jatkorahoitusta. Tutkimuksen aikana 

haastatellaan arviointiprosesseihin osallistuvia henkilöitä sekä kerätään muuta 

arviointeihin liittyviä materiaaleja, kuten virallisia ohjeistuksia ja nauhoituksia 

arviointitapaamisista.  

 

Millä tavalla tutkimusaineistoa kerätään?  

Haastattelu kestää noin 1-2 tuntia ja se voidaan suorittaa teille parhaiten sopivassa paikassa 

(esimerkiksi yliopistolla tai kotonasi) silloin kun teille parhaiten sopii.  Tutkimus tehdään 

niin, että haastattelemme teitä ja teemme muistiinpanoja siitä, mitä kerrotte. Jos annatte 

luvan, nauhoitamme haastattelun. Haastattelu kirjoitetaan myöhemmin tekstitiedostoksi eli 

litteroidaan.  

 

Olisimme myös kiinnostuneita tutkimaan arviointiprosessia koskevia dokumentteja, jos 

haluatte luovuttaa niitä meille. Samoin meitä kiinnostaisi päästä tallentamaan varsinaisia 

arviointitapaamisia. Voimme sopia osallistumisenne laajuudesta haastattelun yhteydessä. 

Teidän ei tarvitse etukäteen sitoutua mihinkään.  

 

Kerromme mielellämme lisää tutkimuksesta haastattelun yhteydessä. Tutkimukseen 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voitte halutessanne peruuttaa osallistumisenne 

tutkimukseen. Jos haluatte keskeyttää tutkimuksen, tuhoamme toivoessanne kaiken teitä 

koskevan aineiston.  

 

 

 



 

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

 

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole teille välitöntä hyötyä. Tutkimuksen tuloksia voidaan 

kuitenkin hyödyntää arviointikäytäntöjen eettisessä kehittämisessä sekä apuna valistuneen 

yhteiskunnallisen keskustelun herättämisessä. Ne voivat myös auttaa nostamaan esiin 

arviointiprosessiin osallistuvien henkilöiden kokemia ongelmia.  

 

Aiheista keskusteleminen voi tuntua hankalalta ja raskaalta. Voitte koska tahansa olla 

vastaamatta vaikeilta tuntuviin kysymyksiin tai keskeyttää tutkimuksen.  

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

  

Teistä kerättyä tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen 

tietosuojalain edellyttämällä tavalla.  

 

Kirjoittamamme tekstit saattavat sisältää suoria lainauksia puheestanne. Teksteissä ei 

kuitenkaan ole mitään sellaista tietoa, josta teidät voidaan tunnistaa. Niissä eivät näy teidän 

tai läheistenne tiedot, kuten nimet, asuinpaikat, koulut tai työpaikat. Teksteissä viittaan 

teihin joko ilman nimeä tai peitenimellä. Kaikki muistiinpanot ja ääninauhat, joita kerään 

haastattelun aikana, ovat vain tutkimusryhmämme käytössä. Tutkimusryhmäämme 

kuuluvat Valtteri Vähä-Savo, Johanna Hiitola ja Venla Koivuluhta. Tutkimusryhmään 

saatetaan projektin aikana rekrytoida lisää tutkijoita. Lisäksi tutkimusavustajat kirjoittavat 

puhetta nauhoilta tekstiksi.  

 

Tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus: emme saa kertoa haastatteluissa saaduista tiedoista 

niin, että teidät voitaisiin tunnistaa. Kaikki aineistoa käsittelevät tahot allekirjoittavat 

lisäksi aineiston käsittelysopimuksen, joka velvoittaa heidät käsittelemään aineistoa 

eettisesti ja tietoturvallisesti. Henkilökohtaisia tietojanne ei luovuteta tutkimusryhmän 

ulkopuolisille henkilöille. Äänitallenteet tuhotaan, kun ne on litteroitu tekstiksi. Kaikki 

aineisto suojataan käyttäjätunnuksilla ja niitä säilytetään salasanalla suojatulla 

verkkoasemalla Tampereen yliopistossa ja Oulun yliopistossa.  

 

Tutkimuksen rahoittajatahot 

 

Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.  

 

Lisätiedot 

 

Vastaamme mielellämme kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiin. Lisätietoa 

hankkeestamme sekä yhteystietomme löytyvät myös projektimme nettisivulta: 

https://innertruthevaluation.com/ 
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