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Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten 
ihmisten selviäminen poikkeus- ja 
kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa 
covid-19-kokemusten pohjalta (2021-2023) 

 

Tulevaisuutta luomassa -hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa sekä 
ulkomaalaistaustaisten että vammaisten ihmisten tarpeet on otettu entistä 
paremmin huomioon poikkeus- ja kriisitilanteissa. Hankkeessa kerätään tietoa 
poikkeustilanteista selvittämällä koronaepidemian vaikutuksia vammaisten ja 
ulkomaalaistaustaisten ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Tietoa kerätään sekä 
väestö-, kunta- ja palveluyksikkökyselyjen että syventävien haastattelujen avulla. 
Tämän tiedon pohjalta kehitetään ohjeita ja suunnitelmia tulevaisuuden 
poikkeus- ja kriisitilanteiden hoitoon kuntatasolla. 

Hanke toteutetaan Kehitysvammaliiton, THL:n ja Kuntaliiton yhteistyönä. 
Kehitysvammaliitto toimii hankkeen koordinoijana. Kehittämistyöhön kutsutaan 
mukaan myös ulkomaalaistaustaiset ja vammaiset ihmiset, omaishoitajat, 
vammaisalan järjestöt ja Kuntaliiton asiantuntijaverkostot sekä palveluntuottajat. 

Kaksivuotinen hanke käynnistyi 1.2.2021 ja sitä rahoittaa Euroopan 
sosiaalirahasto. 

Ryhmäkeskustelut korona-ajan kokemuksista 

Hankkeessa kootaan syventävää tietoa korona-ajan kokemuksista 
fokusryhmäkeskustelujen avulla. Tavoitteena on järjestää useita 
ryhmäkeskusteluja, joista osa on suunnattu vammaisille ihmisille ja osa heidän 
omaisilleen. Omaisille suunnatut keskustelut järjestetään pääasiallisesti 
verkossa. Ryhmäkeskusteluissa käsitellään vapaamuotoisesti koronapandemian 
mukanaan tuomia muutoksia arkeen, sen aiheuttamia haasteita ja ongelmia sekä 
erilaisia ratkaisuja.  
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Tietojen tallennus ja käyttö 

Ryhmäkeskusteluaineistoa hyödynnetään tutkimusraporteissa. Lisäksi 
tutkimustuloksia välitetään hankkeessa luotavien verkostojen välityksellä 
palvelun tuottajien ja järjestäjien käyttöön. Tutkimusaineisto raportoidaan aina 
siten, ettei yksittäisiä keskustelijoita ole mahdollista tunnistaa.  

Keskustelut nauhoitetaan ja sen jälkeen litteroidaan eli kirjoitetaan 
tekstimuotoon. Keskustelijoiden nimiä tai muita mahdollisesti esiin tulevia 
henkilötietoja ei sisällytetä tekstiaineistoon.  

Kun aineisto on litteroitu, alkuperäiset ääninauhat hävitetään. Siihen saakka 
nauhoitukset säilytetään tietoturvallisesti Kehitysvammaliiton palvelimilla 
kaksoissuojauksen takana. Niitä saavat käsitellä ainoastaan Tulevaisuutta 
luomassa -hankkeen tutkijat ja tutkimusavustajat, jotka ovat sitoutuneet 
vaitioloon.  

Osallistujat voivat antaa halutessaan yhteystietonsa valmistuneiden raporttien 
lähettämistä varten. Yhteystietoja säilytetään erillään muusta aineistosta 
hankkeen keston ajan, jonka jälkeen ne hävitetään.   

Hankkeen päätyttyä anonymisoitu tekstiaineisto arkistoidaan 
Kehitysvammaliittoon. 

Osallistuminen 

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, mutta ilmoittautuminen on lupa 
peruuttaa milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Myös keskustelujen jälkeen 
osallistujilla on oikeus saada omaa osuutensa poistettavaksi 
keskusteluaineistosta joko kokonaan tai osittain. Poistoja on mahdollista tehdä 
niin kauan, kun litterointi on vielä käynnissä eikä keskustelunauhoituksia ole 
hävitetty.  

Yhteystiedot 

Ilmoittautumiset, peruutukset, aineistoa koskevat poisto- ja rajauspyynnöt ja 
lisätiedot hankkeesta: 

Sonja Miettinen 
VTT, tutkija, projektipäällikkö  
Kehitysvammaliitto 
Linnoitustie 2B 
02600 Espoo 
puh. 09 348 090 (vaihde) 
s-posti: etunimi.sukunimi@kvl.fi 


