
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 

Pyyntö osallistua maisterintutkielmaan 

 

Hyvä 1970-1990-luvulla syntynyt kuuro! 

 

Olen kuuron vanhemman kuuleva lapsi ja olen tekemässä sosiaalipsykologian 

maisterintutkielmaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimukseni 

käsittelee kuurojen kokemuksia syrjinnästä Suomessa ja kollektiivisen trauman siirtymistä sekä 

heidän kokemuksia sisäkorvaistutteesta.  

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää 1970-1990 luvulla syntyneiden kuurojen ajatuksia ja 

kokemuksia siitä miten kuuroja on kohdeltu ja kohdellaan Suomessa ja miten sisäkorvaistutteet 

koetaan.  

 

Tutkimuksen kontekstina on Suomi ja tässä tutkimuksessa kuurot rajataan tarkoittamaan 

kuuroina ja huonokuuloisina syntyneitä tai lapsuudessa kuuroutuneita henkilöitä, joiden 

äidinkieli on suomalainen viittomakieli tai suomenruotsalainen viittomakieli, ja kuuroina tai 

huonokuuloisina syntyneitä henkilöitä, joille on leikattu sisäkorvaistute. 

 

Aineistonkeruun menetelmänä on vapaamuotoinen kirjoitelma. Vastausaikaa on 18.12.2022 

saakka. Kirjoitelman ohjepituutena on noin 1-2 A4 sivua, mutta pituuden voit päättää myös itse. 

Voit halutessasi hyödyntää vastauksessasi alla olevia apukysymyksiä. Kysymykset on tarkoitettu 

tukemaan kirjoittamista ja teemojen pohdintaa. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, voit 

myös kirjoittaa aiheesta mielesi mukaan. Toivoisin kuitenkin että kirjoittaisit aiheesta tarkasti ja 

yksityiskohtaisesti.  

 

Apukysymykset: 

Mitä ajattelet siitä miten kuuroja on kohdeltu ja kohdellaan Suomessa? 

Miten sinua ja perhettäsi on kohdeltu kuurouden johdosta?  

Minkälaisia ajatuksia sinulla on sisäkorvaistutteista?  

Miten ajattelet sisäkorvaistutteiden vaikuttaneen ja vaikuttavan kuurojen elämään Suomessa nyt 

ja viimeisen 30 vuoden aikana? 

Ovatko sisäkorvaistutteet auttaneet vai haitanneet kuurojen asemaa yhteiskunnassa?  

Näetkö sisäkorvaistutteiden vaikuttaneen kuuroilla saatavilla oleviin yhteiskunnallisiin 

palveluihin? 

Mitä mieltä olet kuurojen lasten ja aikuisten kuulonkuntoutuksesta nykypäivän Suomessa?  

Miten näet viittomakielen aseman nykypäivän Suomessa? 

 

 



Tutkimustiedon käyttö ja luottamuksellisuus 

 

Tässä tutkimuksessa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) laatimia 

periaatteita. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksessa sovelletaan 

suomalaista tutkimus- ja henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tutkimuksen tiedot ovat 

luottamuksellisia siten, että tutkimukseen osallistujien henkilöllisyys ei tule ilmi missään 

tutkimuksen teon vaiheessa. Aineistot kerätään erikseen perustettuun sähköpostilaatikkoon, joka 

poistetaan tutkimuksen valmistumisen jälkeen, arviolta keväällä 2023. Kirjoitelmasi tulee 

ainoastaan tutkimuskäyttöön. Kirjoitelmia ei julkaista tutkimuksessa kokonaisuudessaan, vaan 

niistä etsitään erilaisia teemoja ja tyyppejä, joita kuvataan yleisellä tasolla. Kirjoitelmista 

voidaan kuitenkin julkaista aineistokatkelmia, joista kaikki tunnistetiedot on poistettu. 

Kirjoitelmia voivat myös lukea tutkielman ohjaajat, jotka käsittelevät tietoa luottamuksellisesti. 

Tutkijana olen sitoutunut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuksen eettisiä 

ohjeita. 

 

Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, voit palauttaa kirjoitelmasi sähköpostilla 

osoitteeseen kuurojenkokemukset@gmail.com 18.12.2022 mennessä. 

 

Kiitos, että olet mukana tuottamassa uutta ja tärkeää tietoa tästä hyvin vähän tutkitusta 

aiheesta.  
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