
Tiedote tutkimuksesta 
 
Tutkimuksen nimi: Rintasyöpään sairastuneiden sisarussuhteet – substantiivinen teoria 
 
Pyydämme Teitä osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tutkitaan rintasyöpään sairastuneiden sisarussuh-
teita. Olette sairastuneet rintasyöpään enintään viisi vuotta sitten ja Teillä on vähintään yksi sisarus. Tämä 
tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän mahdollista osuuttanne siinä. Lukekaa rauhassa tämä tiedote. Jos Teillä 
on kysyttävää, voitte olla yhteydessä väitöskirjatutkiaan tai muuhun tutkimushenkilökuntaan (yhteystiedot 
löytyvät asiakirjan lopusta).  
 
Osallistumisen vapaaehtoisuus 
 
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä tutkimuksesta tai peruuttaa jo anta-
manne suostumuksen syytä ilmoittamatta, milloin tahansa tutkimuksen aikana. Jos päätätte peruuttaa suos-
tumuksenne, tai osallistumisenne tutkimukseen keskeytyy muusta syystä, siihen mennessä kerättyjä henki-
lötietojanne voidaan edelleen käyttää tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa, mikäli tutkimuksen toteutta-
minen vaatii sitä ja lainsäädäntö sallii sen. Jos haluatte peruuttaa tutkimukseen antamanne suostumuksen, 
ilmoittakaa siitä tutkimushenkilökunnalle. 
 
Tutkimuksen toteuttaja 
 
Tämä tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistolla väitöskirjatutkimuksena. Tutkimuksen rekisterinpitäjä on 
Tampereen yliopisto (Kalevantie 4, 33014 Tampere, puh. 0294 5211), joka vastaa tutkimuksen yhteydessä 
tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimiva väitös-
kirjatutkija Riitta Kallio (yhteystiedot löytyvät lomakkeen lopusta) vastaa henkilötietojen käsittelyä koskeviin 
kysymyksiin. Tutkimushaastattelut toteuttaa väitöskirjatutkija Riitta Kallio. 
 
Tutkimuksen tarkoitus 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa kerätystä aineistosta kokemukseen perustuen teoria, joka 
kuvaa rintasyöpään sairastuneiden sisarussuhteita. Tutkimukseen pyydetään mukaan rintasyöpään sairastu-
neita. Tutkimuksen osallistujiksi tavoitellaan 20 rintasyöpään sairastunutta. 
 
Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimus tehdään yksilöhaastatteluna. Haastattelu toteutetaan joko kasvotusten tai etänä (puhelimitse). 
Haastattelun kesto on arviolta noin 60–90 minuuttia ja sen aikana voidaan pitää tarpeen mukaan myös tau-
koja. Haastattelut nauhoitetaan äänitallenteina, jotka puhtaaksikirjoitetaan tekstitiedostoiksi väitöskirjatut-
kijan toimesta. Nauhoitteet säilytetään erillään tekstitiedostoista ja ne hävitetään, kun aineiston analysointi 
on valmistunut. Väitöskirjatutkija voi myöhemmin pyytää Teiltä myös täydentäviä tietoja antamaanne haas-
tatteluun. Tämä on kuitenkin täysin vapaaehtoista. Mikäli ette kykene osallistumaan haastatteluun, mutta 
haluaisitte kuitenkin osallistua tutkimukseen, voitte lähettää kokemuksianne tutkimusaiheesta seuraavan ai-
neistonkeruulinkin kautta: https://forms.office.com/r/8ryF5V4hiv 
 Voitte kirjoittaa vapaasti tutkimusaiheesta heräävistä ajatuksistanne. Aineistonkeruulinkki on avoinna 
31.12.2023 asti.  
Teitä pyydetään allekirjoittamaan suostumus tutkimukseen osallistumisesta haastattelun yhteydessä. Mikäli 
haastattelu tapahtuu etänä, lähetetään Teille edeltävästi suostumuslomake sekä palautuskuori, jonka posti-
maksut on maksettu. Jos osallistutte tutkimukseen lähettämällä kirjoitelmanne aineistonkeruulinkin kautta, 
voitte antaa suostumuksenne rastittamalla aineistonkeruupohjalle aukeavan suostumuslausekkeen. 

 
Tutkimuksessa käytetään laadullista analyysimenetelmää ja tutkimuksen tulokset raportoidaan tutkimusai-
heesta muodostuvana teoriana väitöskirjassa. 

https://forms.office.com/r/8ryF5V4hiv


 
Jos haluatte osallistua tutkimukseen, ottakaa yhteyttä suoraan väitöskirjatutkija Riitta Kallioon. Kokemuksel-
liset kirjoitelmanne voitte lähettää aineistonkeruulinkin kautta ilman erillistä yhteydenottoa. 
 
Tutkimukseen liittyvät hyödyt sekä mahdolliset riskit ja haitat 
 
Tutkimukseen osallistumisesta ei ole Teille välitöntä hyötyä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää rinta-
syöpään sairastuneiden ja heidän sisarustensa tukemisessa ja hoidon kehittämisessä nykyistä perhekeskei-
semmäksi. Tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin tai välineisiin ei liity taloudellisia tai sosiaalisia riskejä. On 
kuitenkin mahdollista, että tutkimushaastatteluun osallistuminen aiheuttaa Teille henkistä kuormittumista.  
 
Tutkittavien vakuutusturva 
 
Tutkimuksen osallistujia ei ole vakuutettu Tampereen yliopiston toimesta. 
 
Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset. 
 
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Matkakorvauksia ei myöskään makseta. Tutkimuksen 
rahoituksesta vastaa toistaiseksi väitöskirjatutkija itse.  
 
Henkilötietojen käsittely ja luottamuksellisuus 
 
Henkilötietojanne käsitellään tässä tiedotteessa kuvattua tieteellistä tutkimusta varten. Henkilötietojen kä-
sittelyn perusteena on lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 21 a §:n ja tietosuoja-asetuksen mukai-
sesti:  
-yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus (henkilötiedot artikla 6.1.e, arkaluonteiset henkilötiedot artikla 
9.2.j) 
Tutkimuksessa kerätään ja käsitellään vain tutkimuksen toteuttamiseksi tarvittavia henkilötietojanne. Teistä 
kerättyjä henkilötietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietojen käsittelyä koske-
van lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Teidän henkilöllisyytenne on ainoastaan tutkimusta suorittavan 
tutkijan tiedossa, ja hän on salassapitovelvollinen. Kaikkia tutkimuksessa Teistä kerättäviä tietoja käsitellään 
koodattuina. Kaikki henkilötiedot, joista Teidät on mahdollista suoraan tunnistaa (kuten nimi) poistetaan ja 
korvataan koodilla ja niitä säilytetään erillään koodatuista tiedoista, eikä niitä anneta tutkimuksen ulkopuo-
lisille henkilöille. Tutkimuksen tulokset raportoidaan pääasiallisesti ryhmätasolla. Yksittäisen tutkittavan tun-
nistaminen ei ole mahdollista tutkimustulosten julkaisuista tai selvityksistä.  
 
Tutkimuksessa Teistä kerätään seuraavia tietoja seuraavista lähteistä: 
Suorat tunnistetiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja itse äänitallenne haastattelusta. 
Vahvat epäsuorat tunnistetiedot: puhelinnumero. 
Epäsuorat tunnistetiedot: ikä ja sukupuoli 
Tiedot kerätään Teiltä itseltänne. 
 
Tutkimuksessa Teitä koskevia tietoja käsittelee ainoastaan väitöskirjatutkija.   

 
Tietojenne säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä kliininen tutkimustapa. Tutkimuksen yhteydessä 
kerättyjä henkilötietoja säilytetään Tampereen yliopiston tietoturvallisella Tuni groups - verkkoalustalla, 
jonne ainoastaan väitöskirjatutkijalla on pääsy sekä varmuuskopiona väitöskirjatutkijan hallussa olevalla 
muistitikulla lukitussa tilassa. Suorat ja vahvat epäsuorat tunnistetietoanne säilytetään ainoastaan niin 
kauan, kuin tutkimuksen kannalta on tarpeen, eli kunnes tiedetään, ettei Teiltä pyydetä enää täydentäviä 
tietoja antamaanne haastatteluun. Epäsuorat tunnistetiedot säilytetään. 

 



Tutkimuksen päätyttyä puhtaaksikirjoitettu haastatteluaineisto sekä kirjoitelmat epäsuorin tunnistetiedoin 
tarjotaan pysyvästi arkistoitavaksi Tietoarkistoon. Tietoarkisto luovuttaa aineistoa rekisteröityneille asiakkail-
leen tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin väitöskirjatutkijan erillisellä luvalla. Teiltä pyydetään lupa ke-
rätyn aineiston siirtämiseen Tietoarkistoon. 
 
Tieteelliseen tutkimukseen liittyy olennaisesti tutkimustulosten julkaiseminen tieteellisissä julkaisuissa. Tut-
kimustulokset julkaistaan väitöskirjana sekä tämän jälkeen myöhemmin mahdollisesti kotimaisissa tai eu-
rooppalaisissa lehdissä sekä konferensseissa.   
 
Tutkimuksesta tiedottaminen 
 
Tutkimustulokset raportoidaan yleisellä tasolla monografiaväitöskirjana Tampereen yliopistolla niin, ettei yk-
sittäistä osallistujaa voi tuloksista tunnistaa.    
 
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 
Teillä on oikeus nähdä Teistä tutkimuksen yhteydessä kerätyt henkilötiedot, sekä saada tietoa, mihin henki-
lötietojanne on käytetty, kenelle niitä on luovutettu ja mitä tarkoitusta varten. Teillä on myös oikeus pyytää 
tietojenne oikaisemista tai täydentämistä, jos havaitsette niissä virheitä tai puutteita. Lisäksi Teillä on oikeus 
pyytää tietojenne käsittelyn rajoittamista. Edellä mainittujen lisäksi Teillä on oikeus vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä ja oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 
Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsotte, että henkilötietojenne käsittelyssä riko-
taan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 tai muuta sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Suo-
messa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, PL 800, 00531 Helsinki  
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi   
 
Lisätiedot 
 
Tutkimuksesta vastaavat ja lisätietoja antavat TtM Riitta Kallio sekä tutkimuksen ohjaajat TtT, dosentti Anja 
Rantanen sekä FT, dosentti Jari Kylmä.  
 
 
Tutkijoiden yhteystiedot: 
 
Riitta Kallio 
TtM, sh (AMK), väitöskirjatutkija   
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, hoitotiede  
Puh. 045-6702581, sähköposti: riitta.kallio@tuni.fi 
 
Anja Rantanen 
TtT, dosentti 
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, hoitotiede 
Puh. 040-1901452, sähköposti: anja.rantanen@tuni.fi  
 
Jari Kylmä 
FT, TtL, dosentti 
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, hoitotiede 
Puh. 040-1901456, sähköposti: jari.kylma@tuni.fi 
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