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Kuuloliitossa on käynnissä sisäkorvaistutetta käyttävien aikuisten ja heidän läheistensä 

hyvinvointiin keskittyvä CI-tukiverkosto-projekti. Projektin yhtenä osa-alueena on istutetta 

harkitsevien ja heidän läheistensä kokemuksiin sekä tiedon ja tuen tarpeeseen liittyvän 

tiedon kerääminen. 

Yleistä CI-tukiverkosto-projektin tutkimuksesta 

Tutkimus koostuu kahdesta aineisto-osiosta: A) Sisäkorvaistuteleikkaukseen kevään tai 
kesän 2017 aikana menevien henkilöiden ja heidän läheistensä haastatteluista sekä B) 
kirjallisista kokemuskertomuksista, joita pyydetään sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät ole 
terveydenhuollon suosituksesta huolimatta halunneet sisäkorvaistutetta tai ole omasta 
toiveestaan huolimatta päässeet sisäkorvaistuteleikkaukseen tai ole kokeneet saaneensa 
hyötyä sisäkorvaistutteesta. 

 

Molemmissa tutkimusosioissa käsiteltävät teemat liittyvät kuulohistoriaan, istutteeseen 

liittyviin odotuksiin ja niiden toteutumiseen, tiedon ja tuen tarpeisiin, omiin menneisyyden- 

ja tulevaisuudennäkymiin sekä kuulon tai kuuroutumisen merkitykseen sosiaalisten 

suhteiden kannalta. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikki kerätty tieto käsitellään ja 

säilytetään luottamuksellisesti.1 Tutkimuksen toteuttaa CI-tukiverkosto-projektin 

projektikoordinaattori Ilona Maula-Tervo (sosiologi, VTM) ja tutkimuksen edistymistä 

seuraa ja ohjaa Kuuloliiton tutkimustoiminnasta vastaava erityisasiantuntija Anniina 

Lavikainen.  

 

Tutkimuksen tulosten pohjalta Kuuloliitto kehittää toimintamallejaan tiedon ja tuen 

tarjoamiseksi sekä pyrkii lisäämään yleistä tietoisuutta sisäkorvaistutteisiin liittyen. 

Tutkimuksen tulokset voidaan raportoida julkaisemalla niistä erillinen julkaisu, kirjoittamalla 

tuloksista artikkeleja lehtiin sekä pitämällä esitelmiä eri tilaisuuksissa sekä hyödyntämällä 

niitä muilla tavoin Kuuloliiton viestinnässä. Haastateltujen nimiä ei näissäkään yhteyksissä 

luonnollisestikaan mainita. 

 

Lisätietoja tutkimuksesta ja yhteydenotot tutkimukseen liittyen:  

 

Ilona Maula-Tervo  

ilona.maula-tervo@kuuloliitto.fi   

0400 016 308  

Kuuloliiton aluetoimisto,  

Hämeenkatu 13 B, 4. krs,  

33100 Tampere. 

 

                                                      
1 Henkilötietolain mukainen tutkimuksen rekisteriseloste on nähtävillä Kuuloliitto ry:n Tampereen 
aluetoimistolla yllä olevassa osoitteessa. 
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Aineisto-osio A:  

Oletko menossa 
sisäkorvaistuteleikkaukseen kevään tai 
kesän 2017 aikana?  

Osallistu haastattelututkimukseen 
yhdessä läheisesi kanssa! 

 

Etsimme osana Kuuloliiton CI-tukiverkosto-

projektia toteutettavaan laadulliseen 

seurantatutkimukseen haastateltaviksi:  

 

1) täysi-ikäisiä erilaisissa 

elämäntilanteissa olevia miehiä ja 

naisia, joille ollaan 

suunnittelemassa 

sisäkorvaistuteleikkausta kevään 

ja kesän 2017 aikana; 

2) sekä heidän läheisiään 

 

Tämän tutkimusosion aineisto kerätään 

pääosin yksilöhaastatteluilla vuosien 2017 

ja 2018 aikana siten, että 

istuteleikkaukseen menossa olevien sekä 

heidän läheistensä ensimmäinen 

haastattelu toteutetaan ennen 

sisäkorvaistuteleikkausta ja jälkimmäinen 

haastattelu noin 6–12 kuukautta istutteen 

aktivoinnin jälkeen. Osa tutkimuksen 

aineistosta voidaan tarvittaessa kerätä 

myös pienimuotoisilla kyselyillä tai muutoin 

kirjallisessa muodossa. 

 

Haastateltavat valitaan annettujen 

esitietojen perusteella siten, että 

tutkimusjoukosta tulee mahdollisimman 

monipuolinen. 

Aineisto-osio B:  

Etkö: 

– halunnut sinulle terveydenhuollossa 
suositeltua sisäkorvaistutetta,  

– päässyt sisäkorvaistuteleikkaukseen 
toiveestasi huolimatta tai  

– kokenut saaneesi hyötyä 
sisäkorvaistutteesta?  

Kirjoita meille kokemuksistasi! 

 

Sisäkorvaistutteeseen sekä kuuloon ja 

kuuroutumiseen liittyvien erilaisten 

merkitysten ymmärtämiseksi toivomme 

saavamme tutkimusaineistoa myös heiltä, 

joille sisäkorvaistute ei ole syystä tai 

toisesta ollut sopiva ratkaisu.  
 

Siispä etsimme kokemuksia myös: 

 

1) henkilöiltä, joille on terveydenhuollossa 

suositeltu sisäkorvaistutetta, mutta jotka 

eivät istutetta itse syystä tai toisesta 

halua;  

2) henkilöiltä, jotka olisivat halunneet 

sisäkorvaistutteen, mutta joille 

terveydenhuolto ei sitä ole suosittanut 

sekä 

3) henkilöiltä, joille on leikattu 

sisäkorvaistute, mutta jotka eivät koe 

siitä hyötyneensä. 

 

Tämän tutkimusosion aineisto kerätään 

ensisijassa kirjallisesti. Tarkemmat 

osallistumisohjeet toimitetaan Kuuloliiton 

verkkosivuilla olevan esitietolomakkeen 

täyttäneille (ks. ilmoittautumisohjeet alta). 

Tutkimuksen osallistujaksi ilmoittaudutaan vastaamalla Kuuloliiton internetsivuilla 
(www.kuuloliitto.fi > Kuuloliitto > Tutkimustoiminta) olevaan esitietokyselyyn tai 
ottamalla suoraan yhteyttä Ilona Maula-Tervoon (ilona.maula-tervo@kuuloliitto.fi).
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