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Vaippahanke on Suomen Akatemian ja Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke, joka toteutetaan
Tampereen yliopistossa vuosina 2019–2024. Tässä tiedotteessa kerrotaan tutkimukseen osallistuville tahoille
tutkimuksen tavoitteesta ja menetelmistä sekä oikeudesta jättäytyä tutkimuksesta pois.
Tutkimuksen tausta, aihe ja tavoite
Inkontinenssi, eli virtsan- ja ulosteenkarkailu on yleinen, mutta vaiettu terveysongelma. Vastaavasti aikuisten
vaipat eli inkontinenssisuojat ovat laajasti käytössä oleva hygieniatuote, ja silti tabu aihe. Globaali
vaippateollisuus on kuitenkin miljardien arvoinen bisnes, jonka teknologinen kehitys kietoutuu yhteen
erilaisten eettisten kysymysten kanssa, liittyen vaipan tuotantoon, käyttöön, hävittämiseen, sekä
taloudelliseen eriarvoisuuteen – toisin sanoen kokonaisvaltaisesti hoivan kestävään kehitykseen. (Kestävällä
kehityksellä hankkeessa viitataan kehitykseen, joka on sosiaalisesti tasa-arvoista ja taloudellisesti sekä
ekologisesti kestävää.) Hankkeessa kartoitetaan aikuisille suunnattujen vaippojen ympärille muodostuvia
poliittisia ja taloudellisia kysymyksiä Suomessa ja kansainvälisesti. Hanke jakautuu neljään osaan, joissa
tutkitaan neljää eri ”vaippatodellisuutta”: (1) vaippaa teknologiana, (2) vaippaa eri käyttäjäryhmille
suunnattuna kulutushyödykkeenä, (3) vaippaa epätasa-arvon lähteenä, sekä (4) vaippaa jätteenä. Hankkeen
tavoitteena on selvittää, miten vaippojen tuotantoon, käyttöön, ja hävitykseen liittyviä käytäntöjä kehittää
siten, että tulevaisuudessa vaippoihin ei liittyisi häpeää tai epätasa-arvoa, ja että inkontinenssihoito olisi
kokonaisuudessaan taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla. Hankkeessa huomioidaan vaippoja
käyttävien ihmisten ja heidän perheidensä näkökulmat, sekä lääketieteen ja terveysalan ammattilaisten,
julkisen sektorin toimijoiden, ja yritysmaailman näkökulmat.
Aineistonkeruun toteuttaminen
Tutkimusaineisto kerätään laadullisen tutkimuksen menetelmiä, kuten nauhoitettuja ja nauhoittamattomia
haastatteluja ja osallistuvaa havainnointia, hyödyntäen. Hankkeeseen kerätään myös käyttäjien kirjoittamia
omaelämänkerrallisia ”vaippatarinoita”. Lisäksi aineistoa kerätään hankkeen järjestämissä työpajoissa, sekä
julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille suunnatuin kyselyin.
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Vapaaehtoisuus
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä ei makseta palkkiota. Tutkimuksesta voi jättäytyä pois
milloin tahansa tutkimuksen edetessä ilmoittamalla asiasta tutkijalle.
Luottamuksellisuus
Kaikki tutkimuksen aineisto säilytetään lainmukaisesti turvattuna Tampereen yliopistossa, tietoturvasta
huolehtien, EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Tutkimukseen
osallistuvien henkilötiedot eivät missään vaiheessa paljastu kolmansille osapuolille, tutkimuksessa, siihen
liittyvissä julkaisuissa, tai aineistoa arkistoitaessa.
Tutkimusaineiston jatkokäyttö ja arkistointi
Aineisto arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä Tietoarkistoon (FSD) myöhempää tutkimus- ja opetuskäyttöä
varten, tutkimukseen osallistuvien tahojen annettua tähän suostumuksensa. Tietoarkistoon arkistoidaan
aineistoa vain sellaisessa muodossa, että tutkimukseen osallistuvia henkilöitä ei voi tunnistaa. Hankkeessa
työskentelevien tutkijoiden henkilökohtaisia tutkimuspäiväkirjoja ei arkistoida Tietoarkistoon.
Tutkimuspäiväkirjat arkistoidaan anonymisoituina henkilökohtaisiin arkistoihin, tietoturvasta huolehtien,
tutkijoiden omaa tutkimus- ja opetuskäyttöä varten.
Tutkimustulosten julkaisu
Tutkimustulokset julkaistaan hankkeen edetessä ja sen päätyttyä erilaisissa akateemisissa aikakauslehdissä
sekä yleistajuisesti verkossa blogikirjoituksina, ja hankkeen sosiaalisessa mediassa. Hankkeesta viestitään
myös suomen- ja englanninkielisissä Vuotoja ja ohivuotoja- ja Pad Leaks- nimisissä podcasteissa. Lehdistölle
toimitetaan hankkeen keskeisistä tuloksista tiedotteet. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt voivat seurata
hankkeen edistymistä hankkeen nettisivuilla: www.vaippahanke.fi, ja Twitterissä: @vaippahanke.

