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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3295. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Tampereen yliopisto & Institute for International Cooperation of the German Adult
Education Association (DVV International) & Tallinn University & The Aristot-
le University of Thessaloniki & University of Szeged & Loughborough University
London & Social Sciences University of Ankara & University College London:
EduMAP: Aikuiskoulutussektorin päättäjien ja koulutushenkilöstön haastatteluja
nuorten aikuisten syrjäytymisestä 2017: Suomi [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0
(2018-10-11). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-
FSD3295

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: EduMAP: Aikuiskoulutussektorin päättäjien ja koulutushenkilöstön haastatte-
luja nuorten aikuisten syrjäytymisestä 2017: Suomi

Aineiston nimi englanniksi: EduMAP: Interviews with Adult Education Policy-Makers and
Personnel on the Social Exclusion of Young Adults 2017: Finland

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (11.10.2018).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö
Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association (DVV Inter-
national)
Tallinn University
The Aristotle University of Thessaloniki
University of Szeged
Loughborough University London
Social Sciences University of Ankara
University College London

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Toiviainen, Hanna (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö)
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1. Aineiston kuvailu

Aineisto luovutettu arkistoon

8.10.2018

Asiasanat

aikuiskasvatus; ammatillinen aikuiskoulutus; elämänhallinta; erityisopetus; koulutuspalvelut;
maahanmuuttajat; nuoret aikuiset; opetustyö; oppimisvalmennus; osallisuus; sosiaalinen tuki;
sosiaaliset ongelmat; sosioekonomiset tekijät; sukupuolierot; syrjäytyminen; verkostoituminen

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: ammatillinen koulutus; tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineistossa on haastateltu Suomen aikuiskoulutussektorin koulutushenkilöstöä ja päättäjiä, jot-
ka työskentelevät haavoittuvassa asemassa olevien nuorten aikuisten kanssa. Haastatteluissa
käsitellään organisaatioiden nuorille aikuisille suunnattujen koulutusohjelmien tai muun toi-
minnan sisältöjä, pedagogisia lähestymistapoja, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vaikuttavuut-
ta sekä nuorten koulutuspolkuja, elämänhallintaa, sosiaalisia ongelmia, sosioekonomista ase-
maa ja aktiivista kansalaisuutta. Aineisto on kymmenen haastattelun otos Suomessa kerätyistä
haastatteluista, ja se on kerätty osana Euroopan laajuista EduMAP-hankketta (Adult Education
as a Means to Active Participatory Citizenship). Tietoarkistosta on saatavilla myös yhdeksäs-
sä muussa maassa kerätyt vastaavat osa-aineistot omilla kielillään (Yhdistynyt kuningaskunta,
Turkki, Espanja, Romania, Latvia, Unkari, Kreikka, Saksa ja Viro). Hanke on rahoitettu EU-
komission Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (hankenumero: 693388).

Haastattelurunko oli erilainen koulutushenkilöstölle ja viranomaisille. Koulutushenkilökunnal-
le suunnatuissa haastatteluissa kartoitettiin aluksi haastateltavan työnkuvaa, organisaation toi-
mintatapoja ja sitä, millaisten syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten nuorten parissa henkilö
työskentelee. Keskustelut käsittelivät työtä ohjaavia perusperiaatteita, organisaatiossa saatavilla
olevaa erityisopetusta sekä nuorten taloudellista tilannetta ja aktiivisen kansalaisuuden käsitettä.
Organisaation toimintaan liittyen tiedusteltiin mm. koulutusohjelmien suunnitteluprosesseista,
tiedon hyödyntämisestä opetuksen suunnittelussa, käytetyistä pedagogisista lähestymistavoista
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

ja kaikista toimivimmiksi osoittautuneista toimintatavoista. Osana haastattelun aiheita kartoi-
tettiin useassa kohtaa sukupuoleen liittyviä kysymyksiä kuten, miten mahdolliset sukupuolten
väliset erot otetaan organisaation opetuksessa huomioon.

Edemmällä haastatteluja käsiteltiin yksityiskohtaisemmin organisaation aikuiskoulutuksessa käy-
tettäviä pedagogisia lähestymistapoja, kuten oppimis- ja opetusmetodeja, oppituntien sisältöjä,
opetusprosessia ja oppilaiden palautteenantomahdollisuutta. Haastateltavalta tiedusteltiin lisäk-
si, mitä ominaisuuksia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskentelevällä koulutusa-
lan ammattilaisella tulisi olla ja mitä koulutustarpeita niihin liittyy.

Haastattelun lopussa keskustelut keskittyivät suunnitelmien ja koulutusohjelmien vaikutuste-
narviointiin ja niitä tarkasteltiin sosioekonomisesta, sosiokulttuurisesta sekä yhteiskunnallisen
osallistumisen ja valveutumisen näkökulmista. Edelleen tarkasteltiin koulutusohjelmien oppi-
lasmääriä ja toiminnan kehitysehdotuksia. Loput haastattelukysymykset käsittelivät yhteistyötä
ja verkostoitumista muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Päättäjien ja virkamiesten haastattelurungot erosivat koulutushenkilöstön haastatteluista niin,
että päättäjien kohdalla keskityttiin enemmän organisaation toimintaan valtakunnallisen vai-
kuttamisen tasolla, kuten lainsäädännön kehittämiseen ja toimenpanoon. Lisäksi haastatteluissa
käsiteltiin mm. eri asiantuntijoiden ja kansalaisten hyödyntämistä päätöksenteossa, nykyisen
koulutuspolitiikan saavutuksia ja merkittävimpiä ongelmia, joihin tulisi nuorten kohdalla puut-
tua.

Haastatteluiden taustatietoina ovat haastattelun ajankohta, numero, haastateltavan sukupuoli ja
ammatti.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: suomalaisen aikuiskoulutussektorin koulutushenkilöstö ja viranomaiset

Aineistonkeruun ajankohta: toukokuu 2017 – joulukuu 2017

Kerääjät: Hyytiä, Jaakko (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö); Kuusipalo, Paula
(Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö); Niiranen, Kaisa (Tampereen yliopisto. Kas-
vatustieteiden yksikkö); Koskela, Marja (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Puhelinhaastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 2017

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Haastateltavat henkilöt valittiin ammatilliseen koulutukseen liittyvien kontaktien ja verkosto-
jen avulla. Organisaatioon tehdyn yhteydenoton jälkeen tiedusteltiin sopivia haastateltavia. Osa
haastateltavista työskenteli VALMAn eli Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulu-
tuksen parissa. Kaikista tehdyistä haastatteluista Tietoarkistoon arkistoitavaksi valittiin 10 haas-
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1. Aineiston kuvailu

tattelun kokonaisuus, joista yhdeksän on koulutushenkilöstöä ja yksi viranomainen. Koulutus-
henkilökunta edustaa Tietoarkiston otoksessa neljää eri organisaatiota. Alun perin haastatteluja
tehtiin koulutushenkilöstölle 33 ja viranomaisille yhdeksän.

Aineiston määrä: 10 txt-tiedostoa, joiden pituus vaihtelee noin 10-20 A4-sivun välillä. Lisäksi
txt-tiedostoista on tuotettu html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Suomessa kerätyistä 42 aineistoista Tietoarkistoon arkistoitiin 10 haastattelua.

Aineisto on anonymisoitu tutkijan toimesta. Tietoarkisto teki lisäksi tarvittaessa tunnisteiden
poistoa. Tunnisteellisuuden vuoksi aineistosta on poistettu mahdolliset maininnat haastatelta-
vaan tai kolmansiin henkilöihin viittaavat suorat henkilö- ja yhteystiedot, kuten henkilönimet.
Lisäksi tarvittaessa poistettiin henkilöiden tunnistamisen mahdollistavat epäsuorat tunnistetie-
dot, kuten paikannimiä ja työnkuva- ja koulutustietoja. Tunnisteiden poistomerkinnät on mer-
kitty hakasulkeilla.

Suomenkielinen haastattelurunko on tiivistelmä englanninkielisestä haastattelurungosta, joka
löytyy myös liitteistä.

Julkaisut

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3295

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

FSD3304 EduMAP: Aikuiskoulutussektorin päättäjien ja koulutushenkilöstön haastatteluja nuor-
ten aikuisten syrjäytymisestä 2017-2018: Yhdistynyt kuningaskunta

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

Esite tutkittavalle, koulutushenkilöstö
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FSD3295 EDUMAP: AIKUISKOULUTUSSEKTORIN PÄÄTTÄJIEN JA KOULUTUSHENKILÖS-
TÖN HAASTATTELUJA NUORTEN AIKUISTEN SYRJÄYTYMISESTÄ 2017: SUOMI

FSD3295 EDUMAP: INTERVIEWS WITH ADULT EDUCATION POLICY-MAKERS AND PER-
SONNEL ON THE SOCIAL EXCLUSION OF YOUNG ADULTS 2017: FINLAND

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



SAATEKIRJE 
Tutkimushanke 

Aktiivinen kansalaisuus, koulutus ja osallisuus (EduMAP) 
(Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship)  
 
EduMAP on kansainvälinen tutkimushanke, jota Euroopan Unioni rahoittaa Horisontti 2020-ohjelmasta 
vuosina 2016-2019. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta koordinoi hanketta. Tutkimuksessa 
selvitetään aikuiskasvatuksen roolia nuorten aikuisten saamisessa aktiivisen kansalaisuuden piiriin. 
Kiinnostuksen kohteina ovat paitsi aikuiskasvatuksen politiikat myös käytännön opetustyö.  
 
Aikuiskoulutuksen käytäntöjä ja niiden vaikutusta kartoitetaan muun muassa haastattelemalla koulutukseen 
osallistuvia ja koulutuksen järjestäjiä. Olemme myös kiinnostuneita siitä, millaisia kommunikaatiotapoja 
tutkimukseen osallistuvilla on ja millaisten kanavien kautta tiedonvälitys ja yhteydenpito tapahtuvat.  
 
Haluaisimme kutsua Sinut osallistumaan haastatteluun. Osallistumisesi on erittäin tärkeää, sillä se auttaa 
meitä ymmärtämään miten aikuiskoulutusta voitaisiin kehittää paremmin nuorten oppijoiden tarpeita 
vastaavaksi.  
 
Haastattelu kestää noin tunnin ja on täysin luottamuksellinen: haastateltavien nimiä tai muita 
henkilökohtaisia tietoja ei paljasteta missään vaiheessa. Haastattelu nauhoitetaan vain jos annat siihen 
suostumuksesi. Nauhoitetut haastattelut litteroidaan tekstitiedostoiksi. Haastattelumateriaali varastoidaan 
huolellisesti niin, etteivät muut kuin hankkeen tutkijat pääse siihen käsiksi. Kaikki sellaiset henkilökohtaiset 
tiedot, jotka mahdollistaisivat tutkimukseen osallistuneiden tunnistamisen, poistetaan tiedostoista. 
Anonymisoidut tekstitiedostot arkistoidaan mahdollista jatkokäyttöä varten Tampereen yliopiston yhteydessä 
toimivaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.   
 
Haastattelutilanteessa voit jättää vastaamatta kysymyksiin, joihin et halua vastata. Osallistumisesi 
tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää haastattelun missä vaiheessa tahansa ilman 
seuraamuksia. Mikäli päätät perua suostumuksesi, hankkeen tutkijat tuhoavat haastattelun aikana tuotetun 
aineiston lopullisesti.  
 
Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisissä artikkeleissa, verkkojulkaisuissa ja päättäjille suunnatuissa 
raporteissa. Kaikki tutkimusraporteissa esiintyvä tieto esitetään niin, ettei yksittäisiä haastateltavia ole 
mahdollista tunnistaa. Sinulla on myös oikeus saada tietoa mahdollisista odottamattomista 
tutkimustuloksista.  Mikäli haluat saada myöhemmin tietoa tutkimuksen tuloksista, ole hyvä ja anna 
yhteystietosi tutkijalle.  
 
Lisätietoja hankkeesta (ja myöhemmin myös tutkimustuloksista) löydät hankkeen kotisivuilta osoitteesta 
http://uta.fi/edumap. Mikäli haluat lisää tietoa tutkimuksesta, pyydämme ottamaan yhteyttä EduMAP-
hankkeen edustajaan Virve Kallioniemi-Chambersiin (virve.kallioniemi-chambers@uta.fi; puh. 050 318 
6754). 
 
Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, ole hyvä ja täytä oheinen suostumuslomake. Vaikka allekirjoitat 
lomakkeen, voit silti perua osallistumisesi tutkimukseen myöhemmin. Voit perua osallistumisen missä 
vaiheessa tahansa, eikä peruutusta tarvitse perustella millään tavoin.  
 
Kiitos arvokkaasta panoksestasi! 



     SUOSTUMUSLOMAKE  
Tutkimushanke 
 
Aktiivinen kansalaisuus, koulutus ja osallisuus (EduMAP) 
(Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship)  
 
EduMAP on Tampereen yliopisiton koordinoima kansainvälinen tutkimushanke. Euroopan Unioni rahoittaa 
hanketta vuosina 2016-2019 Horisontti 2020-ohjelmasta. Tutkimuksessa selvitetään aikuiskasvatuksen roolia 
nuorten aikuisten saamisessa aktiivisen kansalaisuuden piiriin. 
 
Minua on pyydetty osallistumaan edellä mainittuun tutkimukseen. Olen saanut tutkimuksesta sekä 
kirjallista että suullista informaatiota sekä mahdollisuuden esittää tutkijoille lisäkysymyksiä 
tutkimushankkeesta. 
 
Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Ymmärrän myös, että minulla on oikeus 
kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen ja perua suostumukseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta. 
Ymmärrän myös että haastattelujen avulla hankittuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SUOSTUMUSLOMAKE 
 

Vahvista seuraavat kohdat rastittamalla  
 
 Olen lukenut saatekirjeen.  
 
 Haluan osallistua tutkimukseen.  
 
 Ymmärrän, että osallistuminen on vapaaehtoista ja voin perua osallistumiseni milloin tahansa.  
 
 Ymmärrän, että voin ottaa yhteyttä hankkeen edustajaan Virve Kallioniemi-Chambersiin milloin 
tahansa keskustellakseni tutkimuksesta.  
 
 Suostun siihen, että haastattelu tallennetaan ääninauhalle. 
 
 Suostun siihen, että haastatteluni litteroidaan tekstiksi.  
 
 Suostun siihen, että anonymisoitu haastatteluaineisto arkistoidaan muiden tutkijoiden käyttöön.  
 
 
Paikkakunta ja päiväys   Paikkakunta ja päiväys 
 
______________________ ___. ___. _______ ______________________ ___. ___. _______ 
 
Suostun osallistumaan tutkimukseen:  Suostumuksen vastaanottaja: 
 
_______________________________  _________________________ 
Haastateltavan allekirjoitus   Tutkijan allekirjoitus  
    
_______________________________  _________________________ 
Nimen selvennys   Nimen selvennys 
 



Liite B

Esite tutkittavalle, päättäjät ja
viranomaiset
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FSD3295 EDUMAP: AIKUISKOULUTUSSEKTORIN PÄÄTTÄJIEN JA KOULUTUSHENKILÖS-
TÖN HAASTATTELUJA NUORTEN AIKUISTEN SYRJÄYTYMISESTÄ 2017: SUOMI

FSD3295 EDUMAP: INTERVIEWS WITH ADULT EDUCATION POLICY-MAKERS AND PER-
SONNEL ON THE SOCIAL EXCLUSION OF YOUNG ADULTS 2017: FINLAND

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



SAATEKIRJE 
Tutkimushanke 

Aktiivinen kansalaisuus, koulutus ja osallisuus (EduMAP) 
(Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship)  
 
EduMAP on kansainvälinen tutkimushanke, jota Euroopan Unioni rahoittaa Horisontti 2020-ohjelmasta 
vuosina 2016-2019. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta koordinoi hanketta. Tutkimuksessa 
selvitetään aikuiskasvatuksen roolia nuorten aikuisten saamisessa aktiivisen kansalaisuuden piiriin. 
Kiinnostuksen kohteina ovat sekä aikuiskasvatuksen politiikat että käytännön opetustyö.  
 
Aikuiskoulutukseen liittyvää poliittista päätöksentekoa ja sen vaikutuksia kartoitetaan muun muassa 
haastattelemalla virkamiehiä ja viranomaisia. Olemme myös kiinnostuneita siitä, miten kommunikaatio, 
tiedonvälitys ja yhteydenpito tapahtuvat viranomaisten, virkamiesten, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden 
välillä. 
 
Haluaisimme kutsua Sinut osallistumaan haastatteluun. Osallistumisesi on erittäin tärkeää, sillä se auttaa 
meitä ymmärtämään miten aikuiskoulutusta voitaisiin kehittää paremmin nuorten oppijoiden tarpeita 
vastaavaksi.  
 
Haastattelu kestää noin tunnin ja on täysin luottamuksellinen: haastateltavien nimiä tai muita 
henkilökohtaisia tietoja ei paljasteta missään vaiheessa. Haastattelu nauhoitetaan vain jos annat siihen 
suostumuksesi. Nauhoitetut haastattelut litteroidaan tekstitiedostoiksi. Haastattelumateriaali varastoidaan 
huolellisesti niin, etteivät muut kuin hankkeen tutkijat pääse siihen käsiksi. Kaikki sellaiset henkilökohtaiset 
tiedot, jotka mahdollistaisivat tutkimukseen osallistuneiden tunnistamisen, poistetaan tiedostoista. 
Anonymisoidut tekstitiedostot arkistoidaan mahdollista jatkokäyttöä varten Tampereen yliopiston yhteydessä 
toimivaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.   
 
Haastattelutilanteessa voit jättää vastaamatta kysymyksiin, joihin et halua vastata. Osallistumisesi 
tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää haastattelun missä vaiheessa tahansa ilman 
seuraamuksia. Mikäli päätät perua suostumuksesi, hankkeen tutkijat tuhoavat haastattelun aikana tuotetun 
aineiston lopullisesti.  
 
Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisissä artikkeleissa, verkkojulkaisuissa ja päättäjille suunnatuissa 
raporteissa. Kaikki tutkimusraporteissa esiintyvä tieto esitetään niin, ettei yksittäisiä haastateltavia ole 
mahdollista tunnistaa. Sinulla on myös oikeus saada tietoa mahdollisista odottamattomista 
tutkimustuloksista.  Mikäli haluat saada myöhemmin tietoa tutkimuksen tuloksista, ole hyvä ja anna 
yhteystietosi tutkijalle.  
 
Lisätietoja hankkeesta (ja myöhemmin myös tutkimustuloksista) löydät hankkeen kotisivuilta osoitteesta 
http://uta.fi/edumap. Mikäli haluat lisää tietoa tutkimuksesta, pyydämme ottamaan yhteyttä EduMAP-
hankkeen edustajaan Virve Kallioniemi-Chambersiin (virve.kallioniemi-chambers@uta.fi; puh. 050 318 
6754). 
 
Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, ole hyvä ja täytä oheinen suostumuslomake. Vaikka allekirjoitat 
lomakkeen, voit silti perua osallistumisesi tutkimukseen myöhemmin. Voit perua osallistumisen missä 
vaiheessa tahansa, eikä peruutusta tarvitse perustella millään tavoin.  
 
Kiitos arvokkaasta panoksestasi! 



     SUOSTUMUSLOMAKE  
Tutkimushanke 
 
Aktiivinen kansalaisuus, koulutus ja osallisuus (EduMAP) 
(Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship)  
 
EduMAP on Tampereen yliopisiton koordinoima kansainvälinen tutkimushanke. Euroopan Unioni rahoittaa 
hanketta vuosina 2016-2019 Horisontti 2020-ohjelmasta. Tutkimuksessa selvitetään aikuiskasvatuksen roolia 
nuorten aikuisten saamisessa aktiivisen kansalaisuuden piiriin. 
 
Minua on pyydetty osallistumaan edellä mainittuun tutkimukseen. Olen saanut tutkimuksesta sekä 
kirjallista että suullista informaatiota sekä mahdollisuuden esittää tutkijoille lisäkysymyksiä 
tutkimushankkeesta. 
 
Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Ymmärrän myös, että minulla on oikeus 
kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen ja perua suostumukseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta. 
Ymmärrän myös että haastattelujen avulla hankittuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SUOSTUMUSLOMAKE 
 

Vahvista seuraavat kohdat rastittamalla  
 
 Olen lukenut saatekirjeen.  
 
 Haluan osallistua tutkimukseen.  
 
 Ymmärrän, että osallistuminen on vapaaehtoista ja voin perua osallistumiseni milloin tahansa.  
 
 Ymmärrän, että voin ottaa yhteyttä hankkeen edustajaan Virve Kallioniemi-Chambersiin milloin 
tahansa keskustellakseni tutkimuksesta.  
 
 Suostun siihen, että haastattelu tallennetaan ääninauhalle. 
 
 Suostun siihen, että haastatteluni litteroidaan tekstiksi.  
 
 Suostun siihen, että anonymisoitu haastatteluaineisto arkistoidaan muiden tutkijoiden käyttöön.  
 
 
Paikkakunta ja päiväys   Paikkakunta ja päiväys 
 
______________________ ___. ___. _______ ______________________ ___. ___. _______ 
 
Suostun osallistumaan tutkimukseen:  Suostumuksen vastaanottaja: 
 
_______________________________  _________________________ 
Haastateltavan allekirjoitus   Tutkijan allekirjoitus  
    
_______________________________  _________________________ 
Nimen selvennys   Nimen selvennys 
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Haastattelurunko: Koulutusohjelman johto-, opetus- ja muu henkilöstö 

A: PROFIILI, TOIMINTA JA PROSESSIT 

1. Voisitko kertoa lyhyesti organisaatiostasi ja omasta roolistasi siinä? 

2. Millaisten haavoittuvassa asemassa olevien nuorten aikuisten parissa työskentelette? 

3. Mikä tekee [haastateltavan organisaation] visiosta ja lähestymistavasta erityisen [tietyn 

aikuiskoulutustarjonnan kentällä] suhteessa opiskelijoiden tarpeisiin ja heidän 

sosioekonomisen asemansa parantamiseen? 

4. Kuinka [haastateltavan organisaatio] pyrkii edistämään haavoittuvassa asemassa olevien 

nuorten sosioekonomista asemaa? Voisitko kertoa joitain kokemuksia menneistä ja 

käynnissä olevista hankkeista?   

5. EduMAP hankkeessa käytetään käsitettä “aktiivinen kansalaisuus”. Olemme 

kiinnostuneita siitä kuinka käsite määritellään  ja kuinka sitä käytetään. Onko 

organisaatiollanne oma määritelmä em. käsitteestä? Kuinka aktiivinen kansalaisuus näkyy 

koulutusohjelmissanne? 

Suunnitteluprosessi, tiedontarpeet ja tavoitteet [IDSS]: 

6. Voisitko lyhyesti kuvailla prosessia, jolla uusia koulutusohjelmia suunnitellaan? Olemme 

erityisen kiinnostuneita ymmärtämään, millaista tietoa tarvitsette ja käytätte opetuksen 

suunnittelussa. 

B: HYVÄ KÄYTÄNTÖ – KUVAUS, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

Pedagoginen lähestymistapa, pääpiirteet ja toteutuksen yksityiskohdat 

1. Kuinka kuvailisit [koulutusohjelmanne/organisaationne] pedagogista lähestymistapaa? 

2. Saisinko nähtäväkseni koulutuksen kuvauksen ja sisällön (esim. kurssikuvaus)? Olemme 

erityisesti kiinnostuneita seuraavista asioista: 

a) käsiteltävät aihealueet 

b)  Opetustunnit/itseopiskelu per moduuli/viikko/lukukausi 

c) Mistä opetus/itseopiskelu koostuu? 

d) Missä opetus tapahtuu? 

e) Henkilöstön ja opiskelijoiden suhde; kuinka monta opettajaa per moduuli, kuinka monta 

opiskelijaa per moduuli? 



3. Voisitko hieman kuvailla koulutukseen liittyviä opetus- ja oppimisprosesseja? Millainen on 

tyypillinen oppitunti? 

4. Mitkä ovat oman kokemuksesi perusteella sellaisia opetus- ja/tai opiskelutapoja, joihin 

opiskelijat reagoivat hyvin tai joita opiskelijat suosivat? Mitkä ovat tehokkaimpia 

toimintamalleja? 

5. Oletko huomannut osallistujien sukupuoleen liittyviä eroja seuraavissa asioissa: 

kanssakäyminen muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa, ryhmädynamiikka, asenne 

oppimista ja opetusta kohtaan? 

6. Voisitko hieman kertoa miten koulutusta arvioidaan (esim. vaikuttavuus, opiskelijapalaute)? 

Opetushenkilöstön pätevyys 

7. Millaisia pätevyysvaatimuksia opetushenkilöstölle on/ pitäisi olla, jotta työskentely haavoittuvassa 

asemassa olevien oppijoiden kanssa onnistuu? 

Vaikutus ja saavutukset: “Aktiivisen kansalaisuuden” kehittyminen 

8. Voisitko kertoa koulutusohjelman vaikutuksista oppijoihin? Varsinkin: 

a) Minkälaista osaamista ohjelma kehittää? Nimeä tärkeimmät.  

b) Miten ohjelmaan osallistuminen vaikuttaa opiskelijoiden elämään? Parantaako se heidän 

sosioekonomista asemaansa? Avaako osallistuminen lisää mahdollisuuksia? 

9. Mitkä tekijät mahdollistavat em. vaikutukset oppijoille? 

Sosioekonominen näkökulma: 

10. Missä määrin ja miten koulutusohjelma parantaa osallistujien työelämätaitoja ja/tai vaikuttaa heidän 

elämäntilanteensa ja taloudellisen asemansa parantumiseen?  

11. Mitkä osat koulutusohjelmasta tähtäävät osallistujien taloudellisten valmiuksien (esim. 

työelämätaitojen) kehittymiseen?  

Sosiokulttuurinen näkökulma: 

12. Missä määrin (ja miten) osallistuminen koulutusohjelmaan lisää oppijoiden halukkuutta ja kykyjä 

kanssakäymiseen eritaustaisten henkilöiden kanssa erilaissa sosiaalisissa ympäristöissä? 

13. Onko ohjelmassa osioita, joiden tarkoituksna on kehittää opiskelijoiden sosiaalisia ja kulttuurisia 

taitoja (esim. viestintätaidot, kulttuurienväliset taidot)? 

Yhteiskunnallinen näkökulma: 



14. Missä määrin (ja miten) osallistuminen koulutusohjelmaan lisää oppijoiden yhteiskunnallista 

tietämystä/valveutuneisuutta/osaamista?  

15. Onko koulutuksessa osioita jotka kehittävät tai mahdollistavat osallistujien poliittista osallistumista?  

Läsnäolo ja valmistuminen 

16. Kuinka paljon opiskelijat keskimäärin osallistuvat oppitunneille? 

17. Kuinka suuri osa opiskelijoista suorittaa koulutuksen loppuun asti? 

Ohjelman kehittäminen ja opitun hyödyntäminen muissa konteksteissa 

18. Miten koulutusta voisi mielestäsi parantaa tulevaisuutta ajatellen? 

19. Mitä hyödyllistä tästä ohjelmasta olisi mielestäsi opittavissa ja hyödynnettävissä vastaavien ohjelmien 

kehittämiseen muissa konteksteissa? 

C: VIESTINTÄ JA SIDOSRYHMÄTOIMINTA 

Viestintä sidosryhmien/muiden instituutioiden kanssa 

1. Mitkä ovat tärkeimmät institutionaaliset tahot organisaationne koulutusohjelmien ja päivittäisen 

toiminnan pyörittämisen kannalta? [valtion virastot, työnantajat, järjestöt jne.] 

2. Minkä tahojen kanssa olette kaikkein tiiviimmin yhteistyössä? Miten hoidatte yhteydenpidon? 

3. Onko tahoja, joiden mukanaolo olisi tärkeää, mutta heidän tavoittamisensa on vaikeaa? 

Viestintä opiskelijoiden kanssa  

Viestintä ennen opintojen alkua (virallinen ja epävirallinen) 

4. Kuinka opiskelijat “rekrytoidaan” koulutusohjelmaanne? 

Viestintä opintojen aikana (virallinen ja epävirallinen) 

5. Missä määrin ja miten olette yhteydessä opiskelijoihin opetuksen ulkopuolella? 

Opintojen jälkeinen viestintä – mikäli esiintyy (virallinen ja epävirallinen) 

6. Pidättekö yhteyttä opiskelijoihin myös valmistumisen jälkeen? Jos kyllä, niin miten? 
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HAASTATTELURUNKO, PÄÄTTÄJÄT JA VIRANOMAISET 
 
A. PROFIILI JA TOIMET  
 
1. Voitko kertoa hieman toimenkuvastasi [tehtävässä] työnantajallasi [organisaatio] ja työstäsi 

organisaatiossa?  
2. Millainen rooli ja mitä erityistehtäviä organisaatiollanne on [aikuiskoulutusta / syrjäytymisvaarassa 

olevien osallistamista] koskevien säännösten nojalla?  
3. Onko organisaatiollanne strategia sukupuolisesti tasa-arvoisen sitouttamisen 

edistämistä/sukupuoleen perustuvan epätasa-arvon ja syrjinnän ehkäisemistä varten? Mitä ovat 
tärkeimmät esteet sen tiellä? Millaisia vähentämistoimia olette laatineet/toteuttaneet? 

 
Työprosessi: Yksi EduMAP-hankkeen tavoitteista on suunnitella ja kehittää älykäs päätöksenteon 
tukijärjestelmä (Intelligent Decision Support System), joka tukee luotettavan tiedon saatavuutta ja siten 
tietoon perustuvaa koulutusviranomaisten ja päättäjien päätöksentekoa. Tätä tarkoitusta varten 
haluamme erityisesti ymmärtää paremmin uusien politiikoiden/lakien/strategioiden/säännösten 
kehittämiseen tai jo olemassa olevien täytäntöönpanon soveltamiseen liittyviä työ- ja 
päätöksentekoprosesseja sekä sitä, millaisia tietoja kussakin vaiheessa tarvitaan. 
 
4. Voisitko kuvailla lyhyesti työprosessia, joka koskee [uusien politiikoiden laatimista/olemassa 

olevien politiikoiden ja toimenpiteiden arviointia ja soveltamista ja 
politiikoiden/säännösten/toimenpiteiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamista]?  Haluamme 
erityisesti ymmärtää, mistä ja miten saatte tiedot, joita tarvitaan [uusien politiikoiden 
laatimisessa/politiikkastrategioiden kehittämisessä/päätöksenteossa...] ja minkä tyyppiset tiedot 
ovat tärkeitä prosessissa. 

 
Viestintä ja etsivä kenttätyö 
 
5. Missä määrin ja miten kansalaisyhteiskunnan ja syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien edustajia tai 

syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia sitoutetaan tai konsultoidaan [uusien 
politiikoiden/säännösten/toimenpiteiden/aloitteiden kehittämisen, täytäntöönpanostrategioiden 
kehittämisen/parantelun...] yhteydessä?   

 
Suhtautuminen aktiiviseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen: EduMAP-hankkeessa käsittelemme 
aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden käsitettä ja haluamme ymmärtää, miten se määritellään ja 
miten sitä käytetään muissa organisaatioissa. 
 
6. Käsitelläänkö [organisaatiossanne] aktiivisen (ja osallistuvan) kansalaisuuden käsitettä? Jos 

vastaus on myönteinen, kuvaile, mitä aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa organisaationne mukaan.  
 
B: NÄKEMYKSIÄ KOULUTUSPOLITIIKASTA JA SUHTEESTA AKTIIVISEEN JA OSALLISTUVAAN 
KANSALAISUUTEEN 
 
7. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä ongelmia, joita syrjäytymisvaarassa olevat nuoret aikuiset 

kohtaavat ja joihin pitäisi puuttua nykyisissä politiikoissa, jotka koskevat 
[koulutusta/aikuiskoulutusta/VG-/VYA-ryhmien osallistamista]? 

8. Mitä mieltä olet nykyisten [koulutusta/aikuiskoulutusta] koskevien politiikoiden tehokkuudesta, 
saavutuksista ja puutteista VG-/VYA-ryhmien sosioekonomisessa osallistamisessa?  

9. Ovatko nykyiset politiikat mielestäsi riittävän tehokkaita sukupuoleen liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi? Kerro tarkemmin. 

10. Saavutetaanko politiikoiden tavoitteet tai toteutetaanko niitä tehokkaasti käytännössä? Millä 
tavalla? 

11. Missä määrin nykyiset säännökset luovat suotuisan ympäristön koulutusta järjestäville tahoille? 
12. Onko [koulutusta/aikuiskoulutusta/VG-/VYA-ryhmien osallistamista] koskevia säännöksiä/julkista 

politiikkaa mielestäsi syytä kehittää? Millä tavalla?  
 



VG = syrjäytymisvaarassa oleva ryhmä, VYA = syrjäytymisvaarassa oleva nuori aikuinen 
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HAASTATTELIJA: Sitten vielä vähän yhteiskunnallista näkökulmaa: missä määrin arvoisit, että tää 
osallistuminen vahvistaa tämmösiä yhteiskunnallisia taitoja? tietämystä? Niin, just tämmösiä 
kysymyksiä ehkä liittyen niinkun omiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.  

VASTAAJA: No kyllä varmaan ihan tässä yhteiskunnassa toimimista kuitenkin myös ja se on yks iso 
osa tätä koulutusta, että kyllä näkisin tuonkin että kyllä tässä on paljon mahdollisuuksia vahvistaa 
juuri tuota puolta. 

HAASTATTELIJA: Tota… 

VASTAAJA: Ja sitten tietysti tohon liittyen niin täällä paljon osallistutaan näiden opiskelijoiden koulun 
ulkopuoliseen elämään. Siis tarkotan sitä, että jos jollain on joku ongelma jonkun yhteiskunnan 
palvelun kanssa, niin täältä aika paljon sitten yritetään vaikuttaa myös näihin oppilaitoksen 
ulkopuolisiin tahoihin. Tää koulu toimii mun mielestä aika monessa tilanteessa sellaisena 
yhteiskunnallisena vaikuttajana, mutta se on ehkä yhteistyössä sen jonku valma-opiskeljan kanssa 
esimerkiks, että joku on saanu jonkun päätöksen, joka ei oo ehkä nyt menny kaikkien mielestä ihan 
oikein tai toisaalta on työkkärin kanssa jotain haasteita tai niin, et kaikkea tämmösiä 
yhteiskunnallisia asioita myös tehdään.  

HAASTATTELIJA: Niin, että ei keskitytä aina pelkästään siihen et opiskellaan vaan et vähän 
laajemmin… 

VASTAAJA: Niin, ehkä vähän kokonaisvaltaisemmin sitten tavallaan pyritään vaikuttamaan siihen 
yhteiskunnalliseen asemaan, jossa se opiskelija on yhdessä sen opiskelijan kanssa, kun yleensä sitten 
kuitenkin monet valma-opiskelijat niin he on heikoilla juuri tän tyyppisissä tilanteissa, joissa sitten 
pitäiskin jotenkin et saa vaikka jonkun päätöksen ja se ei sitten ookaan ihan reilu homma jostain 
näkökulmasta niin ehkä he on juuri niitä henkilöitä, jotka ei sitten lähde barrikadeille tai valittamaan 
tai kysymään, että mikäs se tämmönen juttu olikaan ja vähän niinku ton tyyppistäkin selvittelyä 
yhdessä opiskelijoiden kanssa voi olla aika paljonkin.  

HAASTATTELIJA: Joo, mitä onks sulla tietoa näistä läsnäoloasioista? tai valmistumisprosenteista ja 
tällasista?  

VASTAAJA: Joo valmistumisprosentti onkin vähän mielenkiintonen kun esim tänä vuonna on tosi 
paljon lopettanu nyt valmassa jo ennen aikojaan, koska he on päässy jo ammatillisiin opintoihin, 
että… 

HAASTATTELIJA: Tavallaan se voidaan nyt laskee onnistumiseks tai valmistumiseks kuitenkin.  

VASTAAJA: Joo ja se on niinku positiivinen keskeyttäminen kuitenkin, että ja valmasta on todistus 
kuitenkin sitten tullu, vaikka on lähtenyt kesken kaiken. Että valmistumisprosentti… niin kyllähän 
tässä aikamoinen virtaus on tässä valmassa, että tavallaan ne jotka alottaa ei oo välttämättä 
ollenkaan niitä, jotka täällä on lopettamassa, että siinä kun koulutus alkaa, niin siinä on järkyttävä 
liikehdintä aina ja ketkä tänne sitten lopulta jää opiskelijoiksi. Siinä vaiheessa kun opiskelu alkaa niin 
tosiaan joku ryhmä voi olla semmonen, että puolet niistä valituista ei lopulta tuukaan siihen 
ryhmään. Niillä on joku et te-palvelut ei oo myöntänyt rahotusta tai on hakenut moniin paikkoihin ja 
sit on päässy johonkin ammatillisiin opintoihinkin ja kaikkee, et siin on tosi paljon kaikenlaista 
säätöä, että…’ 
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5.2. Interviews with Educators and key other staff and programme designers in the selected GP    
 

A: PROFILE, ACTIVITIES AND WORK PROCESS 
 
1. Could you tell me a bit about your organization and your role in the organisation?  

a. What are your specific responsibilities within [organisation]?  
b. Since when have you been holding this role? 

2. What types of young adults are you working with/addressing that represent vulnerable 
groups?  

a. What are, in your opinion, the most important issues faced by [the VGs addressed]?  
b. Do you think that your students are at risk of social, political or economic exclusion? If 

yes, in what sense? What are the reasons for their vulnerability?  
c. Do you know anything about the economic position of your students? Are they/have 

they been working temporarily or permanently?  
d. In your opinion, what are the main challenges for your students in search for 

employment?  
e. Are there differences between student groups? Are there gender differences? Please 

elaborate. 
3. What distinguishes the vision and approach of [your organisation] in [specific field of adult 

education] for addressing the needs of VGs and enabling their socio-economic inclusion?  
a. How have the objectives and mission statement of [your organisation] evolved in time? 
b. Does [your organisation] offer any supportive services for learners attending AE 

courses? Please describe.  
c. Does your organization have a strategy for the promotion of a gender balanced 

engagement among learners? If yes, please describe how it is ensured.  
i. Which are the main obstacles that prevent a gender balanced engagement?  
ii. Which mitigation actions have you implemented? 

4. How does [your organisation] contribute to the socio-economic inclusion of VGs? Can you 
name some outcomes and results from past and current initiatives?   

a. What opportunities does [your organisation] open for responding to the issues faced 
by [the VGs addressed]? 

b. To what extent would you say that [your organisation] enabled the VGs addressed to 
acquire new competences and thus foster their active participation in 
social/political/economic life? 

5. In the project EduMAP we work with the concept of ‘active participatory citizenship’, and we 
are interested to understand how it is defined and used in other organisations. Do you have a 
concept of active participatory citizenship and have you addressed this in any of your 
programmes? If yes, please describe.  
Prompts: 

a. [If yes] What does it mean according to your organisation to be an active citizen? 
b. What are the main issues faced by the vulnerable groups you address in becoming 

actively involved socially, economically, politically?  
c. How do the programmes/courses offered by your organisation contribute to stimulating 

active citizenship amongst vulnerable groups?  
d. Do you see any differences in the ways you and your students/learners may 

understand or define active citizenship? 
e.  [If not] In your view, would it be helpful to develop it? In what way? How would you 

characterize the concept?  
 
Work process, information needs and objectives [IDSS]: We are interested to find out more 
about the work process and information accessed when you design new educational programmes, 
and specifically the type of information you need/access to this purpose.  
 
6. Could you describe shortly the work process involved in designing new educational 

programmes? We are particularly interested to understand the kind of information you need 
and access for supporting the instructional design process.  



Prompts: 
a. What actors are involved in designing new programmes?  
b. Wherefrom and how do you access the information for supporting the design 

process?   
c. Are there areas or specific cases where you faced problems related to lack of 

information? Please describe.   
d. Can you think of what could improve access to information for developing new 

educational programmes in your organisation? [E.g. access to disaggregated data for 
given VG populations, access to examples of success on successful policies targeting 
similar problems] 

 
B. SPECIFIC GP – DESCRIPTION, OUTCOMES, IMPACTS [WP3] 
 
Guidance: Description of GP, goals, and target will have been covered in the Context analysis 
phase. Please probe here the impact and achievements more in-depth than in the context analysis 
interview.  
 
Pedagogical approach, outline and implementation details  
   
1. How would you describe the pedagogical approach of [GP]?  

a. What elements distinguish the pedagogical approach of the programme?  
b. What kind of learning/teaching methods are used?  
c. How do these take into account the characteristics of the VGs you address?  
d. What learning/teaching methods have been found to be particularly appropriate to 

vulnerable learners? Please elaborate. 
e. What aspects were found to be weak/problematic and could be improved? 
f. How much space is dedicated to developing practical skills? Please elaborate. 
g. Does the programme aim to facilitate students’ social skills? How? 

2. Could you provide an outline of the course and content? Specifically, we are interested in 
details about: 

a. main subjects covered 
b. number of taught hours/self-directed learning per module/week/semester (depending 

on course type)  
c. patterns of taught hours/self-directed learning/group work 
d. site of taught hours (i.e. classroom, etc.) 
e. pattern of staff allocation (i.e. how many educators per module; how many students in 

a module) 
3. Could you describe the teaching and learning process? For instance, how does a typical 

class go? (E.g., lectures, student input/feedback, group work, etc.) 
a. How much time is given to questions/inputs/feedback from students? What about 

individual work and reflection?  
b. How much space is provided to group discussions and group work? In what way do 

you conduct them? (prompt if necessary: balance between student 
presentations/questions and lecturers’ responses, small group/whole class activity) 

a. Do you use any digital, online or virtual learning materials (Podcast, e-learning tools, 
etc.)? 

4. From your experience, what is the teaching/learning approach that is preferred or to which 
students respond the best? What are the most effective formats?  

a. E.g., Lectures/seminars/group work; the use of technology, game-like approaches, etc. 
5. In your experience, have you noticed any differences related to gender in the way participants 

interact with peers and educators, the group dynamics, or attitude towards the learning and 
teaching process? Please elaborate.  

6. Could you say something about the procedures for evaluation and assessment/feedback to 
students? 



a. What are the typical evaluation procedures you use?  
b. Do you also evaluate the acquisition of practical and social competences? If yes, how. 

If now, do you think this would be helpful?  
c. How is feedback provided to students? 
d. Do students have time/space/procedures to respond to feedback? 
e. Can students evaluate as well the programme/lessons? Please elaborate.  
f. Is there any validation concept to monitor the development of your students/learners 

competencies? If yes, please describe. If not, do you think this would be helpful? 
 
Educator/Teacher competences  
 
7. What competences do [GP] educators possess (or should possess) that enable them to work 

effectively with vulnerable learners?  
a. What competences you think are essential for enabling educators to teach/engage with 

VGs? [Prompt: beyond domain/subject-specific competences] 
b. Is there a professional development programme for [GP] educators in place?  
c. Do [GP] educators/teachers take additional courses to hone their teaching 

competences?  
 
Impact and achievements: Development of APC competences  
 
Guidance: These questions seek to a) elicit the impacts on learners in terms of APC 
competences development and supporting their participation in socio-economic life; and b) identify 
the key elements of the programme that can be linked to these outcomes. The first two 
questions are generic, and further specific questions for the three APC areas can be asked if time 
allows. Depending on the type of programme, you may want to focus on the questions related to 
one of the three APC dimensions.   
Questions can be adapted to refer directly to the programme features – particular VGs addressed, 
specific types of APC competences targeted, particular elements of the programme you may want 
to probe into.   
 
8. Could you tell us about the impacts of this programme on learners? In particular: 

c. What are the most important competences developed through this programme?  
d. How does the programme contribute to improving the life and the socio-economic 

opportunities opened up for students? 
9. Which, in your opinion, are the essential elements of the programme that enable reaching out 

to these impacts on learners? 
 
Socio-economic focus:  
10. To what extent and how does the programme enhance learners’ employability skills and 

contribute to improving their life conditions/economic standing?  
a. [for VET programmes] As an average, do you have information about how many 

students are able to find a job after graduation/completion of the programme?  
a. Are students better fit for finding and keeping a job due to participation in this 

programme? 
b. Do you think that they will more easily adapt into economic life after their studies? 

How/Why/why not? 
11. What specific parts of the programme aim to facilitate their economic skills (e.g. employability 

skills)? 
 

Socio-cultural focus: 
12. To what extent and how does participation in the present educational initiative increase 

learners' willingness and capabilities to interact with people/groups in diverse social 
environments? 

a. Does participation in the programme enable students to participate and socialise 
effectively in formal and professional environments? 



b. Do you think it will foster learners' greater participation in society, broader or local 
communities? How? 

13. What specific parts of the programme aim to facilitate their social and/or cultural skills (e.g. 
communication skills, intercultural skills)? 

 
Legal-political focus: 
14. To what extent and how does participation in the present educational initiative contribute to 

increasing learners' civic and/or legal-political knowledge/awareness/competences? 
a. Do you think participation will foster more effective interaction in the civic/institutional 

context, to access their entitlements, to perform their responsibilities as citizens? In 
what ways? 

b. Does participation in the programme enable students to become more aware of their 
rights and responsibilities as citizens? How?  

15. What specific parts of the programme cultivate [civic competences/legal notions] or facilitate 
their civic engagement and political participation? 

 
Attendance and graduation rates  
 
16. As an average, how much do learners attend each module/class?  
17. As an average, how many graduate/complete the course?  

a. Are there gender differences related to graduation?  
b. Are there specific reasons why learners do not manage to graduate/finalise the 

course? Are there gender differences with respect to issues encountered?  
c. How could these issues be attended to/solved in your opinion?  

 
Programme improvement and lessons for other contexts  
 
18. In your opinion, how could the programme be improved for future editions or if new editions 

are run on a similar format?  
a. Based on your experience running this programme, what could be done differently to 

enable a more effective delivery?  
19. What do you think can be learnt from this programme, which can be useful for designing and 

running similar programmes in other contexts?  
a. Are there elements/aspects that could be transferred/adapted in other contexts?  

 
C. COMMUNICATION AND OUTREACH  
 
Communication with other stakeholders/institutions  
 
1. What are the main institutional actors that are important for running the educational 

programmes and the day to day activities of your organisation? [e.g., state institutions, 
employers, community organisations, etc.] 

2. With which actors you maintain closer communication and contact? How?  
a. Which communication channels you use?  
b. Which channels are most effective?  
c. What type of information you exchange?  

3. Which institutional actors would be important but are hard to reach?  
 
Communication with learners   
 
Pre-course communication (formal and informal)  
4. How are learners recruited for this programme?  

Probing:  
a. What channels are used for advertising/recruitment? 
b. Which channels worked best?  
c. What type of information is provided during recruitment?  



d. Are there spaces for response, feedback, dialogue? 
e. What issues/challenges have you encountered in the recruitment process?  
f. Are there groups of vulnerable adults that are particularly hard to reach?  

 
During-course communication (formal and informal) 
5. To what extent and how do you communicate with students beyond the class hours? 

Probing:  
a. What channels are used for communicating with students? 
b. Which channels worked best?  
c. What type of information is provided?  
d. Are there spaces for response, feedback, dialogue? 
e. What issues/challenges have you encountered whilst communicating with current 

learners?  
f. Are there categories of vulnerable learners that are particularly hard to reach?  

 
Post-course communication (formal and informal) – if any 
6. Do you continue to communicate/keep in touch with students after completion of the 

programme? If yes, how?  
Probing:  

g. What channels are used for communicating with former learners? 
h. Which channels worked best?  
i. What type of information is provided?  
j. Are there spaces for response, feedback, dialogue? 
k. What issues/challenges have you encountered whilst communicating with former 

learners?  
l. Are there categories of vulnerable learners that are particularly hard to reach?  
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5.1. Interviews with educational authorities and policy makers  
 

A. PROFILE AND ACTIVITIES  
 
1. Could you tell me a bit about your role as [role] in [organization] and your work in the 

organization?  
1.  
Prompts: 

a. How is your own work connected to [adult education/inclusion of vulnerable groups]?  
2. What are the role and specific tasks of your organization concerning the regulatory 

framework for [adult education / inclusion of vulnerable groups]?  
Prompts: 

a. What was the role of your organisation in developing [name 
policies/regulations/briefings]?  

b. What new policies/measures/initiatives are currently under consideration or being 
conceived by [your organisation]? 

c. Can you name the core principles and objectives that guide your organisation’s 
approach to policy making on [education/AE/social inclusion]? 

3. Does your organization have a strategy for the promotion of a gender balanced 
engagement/combat gender imbalance and discrimination? Which are the main obstacles that 
prevent it? Which mitigation actions have you conceived/implemented? 

 
Work process: One of the aims of the project EduMAP is to design and develop an Intelligent 
Decision Support System to support access to reliable information and thus support informed 
decision making among educational authorities and policy makers. To this purpose, we are 
particularly interested to understand better the process of work and decision making involved in 
developing new or shaping the implementation of existing policies/laws/strategies/regulations, as 
well as the kind of information needed or accessed at each step. 
 
4. Could you describe shortly the work process for [conceiving new policies/ assessing and 

shaping existing policies and measures/ensuring the effective implementation of 
policies/regulations/measures]? We are particularly interested to understand wherefrom and 
how do you access information needed for [conceiving new policies/developing policy 
strategies/decision-making, ..], and what type of information is essential in the process. 

Prompts: 
a. What actors are involved in the decision-making process?  
b. Wherefrom and how do you access the information for supporting the decisional 

process?   
c. Are there areas or specific cases where you faced problems related to lack of 

information? Please describe.   
d. Can you think of what could improve access to information and the decision-making 

process for developing new policies/measures/programmes in your organisation? [E.g. 
access to disaggregated data for given VG populations, access to examples of 
success on successful policies targeting similar problems] 

 
Communication and outreach 
 
5. To what extent and how are representatives of civil society and vulnerable groups involved in 

or consulted during the process of [developing new policies /regulations/measures/initiatives, 
developing/refining implementation strategies, ...]?   
Prompts:  

a. [If yes] Please describe the process. How do you communicate with/gather 
information from vulnerable groups? [E.g., Do you communicate with the 
grassroots/representative members/agencies representing them?] 



b. Are there cases where you encountered problems with the communication or 
consultation process? Please describe.  

c. Are there some groups with whom you would like to keep contact but you cannot? If 
yes, why?  

d.  [If no] Do you think it is important to include the views of vulnerable groups in the 
development of new policies?  

e. [further probing] To what extent and how does your organisation get informed about 
the impacts of current measures and policies on VG livelihoods and education?  

 
Approach to APC: In the project EduMAP we work with the concept of ‘active participatory 
citizenship’, and we are interested to understand how it is defined and used in other organisations. 
 
6. Does [your organisation] work with a concept of active (participatory) citizenship? If yes, 

please describe what does it mean according to your organisation to be an active citizen.  
Prompts: 

a. In your opinion, what are the main issues faced by [the vulnerable groups you 
address] in becoming active citizens / actively involved socially, economically, 
politically?  

b. In your opinion, which current policies/laws/measures for education and social 
inclusion are specifically designed to stimulate active citizenship amongst vulnerable 
groups, if any? If none, do you think there is a need to specifically take this concept 
into account?  

c. Have you come across any strategies or approaches to monitor the impact of 
education in developing APC? If yes, please describe. If no, do you think this would be 
helpful? 

 
B: VIEWS ON EDUCATIONAL POLICY AND RELATION TO APC 
 
7. In your opinion, what are the most important issues faced by vulnerable groups, which should 

be considered by current policies on [education/adult education/inclusion of VGs]?  
Prompts:  

a. What in your opinion is the strongest factor preventing vulnerable groups to become 
active economically, politically and socially? [How] Is this considered by current 
policies on education and inclusion of VGs?  

b. What are the most important competences that vulnerable young adults need to 
develop to become active citizens?  

c. How could public policies contribute to creating a favourable and stimulating 
environment for developing these competences? 

 
8. What is your opinion about current policies on [education/adult education], in terms of their 

effectiveness, achievements and shortcomings for the inclusion of VGs?  
Prompts:  

a. Can you name the educational policy goals that are most relevant for the socio-
economic inclusion of VGs? 

b. Do you think that present adult education policies foster either social equalities or 
inequalities? If so, how? Are there any specific indicators or evidence that support this 
understanding? 

c. To what extent are current policies on [education/adult education] addressing 
adequately the issues faced by VGs? Why?  

d. What do you consider to be the most effective strategies and policy measures for 
inclusion of vulnerable young people? Could you give us any examples, or success 
stories? 

e. What are the main limits of current policies and measures? 
9. Do you think current policies are addressing adequately issues related to gender? Please 



elaborate. 
10. Are the policy goals achieved or implemented effectively into practice? In what way? 

Prompts:  
a. If yes, what contributes to the successful implementation of the policy goals?  
b. If no, what are the main reasons and how could these be overcome? Please elaborate. 

11. To what extent does the current regulatory framework create a favourable environment for 
the work of educational agencies? 
Prompts:  

a. What kind of means education agencies have/should have to prevent social exclusion? 
What kind of educational practices are needed?  

12. In your opinion, is there a need to improve the regulatory framework/public policies on 
[education/adult education/inclusion of VGs]? In what way? 

a. If yes, what policy goals might be relevant?  
b. In what way would this contribute to effective practice? 

 




