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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! 

http://uta.fi/edumap
mailto:virve.kallioniemi-chambers@uta.fi


     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 
 


