
Tietolomake Euroviisut 2022 -älypuhelintutkimuksesta 
 
Johdanto 
Tämä tiedote antaa lisätietoa Euroviisut 2022 -älypuhelintutkimuksestamme. Tutkimus 
tehdään osana eurooppalaista INVENT (European Inventory of Societal Values of Culture as a 
Basis for Inclusive Culture Policy in the Globalizing World) -tutkimushanketta. Hanke on 
rahoitettu Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Lisätietoja 
hankkeesta löydät osoitteesta https://inventculture.eu/. 
 
Tutkimuksen kuvaus ja tavoite 
Tarkastelemme älypuhelintutkimuksessa sitä, kuinka täysi-ikäiset ihmiset eri puolilla 
Eurooppaa ovat kosketuksissa kulttuurin kanssa jokapäiväisessä elämässään ja miten he 
kokevat kulttuurin. Tutkimus keskittyy erityisesti vuoden 2022 Eurovision laulukilpailuihin 
eli Euroviisuihin, jotka järjestetään toukokuun toisella viikolla 2022. 
Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa ihmisten kulttuurikokemuksista esittämällä heille 
kysymyksiä niinä hetkinä, kun he seuraavat kulttuuritapahtumaa tai puhuvat kulttuurista. 
Tutkimuksen osallistujat saavat lyhyet kyselylomakkeet älypuhelimeensa noin kerran 
päivässä Euroviisuviikon 2022 aikana. Aloituskysymyksiä seuraava ensimmäinen kysely 
ajoittuu maanantaille 9. toukokuuta ja viimeinen kysely sunnuntaille 15. toukokuuta. 
Finaalipäivän aikana (lauantaina 14. toukokuuta) osallistujia pyydetään vastaamaan kahteen 
lyhyeen kysymyskokonaisuuteen. 
 
Kyselyt lähetetään osallistujille m-Path -sovelluksen kautta. M-Path on ilmainen ja 
turvallinen, belgialaisen Leuvenin yliopiston kehittämä sovellus (https://m-path.io/landing). 
Osallistujien tulee ladata sovellus ja ottaa yhteyttä tutkimusryhmään sovelluksen kautta. 
Tämän jälkeen osallistujat saavat kyselyn puhelimeensa eri vaiheissa Euroviisuviikkoa. Kun 7 
päivän tutkimusjakso on päättynyt, osallistujat voivat poistaa sovelluksen puhelimeltaan. 
Sovellusta käytetään vain kyselylomakkeiden lähettämiseen ja osallistujien vastausten 
vastaanottamiseen. Muita henkilökohtaisia tietoja ei ladata. Sovellus ei myöskään asenna 
evästeitä tai muita ohjelmia. 
 
Kyselyissä tiedustellaan keskusteluista, mielipiteistä ja toiminnasta, jotka liittyvät 
Euroviisuihin. Nämä kysymykset koskevat esimerkiksi sitä, miten ihmiset kokevat 
laulukilpailun ja kenen kanssa he ovat sitä katsoessaan. Yhteen vetäen kysymykset 
käsittelevät seuraavia aiheita: (1) osallistujan taustatiedot (ikä, sukupuoli, koulutus ja 
asuinpaikkakunnan koko); (2) kenen kanssa katsoo Euroviisuja ja miten muiden kanssa 
keskustelee Euroviisuista; (3) suosikkikilpailijat tai -maat; (4) kilpailun katsomisen 
motivaatiot; (5) tunteet ennen kilpailua, kilpailun aikana ja sen jälkeen; (6) käsitykset 
eurooppalaisesta kulttuurista; (7) käsitykset nykyisen poliittisen ilmapiirin vaikutuksista 
kilpailuun. 
 
Jokainen kysely on lyhyt: kunkin täyttämiseen menee vain 1–2 minuuttia. Tutkimuksen 
alussa osallistujat saavat myös lyhyen aloituskyselyn, jossa annetaan suostumus 
tutkimukseen osallistumisesta ja kysytään taustatietoja. 
 
Kuka voi osallistua tähän tutkimukseen 

https://inventculture.eu/
https://m-path.io/landing


Mahdollisen osallistujan tulee: (1) olla yli 18-vuotias, (2) aikoa seurata vuoden 2022 
Euroviisuja. 
 
Kaikkien halukkaiden osallistujien tulee vahvistaa suostumuksensa tutkimukseen 
osallistumisesta sovelluksessa ennen varsinaisen kyselyn aloittamista. Suostumuksellaan he 
vahvistavat, että (1) he ovat vähintään 18-vuotiaita, (2) he ymmärtävät ja hyväksyvät 
eettiset ohjeet, jotka on kuvattu tässä tiedotteessa, (3) heidän osallistumisensa kyselyyn on 
vapaaehtoista, (4) he antavat tutkijoille mahdollisuuden käyttää antamiaan tietoja tässä 
asiakirjassa kuvattujen eettisten periaatteiden puitteissa. 
 
Tutkimukseen osallistumisen mahdolliset hyödyt 
Osallistumalla tähän tutkimukseen osallistujat voivat omalta osaltaan tarjota tieteelliselle 
tutkimukselle uutta tietoa kulttuurin sosiaalisista merkityksistä, kansallisista ja 
eurooppalaisesta identiteetistä, Euroviisuihin liittyvistä tunteista, kulttuurikokemusten 
teknologisesta välittämisestä ja siitä, miten nykyinen poliittinen ilmapiiri näkyy Euroviisujen 
kaltaisessa kansainvälisessä kulttuuritapahtumassa. Pitkällä aikavälillä vastauksia pyritään 
käyttämään uuden eurooppalaisen kulttuuripolitiikan kehittämiseen. 
 
Osallistumisen välitön hyöty voi olla siinä, että osallistujat saavat sovelluksen kautta uuden 
näkökulman omaan toimintaansa, käyttäytymiseensa ja tunteisiinsa tutkimuksen aikana. 
 
Tutkimukseen osallistumisesta ei tarjota palkkiota tai muita kannustimia. 
 
Tutkimukseen osallistumisen mahdolliset riskit 
Tutkimukseen osallistumisen haitat tai riskit ovat minimaalisen pieniä; kysymykset vuoden 
2022 Euroviisuista eivät koske arkaluonteisia tietoja. Kyselyihin vastaamisesta mahdollisesti 
koituva epämukavuuden tunne vertautuu enintään siihen, mitä osallistujat saattavat kokea 
keskustellessaan Euroviisuista tuttaviensa kanssa. 
 
Kysely on anonyymi, eikä se sisällä intiimejä kysymyksiä tai yksityiskohtia, jotka paljastaisivat 
osallistujien henkilöllisyyden. Osallistujat voivat myös keskeyttää tutkimuksen milloin 
haluavat. 
 
Tutkimuksesta vetäytyminen 
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, mikä tarkoittaa, että osallistujat 
voivat lopettaa milloin tahansa osallistumisen aikana. Ensimmäisen kyselyn alussa jokaisen 
osallistujan tulee vahvistaa, että hän suostuu osallistumaan tutkimukseen vapaaehtoisesti 
("aktiivinen suostumus"). Vaikka osallistujat allekirjoittaisivat vahvistuksen 
osallistumisestaan vapaaehtoisesti, he voivat keskeyttää älypuhelinkyselyn milloin tahansa 
ilman seurauksia ("peruuttamisoikeus"). Tämä koskee kaikkia tutkimuksen aikana 
lähetettäviä kyselylomakkeita. 
 
Eettiset tiedot 
Tämän kyselyn on hyväksynyt Kööpenhaminan yliopiston humanistisen tiedekunnan 
eettinen arviointilautakunta. Kyselyyn sovelletaan seuraavia sääntöjä: 
 



- Älypuhelinkysely on tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. 
Ennen kyselyn aloittamista jokaisen osallistujan tulee vahvistaa ikänsä. 
 
- Tietoon perustuvan tutkimusluvan vahvistaminen tarkoittaa osallistujien suostuvan siihen, 
että heidän kyselylomakkeilla toimittamiaan tietoja käytetään yllä kuvattuun 
tutkimusprojektiin alla kuvatuin ehdoin. 
 
- Kaikki tiedot, jotka osallistujat antavat täyttämällä kyselylomakkeita tutkimuksen aikana – 
eli kaikki vastaukset kysymyksiin – pidetään ehdottoman luottamuksellisina. Tämä 
tarkoittaa, että raportteja, joissa käytetään kyselyn tuloksista saatua tietoa, ei voida koskaan 
jäljittää yksittäisiin osallistujiin. Osallistujien anonyymiys tutkimustuloksissa taataan aina. 
 
- Tämän kyselyn tuloksia käytetään yksinomaan akateemisiin tutkimustarkoituksiin. Tämä 
tarkoittaa, että kyselyn tietoja käytetään tutkijoiden Euroopan unionille kirjoittamiin 
raportteihin, tutkijoiden akateemisiin julkaisuihin (hanke-ehdotuksen mukaisesti) sekä 
muiden tutkijoiden sekundaarianalyyseihin. Kyselyn tulokset dokumentoidaan Euroopan 
unionille toimitettaviin raportteihin, jotka tulevat saataville hankkeen verkkosivuille. 
 
Yhteystiedot 
Lisätietoja tutkimuksesta antavat Euroviisut 2022 -älypuhelintutkimuksen Suomessa 
toteuttavan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimusryhmän 
jäsenet: 
 
professori Semi Purhonen (semi.purhonen@tuni.fi); 
dosentti Riie Heikkilä (riie.heikkila@tuni.fi); 
väitöskirjatutkija Ossi Sirkka (ossi.sirkka@tuni.fi); 
väitöskirjatutkija Sara Sivonen (sara.sivonen@tuni.fi). 
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