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Tietolomake INVENT-hankkeen älypuhelintutkimukseen “Kulttuuri 

jokapäiväisessä elämässä” 

 

Johdanto 

Tämä tietolomake antaa lisätietoa ”Kulttuuri jokapäiväisessä elämässä” -

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 tässä älypuhelintutkimuksessa, miten täysi-ikäiset eurooppalaiset ovat 

jokapäiväisessä elämässään tekemisissä kulttuurin kanssa ja miten he kokevat kulttuurin. 

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa ihmisten kulttuurikokemuksista esittämällä heille 

kysymyksiä niinä hetkinä, kun he seuraavat kulttuuritapahtumaa tai puhuvat kulttuurista. 

Tutkimuksen osallistujat saavat viikon ajan päivittäin neljä lyhyttä kyselylomaketta älypuhelimeensa. 

Kyselyssä tiedustellaan osallistujan kulttuuriin liittyvistä keskusteluista, äskettäisistä 

kulttuuriharrastuksista sekä mielialasta. Jokainen kysely on lyhyt: kunkin täyttämiseen menee vain 

1–2 minuuttia. Tutkimuksen alussa osallistujat saavat myös lyhyen aloituskyselyn, jossa annetaan 

suostumus tutkimukseen osallistumisesta sekä kysytään taustatietoja. 

Kulttuuri voi merkitä hyvin monia ja erilaisia asioita eri ihmisille. Sen vuoksi tässä kyselyssä kulttuuri 

ymmärretään laajasti, kattaen esimerkiksi elämänalueita kuten musiikki, televisio, kirjat, ruoka, 

erilaiset paikat, harrastukset, urheilu, muoti, politiikka, pelit, internet, julkisuuden henkilöt ja niin 

edelleen.  
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Tiivistelmä tutkimuksen eettisistä menettelyistä  

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. 

- Älypuhelinkyselytutkimus koostuu yhdestä aloituskyselystä ja neljästä päivittäisestä 

kyselystä, jotka lähetetään osallistujille seitsemänä peräkkäisenä päivänä. 

- Älypuhelinkyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja osallistujat voivat lopettaa 

osallistumisensa milloin tahansa. Aloituskyselyssä jokaisen osallistujan tulee vahvistaa 

osallistuvansa vapaaehtoisesti ("aktiivinen suostumus"). Vaikka osallistujat allekirjoittaisivat 

tietoisen suostumuksen osallistumisestaan vapaaehtoisesti, he voivat silti keskeyttää 

osallistumisensa milloin tahansa älypuhelinkyselyn aikana ilman seurauksia 

("peruuttamisoikeus"). Tämä koskee kaikkia tutkimuksen aikana lähetettäviä 

kyselylomakkeita. 

- Suostumuksen vahvistaminen älypuhelinkyselyyn osallistumisesta tarkoittaa, että osallistujat 

suostuvat siihen, että kyselylomakkeilla kysyttyjä tietoja käytetään yllä kuvattuun 

tutkimusprojektiin alla kuvatuin tiukoin 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 tutkimustuloksista raportoitaessa on taattu 

aina. 

- Tämän kyselyn tietoja käytetään yksinomaan akateemiseen tutkimukseen. Tämä tarkoittaa, 

että kyselyn tietoja käytetään tutkijoiden Euroopan unionille kirjoittamiin raportteihin, 

tutkijoiden akateemisiin julkaisuihin (hanke-ehdotuksen mukaisesti) sekä muiden tutkijoiden 

sekundaarianalyyseihin. 

- Kyselylomakkeet lähetetään osallistujille m-Path -sovelluksen kautta. M-Path on ilmainen ja 

turvallinen sovellus, jonka on luonut Leuvenin yliopisto (Belgia). Osallistujat lataavat 

sovelluksen ja ottavat yhteyttä tutkimusryhmään sovelluksen kautta. Tämän jälkeen 

osallistujat saavat kyselylomakkeet eri aikoina tutkimusjakson aikana. 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. 

- Tutkimuksen tietoja sisältävät tiedostot säilytetään suojatussa paikassa, johon pääsevät vain 

hankkeen ydintutkijat ja yhteistyöyliopistojen tietovastaava. Kopiot tiedostoista toimitetaan 

Euroopan unionille todisteeksi suoritetusta työstä.  

- Testauksen perusteella arvioidaan yhden kyselyn täyttäminen vievän noin 1–2 minuuttia. 

Osallistujat eivät voi esittää korvausvaatimuksia jos he pitävät tätä arviota virheellisenä, 

mutta he voivat keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen milloin tahansa. 

- Tutkijat ilmoittavat olevansa tavoitettavissa kysymyksiä varten osallistumisen aikana ja sen 

jälkeen sähköpostitse (sara.sivonen@tuni.fi). 

- Tutkimusongelmissa tai muissa tutkimushanketta koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä 

Erasmus-yliopiston tietosuojavastaavaan Marlon Domingus, MA (fg@eur.nl). 
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Tiivistelmä kyselyiden toteuttamisesta 

- Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa siitä, mitä 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat 

eurooppalaiset ajattelevat kulttuurista. Tavoitteena on saada materiaalia uuden Euroopan 

kulttuuripolitiikan kehittämiseen. Tutkijat ovat varmistaneet, että kaikki kyselyssä käsitellyt 

aiheet liittyvät Euroopan tutkimusneuvoston hyväksymään hanke-ehdotukseen.  

- Osallistujille mahdollisesti aiheutuvat riskit/epämukavuus liittyvät tutkimuksen 

intensiteettiin. Osallistujia pyydetään vastaamaan kyselyihin 4 kertaa päivässä 7 päivän ajan. 

Tutkijat uskovat, että eettiset menettelyt ovat riittäviä näiden riskien hallitsemiseksi. 

Osallistujat ovat saaneet selvityksen tutkimuksen menettelyistä, osallistujille on selitetty, 

että he voivat keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa, eikä ei ole haittaa, jos he jättävät 

huomiotta jotkut sovelluksen ilmoitukset. 

- Tutkimuksen mahdolliset hyödyt liittyvät mahdollisuuteen osallistua uuden eurooppalaisen 

kulttuuripolitiikan kehittämiseen. Osallistujat voivat myös saada käsitystä omista 

päivittäisistä harrastuksistaan käytettävän sovelluksen kautta. 

- Tutkimustulosten jakaminen: Kyselyn tulokset dokumentoidaan Euroopan unionin 

raportteihin, jotka tulevat saataville hankkeen verkkosivuilla. Näiden raporttien määrä, 

luonne ja ajoitus noudattavat hanke-ehdotuksen kuvausta. 

 

Tietoinen suostumus 

Kaikkien osallistujien on ennen kyselyn aloittamista vahvistettava tietoinen suostumus, jolla he 

ilmaisevat, että: 

- He ovat 18-vuotiaita tai vanhempia 

- He ymmärtävät ja hyväksyvät tässä asiakirjassa kuvatut eettiset menettelyt 

- Heidän osallistumisensa kyselyyn on vapaaehtoista ja heillä on oikeus lopettaa 

osallistumisensa milloin tahansa syytä  

- He ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan tutkimuksessa  

- He tietävät, että tutkimuksen aikana he saavat puhelimeen useita kyselylyitä, joihin heitä 

pyydetään vastaamaan 

- He antavat tutkijoille luvan käyttää antamiaan tietoja tässä asiakirjassa kuvattujen eettisten 

menettelyiden mukaisesti. 

Ennen kuin osallistujat antavat suostumuksensa, heille annetaan mahdollisuus lukea yllä olevat 

tiedot. 


