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Aineisto
Tutkimuksen aineisto koostuu kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan maisterivaiheen
opiskelijoiden esseistä, haastatteluista ja lyhyistä teksteistä. Aineiston avulla on määrä saada tietoa
siitä, miten kasvatusalan opiskelijat hahmottavat ekososiaalisen kestävyyden kysymyksiä ja niiden
suhdetta kasvatukseen ja millaisten näkökulmien he katsovat olevan keskeisiä kestävyysmuutoksen
kultivoimiseksi tulevassa työssään.
Esseeaineisto
Aineiston muodostaa syksyn 2021 Kasvatusajattelu-kurssin opiskelijoiden kurssitehtävinä tuottamat
utopia-esseet. Esseen tehtävänantona on kuvitella 2050-luvun ekososiaalisesti kestävä yhteiskunta,
sekä hahmotella valitsemistaan näkökulmista sitä, millaisia muutoksia siirtymä tähän edellyttäisi
kasvatuksen kentältä.
Haastatteluaineisto
Aineiston muodostaa syksyn 2022 aikana tehdyt teemahaastattelut, jotka toteutetaan 3—5 hengen
pienryhmissä. Haastatteluihin rekrytoidaan eri kanavia hyödyntäen kasvatustieteiden
maisterivaiheen opiskelijoita. Haastatteluissa keskustellaan siitä, kuinka opiskelijat hahmottavat
tulevan työnsä kasvatusalalla kytkeytyvän ekososiaaliseen kestävyyteen ja kuinka he kokevat voivansa
omassa ammatissaan edistää sitä.
Kirjallinen aineisto
Aineisto koostuu kasvatustieteen maisteriopiskelijoiden tuottamista lyhyistä teksteistä, joissa
reflektoidaan kasvatuksen ja ekososiaalisen kestävyyden välistä suhdetta. Kirjalliset tekstit kerätään
sähköisen kyselylomakkeen avulla.
Tutkimuseettiset periaatteet
Hanke seuraa tutkimuksessaan TENKin tutkimuseettisiä periaatteita sekä Euroopan Unionin General
Data Protection Regulation (GDPR)-asetusta.
Tutkimusaineistoa käsitellään läpinäkyvyyden ja rehellisyyden periaatteita noudattaen: varmistamme
julkaisuissamme aineiston asianmukaisen lähteistyksen ja tulkinnan tavalla, joka ei vääristä aineiston
sisältöä.
Tutkimukseen osallistuvilta pyydetään lupa heidän kirjallisten tuotostensa ja haastattelujen käyttöön
tutkimuksen aineistona. Kaikkia tutkimukseen osallistuvia henkilöitä tiedotetaan hankkeen sisällöstä
heille ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi heille kerrotaan aineiston keräämisestä, säilyttämisestä ja
hyödyntämisestä (informed consent –periaate) tietosuojalomakkeella.
Aineiston hallinta ja henkilötietojen käsittely
Kaikki tutkimusaineisto säilytetään sähköisesti kaksinkertaisen tunnistuksen takana olevissa
Tampereen yliopiston verkkokansioissa. Alkuperäiset kirjalliset tuotokset ja haastattelujen
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ääninauhat poistetaan heti, kun tiedot on siirretty yliopiston verkkokansioon. Siirto suoritetaan
mahdollisimman pian aineiston keräämisen jälkeen.
Osahankkeen julkaisuissa tutkittavien tunnistamisen mahdollistavat tiedot pseudonymisoidaan
esseiden osalta, jolloin tutkimuksen kohteena olevien henkilöllisyyttä ei voida päätellä hankkeen
julkaisuista. Pseudonymisoinnin koodiavaimet säilytetään erillään tutkimusaineistosta. Haastattelujen
osalta aineisto anonymisoidaan litteroinnin yhteydessä. Aineistoon on pääsy ainoastaan osahankkeen
tutkijoilla.
Hankkeen päättymisen jälkeen aineisto tallennetaan ilman henkilötietoja FSD:n arkistoon pysyvästi.
Arkisto luovuttaa aineiston rekisteröityneiden asiakkaidensa käyttöön tutkimusta sekä ylempiä
opinnäytetöitä varten.

