
 
 

       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 

1. Pyyntö osallistua tutkimukseen  
   

Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen eriaikaisessa, kirjoittamalla tapahtuvassa 
korkeakouluopintojen verkkokeskustelussa 
 
Sinua pyydetään tutkimukseen, jossa tutkitaan, miten opiskelija kokee tulevansa 
kuulluksi eriaikaisessa, kirjoittamalla tapahtuvassa korkeakouluopintojen verkkokes-
kustelussa. Pyydämme Sinua mukaan, koska olet kuluvan vuoden aikana osallistunut 
tai osallistut parhaillaan Jyväskylän avoimen yliopiston verkkokurssille. Verkkokurssiin 
on kuulunut verkkokeskustelua muiden opiskelijoiden kanssa eli sinulla on kokemusta 
eriaikaisesta, kirjoittamalla tapahtuvasta verkkokeskustelusta.   

 

Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Tietosuojailmoituksessa 
(LINKKI) on kerrottu tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä. Tutkimukseen osallistuu 
noin 15 opiskelijaa, jotka ovat opiskelleet Jyväskylän avoimen yliopiston verkkokurs-
silla. Tämä on yksittäinen tutkimus, eikä sinuun oteta myöhemmin uudestaan yhteyt-
tä.   
    

2. Vapaaehtoisuus   
   

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta 
tutkimukseen, keskeyttää osallistumisen tai peruuttaa jo antamasi suostumuksen 
syytä ilmoittamatta milloin tahansa tutkimuksen aikana. Tästä ei aiheudu sinulle kiel-
teisiä seurauksia. 
      

3. Tutkimuksen kulku   
 

Aineisto kerätään ryhmähaastattelussa, jossa mukana on 3-5 Avoimen yliopiston 
opiskelijaa ja 2 opettajaa. Haastattelutilanteessa keskustellaan vapaamuotoisesti an-
netuista teemoista, jotka liittyvät kuulluksi tulemisen kokemuksiin verkkokeskuste-
luissa. Kaikki kokemukset verkkokeskusteluista ovat tärkeitä. Ryhmähaastatteluun on 
hyvä varata aikaa kaksi tuntia. Haastattelu toteutetaan Zoom-ympäristössä ja se tal-
lennetaan. Tarvitset tietokoneeseen kameran ja mikrofonin. Sinulla ei tarvitse olla 
aiempaa kokemusta Zoomin käytöstä. Perehdytämme tarvittaessa sen käyttöön. 
Ryhmähaastattelu pyritään toteuttamaan marras-joulukuussa sinulle sopivana aika-
na. 
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4. Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat hyödyt   
  

Osallistumalla tutkimukseen sinulla on mahdollisuus keskustella muiden opiskelijoi-
den kanssa kokemuksistasi verkkokeskustelusta sekä pohtia kuulluksi tulemisen mer-
kitystä ja siihen liittyviä haasteita. Tutkimus on tärkeä, sillä tulosten avulla voimme 
vahvistaa verkko-opetuksen vuorovaikutusta kehittämällä opiskelijan kuuntelemisen 
taitoja sekä opettajan taitoja niiden ohjauksessa. Kuunteleminen on tärkeä osa vuo-
rovaikutteista verkko-opetusta. 
   

5. Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riskit, haitat ja epämukavuudet sekä niihin 
varautuminen  

   
Tutkimukseen osallistumisesta ei odoteta aiheutuvan riskejä, haittoja tai epämuka-
vuuksia.  
  

6. Tutkimuksen kustannukset ja korvaukset tutkittavalle sekä tutkimuksen rahoitus   
   

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota, mutta kiitokseksi ryhmähaastat-
teluun osallistumisesta lähetämme pienen tuotepaketin, joka voi sisältää esim. kyniä 
tai heijastimia. Tutkimus on saanut Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittämisen tut-
kimusrahoitusta syksylle 2022. 
   

7. Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset   
    

Tutkimuksesta valmistuu tieteellisiä julkaisuja sekä konferenssi- ja seminaariesityksiä. 
Tuloksia hyödynnetään myös opiskelijoiden opetuksessa ja ohjauksessa. Tutkittavia 
ei voida tunnistaa tuloksista eikä julkaisuista.  

   
8. Tutkittavien vakuutusturva   
 

Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on vakuutettu. Jyväskylän yliopiston 
vakuutukset eivät ole voimassa, jos tutkittavan kotikunta ei ole Suomessa.  

 
   

9. Lisätietojen antajan yhteystiedot   
 
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto  

• Heli Tyrväinen, yliopistonopettaja, heli.tyrvainen@jyu.fi, puh. 040 576 7873 

• Sanna Uotinen, yliopistonopettaja, sanna.uotinen@jyu.fi, puh. 040 576 7785  
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SUOSTUMUS OSALLISTUA TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 

Olen ymmärtänyt, että tutkimukseen ’Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen eriai-
kaisessa, kirjoittamalla tapahtuvassa korkeakouluopintojen verkkokeskustelussa’ 
osallistuminen on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa syytä kertomatta keskeyttää 
osallistumiseni tutkimukseen tai peruuttaa antamani suostumuksen. Keskeyttämises-
tä ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia. Keskeyttämiseen asti minusta kerättyjä 
tutkimusaineistoja voidaan edelleen hyödyntää tutkimuksessa. 

Olen saanut tiedotteen tutkittavalle sekä tietosuojailmoituksen, ja minulla on ollut 
mahdollisuus esittää tutkijoille tarkentavia kysymyksiä, joten olen saanut riittävät 
tiedot tutkimuksesta ja henkilötietojeni käsittelystä.  

Antamalla suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen tutkittavana hyväksyn,  

• että minulta kerätään tietoa tiedotteessa kuvattuun tutkimukseen ja 

• että minulta kerättyjä henkilötietoja kerätään, käytetään ja käsitellään tieto-
suojailmoituksessa kuvatun mukaisesti. 

Lisäksi antamalla suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen tutkittavana suostun 
siihen, että haastattelutilanne videoidaan ja tallennetaan. Videokuvaa ei käytetä tut-
kimusaineistona. Aineistona käytetään ainoastaan tilanteessa käytyä keskustelua, jo-
ka litteroidaan tekstimuotoon. Videota säilytettään tietoturvallisesti ja se hävitetään 
litteroinnin jälkeen.   

Olen ymmärtänyt saamani tiedot, olen harkinnut edellä mainittuja kohtia 
ja olen päättänyt, että haluan osallistua tutkimukseen.  
 

Vahvistus: 

Jos haluat osallistua tutkimukseen, kopioi alleviivattu lause ja lähetä se sähköpos-
titse Heli Tyrväiselle heli.tyrvainen@jyu.fi viimeistään XXX. 
 

Yhteystiedot: 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto  
 
TtM, Heli Tyrväinen, yliopistonopettaja  
heli.tyrvainen@jyu.fi, puh. 040 576 7873 
 
KT, Sanna Uotinen, yliopistonopettaja  
sanna.uotinen@jyu.fi, puh. 040 576 7785 
 
KT, Leena Valkonen, yliopistonopettaja  
leena.valkonen@jyu.fi, puh. 040 805 4942 
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