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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA
Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä
Opiskelijoiden opintoihin hakeutuminen, opintojen eteneminen, opiskelukokemukset
ja jatkosuunnitelmat. Kokeilu maksuttomien opintojen tarjoamisesta työttömille ja lomautetuille
henkilöille Covid-19 pandemian aikana.
Rekisterin pitäjä on Jyväskylän yliopisto.
Pyyntö osallistua tutkimukseen
Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan avoimessa yliopistossa maksuttoman opintooikeuden työttömyyden tai lomautuksen takia saaneiden
opiskelijoiden opiskelua ja opiskelukokemuksia. Kyseessä on uudenlainen
kokeilu, joten koulutuksen järjestäjänä haluamme saada palautetta toiminnastamme. Kokemuksesi
toimii opetus- ja ohjaustyömme kehittämisen tukena.
Tietojemme mukaan kuulut edellä mainittuun ryhmään. Tarkoituksemme on haastatella noin 2030 opiskelijaa. Henkilöllisyytesi on vain tutkimuksen tekijöiden tiedossa, eikä se tule millään tavoin
tutkimuksen raportoinnin yhteydessä tunnistettavaksi.
Tutkimuksessa aihetta käsitellään myös laajemman tilastoaineiston valossa. Tuossa aineistossa on
mukana noin 1400 opiskelijaa. Pyydämme samalla lupaa hyödyntää sinua koskevia rekisteritietoja (ikä,
sukupuoli, asuinkunnan koko ja sijainti, opintokokonaisuudet ja opintosuoritukset) tutkimuksessa.
Vapaaehtoisuus
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai
keskeyttää osallistumisen, milloin tahansa ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tutkijoille.
Tutkimuksen kulku
Kun olet ilmoittautunut mukaan tutkimukseen, tutkija ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse sopiakseen
sinulle sopivan henkilökohtaisen haastatteluajan. Haastattelun kesto on noin 30 - 60 minuuttia. Se
toteutetaan ensisijaisesti verkkovälitteisesti (Zoom-verkkokokouspalvelu, johon saat tutkijalta
tarkemmat ohjeet). Tarvittaessa haastattelu voidaan toteuttaa myös puhelimitse. Haastattelussa
sinulta kysytään opintoihin hakeutumisesta ja opintojen etenemisestä, opiskelukokemuksistasi sekä
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tulevaisuuden suunnitelmistasi. Haastatteluun valmistautuminen ei edellytä sinulta
ennakkovalmistautumista. Haastattelu tallennetaan ja sitä käytetään tutkimusaineistona, mutta siten,
että henkilöllisyytesi ei tule mitenkään tunnistettavaksi.
Tutkimuksen kustannukset
Tutkimukseen osallistujat saavat halutessaan saat 75 euron arvoisen lahjakortin Jyväskylän yliopiston
avoimen yliopiston opintoihin.
Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset
Tuloksia hyödynnetään Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston toiminnan kehittämisessä.
Tutkimuksesta valmistuu myös 1-2 kongressiesitystä sekä 1-2 tieteellistä artikkelia. Haastateltaville
lähetetään tieto julkaistusta artikkelista.
Tutkittavien vakuutusturva
Tutkittavan on hyvä olla tietoinen siitä, että Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on vakuutettu.
Vakuutus sisältää potilasvakuutuksen, toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisen
tapaturmavakuutuksen.
Tutkimuksissa tutkittavat (koehenkilöt) on vakuutettu tutkimuksen ajan ulkoisen syyn aiheuttamien
tapaturmien, vahinkojen ja vammojen varalta. Tapaturmavakuutus on voimassa mittauksissa ja niihin
välittömästi liittyvillä
matkoilla. Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja
liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa
14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon
ajan venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdysvamman
hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.
Lisätietojen antajan yhteystiedot
Lisätietoja tutkimuksesta ja sen toteutuksesta:
KT Tarja Ladonlahti
tarja.ladonlahti@jyu.fi
p. +358 40 5767 754
KM Maija Riitaoja
maija.m.riitaoja@jyu.fi
p. +358 40 1931 593
KT Merja Karjalainen
merja.karjalainen@jyu.fi
p. +358 50 4413 687

