
 
 

       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA   

  

1.  Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tarkastellaan avoimen yliopiston tuntiopettajien 
arviointikäsityksiä sekä osallisuuden kokemuksia akateemisessa opetustyössä. Sinua pyydetään 
tutkimukseen, koska sinulla on kokemuksia arviointi- ja opetustyöstä avoimessa 
yliopistossa.  Kokemuksesi on arvokasta ja toimii koulutuksemme kehittämisen tukena.  Tutkimukseen 
pyydetään mukaan kaikkia Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tuntiopettajia eri oppiaineista. 
Tietojemme mukaan kuulut edellä mainittuun ryhmään. Tämä tiedote on julkaistu avoimen yliopiston 
verkkosivuilla ja tutkimukseen osallistuville on toimitettu Webropol-lomakkeella suora linkki tähän 
tiedotteeseen. Tämä on yksittäinen tutkimus, eikä sinuun oteta myöhemmin uudestaan yhteyttä.   

    
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 kielteisiä seurauksia.   
    
Keskeyttäessäsi tutkimukseen osallistumisesi tai peruuttaessasi antamasi suostumuksen, sinusta 
siihen mennessä kerättyjä henkilötietoja, näytteitä ja muita tietoja käytetään osana 
tutkimusaineistoa, kun se on välttämätöntä tutkimustulosten varmistamiseksi.   
  

   
3. Tutkimuksen kulku   

   
Tutkimukseen sisältyy Webropol- lomakkeen kautta kerättävä kyselylomake. Kyselomakkeen tiedot 
siirretään erilliseen tiedostoon aineiston analyysia varten ja samalla siitä poistetaan mahdolliset 
tunnistetiedot. Henkilöllisyytesi ei tule missään vaiheessa tunnistettavaksi. Kyselyyn vastaaminen ei 
edellytä sinulta ennakkovalmistautumista. Tutkimusaineistoa säilytetään 2030 saakka ja sen jälkeen 
se hävitetään asianmukaisesti.   
     

4. Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat hyödyt   
  

Tutkimus tuottaa tietoa avoimen yliopiston opetushenkilökunnan osallisuuden ja työhyvinvoinnin 
kehittämiseksi. Lisäksi tutkimustulokset toimivat korkeakoulutuksen pedagogisen kehittämisen 
tukena. 
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5. Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riskit, haitat ja epämukavuudet sekä niihin 
varautuminen  

 
Tutkimukseen osallistumisesta ei odoteta seuraavan haittoja tai epämukavuuksia.  

   
6. Tutkimuksen kustannukset ja korvaukset tutkittavalle sekä tutkimuksen rahoitus   

   
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.    
 

   
7. Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset   

 
Tuloksia hyödynnetään Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston toiminnan kehittämisessä. 
Tutkimuksesta valmistuu myös kansainvälisiä ja kansallisia  konferenssiesityksiä, 
tieteellisiä artikkeleita sekä mahdollisia opinnäytetöitä. Tutkittavat voivat seurata tutkimuksen 
etenemistä avoimen yliopiston verkkosivuilta:     
https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/pedagoginen-kehittaminen Tutkittavia ei voida 
tunnistaa tuloksista/julkaisuista.   

    
8. Tutkittavien vakuutusturva   
 
Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on vakuutettu.   

   
   

9. Lisätietojen antajan yhteystiedot   
  

Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Minna Maunumäki, minna.j.maunumaki@jyu.fi  
Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Tiina Lämsä (tiina.al.lamsa@jyu.fi)  
Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Maarit Koskinen (maarit.g.koskinen@jyu.fi)   
Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto: Auli Talamo (auli.talamo@jyu.fi)   
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