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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA  

 

Tämä on Turun yliopiston UTUPEDA-keskuksen ’Opettajan mahdollisuudet ja tavat 
vaikuttaa opetustyöhön’ -tutkimuksen tiedote. Laadittu 22.3.2023. Viimeisin muutos 
22.3.2023. 

 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 
 

Osallistujia pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan opettajien ja ohjaajien 
mahdollisuuksia ja tapoja vaikuttaa opetustyöhönsä. Tutkimuksen tarkoituksena on 
kerätä kysely- ja haastatteluaineistoa Turun yliopiston opettavilta ja ohjaavilta 
henkilöiltä. Näitä tietoja käytetään sekä kehittämis- että tutkimustarkoituksiin. 
 

Osallistumisen vapaaehtoisuus 
 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuja voi kieltäytyä 
osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin 
tahansa. Annetun osallistumissuostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ottamalla 
yhteyttä Mari Murtoseen (sähköposti: mari.murtonen@utu.fi, puhelinnumero: +358 
405882450). Edellä mainituista kieltäytymis-, keskeyttämis- ja 
peruuttamistoimenpiteistä ei koidu mitään kielteistä vaikutusta osallistuneelle.  
 
Kyselyaineisto on anonyymi, jolloin lähetettyjä vastuksia ei pysty yhdistämään 
vastanneisiin henkilöihin ja siten palauttamaan osallistujalle, jos hän keskeyttää 
osallistumisensa tutkimukseen. Mikäli osallistuja ilmaisee halukkuutensa osallistua 
haastatteluun mainitsemalla sähköpostiosoitteen, sähköpostiosoitetta käytetään 
ainoastaan yhteydenottoon ja kyselyaineiston yhdistämiseen. Pystymme yhdistämään 
osallistujan vastaukset ainoastaan, jos hän osallistuu haastatteluun. 
Haastatteluaineisto pseudonymisoidaan, eli siitä poistetaan tunnistetiedot, mutta 
erillinen avain jää tutkijoille, jonka avulla tietyn haastattelun sisältö voidaan poistaa 
tutkimusaineistosta osallistujan pyytäessä.  

 
Tutkimuksen toteuttaja ja rahoittaja  
 

Tämän tutkimuksen toteuttaa Turun yliopiston UTUPEDA-keskus. Vastaava tutkija on 
professori Mari Murtonen. Tutkimuksella ei ole aloitusvaiheessa ulkoista rahoitusta. 
Tutkimukseen ei liity eturistiriitoja. 
 
 

Tutkimuksen kulku 
  

Tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa sähköiseen Webropol-kyselylomakkeeseen 
vastaamista, joka vie n. 20–30 minuuttia. Osallistuja voi halutessaan osallistua 
tutkimukseen kyselylomakkeen lisäksi haastattelun kautta, joka on kestoltaan 30–45 
minuuttia. Haastattelu toteutetaan etänä Microsoft Teams -sovelluksen avulla. Kysely 
ja haastattelu toteutetaan osallistujan toivomusten mukaan suomen tai englannin 
kielellä.  
 
 

Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat hyödyt ja haitat 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajien ja ohjaajien mahdollisuuksia ja 
tapoja vaikuttaa omaan opetukseensa. Tutkimukseen osallistumalla olet mukana 
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kehittämässä yliopistomme opetusta. Tutkimukseen osallistuminen saattaa auttaa 
osallistujaa reflektoimaan omaa opetustyötään. Haastatteluun osallistuja saa 
halutessaan kirjallisen pedagogisen arvion ja suosituksia lisäkouluttautumisesta. 
Tutkimukseen osallistumisesta ei ole oletettavissa haittaa osallistujalle.  
 
 

Tutkimuksesta maksettavat korvaukset 
 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.  
 

Henkilötietojen käsittely 
 
Tutkimuksen Webropol-kyselylomakkeeseen vastataan anonyymisti, eli ilman 
tunnistetietoja. Lomakkeessa kerätään epäsuorana tunnistetietona: tiedekunta, 
sukupuoli, kuinka monta vuotta on työskennellyt yliopistossa ja opetustehtävissä, 
opetus- ja ohjaustyön keskimäärä vuodessa, opetettavien henkilöiden määrä, tietoja 
opetusmuodoista sekä pedagogisten/kasvatustieteiden opintojen suorittamista. Mikäli 
osallistuja osallistuu vain lomaketutkimukseen, hänen henkilötietonsa eivät tule esille 
tutkimuksen missään vaiheessa.   
 
Tutkimuksessa kerätään suorana tunnistetietona vapaaehtoisella kysymyksellä 
osallistujan sähköpostiosoite, mikäli hän haluaa osallistua lomakkeen jälkeen 
tutkimushaastatteluun. Haastattelujen audiotallenteet sisältävät suorana 
tunnistetietona osallistujan puhetta. Materiaalin litteroinnin yhteydessä litteraatioita 
muokataan tarvittaessa niin, ettei esimerkiksi osallistujan oppiainetta tai 
yksityishenkilöitä voi niistä tunnistaa.  

 

Tallenteita ja tutkimusmateriaaleja säilytetään Turun yliopiston tietoturvaohjeiden 
mukaisesti. 31.12.2023 jälkeen tallenteet tuhotaan, ja pseudonymisoitu, litteroitu 
aineisto säilytetään tietoturvallisesti tutkimustarkoitusta varten. Tutkimuksen tekijät 
ovat sitoutuneet tiukkaan salassapitovelvollisuuteen. Tutkimuksessa henkilötietoja 
sisältäviä aineistoja käsittelevät ainoastaan tutkimusryhmän jäsenet, jotka ovat 
sopimussuhteessa Turun yliopistoon. Lisätietoja henkilöistä saa tutkimuksen johtajalta 
(Mari Murtonen sähköposti: mari.murtonen@utu.fi, puhelinnumero +358 405882450). 
Lisäksi tutkimuksen aikana tutkimuksen suorittajiksi voi tulla henkilöitä, jotka eivät ole 
tässä vaiheessa tiedossa (esim. opinnäytetyön tekijät). 
 
  
 

Tutkimusaineiston säilyttäminen ja tutkimustulosten raportointi 
 

Tutkimusaineistoa säilytetään kymmenen vuotta (2033 asti). Tutkimusaineistoon on 

pääsy ainoastaan ’Opettajan mahdollisuudet ja tavat vaikuttaa opetustyöhön’ -

tutkimusta tekevillä Turun yliopiston UTUPEDA:n tutkijoilla. Sähköisesti tallennettu 

aineisto säilytetään Turun yliopiston tarjoamalla verkkolevyllä, johon tutkimuksen 

tutkijoilla on pääsy henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 

 

Osallistujan sähköpostiosoite kerätään, mikäli hän osoittanut kyselylomakkeen 

yhteydessä mielenkiintoa osallistua tutkimushaastatteluun. Rekisterinpitäjä kokoaa 

yhteystiedot (ml. osallistujalle aineiston luonnin yhteydessä annettu koodi) ja säilyttää 

nämä materiaalit erillään muusta tutkimusaineistosta Turun yliopiston 

tietoturvaohjeiden mukaisesti. Sähköpostiosoitteet poistetaan sen jälkeen, kun 

haastateluaineisto on litteroitu ja pseudonymisoitu. 
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Tutkimusten tulokset julkaistaan kansainvälistä ja/tai kotimaista asiantuntija-arviota 

käyttävissä tieteellisissä julkaisusarjoissa sekä tieteellisissä kokouksissa. 

 
Lisätietojen antajan yhteystiedot 
 

Sinulla on mahdollisuus kysyä tutkimukseen liittyviä lisätietoja: 
 
 
 

 
 Mari Murtonen   
 professori     
 Tutkimuksen johtaja    
 UTUPEDA-keskus, kasvatusteiden tiedekunta  
 Mari.murtonen@utu.fi 

+358 40 5882450 
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