
 
 

       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA   

  
1. Viisaus käytännössä -tutkimus (Eettiset dilemmat -osatutkimus) ja pyyntö osallistua 
tutkimukseen  

   
Sinua pyydetään mukaan Viisaus käytännössä -tutkimukseen, jossa tutkitaan ja kehitetään 
viisauspedagogiikkaa osana yliopisto-opintoja. Tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden 
kokemuksia omasta oppimisestaan Eettiset dilemmat -kurssin aikana.  
  
Sinua pyydetään tutkimukseen, koska olet ilmoittautunut mukaan Eettiset dilemmat -kurssille.  
  
Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Liitteessä on kerrottu henkilötietojesi 
käsittelystä.    
   
Tutkimukseen osallistuu arviolta 12 luokanopettajaopiskelijaa, jotka ovat ilmoittautuneet Eettiset 
dilemmat -kurssille, jolla he suorittavat opintojakson OKLS1419 Syventävät ilmiöopinnot 3.  
  
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. Eettiset dilemmat -
kurssille voi osallistua myös ilman, että osallistuu tutkimukseen. Opiskelijaa ei aseteta eriarvoiseen 
asemaan ryhmässä, jos hän ei halua osallistua tutkimukseen.  
 
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   

   
Eettiset dilemmat -kurssilla toteutetaan osallistuva toimintatutkimus, jossa sovelletaan sokraattisen 
dialogin lähestymistapaa tukemaan viisauden kehittymistä. Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 
2023. Dialogisen työskentelyn lähtökohtana ovat opiskelijoiden omat kokemukset eettisistä 
dilemmatilanteista. Kokemuksia tarkastellaan sekä itsenäisten tehtävien että dialogisten 
ryhmäharjoitusten avulla. Työskentelyssä yhdistetään teoriaa ja käytäntöä.  
 
Eettiset dilemmat -kurssi etenee kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tammikuussa 2023 
harjoitellaan ryhmätapaamisissa opettajan johdolla tunnistamaan eettisiä dilemmatilanteita 
omasta arjesta, reflektoimaan niitä erilaisista näkökulmista ja arvioimaan erilaisia 
toimintavaihtoehtoja. Toisessa vaiheessa helmi-maaliskuussa opiskelijat havainnoivat 
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dilemmatilanteita valitsemassaan arjen kontekstissa itsenäisesti ja reflektoivat tilanteita sekä 
itsenäisesti että vertaisryhmässä. Kurssin kolmannessa vaiheessa huhtikuussa tarkastellaan yhdessä 
opettajan johdolla havainnointijaksolla kohdattuja dilemmoja. Kurssin osana opiskelijat asettavat 
omat oppimistavoitteensa ja arvioivat omaa oppimistaan. Kurssin lopuksi opiskelijat kirjoittavat 
loppuraportin. 
 
Kurssilta kerätään tutkimusaineisto, joka sisältää opiskelijoiden vastaukset kirjallisiin tehtäviin, 
itsearvioinnin sekä loppuraportin. Kurssin lopuksi järjestetään ryhmähaastattelu, josta kerätään 
videotallenne aineistoksi. Aineiston pohjalta tarkastellaan opiskelijoiden kokemuksia omasta 
oppimisestaan ja itsessä tapahtuneista muutoksista kurssin aikana. Kerätty aineisto analysoidaan 
laadullisin menetelmin ja tutkimuksen tuloksia käsitellään tutkimusjulkaisussa.  
   
     

4. Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat hyödyt   
  

Kurssin on tarkoitus tukea opiskelijan kokonaisvaltaista kehittymistä sekä valmiutta tunnistaa ja 
käsitellä tulevassa työssään kohtaamiaan eettisiä dilemmoja. Yleisesti tämän eettisiä dilemmoja 
koskevan osatutkimuksen tarkoituksena on kehittää ja tutkia viisauspedagogiikkaa osana yliopisto-
opintoja. Viisaus käytännössä -hankkeessa kokonaisuutena tuotetaan yhteiskunnallisesti 
merkittävää tietoa viisaudesta, jota tarvitaan monitahoisten ongelmien käsittelyssä.  
 
   

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

Tutkimus ei altista opiskelijaa erityisille riskeille tai haitoille. Opiskelija voi kuitenkin kokea 
kokemuspohjaisen työskentelyn aluksi epämukavana, jos henkilökohtaisten kokemusten jakaminen 
ei ole itselle tavanomaista tai tuttua. Kokemuksien jakaminen on kuitenkin vapaaehtoista ja 
kokemuksia voi jakaa toisille siinä määrin kuin se itsestä tuntuu luontevalta. Dialogien vetäjä ohjaa 
luottamukselliseen työskentelyyn. 

    
6. Tutkimuksen kustannukset ja korvaukset tutkittavalle sekä tutkimuksen rahoitus   

   
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.    
 
Tutkimus rahoitetaan Suomen Akatemian myöntämällä tutkimusrahoituksella. 
   

7. Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset   
    

Tutkimuksesta valmistuu tieteellisiä julkaisuja, konferenssi- ja seminaariesityksiä, käytännön 
sovelluksia ja opetusta. 
 
Tutkimuksen tulokset raportoidaan siten, että tutkittavia ei voida tunnistaa.  

   
8. Tutkittavien vakuutusturva   
 

Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on vakuutettu.   
 
Jyväskylän yliopiston vakuutukset korvaavat etänä suoritettavissa tutkimuksissa ainoastaan 
sellaiset vahingot, jotka liittyvät suoraan annettuun tutkimustehtävään ja jotka ovat 
sattuneet varsinaisen ohjeistetun tutkimustehtävän aikana.  Vakuutus ei korvaa taukojen 
aikana sattuneita vahinkoja.  
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Jyväskylän yliopiston vakuutukset eivät ole voimassa, jos tutkittavan kotikunta ei ole Suomessa.  
   

   
9. Lisätietojen antajan yhteystiedot   
 

Anu Virtanen, projektitutkija 
+358 50 358 0029, anu.s.virtanen@jyu.fi 
Koulutuksen tutkimuslaitos, Ruusupuisto, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä 
 

 


