
 
 

       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA     

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

Sinua pyydetään mukaan Viisaus käytännössä -tutkimukseen, jossa tutkitaan, miten 
työelämän toimijat käsittelevät monitahoisia ongelmia. Tutkimushanke yhdistää eri 
viisauden tutkimuksen lähestymistapoja empiiriseen tutkimukseen ja kehitystyöhön. 
Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa korkeakoulupedagogiikan kehittämiseksi, jotta 
valmistuvat ammattilaiset osaavat ratkaista entistä paremmin hankalasti hahmottuvia 
ongelmia. Tällainen tieto on tärkeää, koska yhteiskunnalliset haasteet ja työelämässä 
ratkottavat kysymykset ovat muuttuneet yhä visaisemmiksi.  
 
Sinua pyydetään tutkimukseen, koska työkaverisi ovat ehdottaneet sinua mahdolliseksi 
haastateltavaksi ja pitävät sinua tutkimukseen sopivana asiantuntijana. Tutkimuksessa 
haastatellaan ammattilaisia eri aloilta. 
  
Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Liitteessä on kerrottu 
henkilötietojesi käsittelystä.   
 
Tutkimukseen osallistuu noin 10–20 henkilöä kolmesta osallistujamaasta: Australia, Suomi 
ja Sveitsi. 
 
Tämä on yksittäinen tutkimus. Sinuun voidaan kuitenkin ottaa yhteyttä jatkotutkimusta 
varten, mikäli annat suostumuksen yhteydenottoon. 
    

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.   

Päätös olla osallistumatta tutkimukseen ei aseta haastateltavaksi ehdotettuja eriarvoiseen 
asemaan työyhteisössä, jos he eivät halua osallistua tutkimukseen.  
 
Keskeyttäessäsi tutkimukseen osallistumisen tai peruuttaessasi antamasi suostumuksen, 
sinusta siihen mennessä kerättyjä henkilötietoja ja muita tietoja käytetään osana 
tutkimusaineistoa, kun se on välttämätöntä tutkimustulosten varmistamiseksi.  
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3. Tutkimuksen kulku   

   
Tutkimuksen haastattelut tehdään yksilöllisesti. Haastateltavan kanssa sovitaan 
henkilökohtaisesti, missä haastattelu tehdään. Haastattelu pyritään tekemään ensisijaisesti 
kasvokkain, mutta myös verkkoyhteyden välityksellä haastattelu on mahdollista. 

Haastattelu kestää tunnista puoleentoista tuntiin (1–1,5 h). Siinä keskitytään 
haastateltavan ammattialalla käytännössä tarvittavaan viisauteen. Haastattelujen 
pääteemoja ovat: työn vaatima osaaminen ja siinä tyypilliset viisautta vaativat 
ongelmatilanteet, työn käytännössä vaatimien taitojen oppiminen, yhteistyö 
työkavereiden kanssa, arvot ja monimutkaisten ongelmien pohdinta sekä miten koulutus ja 
työelämä voivat antaa edellytyksiä käytännössä tarvittavan viisauden kehittymiselle.  

Haastattelut nauhoitetaan ja kirjoitetaan nauhoitusten pohjalta tekstiksi. Haastateltavien 
tunnistamisen mahdollistavat tiedot peitetään antamalla henkilöille ja työyhteisöille 
peitenimet haastattelujen purkuvaiheessa. 

Haastattelut toteutetaan 2023–2024.   

     
4. Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat hyödyt  

 Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä koulutusta, opetusta ja 
 korkeakoulupedagogiikkaa visaisia ongelmia pohtiville asiantuntijoille. Kokonaisuutena 
Viisaus käytännössä -hanke tuottaa yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa viisaudesta, jota 
tarvitaan monitahoisten ongelmien käsittelyssä.   

 Tutkimukseen osallistuville haastateltaville haastattelutilanne tarjoaa mahdollisuuden 
pohtia ja analysoida ammattikäytäntöjä ja henkilökohtaista kehitystä ammattilaisena.  

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

  
 Tutkimukseen osallistumisesta ei odoteta aiheutuvan haastateltaville riskejä, haittoja tai 
 erityisiä epämukavuuksia. Työssä kohdattujen vaativien ongelmien pohdinta 
haastattelussa voi tuntua epämukavalta, mutta omien kokemuksien jakaminen 
haastattelussa on vapaaehtoista ja haastattelut käsitellään luottamuksellisesti. 

   
  

6. Tutkimuksen kustannukset ja korvaukset tutkittavalle sekä tutkimuksen rahoitus   
   

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.    
   
Tutkimus rahoitetaan Suomen Akatemian myöntämällä tutkimusrahoituksella 
(projektinumero 351238).  
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7. Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset   
    

 Tutkimuksesta valmistuu tieteellisiä julkaisuja, opinnäytetöitä, konferenssi- ja 
seminaariesityksiä. 
 
 Tuloksia hyödynnetään opetuksessa, opetuksen ja korkeakoulupedagogiikan 
kehittämisessä, sekä työpaikoilla, koulutuksessa, opettajankoulutuksessa, ja 
koulutuspoliittisen päätöksenteon informoimiseksi. 
 
 Tutkimuksen julkaisuista informoidaan hankkeen www-sivuilla:  
 https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/ekososiaalinen-kestavyys-ja-koulutus/viisaus-
kaytannossa/wp2-viisaus-toissa 
 
 Tutkimukseen haastateltujen henkilöllisyys ei tule esille eikä ole tunnistettavissa 
tutkimukseen  perustuvissa julkaisuissa.  
 

   
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.   

Jyväskylän yliopiston vakuutukset eivät ole voimassa, jos tutkittavan kotikunta ei ole 
Suomessa. 

   
9. Lisätietojen antajan yhteystiedot 

 

Maarit Virolainen, projektitutkija  

+358 40 805 4286, maarit.ha.virolainen@jyu.fi  

Koulutuksen tutkimuslaitos, Ruusupuisto, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä 


