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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA  

 
       
Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä 
 

Nimi: "Viisastumisen monitasoinen tarkastelu - myöhemmän aikuisiän työbiografiat. Tee aina sitä, 
minkä elämäsi lopussa toivoisit tulleen tehdyksi.” Rekisterinpitäjä: Eeva K. Kallio (PsT, dosentti), 
+358 40 805 4254, eeva.k.kallio@jyu.fi , Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, PL 35, 
40014 Jyväskylän yliopisto. 

 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 
 

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan työelämässä oppimaasi kokemusviisautta. 
Tutkimuksen tavoitteena on auttaa omalta osaltaan ymmärtämään sekä suomalaista työelämää 
että siinä työtä tekevien ihmisten työssään ja työurallaan merkittäviksi osoittautuneita 
kokemuksia. Liitteessä (tietosuojailmoitus) on kerrottu henkilötietojen käsittelystä.  
Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, koska kuulut joukkoon, jolla on potentiaalisesti asiaan 
liittyvää henkilökohtaista kokemusta. Tutkimuskysely lähetetään noin sadalle henkilölle. 

 
Vapaaehtoisuus 
 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää 
osallistumisen milloin tahansa. Kun vastaat Webropol-kyselyyn ja lähetät sen, se katsotaan 
tutkimukseen suostumukseksi.  Se vastaa allekirjoitusta lomakkeeseen ”eettinen suostumus 
tieteelliseen tutkimukseen osallistumiseen”. Jos kuitenkin päätät kieltäytyä tutkimukseen 
osallistumisesta, se ei aiheuta sinulle mitään kielteisiä seuraamuksia.  

 
Tutkimuksen kulku 

Tutkimuksen aineisto kerätään kevät-alkukesällä 2021 sähköisesti Webropol-kyselyllä. Tutkimus 
toteutetaan vuoden 2021 aikana. Kyselyyn vastaaminen kestää arviolta noin 10-30 minuuttia. 
Vastaukset voi myös  tallentaa ja muokata niitä 25.6.2021 saakka. Muistathan täyttää kyselyn 
loppuun, jos päätät jatkaa myöhemmin. Uusintakysely lähetetään automaattisesti niille, jotka eivät 
ole vastanneet kyselyyn kahden viikon kuluessa.  

 

Tutkimuksen kustannukset  
 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tutkimusta rahoittaa Signe ja Ane Gyllenbergin 
säätiö, eikä tutkijoilla ole sidonnaisuuksia rahoittajaan. 
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Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset 
 

Tutkimuksen tulokset raportoidaan artikkelina/artikkeleina kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä. 
Tutkimuksesta tiedotetaan myös sosiaalisen median kanavissa. 
 

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 antajien yhteystiedot 
 

Eeva K. Kallio (PsT, dosentti), +358 40 805 4254, eeva.k.kallio@jyu.fi , Jyväskylän yliopisto, 
Koulutuksen tutkimuslaitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Elina Paananen (apurahatutkija, KM), 
elina.m1.paananen@jyu.fi , Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, Viisaus ja oppiminen -
tutkimusryhmä https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/viisaus-ja-oppiminen . 
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