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TUTKIMUSTIEDOTE, 6.11.2017 

(Haastattelut [[yliopisto Länsi-Suomessa]] motivoivan vuorovaikutuksen kurssille osallistuneille 

opiskelijoille) 

”Liikettä toiselle asteelle: Näyttöön perustuvan liikunnan edistämiseen ja istumisen 

vähentämiseen tähtäävän interventio-ohjelman kansallisen levittämisen pilotointi ja 

toteutus” -tutkimushanke 

Pyydämme sinua osallistumaan hankkeemme osatutkimukseen, joka koskee kurssilaisten 

kokemuksia motivoivan vuorovaikutuksen tekniikoiden harjoittelusta ja käytöstä.  

 

Tutkimuksen vastuuhenkilö: apulaisprofessori Nelli Hankonen, Helsingin yliopisto 

 

Tutkimuksen toteutus: Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos. 

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia. 

  

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimus selvittää [[kurssin nimi]] -kurssille osallistuneiden 

opettajaopiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia motivoivan vuorovaikutuksen tekniikoiden 

harjoittelemisesta ja käytöstä sekä eri tekniikoiden hyödyllisyydestä ja vaikuttavuudesta.   

  

Tutkimuksen hyödyt ja haitat: Haastattelusta ei koidu tutkittaville haittaa. Haastateltavat saavat 

halutessaan kiitokseksi osallistumisesta elokuvakäyntiin oikeuttavan lahjakortin.  

  

Tutkimusaineiston keruu: Tutkimus toteutetaan haastattelemalla kurssille osallistuneita 

opiskelijoita syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Haastateltava ja haastattelija sopivat haastattelun 

ajan ja paikan. Haastattelussa ovat läsnä vain haastateltava ja haastattelija. Haastattelu kestää noin 

tunnin, mutta osallistumiseen on hyvä varata hieman enemmän aikaa (varmuuden vuoksi noin 90 

minuuttia). Haastattelut äänitetään, koska haastattelija ei ehdi kirjata puhetta ylös. Ääninauhan 

kuulevat vain haastattelija ja puheen nauhalta kirjaava tutkimusavustaja. 

  

Tutkimusaineiston säilytys ja käyttö: Tutkimusaineistosta vastaa Helsingin yliopiston 

Sosiaalitieteiden laitos, joka säilyttää ja käsittelee tietoja luottamuksellisina salassapitovelvollisuutta 

ja henkilötietolakia noudattaen. Tutkittavan nimeä ei käytetä haastatteluaineistoa käsiteltäessä tai 

tutkimustuloksia julkaistaessa. Tutkittavat eivät ole tunnistettavissa tutkimuksesta tehtävissä 

julkaisuissa. Tekstiksi muunnettu tutkimusaineisto talletetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon 

mahdollista jatkokäyttöä varten siten, että siitä on poistettu vastaajien tunnistamisen mahdollistavat 

tiedot.  

  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumisen voi keskeyttää milloin tahansa syytä 

ilmoittamatta. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai tutkimukseen osallistumisen keskeyttäminen tai 

suostumuksen peruminen ei vaikuta mitenkään tutkittavan muuhun mahdolliseen kohteluun. Mikäli 

tutkittava haluaa, häntä koskevat tiedot voidaan hävittää joko tutkimuksen aikana tai myöhemmin. 

 

Lisätietoa tutkimuksesta: Tutkimuksen yhteyshenkilöt Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden 

laitoksella antavat mielellään lisätietoa: VTM Katariina Köykkä (puh.) ja apulaisprofessori Nelli 

Hankonen (puh.). 


