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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.



Arvoisa lukiolainen, 

Selvitämme Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella suomalaisen opettajankoulutuksen 
vetovoimaa ja houkuttelevuutta Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Pyydämme ystävällisesti 
suostumustasi tutkimukseen osallistumiseksi. Tämä tiedote sisältää yksityiskohtaisemman kuvauksen 
tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimuslupalomakkeen, jossa pyydetään suostumuksesi tutkimukseen. 

Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus 

Opettajankoulutus on ollut Suomessa pitkään suosittu hakukohde, mutta viime vuosina kiinnostus on kuitenkin 
ollut laskussa. Siksi tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan erityisesti korkeakouluopintojaan suunnittelevien 
nuorten käsityksiä opettajaksi opiskelusta ja opettajan urasta. Hankkeessa perehdytään niihin tekijöihin, jotka 
tekevät opettajan työstä houkuttelevan. Lisäksi selvitetään myös niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti vähentävät 
opettajankoulutuksen houkuttelevuutta. 

Tutkimukseen osallistuvat opiskelijat pyydetään mukaan ryhmähaastatteluun, jossa kysytään heidän 
käsityksiään ja mielikuviaan sekä opettajankoulutuksesta, että myös itse opettajan ammatista. Haastattelu 
kestää noin tunnin ja siihen osallistutaan yhdessä oman lukion oppilaista muodostettavan ryhmän osana. 
Haastattelu toteutetaan Koulutuksen tutkimuslaitokselle tapahtuvan vierailun yhteydessä. Tässä 
tutkimuksessa kerätään osallistujilta vain tämä ryhmähaastatteluaineisto. 

Tutkimustiedon säilytys 

Haastattelu tallennetaan äänitiedostoksi ja litteroidaan tekstiksi. Tutkimusmateriaali säilytetään lukituissa ja 
valvotuissa tiloissa yliopistolla tietosuojamääräysten mukaisesti. Tutkittavilta kerättävä aineisto käsitellään 
siten, ettei ketään vastaajaa voi tunnistaa aineistosta. Vastauksissa mahdollisesti esiintyvät nimet ja muut 
yksilölliset tiedot poistetaan aineistosta. Lopullinen arkistointi tehdään yhteiskunnalliseen tietoarkistoon ilman 
minkäänlaisia tunnistetietoja. 

Tutkittavien oikeudet 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tulosten raportointi on täysin luottamuksellista. Tulokset 
julkaistaan tutkimusraporteissa siten, että yksittäistä opiskelijaa ei voi tunnistaa. Jokaisella on oikeus itse tehdä 
päätös siitä, osallistuuko tutkimukseen. Jos kuitenkin osallistuja on alle 18-vuotias, hänen tulee informoida 
huoltajaa tutkimukseen osallistumisestaan. Tutkittavilla on oikeus keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen 
milloin tahansa. Tutkittavilla on myös oikeus saada lisätietoa vastaavalta tutkijalta tutkimuksesta.  

Lisätietoja tutkimuksesta antaa 

Professori Hannu Heikkinen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos 

[[Yhteystiedot poistettu]]



Tutkimuslupalomake 

Suostumus osallistumisestani opettajankoulutuksen vetovoimaisuutta kartoittavaan 
tutkimukseen tammikuussa 2020 

Täytä lomake ja ota se mukaasi, kun tulet vierailulle Koulutuksen tutkimuslaitokseen. 

Jos olet alle 18-vuotias, näytä tutkimustiedote huoltajallesi ja kerro osallistumisestasi 
hänelle. 

Olen	perehtynyt	tämän	tutkimuksen	tarkoitukseen,	tutkittavan	oikeuksiin	ja	
annan	suostumukseni	osallistua	tutkimukseen. 

Olen	näyttänyt	tämän	tutkimusluvan	liitteenä	olevan	tiedotteen	huoltajilleni	ja	
kertonut	heille	tästä	tutkimuksesta	(Koskee	alle	18-vuotiaita). 

Päiväys	_____/______/_____________ 

Opiskelijan	allekirjoitus	__________________________________________________________________	

Nimen	selvennys	___________________________________________________________________________ 


