TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

8.1.2017

Nimi

Koulutuksen tutkimuslaitos
Osoite

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

Tutkimuksen nimi: Opiskelijan toimijuus yliopisto-opintojen aikana: Oppimisanalytiikka toimijuuden
arvioinnissa
Yhteistyöhankkeen osapuolet: Koulutuksen tutkimuslaitos ja Informaatioteknologian tiedekunta
Vastuunjako:
Koulutuksen tutkimuslaitos vastaa toimijuustutkimuksen teoreettisesta taustasta ja
käsitteellistämisestä, mittarin kehittämisestä, aineistonkeruusta, analysoinnista, palauteformaatin
kehittämisestä tulosten pohjalta sekä tulosten raportoinnista.
Informaatioteknologian tiedekunta vastaa erityisesti oppimisnanalytiikasta ja sen kehittämisestä
toimijuustutkimuksen aineiston analysoinnissa sekä kysely-palauteprosessin teknisestä
toteutuksesta.
Hankekauden päätyttyä tutkkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja.
1c
Päivikki Jääskelä (Yliopistotutkija)
Tutkimuksen Tommi Kärkkäinen (Professori)
vastuullinen
johtaja tai
siitä vastaava
ryhmä
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tutkimuksen Päivikki Jääskelä (Yliopistotutkija), Tommi Kärkkäinen (Prof.), Päivi Häkkinen (Prof.), Anna-Maija
Poikkeus (Prof.), Sohvi Kyösti (Projektitutkija), Ville Heilala (Projektitutkija), Joona Heinilä
suorittajat
(Tutkimusavustaja).

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Tutkimusrekisteri

Nimi

Päivikki Jääskelä
Osoite

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0408053333
Rekisterin nimi

Opiskelijan toimijuus
kertatutkimus

seurantatutkimus

Tutkimuksen kesto

2017-2025
4
Henkilörekisteri on perustettu sitä varten, että voidaan seurata opiskelijan toimijuuden kokemuksia
Henkilötieto- yliopisto-opintojen eri vaiheissa. Tutkimus palvelee sekä opiskelijan oman toiminnan arviointia että
jen käsittelyn opetuksen kehittämistarkoitusta.
tarkoitus
OHO-hanke, jonka puitteissa aineistonkeruu aloitetaan, kestää kolme vuotta. Seurantatutkimuksesta
johtuen tutkimusaineiston keruu ja hyödyntäminen jatkuu hankekauden jälkeen.

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE

5
Rekisterin
tietosisältö

2

Nimi ja sähköpostiosoite (vapaaehtoisia)
A. Taustatiedot: sukupuoli, ikä, pääaine, pääaineen aloitusvuosi, yliopistossa suoritetut opintopisteet,
tutkinnon suorittamisaie, taustakoulutus
B. Oman toimijuuden arviointi tutkittavalla kurssilla/jaksolla
C. Vastaajan arvio kurssin pedagogisesta rakenteesta ja toteutuksesta

6
Tiedot saadaan tutkittavien oman ilmoituksen perusteella kyselylomakkeella. Jos tutkittava on
Säännönmu- antanut luvan, niin tietoja tutkittavasta saadaan myös opintorekisteristä.
kaiset tietolähteet

7
Kyselystä saatuja analysoituja tuloksia luovutetaan tutkittavan myöntämiin yksilöityihin tarkoituksiin.
Tietojen
Näitä tarkoituksia on eritelty kyselylomakkeen alussa kohdassa "Tutkimusluvat ja tunnistautuminen".
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto:
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
muu, mikä:
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

käytön rekisteröinti

kulun valvonta

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska tutkimuksessa halutaan seurata opiskelijan
toimijuuden kokemuksia yliopisto-opintojen eri vaiheissa.

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
tunnistetiedoin
neiston hävit- Mihin: Verkkolevylle sekä ulkoiselle kovalevylle lukittuun tilaan. Anonymisoidun tutkimusaineiston
täminen tai
arkistoinnista avoimeen tietokantaan tehdään päätös myöhemmin.
arkistointi

