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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA  

   
Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä 
 

Kysely stressistä ja tietojärjestelmistä opiskeluissa, Juuso Järvinen 
 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 
 

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan opiskelun aikana koettua stressiä, joka 
liittyy opiskelun aikana käytettyihin tietojärjestelmiin. Sinua pyydetään tutkimukseen, koska olet 
tutkijalle helposti saavutettavissa yliopistojen sähköpostilistojen kautta, ja koska opiskelijana kuulut 
tutkimusta varten valittuun kohderyhmään. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. 
Liitteessä on kerrottu henkilötietojen käsittelystä. 
 
Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut yliopistossa. 
 
Arviolta tähän tutkimukseen osallistuu noin 200 tutkittavaa. Mukaan pyydetään yhteensä 50000 
tutkittavaa. 
 
Tietoja ei kerätä tutkimukseen kyselyn tulosten lisäksi. 

 
Vapaaehtoisuus 
 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen 
tai keskeyttää osallistumisen, milloin tahansa. 

 
Tutkimuksen kulku 
 

Sinulta kysytään nimi ja sähköposti, jotta sinulle voidaan jakaa mahdollinen palkinto myöhemmin. 
Myös yliopistot, joissa olet opiskellut, tulee kertoa kyselyssä. Sinulta kysytään alle neljäkymmentä 
kysymystä tunteistasi stressiä ja tietojärjestelmien käyttöä kohtaan. Tutkimus kestää yhteensä 10–
15 minuuttia, kun vastaat kyselyyn. Kyselyyn vastataan vain kerran, jonka jälkeen sen voi unohtaa. 

 
Tutkimuksen kustannukset  
 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota suurimmalle osalle osallistujista. Satunnainen 50 
€ tilisiirto maksetaan palkkiona kolmelle satunnaiselle osallistujalle. 
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Tutkittavana saat nähdä saadut tulokset viimeistään heinäkuun 2021 aikana, kun tutkija julkaisee 
tutkimuksensa julkiseen JYX-tietokantaan. 
 
Tutkimuksesta valmistuu Pro Gradu -opinnäytetyö maisterin tutkintoa varten, ja mahdollisesti 
tiedelehtijulkaisu jos tutkimus on erityisen laadukas sen arvioijien mielestä. 
 

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 antajan yhteystiedot 

Lisätietoja tutkimuksesta ja toteutuksesta voi kysyä tutkimuksen rekisterinpitäjältä Juuso Järvinen, 
sähköpostiosoite ”juuso.k.jarvinen@gmail.com”. 


