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YAMK-opinnäytetyö: Ikäsyrjintä ja – johtaminen naisvaltaisessa työyhteisössä

1. Aineiston yleiskuvaus

Kuvaile, millaiseen aineistoon opinnäytetyösi perustuu. Millaista aineistoa kerätään, tuotetaan tai käytetään uudelleen? Missä tiedostomuodossa
aineisto on?

Opinnäytetyön aineisto perustuu kirjallisuuteen, aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, narratiiviseen tutkimukseen ja kyselyihin. Kerättävä aineisto on yksilön omaan
kokemukseen perustuvaa sekä jo tutukittua tietoa. Aineisto on kirjallisessa muodossa.

Miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan?

Kysely tehdään Webropolkysekyinä ja narratiivinen tutkimus suoritetaan kirjotus- tai kertomustutkimuksena. Kerronta nauhoitetaan ja litteropidaan ja kirjoitettu materiaali
kopiodaan opinnäytetyöhön suoraan tai tarinoista poimitaan pääkohtia soveltuvin osain.

2. Eettiset periaatteet ja lainsäädäntö

Mitä lainsäädännöllisiä tai eettisiä seikkoja liittyy aineistonhallintaan, esim. tietosuojalaki ja muu aineiston käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö?

Henkilötietosuoja; kyselyt ja tarinat tehdän nimettöminä eikä niitä näe muukuin opinnäytetyöntekijä, jolla on vaitiolovelvollisuus, mikäli hän tietää henkilön. 

Oikeudet aineiston käyttöön? Onko aineisto salassapidettävää?

Ainesito ei ole salassapidettävää.

3. Aineiston kuvailu ja dokumentointi

Miten dokumentoit ja kuvailet aineistosi?

Nauhoittamalla, tallentamalla tikulle/pilveen.

4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi opinnäytetyön tekemisen aikana

Minne aineistosi tallennetaan ja miten se varmuuskopioidaan?

Aineisto tallennetaan tikulle tai pilveen. Opinnäytetyön omalle puhelimelle tai koneelle, jonne ei ole muilla pääsyä. Salasana suojatut.

Kuka valvoo pääsyä aineistoon, ja miten suojattua pääsyä aineistoon valvotaan?

Ainesitoon pääsee vain opinnäytetyöntekijä.

5. Aineiston avaaminen ja julkaiseminen, hävittäminen tai arkistointi opinnäytetyön valmistuttua

Voidaanko osa aineistosta asettaa avoimesti saataville ja julkaista? Missä aineisto julkaistaan?

Aineistosta ei tehdä julkista muutoin kuin opinnäytetyössä.

Mihin opinnäytetyön aineisto arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi? Miten aineisto hävitetään?

Opinnäytetyön aineisto arkistoidaan tekijän toimesta tikulle ja tikku säilytetään opinnäytetyöntekijän luona 2 vuotta, jonka jälkeen tikku tuhotaan.

6. Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit
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Kuka vastaa aineistonhallinnasta eri vaiheissa? Tarvitaanko erillisiä resursseja?

Erillisiä resursseja ei tarvita ja opinnäytetyöntekijä vastaa aineistonhallinnasta.

Created using DMPTuuli. Last modified 08 November 2022 3 of 3


	Plan Overview
	YAMK-opinnäytetyö: Ikäsyrjintä ja – johtaminen naisvaltaisessa työyhteisössä
	1. Aineiston yleiskuvaus
	2. Eettiset periaatteet ja lainsäädäntö
	3. Aineiston kuvailu ja dokumentointi
	4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi opinnäytetyön tekemisen aikana
	5. Aineiston avaaminen ja julkaiseminen, hävittäminen tai arkistointi opinnäytetyön valmistuttua
	6. Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit


