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YAMK-opinnäytetyö: Palkitsemisen vaikutus motivaatioon

1. Aineiston yleiskuvaus

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

Opinnäytetyön aineisto kerätään teemahaastatteluilla toimeksiantajaorganisaatiosta. Haastatteluihin kutsutaan aluksi 6 henkilöä ja niitä jatketaan, jos on tarvetta.
Haastattelut pidetään kasvokkain tai teamsin kautta ja niin, että kaikki haastattelut nauhoitetaan sekä teamsillä että puhelimella. Näistä tulee mp4-tiedostot, joita
säilytetään tutkijan tietokoneella salasanan takana. Haastattelut litteroidaan mahdollisimman nopeasti Word-tiedostoiksi. 

Miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan?

Haastatteluihin valmistaudutaan huolellisesti ja ennakkoon tehdään testihaastattelu, jotta haastattelun rungon toimivuus on testattu. Myös tallennusvälineet testataan ja
haastattelut nauhoitetaan kahdella välineellä, jotta varmistetaan äänityksen onnistuminen. Aineiston laatu varmistetaan valitsemalla sopivimmat henkilöt organisaatiosta
ja haastattelut toistetaan samanlaisina ja litteroidaan sanatarkasti. 

2. Eettiset periaatteet ja lainsäädäntö

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

Opinnäytetyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista ja haastateltavilta pyydetään lupa nauhoitukseen.
Henkilötiedot poistetaan litteroidusta aineistosta ja anonymiteetti varmistetaan. Taustatietoja kerätään hyvin vähän ja lopullisessa työssä arvioidaan onko ne
merkityksellisiä. Haastateltaville kerrotaan tutkimuksen taustat. Tutkittavien henkilötietoja ei kerrota ja kerättävät taustatiedot ovat sellaisia, mistä henkilöitä ei voi
tunnistaa. 
 
 

Oikeudet aineiston käyttöön? Onko aineisto salassapidettävää?

Oikeudet aineistoon on vain tutkimuksen tekijällä. Tutkimustulokset eivät ole salassapidettäviä, mutta niitä käsittelee vain opinnäytetyön tekijä. 

3. Aineiston kuvailu ja dokumentointi

Miten dokumentoit ja kuvailet aineistosi?

Valmis opinnäytetyö julkaistaan theseus.fi-sivustolla. Haastatteluaineisto tallennetaan tekijän henkilökohtaiselle työkoneelle, joka on suojattu salasanalla.
Haastatteluaineisto tuhotaan työn valmistuttua. 

4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi opinnäytetyön tekemisen aikana

Minne aineistosi tallennetaan ja miten se varmuuskopioidaan?

Aineisto tallennetaan tutkimuksen tekijän työpaikalta eli työn toimeksiantajalta saamalle henkilökohtaiselle tietokoneelle, jossa ne ovat onedrive-pilvipalvelussa.
Pilvipalvelussa ne ovat varmuuskopioituina eivätkä tietokoneen verkkolevyllä.
 
 

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

Aineistoon on pääsy vain opinnäytetyöntekijällä. Tietokone on suojattu salasanalla ja tietokonetta säilytetään huolellisesti. 

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

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

Opinnäytetyö julkaistaan theseus.fi-sivustolla ja tulokset on avoimesti sieltä luettavissa. 
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Mihin opinnäytetyön aineisto arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi? Miten aineisto hävitetään?

Tutkimusaineisto on tallennettuna opinnäytetyöntekijän tietokoneen kautta Onedriveen ja materiaalit tuhotaan poistamalla ne kaikkialta tietokoneelta työn valmistuttua eli
kesällä 2023.
 
 

6. Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit

Kuka vastaa aineistonhallinnasta eri vaiheissa? Tarvitaanko erillisiä resursseja?

Opinnäytetyön tekijä vastaa yksin aineistonhallinasta kokonaisuudessaan. 
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