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43 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-004373

HEL 2019-004373 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen 
perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on 
voimassa 31.12.2019 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa amk-opinnäytetyötään varten. Tut-
kimuksen tarkoitus on kartoittaa Seppo-pelialustan mahdollisuuksia 
opetuksen rikastuttajana ja digitaalisena oppimisympäristönä musiikin-
opetuksessa. Lisäksi selvitetään millaisia oppimiskokemuksia oppilaille 
syntyy Seppo-pelin käytöstä musiikin tunneilla.
 
 Tutkimusaineisto kerätään ajalla 8.5.2019 – 31.5.2019 yhdessä perus-
koulussa kahden eri luokan 9-12-vuotiailta oppilailta. Oppilaat ovat tut-
kijan opetusryhmissä ja osallistuneet tunneillaan Seppo-pelin pelaami-
seen. Oppilaiden näkemyksiä pelistä kerätään digitaalisen kyselyn 
avulla, johon vastataan nimettömästi koulun mobiililaitteilla. Lisäksi 4-5 
oppilasta haastatellaan peleistä ja pelaamisesta. Opinnäytetyön aineis-
tona käytetään myös tutkijan tutkimuspäiväkirjamerkintöjä. Huoltajilta 
pyydetään kirjallinen suostumus oppilaiden tutkimukseen osallistumi-
selle.

Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hy-
vää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Haastattelut tallennetaan ja litte-
roidaan. Äänitallenteet hävitetään litteroinnin jälkeen ja kaikki tutkimuk-
sessa kerätty aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua, viimeis-
tään 31.12.2019. 

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
8.5.-31.5.2019. 

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja 
rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei 
saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteutta-
miseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kasko.tutkimuslu-
vat@hel.fi

Lisätiedot
Elina Vismanen, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 22174

elina.vismanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-

lautakunta
.


