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51 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-005570

HEL 2019-005570 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen 
perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on 
voimassa 30.11.2019 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen kehittämishankkeeseen, jo-
ka tehdään osana yliopistotasoista asiantuntijakoulutusta. Hankkeen 
tarkoituksena on kartoittaa sekä inklusiivisen että ryhmämuotoisen 
valmistavan opetuksen opettajien näkemyksiä siitä, mitkä ovat hyviä ja 
valtioneuvoston suositusten mukaisia valmistavan opetuksen käytäntei-
tä suomen kielen oppimisen ja kotoutumisen näkökulmasta.

Tutkimusaineistoa kerätään ajalla 23.5.–30.9.2019 Helsingissä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan henkilökuntaan kuuluvan haastattelulla 
(n=1). Lisäksi aineistoa kerätään sosiaalisessa mediassa opettajille 
tehtävällä kyselyllä sekä haastattelemalla valmistavan opetuksen käy-
neitä oppilaita toisessa kunnassa. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säi-
lytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. 
Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua, viimeistään 
30.11.2019. 

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
23.5.–30.9.2019.

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

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei 
saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteutta-
miseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle.
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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.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-

lautakunta
.


