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73 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-008497

HEL 2019-008497 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen 
perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on 
voimassa 31.3.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen tutkimukseen. Tutkimuksen 
tavoitteina on selvittää digitaalisen pelillisyyden käyttöä perusopetuk-
sessa sekä artikulatorisen harjoittelun vaikutuksia vieraan kielen ään-
teiden erottelu- ja havaitsemiskykyyn. Lisäksi tavoitteena on saada lap-
silta palautetta Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston monitieteisesti 
kehittämästä kielenoppimismenetelmästä. Tulokset julkaistaan tieteelli-
sissä julkaisuissa.

Tutkimusaineisto kerätään 6-8-vuotiailta lapsilta ja heidän huoltajiltaan. 
Osallistujiksi etsitään 80 ensimmäistä luokkaa käyvää yksikielistä suo-
menkielistä lasta, joista puolet on koeryhmässä ja puolet kontrolliryh-
mässä. Osallistujat rekrytoidaan sellaisten Helsingin kaupungin perus-
koulujen luokilta, joiden opettajat ovat kiinnostuneita osallistumaan tut-
kimukseen (n= n. 10-20 luokkaa/ryhmää).

Tutkimukseen osallistuminen sisältää alkutestauksen, peliharjoittelun 
sekä lopputestauksen. Alku- ja lopputestaus tehdään sekä koe- että 
kontrolliryhmälle. Lisäksi tehdään oppilaille käyttäjäkokemushaastatte-
lut, havainnoidaan pelin mielekkyyttä ja kerätään vanhemmilta kyselyllä 
taustatietoja lapsesta. Koeryhmän oppilailta kuluu aikaa yhteensä 5-6 
tuntia 4-5 viikon aikana, kontrolliryhmäläisiltä 1,5 tuntia. Tutkimuksen 
toteutuksesta sovitaan opettajan kanssa ja se toteutetaan lähtökohtai-
sesti perusopetuksen ulkopuolisina tunteita tai aamu-/iltapäiväkerhon 
tunteina. 

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 1.9.-31.12.2019. Tutkimukseen osal-
listuminen on vapaaehtoista. Lasten huoltajilta pyydetään kirjallinen 
suostumus tutkimukseen osallistumiselle. Tutkimusaineistoa käsitellään 
ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä nou-
dattaen. Aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua 1.9.2024. Henki-
lötietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu 
tarkemmin tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (liite 3) sekä tietosuoja-
vaikutusten arvioinnissa (liite 4).
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Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
1.9.-31.12.2019. 

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.

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
.


