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74 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-008957

HEL 2019-008957 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen 
perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on 
voimassa 29.2.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen Helsingin yliopiston tutki-
mushankkeeseen, jossa tutkitaan oppilaiden globaalien kompetenssien 
oppimista sekä kehitetään työkaluja ja menetelmiä näiden taitojen op-
pimisen tukemiseksi. Tavoitteena on, että opettajat ja koulut saavat tie-
toa oppilaiden työskentelytaidoista sekä välineitä ja menetelmiä oppi-
misen tukemiseen uusien opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Tutkimusaineisto kerätään yhdessä Helsingin kaupungin peruskoulus-
sa kyselyllä, joka kohdistuu 9-16-vuotiaisiin oppilaisiin (n=100) sekä 
opettajahaastatteluilla (n=5). Oppilaat arvioivat tutkimuskyselyllä omaa 
ja muiden ryhmän jäsenten toimintaa ryhmässä sekä koko ryhmän toi-
mintaa. Oppilaat tarkastelevat kyselyn tuloksia itse ja yhdessä opetta-
jan organisoimissa työskentelytilanteissa osana koulutyötä ja opiske-
lua. 

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 16.9.2019-31.1.2020. Tutkimukseen 
osallistuminen on vapaaehtoista. Alle 15-vuotiaiden oppilaiden huoltajil-
ta pyydetään kirjallinen suostumus oppilaan tutkimukseen osallistumi-
selle. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon 
ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään tieto-
turvallisesti 31.12.2024. Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekiste-
riin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojailmoi-
tuksessa (liite 4).

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
16.9.2019-31.1.2020. 

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-

lautakunta
.


