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81 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-010172

HEL 2019-010172 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 liittyen amk-opinnäytetyöhön. 
Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää yläasteikäisten osallisuus- ja vai-
kuttamiskokemuksia RuutiBudjettiin liittyen. RuutiBudjetti on osa hel-
sinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. RuutiBudjetissa nuo-
rille suunnatusta vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista päätetään alu-
een nuorten kanssa yhdessä. Opinnäytetyön tuloksia hyödynnetään 
alueen nuorisotyön kehittämisessä.

Tutkimusaineisto kerätään sähköisellä kyselyllä, joka kohdistuu 9.-
luokkalaisiin oppilaisiin yhdessä peruskoulussa (n=90). Kyselyyn vasta-
taan nimettömästi. Lisäksi tarvittaessa tehdään joitakin yksilöhaastatte-
luja täydentämään aineistoa. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaeh-
toista. Alle 15-vuotiaiden oppilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen 
suostumus tutkimukseen osallistumiselle. 15-vuotta täyttäneet oppilaat 
päättävät osallistumisestaan itse, heidän huoltajia tiedotetaan ennalta 
aineiston keruusta. 

Tutkimusaineisto kerätään syksyllä 2019 koulun kanssa sovittavalla ai-
kataululla. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen 
teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään 
opinnäytetyön valmistuttua, viimeistään 31.1.2020. 

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
21.10.-30.11.2019. 

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
.


