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83 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-010394

HEL 2019-010394 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen 
perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on 
voimassa 30.12.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen tutkimukseen, joka toteute-
taan Helsingin ja Tallinnan yliopistojen yhteistyönä. Tutkimuksen tarkoi-
tus on tutkia Suomen ja Viron peruskoulun opettajien ammattietikkaa 
sekä oppimiseen liittyviä uskomuksia. Tavoitteena on selvittää, millä 
tavoin opettajan työn eettinen luonne ja oppimiseen liittyvät uskomuk-
set ilmenevät peruskoulujen opettajien keskuudessa niin Suomessa 
kuin Virossa sekä tukea lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen 
edistämistä opettajan työn kautta.

Tutkimus koostuu kahdesta osasta ja aineistonkeruusta Suomessa ja 
Virossa: 

1) Kyselyaineisto. Vertaillaan Suomen ja Viron peruskoulun opettajien 
ammattietiikkaa sekä oppimiseen liittyviä uskomuksia. Tavoitteena ke-
rätä yhteensä 500-600 peruskoulun opettajan vastaukset anonyymillä 
sähköisellä kyselyllä. Vastaamiseen kuluu n. 20min.
2) Haastatteluaineisto. Syvennytään aiheeseen tarkoituksena ymmär-
tää opettajien ajattelun ja toiminnan perustaa sekä löytää mahdollisia 
yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia maiden välillä. Aineisto kerätään haas-
tattelemalla vapaaehtoisia opettajia molemmissa maissa.

Helsingissä kyselyaineisto kerätään syksyllä 2019 10 peruskoulussa. 
Haastattelut toteutetaan vuoden 2020 aikana. Tutkimukseen osallistu-
minen on vapaaehtoista. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään 
tutkimuksen teon ajan 2019-2022 hyvää tieteellistä käytäntöä noudat-
taen ja arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä 31.12.2022 Tampereen ylio-
piston Tietoarkistoon.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
8.11.2019-30.12.2020. 
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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
.


