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86 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-008706

HEL 2019-008706 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen 
perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on 
voimassa 31.5.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen tutkimushankkeeseen. Inno-
vatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi (IKI) on opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittama kärkihanke, jota koordinoi Jyväskylän ylio-
pisto, lisäksi mukana ovat Åbo Akademi ja Turun yliopisto. Hankkeen 
tarkoituksena on tukea meneillään olevaa kielikasvatuksen kehitystyötä 
tarkastelemalla olemassa olevia innovatiivisia käytänteitä. Hankkeessa 
tunnistetaan, kehitetään ja laajennetaan toimivia innovatiivisia kielikas-
vatuksen käytänteitä, esim. kieltenopetuksessa, oman äidinkielen ope-
tuksessa ja kielirikasteisessa opetuksessa. Tavoitteena on kartoittaa ja 
kehittää kielikasvatuksen innovaatioita sekä olosuhteita suomalaisessa 
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Helsingissä tutkimusaineistoa kerätään peruskouluissa havainnoimalla 
innovaatioita luokissa sekä haastattelemalla opettajia. Havainnointi ja 
opettajan haastattelu tehdään 1-5 päivänä koulun kanssa tarkemmin 
sovittavalla aikataululla. Tutkimuksen toteuttamista on sovittu kolmen 
opettajan kanssa ja se koskisi yhteensä n. 40 oppilasta. Tiedossa ole-
vien lisäksi 1-10 koulua/opetusryhmää saattaa osallistua tutkimukseen 
hankkeen edetessä. 

Tutkimusaineisto kerätään Helsingissä ajalla 30.10.2019-31.5.2021. 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Alle 15-vuotiaiden op-
pilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osal-
listumiselle. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen 
teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto ar-
kistoidaan tutkimuksen päätyttyä 31.8.2021. Tunnistetietojen käsittely 
sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutki-
muksen tietosuojailmoituksessa ja tietosuojavaikutusten arvioinnissa 
(liitteet 4 ja 5).

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
30.10.2019-31.5.2021 niissä peruskouluissa ja luokissa, jotka ovat ha-
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lukkaita osallistumaan tutkimukseen ja koulujen toiminta-ajat huomioi-
den. Osallistuminen on vapaaehtoista ja alle 15-vuotiaiden oppilaiden 
huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus. 

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.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)
8 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-

lautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 86 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Outi Salo
perusopetusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.11.2019.


