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18 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-001693

HEL 2021-001693 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen 
perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on 
voimassa 31.10.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

********** ovat hakeneet tutkimuslupaa yliopistotutkimukselle. Tapaus-
tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja vertailla 9-luokkalaisten ruotsin 
kielen oppimista, sillä uusien opetussuunnitelmien myötä ruotsin opis-
kelu alkaa jo 6. luokalta 7. luokan sijaan. Valtakunnallisesti opetusta on 
6 vvt, mutta joissain kunnissa, kuten Helsingissä, sitä on 8 vvt. Vertai-
lemme eri vuosien ja eri koulujen oppilaiden oppimistuloksia. Kyseessä 
on jatkohakemus tutkimusluvalle HEL 2019-005005.

Tutkimusaineisto kerätään yhden koulun 15-16-vuotiailta oppilailta 
(n=125) ajalla 15.3.2021-31.5.2021. Tutkimuksen aineisto kerätään 
ruotsin kielen kirjallisella kokeella jonka suoritusaika on 60 min. Alle 16-
vuotiaiden oppilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus tutki-
mukseen osallistumiselle, 16-vuotta täyttäneet päättävät osallistumi-
sestaan itse. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajia tiedotetaan en-
nalta tutkimuksesta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutki-
muksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hä-
vitetään tutkimuksen valmistuttua, viimeistään 15.6.2023. Kyseessä on 
tapaustutkimus. 

Tutkimus toteutetaan etätyövälineiden avulla, ilman tutkijan läsnäoloa 
koulussa, noudattaen Helsingin kaupungin korona-ohjeistusta. Koetie-
dosto lähetetään opettajalle sähköpostitse.

Tutkimusaineisto ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja. Tunnistetietojen 
käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin 
tutkimuksen tietosuojailmoituksessa.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
15.3.2021-31.5.2021 koulujen työaikana. 

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja 
rekisteriaineistoista.
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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.tutkimusluvat@hel.fi

Lisätiedot
Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Hakijat
Yksikkö


