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20 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-001947

HEL 2021-001947 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen 
perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on 
voimassa 30.5.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa tieteelliselle tutkimukselle. CitiRats 
pyrkii tutkimaan monilajisia kaupunkiyhteisöjä ristiriitojen täyttämissä 
monimuotoisuudessaan jäljittämisen, kartoittamisen ja tarinankerron-
nan kautta, luomaan ja kehittämään spekulatiivisia ja toivontäyteisiä 
kuvitelmia monilajisesta tulevaisuudesta ja kehittämään monilajisen 
kasvatustieteen käytänteitä ja teoriapohjaa.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 1.4.2021-30.5.2023. Tiedonkeruu voi-
daan käynnistää, kun 7-9 luokat ovat lähiopetuksessa. Tutkimusaineis-
to kerätään toiminnallisella tutkimuksella, havainnoimalla ja videoimalla 
yläkoulun alle 16-vuotiaita oppilaita. Tutkimuksen otoskoko on 120 op-
pilasta. Kyseessä on toiminnallinen tutkimus.

Tutkimus toteutetaan etätyövälineiden avulla, ilman tutkijan läsnäoloa 
koulussa, noudattaen Helsingin kaupungin korona-ohjeistusta. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Alle 15-vuotiaiden op-
pilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus lapsen tutkimuk-
seen osallistumiselle. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden huoltajia tiedote-
taan ennalta tutkimuksesta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään 
tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto 
arkistoidaan tutkimuksen valmistuttua kuudeksi vuodeksi (31.12.2030). 
Tämän jälkeen aineistosta arkistoidaan julkiseen tutkimusaineistojen 
kuvailutyökalu Qvainiin (M.fairdata.fi) pelkästään metadata ilman tun-
nistetietoja, eli videoaineisto hävitetään.

Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on 
kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (ja tietosuoja-
vaikutusten arvioinnissa)(Liite 2).

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
1.4.2021-30.5.2023 koulujen ja oppilaitosten työaikana. 
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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.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
Yksiköt


