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31 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-002344

HEL 2021-002344 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan 

**********

päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupa-
päätös on voimassa 31.12.2021 saakka. Tutkimushanke on osa Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia - kehittämisohjelmaa (2020 - 
2022).

Päätöksen perustelut

**********

ym. on hakenut tutkimuslupaa yliopistotasoiselle tutkimukselle ja väi-
töstutkimukselle. Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia - kehit-
tämisohjelman (2020 - 2022) osana toteutetaan Turun yliopistossa Op-
pilasvalikointi kaupunkikouluissa -tutkimushanke. Tutkimuksen tavoit-
teena on saada kokonaiskäsitys siitä, millaista ja minkä laajuista oppi-
lasvalikointia peruskouluissa käytetään Suomen
suurimmissa kaupungeissa 2020-luvun alussa.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 15.3.2021-30.6.2021. Tutkimusaineis-
to kerätään kyselyllä ja tietopyynnöillä joka kohdistuu perusopetuksen 
ja kaskon henkilökuntaan. Tutkimuksen otoskoko on koko perusopetus. 
Kyseessä on asiakirja-/tilastoanalyysi.

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

Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hy-
vää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto arkistoidaan tutkimuksen 
valmistuttua,  ja hävitetään viimeistään 31.12.2033. 

Tutkimustehtävä ja aineisto:

- Kaupunkien oppilaaksioton periaatteita kuvaavat dokumentit kaupun-
kien ja koulujen internet sivuilta.

- Kysely kaupungeilta opetusryhmien määristä ja rinnakkaisluokkien 
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ryhmittelyperiaatteista alakoulun lopussa (6. luokat) ja yläkoulun alussa 
(7. luokat)

- Oppilasrekisteriaineisto 7. luokkalaisista (anonymisoidusti, ei nimi tai 
syntymäaikatietoja) kouluittain ja luokittain, jossa oppilaan A1 ja A2 kie-
li, S2 kieli, kotikieli/et (mahdolliset hyvin harvinaiset kielet on poistettu / 
pseudonymisointi), kouluarvosanat, keskiarvo, erityisen tai tehostetun 
tuen päätös, sukupuoli, kadunnimi (numero poistettu / pseudonymisoin-
ti), postinumero ja mikäli saatavilla ensisijaisesti osoitettu 2 lähikoulu 
(1. ja 7. luokilla) ja mahdollinen toissijaisesti osoitettu koulu / muita 
mahdollisia kaupungin kirjaamia tietoja.

Tutkimusaineisto ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja. Tunnistetietojen 
käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin 
tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (liite 3).

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
15.3.2021-30.6.2021 toiminta-ajat huomioiden koulujen ja oppilaitosten 
työaikana. 

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)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Hakijat


