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47 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-003893

HEL 2021-003893 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen 
perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on 
voimassa 1.7.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa tutkimushankkeelle. Hankkeessa 
kokeillaan digitaalisia formatiiviseen arviointiin soveltuvia oppimisympä-
ristöjä. Tavoitteena on kehittää ja tutkia Euroopan laajuisesti perusope-
tuksen digitaalista formatiivista arviointia.

Kyseessä on opetushallituksen hyväksymä tutkimushanke jolla on EU 
komission hyväksymä rahoitus vuosille 2019-2023.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 21.4.2021-31.6.2021. Tutkimusaineis-
to kerätään kyselyllä, joka kohdistuu 13-14-vuotiaisiin oppilaisiin, huol-
tajiin ja henkilökuntaan. Tutkimus tapahtuu kahdessa koulussa. Tutki-
muksen otoskoko on 100-150. Kyseessä on kehittämistutkimus.

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

Tutkimukseen osallistuvat koulut (n=1-3) on valittu alueellisesti edusta-
vasta satunnaisotoksesta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkittavilta pyydetään 
kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Alle 15-vuotiaiden 
oppilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus lapsen tutkimuk-
seen osallistumiselle. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tut-
kimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto 
arkistoidaan ja tuhotaan tutkimuksen valmistuttua, viimeistään 
31.6.2026.

Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on 
kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (liite 2). 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 
mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimuslu-
vasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukoko-
naisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee 
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useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimiala-
johtaja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
21.4.2021-31.6.2021 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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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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