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64 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-005414

HEL 2021-005414 T 13 02 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen 
perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on 
voimassa 31.12.2022 saakka. Kyseessä on jatkohakemus tutkimuslu-
valle HEL 2019-010334 (2019).

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa yliopistotasoiselle tutkimukselle. 
Tutkimusprojektin tavoitteena on tutkia uudenlaisten oppimisympäristö-
jen mahdollistamia pedagogisia käytänteitä ja oppilaiden osallistumista 
uudenlaisissa oppimisympäristöissä. Kiinnostuksen kohteena on oppi-
misvuorovaikutus, esim. miten oppilaat ja opettajat käyttävät erilaisia ti-
loja ja materiaaleja, ja hyödyntävät niitä osana oppimistoimintaa.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 15.8.2021-15.12.2021. Tutkimusai-
neisto kerätään haastattelemalla/havainnoimalla/videoimalla 7-13 -
vuotiaita oppilaita kolmessa koulussa. Tutkimuksen otoskoko on n. 6 
luokkaa. Kyseessä on laadullinen tutkimus. 

Tutkimuksessa kerätään aineistoa kahtena kertana lukuvuoden aikana. 
Tutkimustiimi on koulussa kerrallaan todennäköisesti kahden päivän 
ajan ja videoi koulun arkista toimintaa eli normaalia oppimistyöskente-
lyä. Muita työtapoja ovat opettajien mahdolliset ja lasten haastattelut. 
Ajankohta sovitaan koulujen/opettajien kanssa heille soveltuvaksi. 
Mahdollisia ajankohtia ovat: syyskuu (2021), lokakuu (2021), marras-
kuu (2021) ja joulukuu (2021).

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi jättäytyä pois 
missä vaiheessa tahansa. Tutkittavilta pyydetään kirjallinen suostumus 
tutkimukseen osallistumisesta. Alle 15-vuotiaiden oppilaiden huoltajilta 
pyydetään kirjallinen suostumus lapsen tutkimukseen osallistumiselle. 
Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hy-
vää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään tutkimuksen 
valmistuttua, viimeistään 31.12.2022.

Tutkimus toteutetaan noudattaen Helsingin kaupungin voimassaolevaa 
korona-ohjeistusta.
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Tutkimusaineisto ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja. Tunnistetietojen 
käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin 
tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (liite 4).

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 
useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimiala-
johtaja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 
15.8.2021-15.12.2021 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)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi
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Hakijat
Yksiköt


