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9 §
Tutkimuslupa, kulttuuripääoman uusjako algoritmien aikakaudella: 
vertaileva tutkimus suomalaisista kirjastoista-tutkimushanketta var-
ten

HEL 2021-001839 T 13 02 01

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** (Tam-
pereen yliopisto) kulttuuripääoman uusjako algoritmien aikakaudella: 
vertaileva tutkimus suomalaisista kirjastoista –tutkimushanketta varten. 
Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on empiirinen tutkimus siitä, kuinka kokoelmien kelluttaminen 
sekä lainausalgoritmien käyttö on vaikuttanut kirjastojen käyttöön. 
Hankkeessa kerätään yhteensä kahdeksaa erilaista suomalaista kirjas-
toa koskien monipuolinen laadullisia ja määrällisiä aineistoja yhdistävä 
data, johon sisältyy kirjastojen pitkän aikavälin anonymisoiduista lai-
naustiedoista koostuva ”big data” ja samojen kirjastojen etnografista 
havainnointia sekä fokusryhmä- ja asiantuntijahaastatteluja. Lisäksi 
hyödynnetään olemassa olevaa tilastoaineistoa.

Tutkimuksessa käytettäviä tietoja kerätään lisäksi kirjastoissa tapahtu-
van etnografisen havainnoinnin, kirjaston keskeisten käyttäjäryhmien 
parissa tapahtuvien fokusryhmähaastattelujen ja kirjastonjohtajien 
asiantuntijahaastattelujen avulla.

Tutkimusaineisto suojataan luvatonta käsittelyä vastaan käyttäjätun-
nuksella ja salasanalla ja tunnistetiedot poistetaan analysointivaihees-
sa. Rekisterinpidosta vastaa tutkimusluvan saaja. Samaten tutkimusre-
kisteri hävitetään, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeen tutkimuksen 
suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tutkimusluvan saaja sitoutuu siihen, ettei hän käytä saamiaan tietoja 
asiakkaan tai henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai hänen läheistensä 
vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen louk-
kaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus, eikä 
luovuta saamiaan henkilötietoja sivulliselle.

Tutkimusluvan saaja luovuttaa valmiista tutkimusraportista kaksi kap-
paletta korvauksetta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan arkistoon ja sen 
palvelun yhteyshenkilölle, mistä aineisto on kerätty. Raportin voi toimit-
taa myös sähköisessä muodossa.
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Lisätiedot
Miikka Haimila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28739

miikka.haimila(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)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tutkimusluvan saaja Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 9 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.04.2021.


