HELSINGIN KAUPUNKI
Kasvatus ja koulutus
TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
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PÄÄVASTUULLINEN
TUTKIMUSLUVAN
HAKIJA
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TUTKIMUSRYHMÄN
MUUT
JÄSENET
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TUTKIMUS

Sukunimi

Etunimi

Osoite, johon päätös tutkimusluvasta lähetetään
Puhelin

Sähköposti

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu yhteisö

Suoritetut tutkinnot

Nimi

Oppiarvo/nimike

Sähköposti

Puhelin

Toimipaikka

Ilmoita useampi kuin yksi jäsen erillisellä liitteellä.
1. Tutkimuksen nimi

2. Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus

3. Tutkimussuunnitelman hyväksymispäivämäärä oppi-/tutkimuslaitoksessa ja tutkimuksen hyväksyjä
Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika (pvm)
4. Tutkimuksen taso
1 Väitöskirja
2 Lisensiaattitutkimus
5 Ylempi AMK
6 AMK
5. Tutkimuksen kohdealue
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Ammatillinen koulutus

3 Pro gradu

4 Kandidaatin tutkielma

7 Muu, mikä?

Perusopetus
Ruotsinkieliset palvelut

Lukiokoulutus

6. Tutkimuksen kohdeyksiköt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Muu kohde, mikä?

Yksikön johtajan nimi/yksiköiden johtajien nimet ja päivämäärä, jolloin tutkimuksesta on sovittu (tarvittaessa erillisellä
liitteellä)

7. Otoksen koko/
otoksien koot (lkm)

8. Tutkimusmenetelmä(t)
Kysely
Havainnointi

Tutkittavat ovat
alle 15-vuotiaita, ikä:
15-17 -vuotiaita opiskelijoita
18 vuotta täyttäneitä opiskelijoita
Haastattelu
Toiminnallinen tutkimus

9. Taltiointi
Tutkittavien puhetta on tarkoitus tallentaa
Tutkittavia on tarkoitus valokuvata
10. Tunnistetiedot
Tutkimus sisältää henkilöiden tunnistetietoja
Tutkimus ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja
11. Aineiston suunniteltu keruuaika ja säilyttäminen
Aineiston suunniteltu keruuaika alkaa (pvm)

huoltajia
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstöä
muu kohderyhmä, mikä?

Asiakirja/tilastoanalyysi
Videointi

Koeasetelma
Muu, mikä?

Tutkittavia on tarkoitus videoida
Muu taltiointimenetelmä, mikä?
Tutkimus sisältää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa tietoa
Tutkimus ei sisällä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa tietoa
Aineiston säilytysaika

Aineiston suunniteltu keruuaika päättyy (pvm)
Aineiston hävittäminen (pvm)
12. Lyhyt kuvaus aineiston tietoturvallisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä (tarvittaessa erillisellä liitteellä)
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TUTKIMUSLUVAN
HAKIJAN JA
TUTKIMUSRYHMÄN
SITOUMUKSET JA
ALLEKIRJOITUKSET
(TARVITTAESSA
LIITTEENÄ)

Sitoudun siihen, että en ilmaise tutkimuksen yhteydessä käytettävissä olleita luottamuksellisia tietoja sivullisille. Edellä
mainittu sitoumus tarkoittaa tutkimuksen yhteydessä saamieni tietojen vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
Olen tietoinen lainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain henkilötietojen käsittelylle
asettamista vaatimuksista sekä vastuusta tietojen lainmukaisesta käsittelystä.
Kaikkien niiden henkilöiden, jotka käsittelevät salassa pidettäviin asiakirjoihin tai henkilörekistereihin sisältyviä tietoja, on
annettava sitoumus joko tällä lomakkeella tai saman sisältöisenä erillisellä liitteellä. Sitoumus on aina toimitettava
alkuperäisenä (ei sähköpostilla).
Lähetän linkin valmiista tutkimusraportista tutkimuksen kohteena oleviin yksiköihin sekä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan sähköpostiosoitteeseen kasko.tutkimusluvat@hel.fi.
Tutkimusluvan hakijan suostumus päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon:
Kyllä, minulle voi lähettää sähköpostilla päätöksen tutkimusluvasta.
Ei, minulle ei voi lähettää sähköpostilla päätöstä tutkimusluvasta.
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TUTKIMUKSEN
OHJAAJA
(TYÖSUHTEINEN)
OPINNÄYTETÖISSÄ

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä
Nimi

Allekirjoitus ja nimenselvennys
Oppiarvo/nimike

Toimipaikka ja osoite

Puhelin
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TUTKIMUKSEN
OHJAAJAN
ALLEKIRJOITUS
7
PAKOLLISET
LIITTEET

Sähköposti

Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Tutkimussuunnitelma ja lisäksi tiivistelmä, jos tekstiosa yli 10 sivua
Eettinen pohdinta tai eettisen toimikunnan lausunto
Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste (tarvittaessa, ks. ohjeistus)
Mallit tiedotuskirjeistä ja suostumusasiakirjoista
Tiedotuskirje tutkittaville
Tiedotuskirje huoltajille (kun tutkittava on alle 18-vuotias)
Suostumusasiakirja tutkittaville
Suostumusasiakirja huoltajille (kun tutkittava on alle 15-vuotias)
Aineiston keruuseen liittyvä materiaali (tutkimuksessa kerättävät tiedot)
Muut liitteet, mitkä?

