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9 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Vetovoimainen vammaistyö? Työn ve-
tovoimatekijät ja niiden vahvistaminen kehitysvammaisten työ- ja 
päivätoiminnassa sekä asumisessa"

HEL 2022-003782 T 13 02 01

Päätös

Vammaistyön johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle "Ve-
tovoimainen vammaistyö? Työn vetovoimatekijät ja niiden vahvistami-
nen kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa sekä asumisessa" 
(YAMK-opinnäytetyö). Tutkimuksen yhteyshenkilö on vs. vammaisten 
työ- ja päivätoiminnan päällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 
31.12.2022 saakka.

Tutkimukseen sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tie-
tosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tut-
kijalle asettamia vaatimuksia.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit 
tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen 
intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa vammaistyön työ- ja päivä-
toiminnan sekä asumispalvelujen henkilöstön kokemuksia ja ajatuksia 
työnsä veto- ja pitovoimatekijöistä. Tutkimuksessa selvitetään työn ve-
to- ja pitovoimaisuutta vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä sekä sitä, mil-
lä toimenpiteillä voitaisiin edistää työn veto- ja pitovoimaa. Tutkimusai-
neisto kerätään vapaaehtoisen kirjallisen suostumuksensa antaneilta 
työntekijöiltä. Tausta-aineistona hyödynnetään vuoden 2021 Fiilari-
henkilöstökyselyn tuloksia. Tutkimusaineistoa käsitellään tietosuojase-
losteessa kuvatulla tavalla ja kerätty aineisto hävitetään opinnäytetyön 
valmistumisen jälkeen. Tuloksista tiedotetaan vammaistyön esihenki-
löille.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää vammaistyön johtaja (vammaistyöhön kohdistuvat tut-
kimusluvat).

Lisätiedot
Anne-Maria Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne-maria.kuvaja(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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