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32 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Kohti hyvää työntekijäkokemusta - 
asumispalveluiden yhteisöllinen perehtymispolku"

HEL 2022-007140 T 13 02 01

Päätös

Vammaistyön johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupaha-
kemukselle "Kohti hyvää työntekijäkokemusta - asumispalveluiden yh-
teisöllinen perehtymispolku" (YAMK-opinnäytetyö). Tutkimuksen yh-
teyshenkilö on vammaisten asumispalvelupäällikkö ********** Tutkimus-
lupa on voimassa 31.12.2022 saakka.

Tutkimuslupaan 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.

Tutkija esittelee pyydettäessä maksutta tutkimuksen tuloksia Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimessa.

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 työstää vammaisten asumispalveluyk-
siköille yhteinen verkkopohjainen perehdytysohjelma. Tutkimuksessa 
kerätään tietoa siitä, millä tavoin asumispalvelujen eri yksiköissä järjes-
tetään tällä hetkellä perehdytystä ja millaisia teemoja yhteiseen pereh-
dytysohjelmaan olisi hyvä sisällyttää. Tutkimuskysymyksinä on: (1) Mil-
lainen on tämänhetkisen perehdytyksen nykytilanne?, (2) Miten pereh-
dytyksen laatua voidaan parantaa? sekä (3) Miten uudet työntekijät 
ovat kokeneet pilottiyksiköiden uuden perehdytyskäytännön? 

Tutkimusta varten kohderyhmän 90 työntekijälle lähetetään sähköinen 
kysely, johon vastaamiseen ja mahdollisten henkilötietojen käsittelyyn 
osallistuja antaa vapaaehtoisen suostumuksensa. Kerättyä aineistoa 
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käsitellään tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla ja aineisto hävite-
tään opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää vammaistyön johtaja (vammaistyöhön kohdistuvien 
tutkimusten osalta). 
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