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51 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Digitaalisen osallisuuden edistäminen 
-mallin kehittäminen Helsingin kaupungin vammaispalveluiden työ-
toiminnassa"

HEL 2022-010379 T 13 02 01

Päätös

Vammaistyön johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupaha-
kemukselle "Digitaalisen osallisuuden edistäminen -mallin kehittäminen 
Helsingin kaupungin vammaispalveluiden työtoiminnassa" (YAMK-
opinnäytetyö). Tutkimuksen yhteyshenkilö on vammaisten työ- ja päivä-
toiminnan päällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.8.2023 
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 saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tulok-
sia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

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 tavoitteena on selvittää, miten digitaalinen 
osallisuus näyttäytyy vammaisten työtoiminnan työntekijöille ja asiak-
kaille. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa keinoja, joiden avulla vammais-
ten työtoiminnassa voidaan edistää digitaalista osallisuutta. Kyseessä 
on tutkimuksellinen kehittäminen, jonka tuloksena syntyy digitaalisen 
osallisuuden malli vammaispalvelujen työtoimintaan. 

Opinnäytetyön aineisto kerätään joko ryhmähaastattelun tai yksilöhaas-
tattelujen avulla noin kymmeneltä vapaaehtoisen suostumuksensa an-
taneelta työtoiminnan asiakkaalta sekä yhteiskehittämisen keinoin työn-
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tekijöiden kehittämistyöpajoista (äänitallenteet ja muu kirjallinen tai ku-
vallinen materiaali). Lisäksi aineistoa kerätään tutkimuspäiväkirjoihin 
asiakkailta ja työntekijöiltä osallistuvan havainnoinnin avulla. 

Tutkimuslupahakemus täyttää tutkimuseettiset ja tietosuojaa koskevat 
edellytykset. Asiakkaiden suostumusasiakirjat on laadittu selkokielellä, 
ja työntekijät antavat vapaaehtoisen suostumuksensa heihin liittyvän tai 
heidän tuottamansa aineiston hyödyntämiseen opinnäytetyössä. Asiak-
kaat rekrytoidaan tutkimukseen esihenkilöiden välityksellä. Tutkimusai-
neisto hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Henkilötietojen 
käsittelyä on lähemmin kuvattu tietosuojaselosteessa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää vammaistyön johtaja (vammaistyöhön kohdistuvat tut-
kimusluvat).
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