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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-011540

HEL 2018-011540 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan 
********** tutkimuslupahakemukselle "Sisäilmasta oireilevien ja sairasta-
vien kohtaaminen sosiaalityöntekijän työssä" (sosiaalityön käytäntötut-
kimus). Tutkimuksen yhteyshenkilönä on johtava erityissuunnittelija 
Kaisa Pasanen.

Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2019 saakka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Tutkimuksessa selvitetään, millaista apua sisäilmasta sairastavat hen-
kilöt ovat hakeneet sosiaalityöntekijöiltä ja miten nämä ovat kokeneet 
pystyvänsä auttamaan kyseisiä asiakkaita. Lisäksi kartoitetaan sitä, 
millaista tietoa sosiaalityöntekijät olisivat tarvinneet kohderyhmän 
asiakkaiden auttamisessa. Tutkimusaineisto kerätään perhe- ja sosiaa-
lipalvelujen sosiaalityöntekijöille suunnatun Webropol-kyselyn avulla, 
jossa ei kysytä henkilötietoja. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Hengi-
tysliiton kanssa. Hengitysliitto säilyttää tutkimusaineiston mahdollisia 
jatkotutkimustarpeita varten. 

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja: 

Tutkittaville suunnattuun informointikirjeeseen on lisättävä maininta, et-
tä tutkimukselle on myönnetty tutkimuslupa (myöntäjä, päivämäärä). Li-
säksi tutkittavia on informoitava siitä, että tutkimusaineisto arkistoidaan 
vailla tunnistetietoja Hengitysliittoon ja että vastaamalla kyselyyn tutkit-
tava antaa arkistoinnille ja aineiston mahdolliselle jatkokäytölle suostu-
muksensa. 

Tutkimusaineisto saattaa sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyssä ha-
kija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, henkilö-
tietolain 523/1999 sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia 
vaatimuksia.

Ennen tutkimusaineiston arkistointia Hengitysliittoon aineistosta on 
poistettava kaikki siinä mahdollisesti olevat tunnistetiedot.   

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimialal-
le.
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Tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite toimitetaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttöön osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosi-
aali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti: hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi

Lisätiedot
Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi
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