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2 §
Tutkimuslupa tutkimukseen opetusvideo kutsuntalautakuntatyöstä 
uusille kunnan edustajille

HEL 2019-012018 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tut-
kimukselle ”Opetusvideo kutsuntalautakuntatyöstä uusille kunnan 
edustajille” (AMK-opinnäytetyö). Yhteyshenkilöt ovat johtava ohjaaja 
********** johtava sosiaalityöntekijä ********** ja osastonhoitaja ********** 
Tutkimuslupa on voimassa 31.8.2020 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

Tutkimuksen tarkoituksena on laatia uusille kunnan edustajille opetus-
video kutsuntalautakuntatyöstä. Kunnan edustajilla tarkoitetaan Helsin-
gin kaupungin nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön sekä lastensuo-
jelun työntekijöitä, jotka on valittu tehtävään kunnan edustajiksi. Aineis-
to on kerätty videokuvaamalla 20.11.2019 järjestetyn kutsuntatilaisuu-
den todellisia ja näyteltyjä tilanteita. Aineiston videoinnista vastaa Puo-
lustusvoimat, joka myös huolehtii alkuperäisen videomateriaalin käsitte-
lyn tietoturvasta. Kaupungin työntekijät ovat antaneet suostumuksensa 
siihen, että he ovat tunnistettavissa valmiilta opetusvideolta. Suostu-
musasiakirjat sekä muu kerätty aineisto tuhotaan tutkimuksen valmis-
tuttua, kuitenkin viimeistään 31.8.2020.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja.

Lisätiedot
Katariina Kuusi, suunnittelija, puhelin: 310 27042

katariina.kuusi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus 17.11.2019
2 Tutkimuslupahakemus 17.11.2019, liite, tutkimussuunnitelma
3 Tutkimuslupahakemus 17.11.2019, liite
4 Tutkimuslupahakemus 17.11.2019, liite, tietosuojaseloste
5 Tutkimuslupahakemus 17.11.2019, liite, tietosuojaseloste

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Yhteyshenkilöt Liite 1
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Liite 3
Liite 4
Liite 5
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