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33 §
Tutkimuslupa tutkimukselle "Ett professionellt perspektiv på våld i 
ungas sällskapsrelationer"

HEL 2022-004527 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tut-
kimukselle ” Ett professionellt perspektiv på våld i ungas sällskapsrela-
tioner” (pro gradu). Opinnäytetyön yhteyshenkilönä on ylihoitaja 
********** Tutkimuslupa 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 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 tavoitteena on selvittää, miten koulumaailman ammattilai-
set näkevät väkivaltaa nuorten seurustelusuhteissa ja miten ammatti-
laiset kokevat mahdollisuuksiaan ennaltaehkäisevään työhön. Tutki-
muskysymykset ovat: 1) Millä tavalla väkivalta nuorten seurustelusuh-
teissa kuvataan ja puhutaan? 2) Millä tavalla ammattilaiset perustelevat 
mahdollisuuksiaan ennaltaehkäisevään työskentelyyn ja interventio-
mahdollisuuksiin? 3) Onko sukupuolella tai iällä vaikutusta nuorten 
saamaan tukeen? Tutkimusaineisto kerätään fokusryhmähaastattelujen 
kautta, toissijaisesti haastattelujen kautta. Haastateltavat ovat koulu-
maailmaan kuuluvat ammattilaiset kuten sosiaalityöntekijät ja kouluter-
veydenhoitajat. Haastateltavat antavat vapaaehtoisen kirjallisen suos-
tumuksen tutkimuksen osallistumiselle. Tutkimuksen valmistuttua kaikki 
tutkimusaineisto hävitetään. 
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Perhepalvelujen johtaja sekä nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön 
johtaja ovat puoltaneet tutkimuslupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja (perhe- ja sosiaali-
palveluihin kohdistuvat tutkimusluvat). 
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