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2 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Esihenkilön roolin ja työhyvinvoinnin 
erityispiirteet itseohjautuvalla työkentällä"

HEL 2022-001794 T 13 02 01

Päätös

Idän palvelualueen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutki-
muslupahakemukselle "Esihenkilön roolin ja työhyvinvoinnin erityispiir-
teet itseohjautuvalla työkentällä" (yamk-opinnäytetyö). Yhteyshenkilö 
on kotihoitopäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 30.11.2022 
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 muiden lakien ja asetusten tutkijalle aset-
tamia 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 tarkoituksena on selvittää, millaisena itsenäistä työtä te-
kevät työntekijät kokevat itsenäisen työn roolin, työhyvinvointinsa sekä 
lähimmän esihenkilön roolin ja tuen omalle työlleen. Tavoitteena on, et-
tä tutkimus antaa tietoa itsenäisen työn lähiesihenkilön johtamisesta 
työntekijän kokemana. 

Osallistujien rekrytointi tapahtuu yhteyshenkilön kanssa sovitulla taval-
la. Osallistuminen perustuu henkilökohtaiseen suostumukseen. Aineis-
to kerätään ja analysoidaan kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan 
sähköinen kysely, johon vastataan nimettömästi. Tämän jälkeen aineis-
toa rikastetaan muutamalla yksilöhaastattelulla, jonka teemat nousevat 
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sähköisen kyselyn vastauksista. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroi-
daan. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysin menetelmin. Aineisto 
hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää Idän palvelualueen johtaja (idän palvelualetta koskevat 
tutkimukset).
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