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4 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Päivittäisjohtamisen kehittäminen 
osastolla"

HEL 2022-002040 T 13 02 01

Päätös

Johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemuk-
selle " Päivittäisjohtamisen kehittäminen osastolla" (yamk-
opinnäytetyö). Yhteyshenkilö on vs. johtava ylihoitaja ********** Tutki-
muslupa on voimassa 31.5.2023 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 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 päivittäisjohtamisen kehittäminen 
osastolla. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa hoitotyön johdon 
aikaisemmista kokemuksista laadun- ja henkilöstönhallinnasta sekä po-
tilasvirtojen hallinnasta, ja miten näitä asioita tulisi osastolla tulevaisuu-
dessa seurata ja hallita. Opinnäytetyö tehdään osana Laakson yhteis-
sairaalahanketta.

Osallistujat rekrytoidaan yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla. Osal-
listuminen perustuu kirjallisesti annettuun suostumukseen. Aineisto ke-
rätään teemahaastatteluilla, jotka toteutetaan ajantasaiset koronapan-
demiasta annetut ohjeet huomioiden. Aineistoa käsitellään ja hallitaan 
tutkimussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Haastattelut nauhoitetaan ja 
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litteroidaan. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysin menetelmin. Ai-
neisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää johtajalääkäri (Helsingin sairaalaa koskevat tutkimuk-
set).
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