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9 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Toimintaterapeutti vauvaperheiden 
tukena - Toimintaterapian ammatillisen osaamisen hyödyntäminen 
vauvaperheiden parissa"

HEL 2022-007636 T 13 02 01

Päätös

Johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutkimuslupahake-
mukselle " Toimintaterapeutti vauvaperheiden tukena - Toimintatera-
pian ammatillisen osaamisen hyödyntäminen vauvaperheiden parissa" 
(amk-opinnäytetyö). Yhteyshenkilö on johtava toimintaterapeutti 
********** 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 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 tavoitteena on tuottaa ja jäsentää tietoa toimintatera-
peuttien ammatillisen osaamisen hyödyntämisestä työskenneltäessä 
vauvaperheiden kanssa. Työn tarkoituksena on kuvailla toimintatera-
peuttien työnkuvaa, roolia ja ammatillista osaamista, kun asiakkaana 
on vauvaperhe

Tiedonantajiksi hyväksytään laillistettuja toimintaterapeutteja, jotka 
työskentelevät vauvaperheiden parissa. Rekrytointi tapahtuu yhteys-
henkilön kanssa sovitulla tavalla ja osallistuminen perustuu henkilökoh-
taiseen suostumukseen. Aineisto kerätään etäyhteydellä tapahtuvalla 
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teemahaastattelulla. Haastattelu tallennetaan ja litteroidaan. Aineisto 
analysoidaan sisällönanalyysin menetelmin. Aineistoa säilytetään sekä 
käsitellään tietoturvallisesti tutkimusryhmän toimesta, tutkimussuunni-
telmassa kuvatulla tavalla. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistut-
tua.

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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