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10 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Perehdytysvideo turvallisesta lääke-
hoidosta"

HEL 2022-005680 T 13 02 01

Päätös

Johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemuk-
selle " Perehdytysvideo turvallisesta lääkehoidosta" (yamk-
opinnäytetyö). Yhteyshenkilö on ylihoitaja ********** Tutkimuslupa on 
voimassa 31.1.2023 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 tuottaa perehdytysvideo turvallisesta 
lääkehoidosta kotisairaalan toimintaympäristössä. Työn tavoitteena on 
kehittää lääkehoidon perehdytystä kotisairaalassa ja vahvistaa sai-
raanhoitajien varmuutta potilaan kotona tapahtuvan hoitotyön toteutta-
miseen.

Opinnäytetyö toteutetaan toiminnallisena kehittämishankkeena, jonka 
tutkimuksellinen osuus esitetään opinnäytetyön raportissa.  Kehittämi-
sidean ympärille rakentuva aineisto kerätään ideariihityöskentelyllä, jo-
hon osallistujat rekrytoidaan yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla. 
Osallistuminen perustuu suostumukseen. Ideariihen tarkoituksena on 
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tuoda esiin henkilökunnan ajatukset ja toiveet siitä, millainen perehdy-
tysvideo palvelisi mahdollisimman hyvin kohderyhmää.

Ideariihen tuotosten perusteella käsikirjoitetaan video lääkehoidon pe-
rehdytyksestä kotisairaalassa. Video kuvataan kotisairaalan toimiston 
tiloissa ja kuvaustilanteet on näyteltyjä. Videossa ei esiinny tunnistetta-
via paikkoja tai henkilöitä. Video esitetään opinnäytetyön seminaarissa. 
Video luovutetaan kotisairaalan käyttöön, eikä sitä julkaista avoimessa 
verkossa. Opinnäytetyötä varten kerätty aineisto hävitetään opinnäyte-
työn 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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