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12 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Asiakkaiden kokemuksia toimintatera-
pian työkyvyn arvioinnista ja sinne ohjautumisesta"

HEL 2022-008651 T 13 02 01

Päätös

Johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutkimukselle 
"Asiakkaiden kokemuksia toimintaterapian työkyvyn arvioinnista ja sin-
ne ohjautumisesta" (AMK-opinnäytetyö). Tutkimuksen yhteyshenkilö on 
vastaava toimintaterapeutti ********** Tutkimuslupa 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 muun voimassa olevan lainsäädännön tut-
kijalle asettamia vaatimuksia. Hankkeessa tulee huomioida tietosuoja-
lain 31 §:n 3 momentin vaatimus vaikutustenarvioinnin tekemisestä ja 
sen lähettämisestä tietosuojavaltuutetulle.

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 kartoittaa työttömien asiakkaiden ko-
kemuksia toimintaterapian työkyvyn arvioinnista, sinne ohjautumisesta 
ja arvioinnin oikea-aikaisuudesta. Opinnäytetyön aineisto kerätään 
haastattelujen kautta. Opinnäytetyöhön rekrytoidaan työntekijöiden 
kautta 3-6 haastateltavaa. Haastatteluihin osallistuminen perustuu va-
paaehtoisuuteen ja osallistujilta pyydetään kirjalliset suostumukset. 
Asiakkaiden rekrytoinnista ja haastattelujen toteutuksesta tulee sopia 
riittävällä tavalla yhteyshenkilön kanssa. Asiakkaiden rekrytointi ja 
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suostumusten pyytäminen tulee toteuttaa siten, ettei osoitetietoja kat-
sota tai luovuteta tietojärjestelmästä. Kaikki aineisto säilytetään tieto-
turvallisesti tietoturvaselosteen mukaisesti ja hävitetään opinnäytetyön 
valmistuttua. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää johtajalääkäri palvelujensa osalta.

Lisätiedot
Mia Mäntymaa, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 72924

mia.mantymaa(a)hel.fi
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