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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-004017
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Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Lähihoitajan kuntoutu-
sosaamisen vahvistuminen kansalaisen toimintakyvyn tukena" (ylempi 
amk). Opinnäytetyön yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on Ki-
velän monipuolisen palvelukeskuksen johtaja Helena Venetvaara-Nur-
mi. Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2019 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on kuvata lähihoitajan 
tulevaisuuden kuntoutusosaamista kansalaisen toimintakyvyn vahvistu-
miseksi. Tavoitteena kuvata, mitä on lähihoitajan kuntoutusosaaminen 
työelämän ja toisaalta koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Tuotokse-
na syntyy kuvaus lähihoitajan kuntoutusosaamisesta kansalaisen toi-
mintakyvyn vahvistumiseksi. Tiedontuottajat valitaan harkinnanvarai-
sesti ja he ovat työelämän asiantuntijoita. Ryhmä on kooltaan 10 – 20 
henkilöä. Aineisto kerätään teemahaastattelujen avulla ja analysoidaan 
sisällönanalyysia käyttäen. Yhteistoiminnallinen kehittäminen tapahtuu 
Stadin aikuisopiston järjestämän työpaikkaohjaajien koulutuksen yhtey-
dessä.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkimuksessa syntyvä tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen val-
mistuttua.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tulok-
sia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Tutkimuksen valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen 
osoite, josta se on luettavissa, sosiaali- ja terveystoimen käyttöön 
(osoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 
00099 Helsingin kaupunki).

Lisätiedot
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Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933
helena.soini(a)hel.fi
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