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33 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Resilienssin ilmeneminen kotihoidon 
lähihoitajilla"

HEL 2020-008266 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan 
********** tutkimukselle ”Resilienssin ilmeneminen kotihoidon lähihoita-
jilla” (pro gradu). Yhteyshenkilö on kotihoitopäällikkö ********** Tutki-
muslupa on voimassa 31.8.2021 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.

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

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata resilienssin ilmenemistä kotihoidon 
työyhteisössä lähihoitajien kokemana. Tutkimustietoa voidaan hyödyn-
tää kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä. Aineisto ke-
rätään teemahaastatteluilla. Tavoitteena on haastatella yhteensä noin 
kymmenentä lähihoitajaa. Osallistujat rekrytoidaan yhteyshenkilön ja 
kotihoitopäälliköiden kautta. Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallis-
tujilta pyydetään kirjallinen suostumus. Haastattelut nauhoitetaan ja lit-
teroidaan. Litteroitu, sähköinen aineisto säilytetään salasanalla suojat-
tuna ilman tunnistetietoja salasanalla suojatussa tiedostossa, haastat-
telutallenteet hävitetään litteroinnin jälkeen. Suostumusasiakirjat säily-
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tetään lukitussa tilassa. Tutkimuksen aineisto hävitetään tietoturvalli-
sesti opinnäytetyön valmistuttua.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja (usealle 
palvelualueelle kohdistuvat tutkimusluvat).
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Taija Puranen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 21352

taija.puranen(a)hel.fi
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