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144 §
Tutkimuslupa tutkimukseen Sairaanhoitajien ammattipätevyyden 
arviointi

HEL 2019-011504 T 13 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja myönsi tutkimusluvan 
********** tutkimukselle ”Sairaanhoitajien ammattipätevyyden arviointi” 
(kehittämishanke). Yhteyshenkilö on kehittämissuunnittelija ********** 
Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2021 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

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 tuottaa tietoa sairaanhoitajien ja tervey-
denhoitajien itsearvioidusta ammattipätevyyden tasosta eri palveluissa. 
Lisäksi tavoitteena on määritellä moniammatillisissa tiimeissä työsken-
televien sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien optimaalinen osaamisen 
taso. Tutkimuksessa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston hoitotieteen 
laitoksen kanssa. Aineisto kerätään sähköisenä kyselynä käyttäen 
suomenkielistä NCS-mittaria (Nursing Competence Scale). Lisäksi vali-
tuissa palveluissa esimiesryhmä tekee optimaalisen osaamisen määrit-
telyn mittarin avulla. Informointikirje ja linkki kyselyyn ja lähetetään 
kohderyhmälle esimiesten kautta. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja. 
Anonyymi aineisto säilytetään salasanalla suojattuna sähköisessä 
muodossa tutkimusryhmän tiedostossa. Aineisto analysoidaan tilastolli-
sesti, ja raportoidaan sekä omassa organisaatiossa että kansallisina ja 
kansainvälisinä artikkeleina.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja (koko toi-
mialaa koskevat tutkimusluvat).

Lisätiedot
Taija Puranen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 21352

taija.puranen(a)hel.fi
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