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182 §
Tutkimuslupa tutkimukseen Vanhusväestöön liittyvät kiireelliset 
sosiaalihuollon tehtävät ja niiden arviointi

HEL 2019-012392 T 13 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja myönsi tutkimusluvan 
********** tutkimukselle ”Vanhusväestöön liittyvät kiireelliset sosiaali-
huollon tehtävät ja niiden arviointi” (pro gradu). Yhteyshenkilöt ovat so-
siaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö ********** Tutkimuslupa on voimas-
sa 31.8.2020 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 tarkastella vanhusväestöön liittyviä sosiaa-
lihuollon kiireellisiä tehtäviä: millaisia tehtävät ovat, miten niitä arvioi-
daan sosiaalityön näkökulmasta, miten palvelujärjestelmä vastaa avun-
tarpeisiin, ja minkälaisena vanhusväestön asema näyttäytyy sosiaali-
työn näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla 
sosiaalityöntekijöitä palveluissa, joissa kohdataan äkillisiin kriisitilantei-
siin joutuneita iäkkäitä asiakkaita. Haastattelut toteutetaan ryhmähaas-
tatteluina ja haastateltavien rekrytointi toteutetaan palveluiden esimies-
ten kautta. Haastattelut nauhoitetaan osallistujien suostumuksella. Ää-
nitallenteet hävitetään litteroinnin jälkeen. Tunnisteeton litteroitu aineis-
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to säilytetään tietoturvallisesti ja hävitetään opinnäytetyön valmistumi-
sen jälkeen. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysillä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja (useaan pal-
velukokonaisuuteen kohdistuvat tutkimusluvat).

Lisätiedot
Taija Puranen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 21352

taija.puranen(a)hel.fi
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