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17 §
Tutkimuslupa, Ammatillinen toimijuus yhteisöohjautuvassa työssä

HEL 2021-008479 T 13 02 01

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan Nelli Puron-
taukselle (Helsingin yliopisto) ammatillinen toimijuus yhteisöohjautu-
vassa työssä - ammatillista toimijuutta mahdollistavat ja rajoittavat teki-
jät –opinnäytetyötä varten. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2021 
saakka.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyössä tutkitaan ammatillista toimijuutta yhteisöohjautuvassa 
työssä. Tutkimuksen kohteena on Keskustakirjasto Oodi. Tutkimusta 
taustoittavat keskeisesti työn murroksen kehityskulut ja megatrendit, 
kuten digitalisaatio, globalisaatio, väestörakenteen muutos, kaupungis-
tuminen ja ilmastonmuutos, mitkä aiheuttavat muutospaineita niin yksi-
löille kuin organisaatioillekin. Aineistonkeruumenetelmänä toimii itse- 
/yhteisöohjautuvien työtapojen parissa työskentelevien työntekijöiden 
haastattelut.

Tutkimus on kvalitatiivinen ja haastattelut järjestetään etäyhteyksien 
välityksellä Teamsin kautta. Haastateltavista ei kerätä erikseen nimiä 
tai muita tunnistetietoja.

Tutkimusaineisto suojataan luvatonta käsittelyä vastaan käyttäjätun-
nuksella ja salasanalla. Rekisterinpidosta vastaa tutkimusluvan saaja. 
Samaten tutkimusrekisteri hävitetään, kun tiedot eivät ole enää tarpeen 
tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmis-
tamiseksi.

Tutkimusluvan saaja sitoutuu siihen, ettei se käytä saamiaan tietoja 
asiakkaan tai henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai hänen läheistensä 
vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen louk-
kaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus, eikä 
luovuta saamiaan henkilötietoja sivulliselle.

Tutkimusluvan saaja luovuttaa valmiista tutkimusraportista kaksi kap-
paletta korvauksetta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan arkistoon ja sen 
palvelun yhteyshenkilölle, mistä aineisto on kerätty. Raportin voi toimit-
taa myös sähköisessä muodossa.

Lisätiedot
Miikka Haimila, erityisasiantuntija, puhelin: 310 28739
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miikka.haimila(a)hel.fi
Tia Jokinen, palveluesimies, puhelin: 050 5413212

tia.jokinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
2 Tutkimuslupahakemus 21.7.2021, liite, tutkimussuunnitelma
3 Tutkimuslupahakemus 21.7.2021, liite, alustava haastattelurunko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 17 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (5)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kirjastopalvelukokonaisuus

18.08.2021

Kirjastopalvelujen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Konepajankuja 3 +35893101691 0201256-6 FI81 8000 1600 4169 53
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi http://www.hel.fi/kirjasto +358931085517 FI01012566

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.08.2021.


