
Myönnetyt tutkimusluvat 2020 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Myönnetty tutkimus- ja opinnäytetyöluvat vuonna 2020

Vuonna 2020 Keski-Uudenmaan sotessa on myönnetty 58 tutkimus- ja opinnäytetyölupaa.

Myönnetyt tutkimus- ja opinnäytetyöluvat palvelualueittain 2020

27 % aikuisten mielenterveys-, päihde- ja 

sosiaalipalvelut

29 % ikäihmisten ja vammaisten palvelut (Ikva)

11 % konsernipalvelut/hallinnolliset palvelut (Keukonserni)

33 % terveyspalvelut ja sairaanhoito (Tepasa)

Tutkimuksen tai opinnäytetyön taso 2020

32 % AMK-opinnäytetyö

25 % YAMK-opinnäytetyö

20 % muut

16 % maisterintutkielma

7 % väitöskirja

Myönnetyt tutkimus- ja opinnäytetyöluvat aihealueittain 2020

24 kpl palveluprosessin kehittäminen

19 kpl toiminnan analyysi

10 kpl palvelujärjestelmän kehittäminen

5 kpl arviointi



Tutkimuksen nimi Tutkimuspaikka/-

organisaatio

Tutkimuksen/ 

opinnäytetyön 

taso

Palvelualue

Lääkehoidon arvioinneissa havaitut lääkitysriskit tehostetun 

palveluasumisen yksikössä (Palvelukeskus Nurmilintu,Nurmijärvi)

Helsingin yliopisto Muut Tepasa ja Ikva

Lääkehoidon arvioinneissa havaitut lääkitysriskit tehostetun 

palveluasumisen yksikössä (Kauniston palvelukeskus)

Helsingin yliopisto Muut Tepasa ja Ikva

Lääkityspoikkeamat Keusoten tehostetun palveluasumisen 

yksiköiden Haipro-aineistossa 1.1.-31.12.2019

Helsingin yliopisto Maisterintutkielma Ikva

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuvaukset palvelutarpeen 

arvioinnin asiakirjoissa

Helsingin yliopisto Maisterintutkielma Miela

Sote-palvelut läpinäkyviksi: Palvelu- ja tietointegraatio 

yhtenäisen tietomallin ja yhdistetyn tietopohjan avulla

HUS / THL Muut Keukonserni

Kokemuksia TOIWOSTA. Asiakaslähtöinen ja osallistava arviointi 

päihdekuntoutyksessa

Hämeen 

ammattikorkeakoulu

YAMK opinnäytetyö Miela

Miltä tuntui tulla töihin, miltä tuntui töiden jälkeen? 

Osallisuuden vahvistaminen mielenterveyskusntoutujien 

työtoiminnassa

Hämeen 

Ammattikorkeakoulu

AMK opinnäytetyö Miela

Valmentava johtajuus ja työn mielekkyys Hämeen 

Ammattikorkeakoulu

YAMK opinnäytetyö Keukonserni

Havaitsematta tai huomiotta jääneet asiat akuuttihoidossa: 

iäkkään potilaan itsenäinen lääkehoidon hallinta, 

muistihäiriöiden ja masennuksen oireet, toimintakyky kotona ja 

jatkohoito

Itä-Suomen yliopisto Väitöskirja Tepasa

Effectiveness of Knowledge Management in Health and Social 

care

Itä-Suomen yliopisto Muut Keukonserni

Hoivakodeissa tapahtumatta jäänyt hoitotyö hoitohenkilöstön 

arvioimana

Itä-Suomen yliopisto Maisterintutkielma Ikva

Perhe-mimin (vuorovaikutusintervention) hoidollinen merkitys 

perheneuvolakonteksteissä

Jyväskylän yliopisto Muut Miela

Fysioterapian merkitys alaselkäkivusta toipumisessa ja 

mahdollisessa liikkumisen pelossa sekä fysioterapeuttien ja 

kouluttajien haastattelut fysioterapian 

suoravastaanottotoimintaan liittyen

Jyväskylän yliopisto Väitöskirja Tepasa

Omaohjaajatyöskentely perhetukikeskus Auerkulman 

vastaanottoykikössä ja lastenkodissa

Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu, 

XAMK

AMK opinnäytetyö Miela

Kotona tapahtuva akuutti hoidon tarpeen arviointi ja 

akuuttihoito - Kotisairaalan ja ensihoidon ja yhteistyö Keusoten 

alueella: Toiminnan vaikuttavuusseuranta 2019-2020

Keuoste, HUs ensihoito, 

Keski-Uudenmaan 

pelastuslaitos

Muut Tepasa



Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen 

budjetin kokeiluhanke

Keusote Muut Ikva

Sosiaalisten hoivarobottien hyödyt Keski-Uudenmaan 

terveyskuntayhtymän ikääntyneiden kotihoitopalveluissa

LAB-ammattikorkeakoulu YAMK opinnäytetyö Ikva

Selkokielinen käsityöopas kehitysvammaisten vapaa-ajan 

toimintaan

LAB-ammattikorkeakoulu AMK opinnäytetyö Ikva

Päihdeopas Kotirinteen ohjaajien työn tueksi ja avuksi LAB-ammattikorkeakoulu AMK opinnäytetyö Miela

Lapsi suojelun kohteena- Lastensuojeluasiakkuuden kriteerit 

käytännön sosiaalityössä

Lapin yliopisto Maisterintutkielma Miela

Hoidon tarpeen arviointi: Hengitysvaikeus, huimaus ja yleistilan 

lasku

Laurea-

ammattikorkeakoulu

AMK opinnäytetyö Tepasa

Sepsikseen liittyvät riskitekijät ja varhaisten merkkien 

tunnistaminen terveyskeskuksen akuuttivastaanotolla hoitajien 

näkökulmasta

Laurea-

ammattikorkeakoulu

AMK opinnäytetyö Tepasa

Ammattitaitojen kehittäminen sairaanhoitajana kotihoidon 

ympäristössä

Laurea-

ammattikorkeakoulu

AMK opinnäytetyö Ikva

Halkaistun Lasikuitusaapaskipsin teko-ohje Laurea-

ammattikorkeakoulu

AMK opinnäytetyö Tepasa

Silmävammojen hoito-ohje perusterveydenhuollon 

akuuttivastaanoton sairaanhoitajille

Laurea-

ammattikorkeakoulu

AMK opinnäytetyö Tepasa

Kokemuksia COVID-19 viruksen aiheuttaman epidemian 

vaikutuksista syrjäytymysvaarassa olevien henkilöiden palvelujen 

saavutettavuuteen

Laurea-

ammattikorkeakoulu

AMK opinnäytetyö Keukonserni

Asiakastyytyväisyystutkimus - Tuusulan terveyskeskus 

vastaanottopalvelut

Laurea-

ammattikorkeakoulu

AMK opinnäytetyö Tepasa

Välitön ja välillinen asiakastyö Keusoten kotihoidossa - 

yhtenäistämistä Lean menetelmin

Laurea-

ammattikorkeakoulu

YAMK opinnäytetyö Ikva

Sairaanhoitajan työnkuvan muutos-Proaktiivinen työtapa 

asiakkaan elämäntapamuutoksen tukemisessa

Laurea-ammattikorkeakoulu AMK opinnäytetyö Tepasa

Vakiodun toimitamallin kehittäminen Keuosten intervallihoitoon 

omaishoidettavie toimintakyvyn tukemiseksi

Laurea-ammattikorkeakoulu YAMK opinnäytetyö Ikva

SOTE-SILTA -hankkeen arviointitutkimus - työelämän näkökulma Metropolia 

Ammattikorkeakoulu

Muut Ikva

Onnistumisen tekijät lastensuojelussa ja lapsiperheiden 

sosiaalityössä: asiakkaiden ja läheisten, työntekijöiden sekä 

johdon ja päätöksentekijöiden näkökulmasta

Metropolia 

Ammattikorkeakoulu

YAMK opinnäytetyö Miela

Kotihoito ja palveluasuminen: Henkilökunnan osaaminen suun 

oglemien havaitsemisessa ja päivittäisessä suunhoidossa

Metropolia 

Ammattikorkeakoulu

AMK opinnäytetyö Ikva



Ikääntyvä potilas kotisairaalaan ilman päivystyksessä käyntiä Metropolia 

Ammattikorkeakoulu

YAMK opinnäytetyö Tepasa

Lasten lääkinnällisen kuntoutuksen prosessikuvaus ja 

digipalveluiden kehittäminen osana prosessia Keski-Uudenmaan 

sote-kuntayhtymässä

Metropolia 

Ammattikorkeakoulu

YAMK opinnäytetyö Tepasa

Haavahoitajien ja neuvolan terveydenhoitajien kokemuksia 

TerveyskyläPRO verkkopalvelun käytöstä Keski-Uudellamaalla

Metropolia 

Ammattikorkeakoulu

YAMK opinnäytetyö Miela

Tukiohjaajan rooli kehitysvammaisen osallisuuden tukemisessa Metropolia 

Ammattikorkeakoulu

YAMK opinnäytetyö Ikva

Yhteisöllisen kasvihuonetoiminnan kehittäminen 

mielenterveyskuntoutujien työtoiminnassa yhteiskehittämisen 

keinoin

Satakunnan 

ammattikorkeakoulu

AMK opinnäytetyö Miela

Validation and Clinical Evaluation of a Digital Wound 

Management Checklist

Satakunnan 

ammattikorkeakoulu

YAMK opinnäytetyö Tepasa

Lean-muutosjohtamisen haasteet ja mahdollistajat julkisissa sote-

palveluissa

Tampereen yliopisto Väitöskirja Keukonserni

Kiusaamiskokemukset lasten ja nuorten näkökulmasta Tampereen yliopisto Maisterintutkielma Miela

Miksi perheemme on lastensuojelun asiakkaana? - 

Tapaustutkimus systeemisestä lastensuojelun toimintamallista

Tampereen yliopisto Maisterintutkielma MIela

Hoitohenkilöstön moniammatillinen yhteistyö suun 

terveydenhuollon ja kiire- ja kiireettömän vastaanoton 

hoitohenkilöstön kokemana

Tampereen Yliopisto Maisterintutkielma Tepasa

Tapaustutkimus valmentavien lähiesimiesten työhyvinvoinnista Tampereen yliopisto Muut Ikva


