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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2017-001256

HEL 2017-001256 T 13 02 01

Päätös

Arviointitoiminnan johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutki-
muslupahakemukselle "Helsinkiläisten iäkkäiden toimintakyvyn ja hy-
vinvoinnin edistäminen virtuaalisen kotikuntoutuksen avulla" (selvitys). 
Selvitystyön yhteyshenkilö sosiaali- ja terveysvirastossa on kotihoito-
päällikkö Jaana Nummijoki.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on virtuaalisen kotikuntoutuksen pilottihanke, joka toteute-
taan yhteistyössä laitetoimittajan kanssa. Hankkeen kohderyhmänä 
ovat kuntoutussairaalasta kotiutuvat sairaalatasoisessa jatkohoidossa 
ja kuntoutuksessa sekä kotiin kuntoutuksessa olleet ja kotiutuvat hel-
sinkiläiset iäkkäät henkilöt. Hankkeessa seurataan kuntoutuksen ja hoi-
don hyötyä ikäihmiselle kuntoutusjakson aikana ja kotiutumisen jälkeen 
kolme viikkoa kotona. Tutkimusaineistoa kerätään mitaten toimintaky-
kyä sekä keräten tietoa asiakkailta sekä työntekijöitä kyselyjen ja haas-
tattelujen avulla. Pilottihankkeen laajempana tavoitteena on kehittää 
uudenlainen virtuaalikuntoutuksen palvelumalli ikäihmisten kuntoutumi-
seen ja toimintakyvyn edistämiseen.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksessa syntyvä henkilörekisteri hävitetään tai arkistoidaan hen-
kilötietolaissa edellytetyllä tavalla.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveysvirastolle.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tulok-
sia Helsingin sosiaali- ja terveysvirastoon.

Tutkimuksen valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen 
osoite, josta se on luettavissa, sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 
(osoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveysvirasto, PL 10, 
00099 Helsingin kaupunki).

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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