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91 §
Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-011540

HEL 2018-011540 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan 
********** tutkimuslupahakemukselle "Sisäilmasta oireilevien ja sairasta-
vien kohtaaminen sosiaalityöntekijän työssä" (sosiaalityön käytäntötut-
kimus). Tutkimuksen yhteyshenkilönä on johtava erityissuunnittelija 
Kaisa Pasanen.

Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2019 saakka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Tutkimuksessa selvitetään, millaista apua sisäilmasta sairastavat hen-
kilöt ovat hakeneet sosiaalityöntekijöiltä ja miten nämä ovat kokeneet 
pystyvänsä auttamaan kyseisiä asiakkaita. Lisäksi kartoitetaan sitä, 
millaista tietoa sosiaalityöntekijät olisivat tarvinneet kohderyhmän 
asiakkaiden auttamisessa. Tutkimusaineisto kerätään perhe- ja sosiaa-
lipalvelujen sosiaalityöntekijöille suunnatun Webropol-kyselyn avulla, 
jossa ei kysytä henkilötietoja. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Hengi-
tysliiton kanssa. Hengitysliitto säilyttää tutkimusaineiston mahdollisia 
jatkotutkimustarpeita varten. 

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja: 

Tutkittaville suunnattuun informointikirjeeseen on lisättävä maininta, et-
tä tutkimukselle on myönnetty tutkimuslupa (myöntäjä, päivämäärä). Li-
säksi tutkittavia on informoitava siitä, että tutkimusaineisto arkistoidaan 
vailla tunnistetietoja Hengitysliittoon ja että vastaamalla kyselyyn tutkit-
tava antaa arkistoinnille ja aineiston mahdolliselle jatkokäytölle suostu-
muksensa. 

Tutkimusaineisto saattaa sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyssä ha-
kija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, henkilö-
tietolain 523/1999 sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia 
vaatimuksia.

Ennen tutkimusaineiston arkistointia Hengitysliittoon aineistosta on 
poistettava kaikki siinä mahdollisesti olevat tunnistetiedot.   

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimialal-
le.
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Tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite toimitetaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttöön osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosi-
aali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti: hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi

Lisätiedot
Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi

Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus, Sisäilmasta oireilevien ja sairastavien kohtaami-
nen sosiaalityöntekijän työssä

2 Tutkimussuunnitelma, Kokemuksia sisäilmasta sairastavista
3 Informointikirje, käytäntötutkimus sosiaalityöntekijöiden kokemuksista 

sisäilmasta sairastavista
4 Sisäilmasta oireilevien ja sairastavien kohtaaminen, haastattelurunko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Yhteyshenkilö Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 91 §.

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 saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä 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 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

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.
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Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen joh-
taja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.11.2018.


