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97 §
Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-011702

HEL 2018-011702 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan 
********** tutkimuslupahakemukselle "Kenellä on kyky osallistua? Hel-
sinkiläisten jälkihuollossa olleiden nuorten osallistumista tukeneet ja 
heikentäneet tekijät psyykkisessä hyvinvoinnissa, oireissa ja palveluis-
sa" (sosiaalityön väitöstutkimus). Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen 
johtaja myönsi luvan luovuttaa hakijalle jäljempänä kuvattu, Helsingin 
jälkihuoltonuorista koottu aineisto. Tutkimuksen yhteyshenkilönä on 
johtava sosiaalityöntekijä Minna Manelius.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2020 saakka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Väitöstutkimuksen osa-artikkelissa tarkastellaan lastensuojelun jälki-
huollon asiakkaiden psyykkisiä ongelmia ja oireita sekä niiden yhteyttä 
saatuihin palveluihin ja nuoren osallisuuteen omassa asiassaan. Tutki-
muksessa haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: millaiset 
tekijät ennustavat osallisuutta palveluissa, mitkä diagnoosiryhmät saa-
vat palveluita ja mitkä eivät, millaisilla oireilla nuori jää psykiatrian pal-
velujen ulkopuolelle sekä onko diagnooseilla tai oireilla yhteyttä sosiaa-
liseen verkostoon läheisten tai auttajien kanssa?

Tutkimusaineistona on valmis kvantitatiivinen aineisto, jossa on 600 jäl-
kihuollon vuonna 2015 päättäneen nuoren asiakasasiakirjoista sähköi-
selle lomakkeelle kootut tiedot. Ne on kerätty Helsingin neljästä eri tie-
tojärjestelmästä. Aineisto on koodattu ja se sisältää rakenteistettua tie-
toa nuorten taustasta, lastensuojelun asiakkuudesta, hyvinvoinnista, oi-
reista, sosiaalisista suhteista sekä palveluiden käytöstä. Aineistosta ei 
voi tunnistaa yksittäistä asiakasta. Tutkimusaineisto säilytetään tietotur-
vallisella tavalla ja tutkija hävittää saamansa aineiston artikkelin julkai-
sun jälkeen.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Hakija vastaa aineiston tietosuojasta ja tietoturvallisesta käytöstä, säily-
tyksestä ja hävittämisestä. Aineistoa ei saa luovuttaa eteenpäin eikä 
käyttää hakemuksesta poikkeavaa tarkoitusta varten.  

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

Lisätiedot
Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi

Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus,Helsinkiläisten jälkihuollossa olleiden nuorten 
osallistumista tukeneet ja heikentäneet tekijät psyykkisessä hyvinvoin-
nissa, oireissa ja palveluissa

2 Tutkimussuunnitelma, Helsinkiläisten jälkihuollossa olleiden nuorten 
osallistumista tukeneet ja heikentäneet tekijät psyykkisessä hyvinvoin-
nissa, oireissa ja palveluissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Yhteyshenkilö Liite 1

Liite 2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (5)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

23.11.2018

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 97 §.

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 07.12.2018.


