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3 §
Tutkimuslupa LASTEN TUKI - pitkittäistutkimukseen

HEL 2019-013187 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tut-
kimusryhmälle tutkimukseen "LASTEN TUKI - pitkittäistutkimus lasten-
suojelutoiminnan kustannus-vaikuttavuudesta sekä SIB-mallin soveltu-
vuudesta ehkäisevän työn rahoitukseen" (THL). Tutkimuksen yhteys-
henkilöt ovat perheiden erityispalveluiden päällikkö ********** ja lasten-
suojelun päällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 1.1.2033 asti.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja asetuksen, tieto-
suojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle aset-
tamia vaatimuksia.

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

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit 
tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen
intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi osallistuu Lapset SIB-hankkeeseen. 
Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen pitkittäistutkimuksessa selvitetään 
Lapset-SIB -hankkeissa rahoitettujen toimintamallien kustannus-vaikut-
tavuutta, vaikutuksia lasten psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä SIB-
mallin soveltuvuutta kuntien ja maakuntien ehkäisevän työn rahoituk-
seen. Tutkimuksen avulla on mahdollista seurata tutkimukseen osallis-
tuvien lasten tilannetta 12 vuoden kuluttua. Tutkimuksella pyritään 
saamaan tietoa tulevaisuuden palvelujen suunnitteluun. 

Helsingin osatutkimuksessa tutkimusmateriaali koostuu: vanhempien 
näkemyksistä lasten käyttäytymisestä ja tunne-elämästä SDQ-mittarin 
avulla, palvelutuottajien (SOS-lapsikylä, Vamos) tekemät arviot lapsen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

08.01.2020

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

ja perheen tilanteesta, lasten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen käyttö ja niiden kustannukset ja SIB:stä rahoitettavat palve-
lut sekä kaupungin johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta ja päätök-
senteosta vastaavien henkilöiden haastattelut (kaupungin työntekijät, 
THL/kuntaliitto). 

Tutkimuksessa kerätään henkilötietoja, joiden käsittelyä kuvataan tar-
kemmin tutkimuksen rekisteriselosteessa. Henkilötietoja ei käsitellä tut-
kimuksen analyysivaiheessa. Tietoja kerätään huoltajan suostumuksel-
la. Tutkimuksessa pyydetään kirjallinen suostumus vanhemmilta ja tut-
kimuksen voi halutessaan keskeyttää. Tutkimuksen liitteissä kuvataan 
tarkemmin tutkimuseettisiä näkökulmia. Tutkimus on saanut puollon 
THL:n eettiseltä toimikunnalta (12.12.2018). 

Lisätiedot
Ilona Fagerström, suunnittelija, puhelin: 09 310 44913

ilona.fagerstrom(a)hel.fi
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