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8 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Virtuaalinen reittiohjelmisto sisäkun-
toilijoille, käyttäjäkokeilu"

HEL 2022-004082 T 13 02 01

Päätös

Idän palvelualueen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutki-
muslupahakemukselle " Virtuaalinen reittiohjelmisto sisäkuntoilijoille, 
käyttäjäkokeilu" (kehittämishanke). Yhteyshenkilö on johtaja ********** 
Tutkimuslupa on voimassa 31.1.2023 saakka.

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, tie-
tosuojalain (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

Käyttäjäkokeilu tehdään HIPPA-Remote -hankkeessa ja sen tarkoituk-
sena on saada lisää tietoa Medekan kehittämän reittiohjelman hyödyis-
tä käyttäjille, soveltuvuudesta erilaisiin käyttöympäristöihin sekä ideoita 
uusista käyttötavoista. Saatuja tietoja hyödynnetään reittiohjelman jat-
kokehittämisessä ja markkinoinnissa. 

Kokeiltavan virtuaalisen reittiohjelman avulla ikäihmisiä motivoidaan 
omatoimiseen sisäliikuntaan lisäämällä mielenkiintoa ja mielekkyyttä 
harjoitteluun. Valittavana on useita erilaisia reittejä, joista kukin käyttäjä 
voi valita mieleisensä seurattavan harjoittelun aikana. 

Seniorikeskuksessa toteutettava käyttäjäkokeilu on suunniteltu yhteis-
työssä HIPPA-Remote –hankkeen ja Medekan kanssa. Osallistujat rek-
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rytoidaan yhteyshenkilö kanssa sovitulla tavalla. Tutkimusaineistoa ke-
rätään henkilökunnalta kyselyllä ja reittiohjelman kokeilijoilta haastatte-
luilla sekä havainnoimalla. Aineistoa keräävät Metropolia AMK:n opis-
kelija-assistentit, aineisto kerätään ilman tunnistetietoja.  Aineisto ana-
lysoidaan sisällönanalyysin menetelmin. Mahdolliselle määrälliselle ai-
neistolle tehdään yksinkertaiset määrälliset analyysit. Anonyymi tutki-
musaineisto arkistoidaan kehittämistyöstä vastaavan Metropolia AMK:n 
suojattuun verkkoon mahdollista jatkotutkimusta varten.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää idän palvelualueen johtaja (idän palvelualuetta koske-
vat tutkimukset).

Lisätiedot
Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46595

mari.riila(a)hel.fi
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1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
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