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7 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Geriatrisen poliklinikan etäkuntoutuk-
sen vaikuttavuuden arviointi"

HEL 2022-004561 T 13 02 01

Päätös

Johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutkimuslupahake-
mukselle " Geriatrisen poliklinikan etäkuntoutuksen vaikuttavuuden ar-
viointi " (kehittämishanke). Yhteyshenkilö on ylilääkäri ********** Tutki-
muslupa on voimassa 31.12.2023 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

Sosiaali- ja terveystoimialan uramalliohjelmassa tehtävässä kehittämis-
työssä arvioidaan geriatrian poliklinikan etäkuntoutusta, joka on yksikön 
erityinen kehittämishanke vuosina 2020-2023. Kehittämishankkeen ta-
voitteena on kuvata etäkuntoutuksesta hyötyneitä asiakastyyppejä se-
kä selvittää tekijöitä, jotka ovat johtaneet etäkuntoutusjakson keskeyt-
tämisen. Lisäksi tavoitteena on arvioida etäkuntoutuksen vaikuttavuut-
ta.  

Aineisto kerätään ilman tunnistetietoja geriatrian poliklinikan ja fysiote-
rapian kirjauksista asiakas- ja potilastietojärjestelmästä, geriatrian po-
liklinikkaan hoitosuhteessa olevien ja etäkuntoutusta saaneiden asiak-
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kaiden tiedoista. Aineisto koostuu demografista tiedoista, diagnoositie-
doista ja kuntoutukseen liittyvistä mittaustuloksista.

Kehittämistyö tehdään osana virka- tai työtehtäviä ja on yksikön tavan-
omaista kehittämistoimintaa. Tuloksia hyödynnetään toimialan sisäi-
sessä koulutuksessa sekä toiminnan kehittämisessä. Tuloksista rapor-
toidaan myös kirjoittamalla artikkeleja suomenkielisiin ammattijulkaisui-
hin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää johtajalääkäri (Helsingin sairaalaa koskevat tutkimuk-
set).
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