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11 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Potilaan toimintakyvyn ja aktiivisuu-
den kirjaamisen laadun parantaminen"

HEL 2022-007829 T 13 02 01

Päätös

Johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemuk-
selle " potilaan toimintakyvyn ja aktiivisuuden kirjaamisen laadun pa-
rantaminen" (yamk-opinnäytetyö). Yhteyshenkilö on vs. johtava ylihoita-
ja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2023 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

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä osa-alueita potilaan toi-
mintakyvystä ja aktiivisuudesta olisi tarpeellista kirjata päivittäisen hoi-
don -seurantalomakkeelle Apottiin. Tarkoituksena on tuottaa kirjaami-
sen ohje hoitajille näiden osa-alueiden kirjaamiseen. Tavoitteena on 
yhtenäistää Helsingin sairaaloiden kirjaamiskäytäntöjä ja parantaa poti-
laan hoitoon osallistuvien henkilöiden ymmärrystä toimintakyvyn ja ak-
tiivisuuden kirjaamisesta Apotissa.

Tiedonantajina on tarkoitus hyödyntää hoitohenkilökuntaa, fysiotera-
peutteja ja lääkäreitä. Eri ammattiryhmien osallistuminen toiminnallisen 
kehittämistutkimuksen vaiheisiin on kuvattu tutkimussuunnitelmassa. 
Rekrytointi tapahtuu yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla ja osallis-
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tuminen perustuu suostumukseen. Aineisto kerätään ryhmähaastatte-
luin, jotka tallennetaan ja litteroidaan. Aineistoa rikastetaan kirjallisesti 
ja anonyymisti käsiteltävin tapausesimerkein. Aineisto analysoidaan si-
sällönanalyysin menetelmin. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmis-
tumisen jälkeen.

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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