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18 §
Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2017-009791

HEL 2017-009791 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Kognitiivinen stimulaa-
tioterapia muistisairaiden kuntoutuksessa" (muu yliopistollinen tutki-
mus). Opinnäytetyön yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on vas-
taava puheterapeutti Riitta-Leena Manninen.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksessa selvitetään kognitiivisen stimulaatioterapia (CST) -me-
netelmän suomenkielisen version toimivuutta ja sitä, millaisia vaikutuk-
sia menetelmällä on muistisairaiden henkilöiden kielellisiin kykyihin ja 
elämänlaatuun. Tutkimuksessa seurataan Helsingin kaupungin puhete-
rapeuttien muistisairaille vetämää CST-ryhmää syksyllä 2017 sekä vas-
taavaa, Helsingin yliopiston logopedian oppiaineen voimin vedettävää 
ryhmää palvelutalossa syksyllä 2017 ja keväällä - syksyllä 2018. Tutki-
mukseen osallistuvien kielellisiä taitoja ja elämänlaatua mitataan ennen 
ryhmän alkamista, ryhmän loppumisen jälkeen ja vielä 6 viikkoa ryh-
män loppumisen jälkeen. Tutkimuksessa käytetään koeasetelmaa ja 
havainnointia. Tutkimukseen osallistuvilta pyydetään asianmukaiset lu-
vat.

Kuntoutusryhmään osallistuvien henkilöiden potilastiedoista voidaan 
tarvita kielellisten testien tutkimustuloksia, jos ne soveltuvat tutkimuk-
sessa käytettäviksi (jos tutkittavalle on tehty samoja kielellisiä testejä 
juuri ennen tutkimuksen alkamista). Lisäksi voidaan tarvita tutkittavien 
henkilöiden muistisairauteen liittyviä tietoja, joilla varmistetaan heidän 
sopivuutensa tutkimushenkilöiksi (esimerkiksi MMSE- tutkimuspisteet).

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkimusta varten tutkijalle myönnetään erilliset katseluoikeudet Helsin-
gin sähköisiin potilastietojärjestelmiin TerveysEffica ja Pegasos –ter-
veystietojärjestelmä. Saatuaan tutkimusluvan tutkija lähettää hakemus-
lomakkeet (Käyttöoikeus ja vaitiolositoumus TerveysEffica ja Käyttöoi-
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keushakemus ja vaitiolositoumus terveystoimen asiakas- ja potilastieto-
järjestelmiin) Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen käyttäjätunnusten 
antamista varten.

Tutkimuksessa syntyvä henkilörekisteri hävitetään tai arkistoidaan hen-
kilötietolaissa edellytetyllä tavalla.

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

Tutkimuksen valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen 
osoite, josta se on luettavissa, sosiaali- ja terveystoimen käyttöön 
(osoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 
00099 Helsingin kaupunki).

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus 14.9.2017
2 Tutkimussuunnitelma
3 Rekisteriseloste 31.8.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Yhteyshenkilö Liite 1

Liite 2
Liite 3
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 18 §.

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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

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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Seija Meripaasi
sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.10.2017.


