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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2017-011453
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Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Kotona asuvan ikäänty-
neen ruokailu ja ravitsemus" (muu tutkimus: osa selvityshanketta). 
Opinnäytetyön yhteyshenkilönä sosiaali- ja terveystoimialalla on pohjoi-
sen palvelualueen vs. johtaja Eeva Sandelin.

Päätöksen perustelut

Tutkimus toteutetaan osana laajaa "Ikäihmisten ruokapalvelut muuttu-
vassa toimintaympäristössä” -selvityshanketta, jota rahoittaa vuosina 
2017-2018 valtioneuvoston kanslia. Hankkeen päätavoitteena on tuot-
taa kattava kuva ikääntyneiden ruokapalveluiden nykytilasta sekä suo-
situksia ja ehdotuksia siitä, miten ruokapalveluja tulee kehittää tuke-
maan ikääntyneiden kotona asumista. Tällä kyselytutkimuksella tuote-
taan tietoa hankkeelle. Tavoitteena on tuottaa tietoa kotona asuvien 
ikääntyneiden syömisestä, ruokailun järjestämisestä ja ruokapalveluko-
kemuksista ikääntyneiden itsensä kertomana. Lisäksi selvitetään eri-
laisten ateriapalvelujen vahvuuksia ja kehittämiskohteita ikääntyneiden 
näkökulmasta.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimialal-
le.

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 terveystoimialan käyttöön 
(osoite: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 
00099 Helsingin kaupunki).

Lisätiedot
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