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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-000467
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Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Avoimen muistiryhmän 
toimintamalli palvelukeskuksessa" (ylempi amk opinnäytetyö). Opinnäy-
tetyön yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on johtaja Riitta 
Kauppila. Tutkimuslupapäätös on voimassa 1.6.2019 saakka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää palvelukeskuksien avoimien 
muistiryhmien asiakkaiden ja heidän omaistensa kokemuksia muistiryh-
mästä, kartoittaa heidän toiveitaan ryhmän suhteen sekä selvittää mi-
ten avoimen muistiryhmän toimintaa voisi kehittää muistiasiakkaan ja 
heidän omaisensa näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutetaan haastatte-
lemalla. Avoimen muistiryhmän ohjaajat valitsevat asiakkaita, joiden he 
katsovat kykenevän osallistumaan tutkimukseen, ja antavat heille tiedo-
te- ja suostumuslomakkeen. Osalla ryhmiin osallistuvista ei ole vielä 
muistisairausdiagnoosia, vaan he ovat joko menossa muistitutkimuksiin 
tai tutkimukset ovat käynnissä. Osallistujilla on mahdollisuus perua 
osallistumisensa missä vaiheessa tahansa, eikä syytä tarvitse kertoa. 
Asiakkailta pyydetään ainoastaan nimi ja puhelinnumero, muita henki-
lötietoja ei kysytä. Aineisto käsitellään luottamuksellisena, eikä haasta-
teltavien henkilöllisyys paljastu raportoinnissa. Haastattelut nauhoite-
taan ja litteroidaan, ja tämän jälkeen aineisto hävitetään. 

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

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 
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osoite, josta se on luettavissa, sosiaali- ja terveystoimen käyttöön 
(osoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 
00099 Helsingin kaupunki).
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