
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -
palvelukokonaisuus

26.01.2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

5 §
Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-000582

HEL 2018-000582 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "HELppiSeniorin palve-
lutarpeen arvioinnin kehittäminen ikäihmisen toimintakyvyn vahvistumi-
seksi" (ylempi amk opinnäytetyö). Opinnäytetyön yhteyshenkilö sosiaa-
li- ja terveystoimessa on projektipäällikkö Eeva Raulos. Tutkimuslupa-
päätös on voimassa 1.6.2019 saakka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät HELppiSeniorin 
palvelutarpeen arvioinnissa edistävät ja mitkä tekijät rajoittavat toimi-
juuden edistymistä toimintakyvyn vahvistumiseksi ikäihmisten kuvaa-
mana, ja vastaavasti työntekijöiden näkökulmasta. Tavoitteena on tuot-
taa kuvaus toimijuutta edistävästä HELppiSeniori palveluntarvearvioista 
ikäihmisen toimintakyvyn vahvistamiseksi. Opinnäytetyön aineisto kerä-
tään haastattelemalla iäkkäitä asiakkaita, joilla on taustalla HELppiSe-
niorin palveluntarvearvio vuoden 2018 aikana ja jotka ovat kognitiivisilta 
kyvyiltään kykeneviä osallistumaan haastatteluun. Haastattelu toteute-
taan puolistrukturoituna teemahaastatteluna. HELppiSeniorin palvelu-
tarpeen arviointia tekevä henkilö antaa kriteerit täyttäville asiakkaille 
tiedotteen ja suostumusasiakirjan, ja asiakkaat ottavat yhteyttä opin-
näytetyöntekijöihin. Työntekijöiden aineisto kerätään kehittämistyöryh-
män tapaamisista. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 
siitä pyydetään kirjallinen suostumus. Tutkimusaineisto säilytetään luki-
tussa tilassa ja hävitetään aineiston analysoinnin jälkeen.

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.
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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).
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Taija Puranen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 24672

taija.puranen(a)hel.fi
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