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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2017-013309

HEL 2017-013309 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Digitala möjligheter i 
brännskadepatientens rehabilitering".

Hakijalle myönnetään ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten lu-
pa kerätä tutkimustietoa sähköisen kyselyn ja mahdollisen työpajatyös-
kentelyn avulla. Tutkimustietoa kerätään niiltä fysioterapeuteilta ja toi-
mintaterapeuteilta, jotka ovat vuosina 2016-2017 hoitaneet palovam-
makeskuksesta siirtyneiden palovammapotilaiden jatkokuntoutusta Hel-
singissä. Hakija arvioi tutkimuksen vastausajaksi 10 minuuttia. 

Tutkimuksen yhteyshenkilö on Tuija Arvo.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2018 asti.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa fysioterapeuttien ja toimintate-
rapeuttien näkemyksiä siitä, millaiset digitaaliset palvelut voisivat olla 
hyödyksi palovammapotilaan jatkokuntoutuksessa. Tutkimuksessa sel-
vitetään myös millaisista ohjeista, ohjauksesta ja tuesta fysioterapeutit 
ja toimintaterapeutit kokevat hyötyvänsä. Jatkokuntoutuksesta vastaa-
vien henkilöiden tiedot ovat rekisteröity palovammakeskuksen toimesta 
ja tutkimuslupahakijan on tarkoitus ottaa yhteyttä näihin kaikkiin henki-
löihin. Helsinki on osa tutkimusta ja tutkimus osa Virtuaalisairaala-kärki-
hanketta.

Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Kaikki ke-
rättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti eikä henkilöllisyys tule ilmi 
missään vaiheessa.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tietoja saa käyttää vain hakemuksessa mainittua tutkimusta varten.

Tutkimusraportissa tai muulla tavoin ei saa ilmaista tutkittujen asiakkai-
den, työntekijöiden eikä palvelupisteiden tunnistetietoja.

Tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite toimitetaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttöön osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosi-
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aali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti: 
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lisätiedot
Ilona Fagerström, suunnittelija, puhelin: 09 310 44913

ilona.fagerstrom(a)hel.fi
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