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15 §
Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-002662

HEL 2018-002662 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Kognitiivisen harjoitte-
lun vaikutus muistisairailla" (väitöskirja, toiminnan kehittäminen). Tutki-
muksen yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on erityissuunnitteli-
ja Helena Soini. Tutkimuslupahakemus on voimassa 31.12.2021 saak-
ka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää toiminnanohjaukseen painottu-
van kognitiivisen harjoittelun vaikutuksia muistisairaiden kognitioon, 
elämänlaatuun sekä palveluiden käyttöön ja kustannuksiin. Tutkimus 
on jatkoa aiemmin tehdylle tutkimukselle (Toiminnanohjausta harjoitta-
van kognitiivisen harjoittelun vaikuttavuus muistisairailla – satunnaistet-
tu, kontrolloitu tutkimus, HEL 2013-016050). Tutkimukselle on myön-
netty HUS-Medisiinisen eettisen toimikunnan puolto 26.9.2012.

Tutkimusta varten tutkijalle myönnetään erilliset katseluoikeudet Helsin-
gin sähköisiin potilastietojärjestelmiin TerveysEffica ja sosiaalitoimen 
Pegasos. Saatuaan tutkimusluvan, tutkija lähettää hakemuslomakkeet 
(Käyttöoikeus ja vaitiolositoumus TerveysEffica ja sosiaalitoimen Pega-
sos asiakas- ja potilastietojärjestelmiin) Helsingin sosiaali- ja terveystoi-
meen käyttäjätunnusten antamista varten.

Tutkimusryhmää voi vastaisuudessa tarvittaessa täydentää työntekijöil-
lä ehdolla, että salassapitositoumukset toimitetaan sosiaali- ja terveys-
viraston kirjaamoon (diaarinumero HEL 2018-002662 mainittava).

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.
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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
Taija Puranen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 24672

taija.puranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus
2 Saate
3 Tutkimussuunnitelma
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)
5 Rekisteriseloste

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Yhteyshenkilö Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4

.


