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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-006793

HEL 2018-006793 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Omaishoitajille ja ikään-
tyville omaishoidettaville kohdennetun kinestetiikan voimavaralähtöinen 
toimintamalli" (väitöskirja). Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toi-
mikunta on hyväksynyt tutkimuksen. Opinnäytetyön yhteyshenkilö sosi-
aali- ja terveystoimessa on ylihoitaja Maija Hyttinen. Tutkimuslupa on 
voimassa 31.12.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää ja arvioida jo olemassa olevaa 
omaishoitajille ja ikääntyville omaishoidettaville kohdennettua kineste-
tiikkakurssia vastaamaan kohderyhmän tarpeita päivittäisten toiminto-
jen avustustilanteissa eri elämäntilanteissa. Kohderyhmänä ovat kines-
tetiikkakurssien osallistujat ja ohjaajat. Tutkimus toteutetaan osallista-
vana ja kommunikatiivisena toimintatutkimuksena. Tutkimusaineisto ke-
rätään neljässä vaiheessa 2,5 vuoden aikana. Tutkimusmenetelminä 
ovat kyselylomakkeet, avustustilanteiden havainnointi, teema- ja fokus-
ryhmähaastattelut. Aineisto analysoidaan soveltuvin menetelmin.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkimusryhmää voi vastaisuudessa tarvittaessa täydentää työntekijöil-
lä ehdolla, että salassapitositoumukset toimitetaan sosiaali- ja terveys-
viraston kirjaamoon (diaarinumero HEL 2018-006793

mainittava).

Tutkimuksessa syntyvä henkilörekisteri/tutkimusaineisto hävitetään tai 
arkistoidaan henkilötietolaissa 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).

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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