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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-010849
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Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Muistioireisten (MCI) 
kuntoutujien elämäntapaohjaus ryhmässä" (muu: toiminnan kehittämis-
hanke). Tutkimustyön yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on 
johtaja Maria Sarkio. Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää Helsingin kaupungin moni-
puolisessa palvelukeskuksessa toteutettavaksi soveltuva muistioireis-
ten ryhmäkuntoutusohjelma elämäntapaohjaukseen. Ohjelma rakenne-
taan Finger-tutkimuksessa saatujen kokemusten pohjalta. Ryhmäohjel-
ma sisältää 12 tapaamiskertaa, jotka sisältävät liikunta-, ravitsemus- ja 
kognitiivista ohjausta. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena on tukea muis-
tioireisen arjessa selviytymistä, kotona asumista, vertaistuen saamista 
ja monipuolisen palvelukeskuksen toimintaan kiinnittymistä. Kuntoutu-
jien valinta ohjelmaan tehdään geriatrian poliklinikalla muistitutkimuk-
sissa käyneistä MCI-potilaista. Ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan kun-
toutujien fyysistä suorituskykyä sekä kognitiivisia taitoja ja elämänlaa-
tua testaamalla. Ohjelma nivoutuu osaksi geriatrian poliklinikan muisti-
tutkimuksia, hoitoa ja seurantaa.

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 Helsingin kaupungin 
kirjaamoon (diaarinumero HEL 2018-010849 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).
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