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9 §
Tutkimuslupa tutkimukseen "Alle 13-vuotiaiden neuropsykiatrisesti 
oireilevien lasten palvelupolkuskenaarioiden laskeminen"

HEL 2022-007846 T 13 02 01

Päätös

Hallintopäällikkö myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahake-
mukselle "Alle 13-vuotiaiden neuropsykiatrisesti oireilevien lasten pal-
velupolkuskenaarioiden laskeminen" (YAMK-opinnäytetyö). Opinnäyte-
työn yhteyshenkilöinä ovat projektipäällikkö ********** ja johtava control-
ler ********** Tutkimuslupa on voimassa 28.2.2023 asti.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tie-
tosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tut-
kijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tulok-
sia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit 
tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen 
intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on alle 13-vuotiaiden neuropsykiatrisesti 
oireilevien lasten ja nuorten sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden 
skenaarioiden määrittely ja niihin liittyvien kustannusten laskeminen, 
ennustaminen ja vaihtoehtojen vertaileminen. Tutkielman tavoitteena 
on selvittää, mitkä tekijät ennustavat korkeita asiakaskohtaisia kustan-
nuksia ja miten eri palvelupolkuskenaariot vaikuttavat kohdeasiakkai-
den hyvinvointiin. Kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden ja mallinnusten 
pohjalta on tarkoitus rakentaa kohdeasiakkaille suunnattu palvelupolku.

Talouden ja toiminnan suunnittelu luovuttaa tutkijalle arvioituja talous-
tietoja neuropsykiatrisesti oireilevien alle 13-vuotiaiden hoidosta. Tut-
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kimusaineisto ei sisällä kohderyhmän asiakkaiden henkilötietoja tai 
muita salassapidettäviä tietoja.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaali- ja terveystoimialan hallinnollisten asiakirjojen antamisesta päät-
tää hallintopalvelujen hallintopäällikkö.
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