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Päätös tutkimuslupahakemuksesta  HEL 2018-013338

HEL 2018-013338 T 13 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää tutkimuslu-
van ********** tutkimuslupahakemukselle "Sosiaalinen raportointi Hel-
singin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa" (sosionomin YAMK-
opinnäytetyö). Opinnäytetyön yhteyshenkilönä on aikuissosiaalityön 
päällikkö Henna Niiranen. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2019 saak-
ka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Kehittämishankkeena toteutettavan opinnäytetyön tavoitteena on edis-
tää asiakkaiden osallisuutta sosiaalisessa raportoinnissa ja luoda asia-
kasnäkökulmaa vahvistava sosiaalisen raportoinnin malli. Opinnäytetyö 
toteutetaan yhteistyössä aikuissosiaalityön, etsivän lähityön sekä erään 
psykiatria- ja päihdekeskuksen alaisen päivätoimintayksikön kanssa. 
Tutkimusaineisto kerätään eri menetelmin vapaaehtoisen kirjallisen 
suostumuksen antaneilta asiakkailta, jotka käyttävät matalan kynnyk-
sen palveluja. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jäl-
keen.    

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusaineisto sisältää henkilötietoja (mm. haastattelutallenteet, 
suostumuslomakkeet), joiden käsittelyssä ja säilyttämisessä hakija si-
toutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, henkilötieto-
lain 523/1999 sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaa-
timuksia.

Tutkimuslupa ei velvoita asiakkaita eikä päivätoimintayksikköä osallis-
tumaan tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimialal-
le.

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

Lisätiedot
Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi
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Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus, Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen sosi-
aalisessa raportoinnissa

2 Tiivistelmä, Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen sosiaalisessa 
raportoinnissa

3 Tutkimussuunnitelma, Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen sosiaa-
lisessa raportoinnissa

4 Infokirje, Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen sosiaalisessa rapor-
toinnissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Yhteyshenkilö Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 2 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.01.2019.


