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25 §
Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2019-001711

HEL 2019-001711 T 13 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää tutkimuslu-
van ********** tutkimuslupahakemukselle "Psykiatrisen toimintaterapian 
näkökulma osaksi nuoren ammatillista kuntoutusverkostoa Novak-
hankkeessa" (amk). Yhteyshenkilöinä sosiaali- ja terveystoimessa ovat 
psykiatrinen sairaanhoitaja Veera Korpisalo ja osastonhoitaja Anne 
Röppänen. Tutkimuslupa on voimassa 31.8.2019 saakka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten psykiatrista osaamista 
voidaan hyödyntää osana ammatillista verkostoyhteistyötä. Opinnäyte-
työ on osa Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa kuntou-
tuksessa (Novak) –hanketta, johon osallistuvat Stadin ammattiopisto, 
Metropolia ja Kuntoutussäätiö. Hanke on Kelan rahoittama ja sen ta-
voitteena on luoda uusi nuorten ammatillisen kuntoutuksen malli. Opin-
näytetyön aineisto kerätään henkilökunnalle järjestettävän yhteistoimin-
nallisen työpajan avulla. Työpajaan kutsutaan työntekijöitä Nuorten pal-
velut ja aikuissosiaalityö -palvelusta, Psykiatria- ja päihdepalvelusta se-
kä toimintaterapiasta. Työpajassa hyödynnetään palvelumuotoilun me-
netelmiä. Työpajaan osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujat al-
lekirjoittavat kirjallisen suostumuksen. Työpajassa syntyneestä aineis-
tosta ei ole tunnistettavissa osallistujia ja aineisto hävitetään opinnäyte-
työn valmistuttua. 

Tutkimuslupaa ovat puoltaneet 12.2.2019 perhe- ja sosiaalipalvelujen 
johtaja Maarit Sulavuori, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena 
Turpeinen sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija 
Meripaasi. 

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Hakija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, hen-
kilötietolain 523/1999 sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asetta-
mia vaatimuksia.
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Hakija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tulok-
sia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Lisätiedot
Taija Puranen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 21352

taija.puranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus
2 Tutkimussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Yhteyshenkilö Liite 1

Liite 2
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 25 §.

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 19.02.2019.


