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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
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