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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2019-002442
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Päätös

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen johtaja päätti myöntää tutkimuslu-
van ********** tutkimuslupahakemukselle "Dementia or mild cognitive 
impairment: @ work in progress" (muu, post doc). Kyseessä on moni-
tieteinen ja kansainvälinen tutkimus. Itä-Suomen yliopiston eettinen toi-
mikunta on antanut puoltavan lausunnon tutkimuksesta 11.10.2018. 
Tutkimuksen yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on vanhussosi-
aalityön asiantuntija Katja Kuunsalo. Tutkimuslupa on voimassa 
31.12.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Tässä monitieteisessä ja kansainvälisessä tutkimuksessa selvitetään 
työikäisenä muistisairauteen tai lievään kognitiiviseen heikentymään 
sairastuneiden ihmisten tilannetta ja oikeudellista asemaa diagnoosin 
saamisen jälkeen. Tässä osahankkeessa tavoitteena on selvittää, mi-
ten työelämä reagoi sairastuneen tilanteeseen, pyritäänkö työoloja so-
peuttamaan tai onko seurauksena sairauseläkkeelle siirtyminen, saako 
sairastunut apua, tukea ja palveluja, sekä millä tavalla hänen itsemää-
räämisoikeuttaan mahdollisesti pyritään kuulemaan ja tukemaan. Tie-
donkeruun menetelmänä on fokusryhmäkeskustelut. Ryhmiin etsitään 
osallistujiksi työelämän toimijoita, jotka kohtaavat työssään työikäisenä 
muistisairauteen tai lievään kognitiiviseen heikentymään sairastuneita 
ihmisiä: tekevät joko päätöksiä heidän asioistaan, tai joilla muutoin on 
työnsä kautta tietoa heidän tilanteesta, oikeuksiensa toteutumisesta tai 
työolojensa järjestämisestä. Tutkimusaineisto analysoidaan sisällöna-
nalyysin menetelmin. Tutkimusaineisto säilytetään ilman tunnistetietoja.

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 sosiaali- ja terveys-
toimen kirjaamoon (diaarinumero HEL 2019-002442 mainittava).

Tutkimuksessa syntyvä henkilörekisteri/tutkimusaineisto hävitetään tai 
arkistoidaan henkilötietolaissa edellytetyllä tavalla.
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Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tulok-
sia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

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).

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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