
MYÖNNETYT TUTKIMUSLUVAT 2017 

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI  

  
Tutkimuksen nimi Kohdeyksikkö Taso 1 Luvan 

myöntämis-
päivämäärä 

1 Barnavårdsföreningen i  Finland Hal linto 9 22.8.2017 

2 Arvio as iakasmaksumallien va ikutuksista asiakasmaksutuottoihin Hal linto 9 10.11.2017 

3 Työskentely ennakollisten lastensuojeluasiakkaiden kanssa Perhe- ja  sosiaalipalvelut 7 21.8.2017 

4 As iakaslähtöisen palvelutarjonnan haasteet ja uudet avaukset Perhe- ja  sosiaalipalvelut 7 8.11.2017 

5 Familjecentrerad omvårdnad Perhe- ja  sosiaalipalvelut 3 10.1.2018 

6 Johtajuus vastaanottokeskuksissa Perhe- ja  sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja a ikuissosiaalityö  3 13.2.2017 

7 Ammattilaisten kokemuksia monikulttuurisen perhevalmennuksen 
toteutuksesta 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut /Lapsiperheiden hyvinvointi- ja  terveys 3 14.2.2017 

8 ITU-tutkimus, s ikiöaikainen ohjelmoituminen, sen mekanismit ja  merkitys  
myöhemmälle kehitykselle 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut /Lapsiperheiden hyvinvointi- ja  terveys 9 15.6.2017 

9 Yks inadoptoineiden kokemuksia tuen tarpeesta adoptiovanhempana Perhe- ja  sosiaalipalvelut /Lapsiperheiden hyvinvointi- ja  terveys 3 21.6.2017 

10 As iakkaiden kokemuksia moniammatillisesta palvelutarpeen arvioinnista Perhe- ja  sosiaalipalvelut /Lastensuojelu 7 20.1.2017 

11 Luottamus lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja venäläistaustaisten 

vanhempien välillä palvelutarpeen arvioinnin a ikana 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut /Lastensuojelu 3 23.2.2017 

12 Itsenäistyminen sijaisperheestä- perhehoidosta jälkihuoltoon siirtyvien 
nuorten kokemukset ja  tuen tarpeet 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut /Lastensuojelu 3 21.2.2017 

13 Opiskelijan asema ja yhdenvertaisuuden toteutuminen toimeentulotukea 
haettaessa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut /Nuorten palvelut ja  aikuissosiaalityö 3 20.3.2017 

14 Turvapaikanhakijoiden luottamus Suomen poliisia kohtaan Perhe- ja  sosiaalipalvelut /Nuorten palvelut ja  aikuissosiaalityö 5 3.2.2017 

15 Terveydenhoitajien kyky tunnistaa perhesurman taustatekijöitä Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 3 1.2.2017 

16 As iakkaiden näkemyksiä lääkärin ja  terveydenhoitajan yhteisvastaanotosta 

laajoissa terveystarkastuksissa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 5 21.6.2017 

17 Laps iperheiden terveyden edistäminen tulevaisuudessa Helsingissä ja 

Ta l linnassa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 6 30.6.2017 

18 Rokotusohjauksen tukeminen lastenneuvolatyössä - Rokotuskorttien 
kehittäminen terveydenhoitajille rokotusohjauksen apuvälineeksi 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 5 4.7.2017 

19 Ihmeelliset vuodet, työmenetelmä lapsiperheiden sosiaaliohjaukseen  Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 5 23.8.2017 

20 Pissakoulu lasten toiminnallisen kastelun hoidossa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 1 22.9.2017 

21 Terveydenhoitajien näkemykset kummikätilötoiminnasta Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 3 13.10.2017 

22 Ohjatun ruokavalion vaikutus raskausdiabetesta sairastavan äidin 

metaboliaan ja  vastasyntyneen kehon koostumukseen - GlucMo-tutkimus 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 1 10.11.2017 



23 Itäkadun perhekeskuksen aulan toiminnan kehittäminen Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 9 10.11.2017 

24 Kommunikointiasenteita ja elämänlaatua Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 9 27.11.2017 

25 Neuvolaikäisen lapsen rokotuspelko-ohje vanhemmille Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 5 27.11.2017 

26 Kodin tilalliset merkitykset, vanhemmuus ja perhesuhteiden muutos Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys 1 29.12.2017 

27 Lastensuojelun ja  lastenpsykiatrian yhteistyö lasten päiväkuntoutuksen 

kehittämishankkeessa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 6 28.2.2017 

28 Huoltoriidat ja lapsen etu lastensuojelussa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 28.3.2017 

29 Perheen hyvinvointi ja  vanhemmuus nuoren lyhytaikaisen laitossijoituksen 
jä lkeen 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 5 4.4.2017 

30 Kertomuksia sosiaalityöntekijöiden s itoutumisesta muuttuvassa 
organisaatiossa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 4.4.2017 

31 Uniohjausryhmä vauvaperheille- vanhempien kokemuksia ryhmäohjauksesta 
ja  verta istuesta uniongelmien hoidossa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 6 8.5.2017 

32 Icehearts moniammatillisen työryhmän jäsenenä Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 5 9.5.2017 

33 Lasten kaltoinkohtelun takia katkenneet perhesijoitukset Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 7 8.6.2017 

34 Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnissa rakentuva nuorten toimijuus Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 15.5.2017 

35 Tapaustutkimus transnationaalien sosiaalityön käytäntöjen levittämisestä ja  

käyttöönotosta Suomessa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 1 12.6.2017 

36 Vanhempien päihteiden käytön tunnistaminen ja hoitoonohjaus 

lastensuojelun sosiaalityössä 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 2 21.6.2017 

37 Tutkimus useita sijoituksia kokeneiden nuorten hyvinvoinnista ja  
pa lvelukokemuksista 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 9 26.6.2017 

38 Vauva- ja taaperoikäisten lasten hyvinvointiriskien määrittyminen ja lasten 
näkyminen lastensuojelutarpeen arvioinnin dokumentaatiossa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 7 30.6.2017 

39 Lasten kaltoinkohtelu palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 6 4.8.2017 

40 Li ikuntaharrastukset lastesuojelun tukitoimena hyvinvoinnin näkökulmasta Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 24.8.2017 

41 Lasten tapaamiset lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 4.9.2017 

42 Interpreting risk, resilience and interventions in social work with children - A 

comparative s tudy of Scottish and Finnish Social Workers 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 11.8.2017 

43 Lastensuojelun s ijaishuollon vastaavan ohjaajan työnkuva Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 6 13.10.2017 

44 Lasten osallisuuskokemukset avohuollon sosiaalityössä - lasten kokemuksia 

kahdenkeskisistä tapaamisista sosiaalityöntekijän kanssa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 25.9.2017 

45 Lastenkodissa asuvien lasten kokemuksia osallisuudesta Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 6 13.10.2017 

46 Tapaustutkimus transnationaalien sosiaalityön käytäntöjen levittämisestä ja  
käyttöönotosta Suomessa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 1 26.10.2017 

47 Muutos johtaminen johtavien sosiaalityöntekijöiden näkemänä Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 13.11.2017 



48 Lastensuojelun avohuollon sosiaalityötekijöiden kokemuksia eroperheiden 

ri i tatilanteissa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 7 26.10.2017 

49 Käytäntötutkimus lastensuojelun avohuollon asiakaskokemuksista Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 7 26.10.2017 

50 Kri i ttiset tapahtumat vanhemman elämässä lapsen huostaanoton aikana Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 31.10.2017 

51 Järjestö- ja  vi ranomaisyhteistyö kunniakonfliktien ratkaisemisessa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 7 2.11.2017 

52 Det svenska fleraktörsteamets samarbete kring vårdnadstvister Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 7 8.11.2017 

53 Käytännön  ja  teorian yhteys osaamisen kehittymisessä Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 9 7.11.2017 

54 Systeemisen lastensuojelun toimintamallin implementointi ja va ikuttavuus Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 1 7.12.2017 

55 Lastensuojelun ja  nuorisopsykiatrian yhteistyö Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 19.1.2018 

56 Lastensuojelun ja  erityisen tuen asiakkuuden perustelut Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 26.1.2018 

57 Yhteisen tiedon luominen monitoimijaisessa palvelutarpeen arvioinnissa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 3 24.1.2018 

58 Turvaa työpäivään - ensiapukoulutus lastenkodin ohjaajille Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Lastensuojelu 5 19.1.2018 

59 Naapuruuspiiri ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisijänä Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  5 17.2.2017 

60 Reception center English: examining asylum seeker communication Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  3 17.2.2017 

61 Aikuisen sosiaalityön asiakkaan elämä dokumenttien va lossa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  3 27.2.2017 

62 Katutason harkinnanvapaus aikuissosiaalityössä Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  3 4.4.2017 

63 Nuorten kokemuksia osallisuudestaan i tsenäiseen elämään siirryttäessä Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  3 6.4.2017 

64 Wertsu- vertaistukea ja päihdeinfoa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  5 7.4.2017 

65 Aikuissosiaalityön asiantuntijuus muutoksessa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  3 27.4.2017 

66 Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla 
ja  Lahdessa 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  9 27.4.2017 

67 Asunnottomat nuoret toimijoina kaupunkiympäristössä Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö 1 22.6.2017 

68 Osaamistarpeet sosiaalityön johtamisessa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  3 19.6.2017 

69 Laps iperhe turvapaikan hakijana -projekti Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö 9 22.6.2017 

70 Graviditet och föräldraskap bland unga inom barnskyddets eftervård  Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  3 19.9.2017 

71 Aikuissosiaalityön mahdollisuudet s ijaishuollosta aikuistuneiden henkilöiden 
tukemisessa- näkökulmana lastensuojelun yl isukupolvisten asiakkuuksien 

ennaltaehkäiseminen 

Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  3 5.10.2017 

72 Kaupunkilaisten köyhyys  tänään -tutkimushanke Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  9 24.11.2017 

73 Aikuissosiaalityön + 65 -vuotiaat asiakkaat Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  7 13.10.2017 

74 Työpari työ- työnjako sosiaalialan ammattilaisten kesken aikuissosiaalityössä Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  7 30.10.2017 

75 Uuspaperittomien tuen tarpeet ja  niihin vastaaminen Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö 7 30.10.2017 

76 Maahanmuuttajien asumisongelmat Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  7 1.11.2017 



77 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaan terveyden edistäminen Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö 5 21.12.2017 

78 Toimeentulotukiuudistuksen va ikutukset nuorten sosiaalisen kuntoutuksen Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  3 29.12.2017 

79 Rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuudet vastaanottokeskuksissa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö  6 16.1.2018 

80 Solakallion ryhmäkodin asukkaitten kokemukset osallisuudesta Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Vammaistyö 5 27.10.2017 

81 Ratko-menetelmän va ikuttavuusarviointi Vamlas:issa Perhe- ja  sosiaalipalvelut/Vammaistyö 9 5.1.2018 

82 Miehet lastensuojelun tukihenkilötoimintaan Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu 5 21.2.2017 

83 Ikääntyvän suun terveys ja sen yl läpitämiseen liittyvät tekijät erilaisissa 
asumisyksiköissä 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 9 14.6.2017 

84 Uudistuva johtajuus kotihoidossa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 6 22.6.2017 

85 Muutos johtaminen kotihoidossa kotihoidon hoitotyöntekijöiden kuvaamana Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 6 1.8.2017 

86 Helsinkiläisten ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien iäkkäiden ravitsemus 
ja  s i ihen liittyvät tekijät - jatkotutkimus 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 1 30.8.2017 

87 Kognitiivisen stimulaatioterapia muistisairaiden kuntoutuksessa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 9 4.10.2017 

88 Tiedonkulku sairaalan ja  kotihoidon vä lillä - potilasturvallisuuden 
varmistaminen kotiutustilanteessa 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 5 4.10.2017 

89 Meaningful relations - Patient and family care encountering death ym. Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 9 27.11.2017 

90 Vanhusten päivätoiminnan asiakkuuden ja toimintakyvyn määrittyminen 
moniammatillisessa dialogissa 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 7 10.10.2017 

91 Kotona asuvan ikääntyneen ruokailu ja  ravitsemus Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 9 2.11.2017 

92 Vanhusten sosiaalinen toimintakyky palvelutarpeen arvioissa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 3 19.11.2017 

93 Kotihoidon asiakkaiden ravitsemuksen seuranta hoitajien näkökulmasta Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 5 27.11.2017 

94 Etätoimintojen käyttö ikääntyneen kotona asumisen tukena Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 6 11.12.2017 

95 Kotihoidon vi rtuaaliset palveut Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 5 20.2.2018 

96 Infovideo Helsingin kaupungin kotihoidon uusille asiakkaille Sa i raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 5 9.2.2018 

97 Työpaikkakulttuuri eri näkökulmista kotihoidossa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 3 18.1.2018 

98 Helsinkiläisten iäkkäiden toimintakyvyn ja  hyvinvoinnin edistäminen 
vi rtuaalisen kotikuntoutuksen avulla 

Sa i raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut  9 23.2.2017 

99 Omaishoitajan arki ja palvelutarpeet omaishoitajan kokemana Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut /Pohjoisen palvelualue 3 30.1.2017 

100 Kuntoutus ja moniammatillinen yhteistyö - kotihoidon hoitajien näkemyksiä Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto 3 26.1.2017 

101 Kognitiivinen stimulaatioterapia (CST) muistisairaiden kuntoutusmuotona - 
va ikuttavuustutkimus 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto 3 8.3.2017 

102 Lähi johtajana kotihoidossa ja  ympärivuorokautisessa hoivassa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto 6 7.2.2017 

103 Kotihoidon hoitohenkilöstön hygieniaosaamisen tukeminen lähiesimiesten 
näkökulmasta 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto 6 24.2.2017 



104  Hoitajien palliatiivisen hoidon koulutuksen va ikuttavuus tehostetun 

palveluasumisyksikön ikääntyneiden asukkaiden sairaaloiden käyttöön ja  

elämänlaatuun 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto 9 5.4.2017 

105 Hoitajien kokemuksia etähoidon toimivuudesta Helsingin kotihoidossa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto 5 28.3.2017 

106 Sos iaalityöntekijän ja omaisen yhteistoiminta gerontologisessa työssä Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto 3 28.3.2017 

107 As iakasprofiilit Helsingin kaupungin lyhytaikaishoidossa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto 5 19.4.2017 

108 Ammattilaisten yhteistoiminnan kehittäminen alueellisissa verkostoissa 
as iakkaan kuntoutumisen vahvistumiseksi arjessa 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto 6 19.4.2017 

109 Helsinkiläisten ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien ravi tsemustila Sa i raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto 9 10.5.2017 

110 Helsingin kaupungin Syystien MPPK:n moniammatillisen työyhteisön tarpeet 

ja  odotukset palvelurobotiikalle 

Sa i raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osasto/Pohjoisen palvelualue 5 9.2.2017 

111 Kotihoidon lähijohtajien näkemyksiä muutosjohtamisesta Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Etelän palvelualue 6 8.2.2017 

112 NURED- Nurse Education Development Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Etelän palvelualue 1 13.3.2017 

113  ABCDE-työkalun käyttö sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan 
hoidossa, työkalu kotihoidolle 

Sa i raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Etelän palvelualue 5 4.5.2017 

114 Sa iraanhoitaja sairaanhoidollisten näyttöjen vastaanottajana kotihoidossa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Etelän palvelualue 5 27.9.2017 

115 Lääkehoidon arvioinnit kotihoidossa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Etelän palvelualue 9 9.11.2017 

116 Ikääntyvät maahanmuuttajat palvelukeskuksen asiakkaina Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Idän palvelualue 6 15.2.2017 

117 Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Idän palvelualue 9 22.2.2017 

118 Sisäinen motivaatio itseohjautuvissa tiimeissä Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Idän palvelualue 6 24.2.2017 

119 Koettu elämänlaatu- Elämänlaatu -projektissa mukana olleiden kokemuksia Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Idän palvelualue 6 16.3.2017 

120 Sos iaaliohjaaja osaksi kotihoitoa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Idän palvelualue 5 29.9.2017 

121 The Process of Service Model Innovation in a Public Organisation - Case 
Vuosaaren kotihoito 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Idän palvelualue 3 23.10.2017 

122 Monikulttuurisen organisaation johtaminen suomalaisessa organisaatiossa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Idän palvelualue 3 8.12.2017 

123 Ikääntyvien omaishoitajamiesten toimijuus Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Idän palvelualue 3 11.1.2018 

124 Omaisten kokemuksia palliatiivisesta ja  saattohoitotyöstä Suursuon 
sa iraalassa 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kaupungin sairaala 5 27.6.2017 

125 Suul linen raportointi Suursuon sairaalassa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kaupungin sairaala 6 21.3.2017 

126 Alkoholiriippuvaisten potilaiden kokemuksia hoidosta 
akuuttikuntoutusosastolla 

Sa i raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kaupungin sairaala 5 14.6.2017 

127 Käs ihygienian ja infektioiden i lmoittamisen toteutuminen Haartmanin 
sa iraalan akuuttigeriatrisella vuodeosastolla 5 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kaupungin sairaala 6 14.6.2017 

128 Terveyttä  ja  hyvinvointia edistävien palveluiden kehittäminen Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kaupungin sairaala 9 28.6.2017 



129 A project s tudy of wound care training for nurses by using vi rtual ym. Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kaupungin sairaala 3 19.9.2017 

130 Terveydenhuoltohenkilökunnan rokotussuojaus Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kaupungin sairaala 5 12.1.2018 

131 Puheenkäsittely luonnollisessa ääniympäristössä aivoinfarktipotilailla ja  
tervei llä verrokeilla: MEG- ja fMRI-tutkimus 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kuntoutuksen 
osaamiskeskus 

9 20.4.2017 

132 Suvorexantin (MK-4305) teho ja turvallisuus unettomuuden hoidossa 

Alzheimerin tautia sairastavilla tutkittavilla 

Sa i raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kuntoutuksen 

osaamiskeskus 

8 21.6.2017 

133 Lonkkamurtumapotilaan fyys inen toimintakyky sairaalavaiheessa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kuntoutuksen 
osaamiskeskus 

5 11.8.2017 

134 Työkyvyn arviointimenetelmien luotettavuustutkimus Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kuntoutuksen 
osaamiskeskus 

9 4.12.2017 

135 IFC-sovellukseen perustuvan tiedonkeruulomakkeen arviointi Sa i raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kuntoutuksen 
osaamiskeskus 

5 30.11.2017 

136 Digi tala möjligheter i brännskadepatientens rehabilitering Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Kuntoutuksen 

osaamiskeskus 

6 26.1.2018 

137 Yks inasuvien yl i 65-vuotiaiden miesten palveluohjaus haastatteluanalyys iin 

perustuen Helsingin lounaisen kotihoidon alueella 

Sa i raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Lännen palvelualue 5 15.2.2017 

138 Palvelukeskuksen mahdollisuudet muistisairaan henkilön tukemisessa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Lännen palvelualue 6 4.4.2017 

139 Palvelukeskuksen muistia vi rkistävään ryhmätoimintaan liittyviä asiakkaiden 
elämänhallinnan kokemuksia 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Lännen palvelualue 5 12.4.2017 

140 Elämyksiä ja kohtaamisia Hopeatien palvelukodin aistihuoneessa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Lännen palvelualue 5 15.6.2017 

141 Kohtaamisia muistikuntoutujien ryhmäkodissa. Hyvän vuorovaikutuksen 
merki tys muistikuntoutujan elämässä 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Lännen palvelualue 5 15.6.2017 

142 Säännöllisen ikäpolvitoiminnan edellytykset ja hyvät käytännöt Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Lännen palvelualue 5 16.6.2017 

143 Virtuaaliohjaus Helsingin kaupungin vanhuspalveluissa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Lännen palvelualue 5 4.8.2017 

144 Turva l linen insuliinihoito tyypin 2 diabeteksessa Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Lännen palvelualue 5 25.9.2017 

145 Geronteknologian käyttöön l iittyvät eettiset kysymykset ikääntyneiden 
kotihoidossa 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Pohjoisen palvelualue 3 7.4.2017 

146 Etä lääkärikokeilu- sairaanhoitajien kokemuksia toiminnasta Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Pohjoisen palvelualue 5 4.4.2017 

147 Omaishoitajien kokemuksia ympärivuorokautisen hoitopaikan hakemisesta 

yl i  65-vuotiaalle omaishoidettavalle 

Sa i raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Pohjoisen palvelualue 3 15.9.2017 

148 Valmentava johtaminen ja henkilöstön va ikutusmahdollisuudet työssä Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Pohjoisen palvelualue 6 9.1.2018 

149 RAI-LTC -järjestelmän tuottaman tiedon käyttäminen 
asumisyksikkökohtaisen kulttuurisen vanhustyön johtamisen tukena 

Sa iraala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Selvitys-, arviointi ja sijoitus 6 15.2.2017 

150 Sos iaalityön jälkihuollossa olevien nuorten asiakkuusprofiilit, osallisuus, tuki 

ja  tuen va ikuttavuus (hanke); Jälkihuollossa olevien nuorten tuen tarve, 
pa lvelut ja  osallisuus (pro gradu) 

Sos iaali- ja terveystoimi 9 16.6.2017 



151 Onko capnocytophaga canimorsus-infektion vaikeusaste yhteydessä 

bakteerin serotyyppiin? 

Sos iaali- ja terveystoimi 9 8.6.2017 

152 La i te- ja  säteilyturvallisuus hammaslääketieteellisessä kuvantamisessa Sos iaali- ja terveystoimi 1 12.6.2017 

153 Muutosagenttitoiminta näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä Sos iaali- ja terveystoimi 3 22.6.2017 

154 Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin ja työn vetovoimaisuuden 

kehittäminen 

Sos iaali- ja terveystoimi 3 4.8.2017 

155 AUNE-ohjelma 2016-2019: seuranta vuodelle 2016 Sos iaali- ja terveystoimi 9 16.8.2017 

156 Huoltenkartoituslomake koululääkärintarkastuksen tarpeen arvioinnissa Sos iaali- ja terveystoimi 9 8.9.2017 

157 HUS:n fys ioterapian dokumentointi - perusterveydenhuollon näkökulma Sos iaali- ja terveystoimi 9 21.9.2017 

158 Helsingin kaupungin sosiaali- ja  terveystoimialan kotihoidon ja palvelutalojen 
as iakkaiden päivystyksen, ensihoidon ja turvapuhelinpalvelujen käyttö 

Sos iaali- ja terveystoimi 9 5.10.2017 

159 Kehittävien sosiaalityöntekijöiden kokemuksia Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja  terveystoimen uramallikokeilusta 

Sos iaali- ja terveystoimi 7 11.10.2017 

160 Varhaislapsuuden lehmänmaitoallergian vaikutukset nuoruusiän terveyteen 
ja  ravi tsemukseen 

Sos iaali- ja terveysvirasto 1 5.4.2017 

161 Mus l iminaiset ja uskonnollinen pukeutuminen terveys- ja sosiaalialan 
työpaikoilla Suomessa 

Sos iaali- ja terveysvirasto 1 6.3.2017 

162 Tutkimus työelämälle terveyden edistämisen tulevaisuuden osaamisesta 
Suomessa ja Virossa 

Sos iaali- ja terveysvirasto 9 7.3.2017 

163 Terveydenhuollon rekistereitä hyödyntävä tutkimus mirabegronin käytöstä 

Alankomaissa, Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Suomessa 

Sos iaali- ja terveysvirasto 9 26.4.2017 

164 Henkilöstötuottavuus julkisella sektorilla Sos iaali- ja terveysvirasto 3 5.4.2017 

165 Lastensuojelun avohuollon ja psykiatrian poliklinikan yhteisasiakkaat ja 

vanhemmuuden tukeminen 

Sos iaali- ja terveysvirasto 3 24.3.2017 

166 Kohti  SOTE-organisaatioiden tavoitteellista maineenhallintaa Sos iaali- ja terveysvirasto 9 19.4.2017 

167 Kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden päivystykselliset ti lanteet Sos iaali- ja terveysvirasto 9 29.3.2017 

168 Making of a mother Sos iaali- ja terveysvirasto 1 22.8.2017 

169 Kundit kondikseen-sähköisen terveystarkastuksen va ikuttavuus Terveys - ja  pähdepalvelut/Terveysasemat ja s isätautien 
pol iklinikka 

6 27.3.2017 

170 Monitoimijainen yhteistyö päivystyssairaalan päihde- ja  tukitoimintatyössä Terveys - ja  päihdepalvelut /Päivystys 6 16.3.2017 

171 Use of preformed metal crowns in public health care service among Helsinki 
chi ldren 

Terveys - ja  päihdepalvelut /Suun terveydenhuolto 1 13.2.2017 

172 Molar incisor hypomineralization (MIH) Terveys - ja  päihdepalvelut /Suun terveydenhuolto 1 13.2.2017 

173 Long-term  survival of root canal treated teeth, Juurihoidettujen hampaiden 

pi tkäaikaisennuste 

Terveys - ja  päihdepalvelut /Suun terveydenhuolto 1 13.2.2017 



174 Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja päivystyksen käyttö Helsingissä 

2015 ja  2016 

Terveys - ja  päihdepalvelut osasto 9 5.5.2017 

175 Henkilöstöjohtaminen psykiatrisen sairaalan lähiesimiesten kuvaamana Terveys - ja  päihdepalvelut osasto/Psykiatria- ja päihdepalvelut 6 23.1.2017 

176 Suun terveys, kuolleisuus ja syövän ilmaantuvuus Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 9 30.3.2017 

177 Lasten ja nuorten suun terveydentila ja  suun terveydenhuollon palvelujen 

käyttö Helsingissä 

Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 9 30.3.2017 

178  Juurihoitoindikaatiolla avatut kartiokeilatietokonetomografia (KKTT) -
tutkimukset 

Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 9 5.6.2017 

179 Suuhygienistien kokemukset perehtymisestä suun terveydenhuollossa Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 3 6.6.2017 

180 Suun terveys, kuolleisuus ja syövän ilmaantuvuus Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 9 6.6.2017 

181 Radiologiset löydökset yl iopistohammasklinikalla Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 1 31.8.2017 

182 Hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien 
opiskelijaohjausosaaminen 

Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 3 31.8.2017 

183 Opiskelijoiden tekemien paikkojen pitkäikäisyys  Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 2 31.8.2017 

184 Tekoälypohjainen röntgendiagnostiikan tarkkuuden arviointi Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 9 17.10.2017 

185 Use of preformed metal crowns in public health care service Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 9 2.11.2017 

186 Vi i saudenhampaan puhkeamisaika Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 9 2.11.2017 

187 Hammashoitokorvausten muutoksen vaikutukset julkisen ja  yksityityisen 
hammashoidon käyttöön ( HMV- hanke) 

Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 1 9.11.2017 

188 Hampaan autotransplantaatio kehittyvässä purennassa Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 9 20.11.2017 

189 Aikuisväestön yksilöllisen tutkimusvälin ja hoitojaksojen toteutuminen Terveys - ja  päihdepalvelut/ Suun terveydenhuolto 1 5.1.2018 

190 Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille. 
Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 

Terveys - ja  päihdepalvelut/Psykiatria- ja  päihdepalvelut 9 25.3.2017 

191 Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia sosiaalisten tilanteiden pelon 
kuntoutusmuotona 

Terveys - ja  päihdepalvelut/Psykiatria- ja  päihdepalvelut 9 5.5.2017 

192 Kahden hoitoyksikön työpaikkakulttuuri ja yhteistyö Terveys - ja  päihdepalvelut/Psykiatria- ja  päihdepalvelut 3 5.5.2017 

193 Kun ti lapäinen ei ole ti lapäistä — Hietaniemenkadun palvelukeskuksen  
i späivystyksessä pitkäaikaisesti majoittuneet asiakkaat 

Terveys - ja  päihdepalvelut/Psykiatria- ja  päihdepalvelut 3 17.5.2017 

194 Koti  ka ikille -hanke Terveys - ja  päihdepalvelut/Psykiatria- ja  päihdepalvelut 9 16.5.2017 

195 Hoitohenkilökunnan laatuodotuksia lähiesimiestyölle ja näiden odotusten 
toteutuminen 

Terveys - ja  päihdepalvelut/Psykiatria- ja  päihdepalvelut 6 6.6.2017 

196 Ryhmähoidon hyödyntäminen päihdekuntoutuksessa Terveys - ja  päihdepalvelut/Psykiatria- ja  päihdepalvelut 9 21.9.2017 

197 Poti laslähtöiset raportointikäytännöt psykiatrisessa hoitotyössä Terveys - ja  päihdepalvelut/Psykiatria- ja  päihdepalvelut 6 20.12.2017 

198 Sa iraanhoitajan osaamisen tavoitetason määrittely päivystys- ja 

va lvontaosastolla 

Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 6 14.2.2017 

199 Psyykkinen ensiapu väkivallan uhrille yhteispäivystyksessä Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 5 27.2.2017 



200 Otetaanko selkäpotilaan va ivat vakavasti päivystyksessä - sairaanhoitajan 

näkökulma 

Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 5 4.4.2017 

201 Laadukas ohjaus ja arviointi moduuliharjoittelussa Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 5 16.8.2017 

202 Koulukiusaaminen viranomaisten, erityisesti poliisin näkökulmasta Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 5 30.8.2017 

203 COPE-hanke, monikulttuurinen asiakastyö-interventio Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 9 16.8.2017 

204 Elektiivisen rytminsiirron hoidon toteutuminen  Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 1 17.8.2017 

205 Evaluating the efficacy and risks of anticoagulant treatments Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 9 4.10.2017 

206 Restoratiivinen sovittelu sovittelijan näkökulmasta Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 5 23.10.2017 

207 Helsinki mediation office vouluntary mediative view points Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 5 27.10.2017 

208 Spectrum Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 8 25.10.2017 

209 Vi iveet akuutissa mesenteriaali-iskemiassa Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 1 16.1.2018 

210 Motivaatiolla muutokseen- täydennyskoulutuskonseptin arviointi Terveys - ja  päihdepalvelut/Päivystys 9 22.1.2018 

211 Montako vi isaudenhammasta poistetaan kerralla? Terveys - ja  päihdepalvelut/Suun terveydenhoito 4 22.1.2018 

212 As iakkaan tarpeista lähtevä tavoitteiden asettaminen Terveys - ja  päihdepalvelut/Terveysasemat ja sisätautien 
pol iklinikka 

6 2.6.2017 

213 Hoitosuunnitelman toteutuminen ja kuvaus paljon palvelua tarvitsevasta 
as iakkaasta Helsingin terveysasemilla 

Terveys - ja  päihdepalvelut/Terveysasemat ja sisätautien 
pol iklinikka 

6 5.6.2017 

214 Diabeteksen epidemiologia ja genetiikka alle 40-vuotiailla Suomessa: 
diabeettisen nefropatian ilmaantuvuus tyypin 1 diabeetikkojen keskuudessa 

Terveys - ja  päihdepalvelut/Terveysasemat ja sisätautien 
pol iklinikka 

1 8.8.2017 

215 Helsinki Diabetes Eye Study (HDES),  Terveys - ja  päihdepalvelut/Terveysasemat ja sisätautien 
pol iklinikka 

9 14.11.2017 

216 Lääkärit asiantuntijoina potilastietojärjestelmien  läpikäynnissä Terveys - ja  päihdepalvelut/Terveysasemat ja sisätautien 
pol iklinikka 

9 21.12.2017 

217 Haavavastaanoton vaikuttavuus -tutkimus Terveys - ja  päihdepalvelut/Terveysasemat ja sisätautien 

pol iklinikka 

1 21.12.2017 

218 Spaces of Poverty. The Housing Question in Helsinki, 1880-1980 Tietohallinto- ja viestintäpalvelut  1 4.7.2017 

 
1) Helsingin kaupungin l injauksen mukaisesti tutkimusluvan hakijoiden nimiä ei julkaista. Tutkimuksen nimi on tutkimusluvan hakuvaiheessa hakijan antama työnimi. 
2) Tutkimuksen taso:    

     
1 = Väitöskirja  
2 = Lisensiaattitutkimus  

3 = Pro gradu 

4 = Kandidaatintutkielma   
5 = AMK-opinnäyte 

6 = YAMK-opinnäyte 

7 = Sos iaalityön käytäntötutkimus 
8 = Kl i ininen lääketutkimus 

9 = Muu 
 


