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92 §
Tutkimuslupa tutkimukseen Ruotsista palaavien sotalasten sopeu-
tuminen 1940-1950-luvun Suomessa

HEL 2020-012487 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tut-
kimukselle ”Ruotsista palaavien sotalasten sopeutuminen 1940-1950-
luvun Suomessa” (post doc). Yhteyshenkilöt ovat suunnittelija ********** 
Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tie-
tosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tut-
kijalle asettamia vaatimuksia. 

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tulok-
sia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit 
tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen 
intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Ruotsista palanneiden sotalasten 
kokemuksia. Tutkimus kohdistuu sekä kotiin palaavien lasten koke-
musmaailmaan, että vanhempien, asiantuntijoiden ja viranomaisten 
heitä koskeviin käsityksiin, intresseihin ja toimenpiteisiin. Tutkimus on 
osa Suomen Akatemian rahoittamaa, väitöskirjan jälkeistä tutkijatohto-
rihanketta. Historiallisen arkistotutkimuksen aineisto kerätään Metsä-
kummun hoitokodin, Helsingin yleisen kasvatusneuvolan ja Sosiaali-
lääkärin toimiston henkilöakteista, vastaanottopäiväkirjoista ja muista 
vastaavista asiakirjoista. Aineiston keruusta on sovittu yhteyshenkilöi-
den kanssa. Tutkija kerää aineiston ilman tunnistetietoja ja digikuvatta-
vista asiakirjoista peitetään tunnistetiedot. Aineisto säilytetään tietotur-
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vallisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuna ja hävitetään tut-
kimuksen valmistuttua.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja (perhe- ja sosiaali-
palveluihin kohdistuvat tutkimusluvat).

Lisätiedot
Taija Puranen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 21352

taija.puranen(a)hel.fi
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