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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-004244

HEL 2018-004244 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää 
********** tutkimuslupahakemuksen mukaisesti luvan yhdistää aiemmat 
tutkimusaineistot. Tutkimuslupa koskee tutkimusta "Helsinkiläisten 
ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien ravitsemusti-
la". Aineistosta tehdään väitöskirja ja post doc-tutkimusta. Tutkimuksen 
yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on erityissuunnittelija Helena 
Soini.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Tutkijat hakevat lupaa yhdistää aiemmat tutkimusaineistot, ja rekisterin-
pitäjäksi tulee Helsingin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilönä on 
johtava ylihoitaja Riitta Saarela. Tutkimusaineisto säilytetään rekisteri-
selosteen mukaisesti.

Yhdistettävät tutkimusaineistot ja aiemmat tutkimusluvat: 

HEL 2016-014303: Helsinkiläisten ympärivuorokautisessa hoidossa 
asuvien iäkkäiden ravitsemustila, lääkitys, ravinnonsaanti ja terveyteen 
liittyvä elämänlaatu ********** HEL 2017-006444: Ikääntyvän suun ter-
veys ja sen ylläpitämiseen vaikuttavat tekijät ********** HEL 2017- 
009051: Helsinkiläisten ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien iäk-
käiden ravitsemus, ja siihen liittyvät tekijät – jatkotutkimus ********** 

Tutkimusta varten tutkijalle myönnetään erilliset katseluoikeudet Helsin-
gin sähköisiin potilastietojärjestelmiin terveys- ja sosiaalitoimen Pega-
sos, TerveysEffica ja Helsingin RAI-soft. Saatuaan tutkimusluvan, tutki-
ja lähettää hakemuslomakkeet (Käyttöoikeus ja vaitiolositoumus sosi-
aalitoimen Pegasos; Käyttöoikeushakemus ja vaitiolositoumus terveys-
toimen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin (Pegasos, Effica); Käyttöoi-
keus ja vaitiolositoumus TerveysEffica ja Käyttöoikeus RAIsoft-arviointi-
järjestelmä) Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen käyttäjätunnusten an-
tamista varten.

Tutkimusryhmää voi vastaisuudessa tarvittaessa täydentää työntekijöil-
lä ehdolla, että salassapitositoumukset toimitetaan sosiaali- ja terveys-
viraston kirjaamoon (diaarinumero HEL 2018-004244 mainittava).
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Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkimuksessa syntyvä henkilörekisteri hävitetään tai arkistoidaan hen-
kilötietolaissa edellytetyllä tavalla.

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).
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