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131 §
Tutkimuslupa tutkimukseen Suurten aineistojen analyysi muistisai-
rauksien seulonnan tueksi

HEL 2019-009140 T 13 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja myönsi tutkimusluvan 
********** tutkimuslupahakemukselle "Suurten aineistojen analyysi 
muistisairauksien seulonnan tueksi" (väitöskirja). Yhteyshenkilö on yli-
lääkäri ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.8.2023 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 muiden lakien ja asetusten tutkijalle aset-
tamia 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: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Tutkimusryhmää voi vastaisuudessa tarvittaessa täydentää työntekijöil-
lä ehdolla, että salassapitositoumukset toimitetaan sosiaali- ja terveys-
toimen kirjaamoon (diaarinumero HEL 2019-009140 mainittava).

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksen 
tavoitteena on tuottaa päivitetyt katkaisurajat muistisairauksien seulon-
nassa käytetylle CERAD-testisarjalle. Uudet rajat huomioisivat myös 
ikä- ja koulutustason. Tutkimusta varten kerätään tietoa muistisairaus-
diagnoosin tai lievän kognitiivisen heikentymän diagnoosin saaneista 
henkilöistä, heidän CERAD-tuloksistaan sekä ikä- ja koulutustiedot. 
Muistisairausdiagnoosin saaneet henkilöt tunnistetaan hoitoilmoitusre-
kistereistä (Hilmo- ja AvoHilmo -tietokannoista). Näiden henkilöiden 
CERAD-tiedot sekä kognitioon vaikuttavat taustatiedot poimitaan ter-
veydenhuollon potilasasiakirjoista. Tietoja säilytetään tutkimuksen re-
kisteriluvassa määritellyn keston mukaisesti (5 vuotta) tietoturvallisesti. 
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Kyseessä on puhtaasti rekistereihin ja potilasasiakirjoihin liittyvä tutki-
mus. Tutkimuksen tietosuojaseloste sekä tietosuojaa koskeva vaikutus-
ten arviointi ovat tutkimuslupahakemuksen liitteenä.

Tutkimusta varten tutkijalle myönnetään erilliset katseluoikeudet tutki-
musjoukkoon kuuluvien asiakkaiden Helsingin sosiaali- ja terveystoi-
meen tallennettuihin asiakas/potilasrekisteriin kuuluviin tietoihin ter-
veys- ja sosiaalitoimen Pegasos ja TerveysEffica.  Saatuaan tutkimus-
luvan, tutkija lähettää hakemuslomakkeet (Käyttöoikeus ja vaitiolosi-
toumus sosiaalitoimen Pegasos; Käyttöoikeushakemus ja vaitiolosi-
toumus terveystoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, Pegasos, Ef-
fica) Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen käyttäjätunnusten antamista 
varten.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja (useampaa 
palvelukokonaisuutta koskevat tutkimukset).

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus 22.8.2019
2 Tutkimuslupahakemus, 22.8.2019, liite, Tutkimussuunnitelma
3 Tutkimuslupahakemus, liite, kysely

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Yhteyshenkilö Liite 1

Liite 2
Liite 3

Asiakastietojärjestelmä Liite 1
Liite 2
Liite 3
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 131 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.10.2019.


