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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-006749
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Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan 
********** tutkimuslupahakemukselle "Maahanmuuttajaperheiden kan-
salaistuminen hyvinvointipalvelujen asiakkuuden ja valtasuhteiden kon-
tekstissa". Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimus-
hanketta "Ordering the 'Migrant Family': Power Asymmetry Work and 
Citizenization in Restrucrturint Welfare Professional Bureaucracies."

Tutkimuksen kohderyhmä on lastensuojelun ja maahanmuuttoyksikön 
työntekijät ja asiakkaat. Kyse on etnografisesta tutkimuksesta, jossa 
tutkimusmateriaalia kerätään havainnoimalla asiakastapaamisia, tutki-
malla dokumentaatiota sekä haastattelemalla asiakkaita ja työntekijöitä. 
Alustavia tutkimustuloksia esitellään ja käsitellään ryhmähaastatteluis-
sa asiakkaiden, työntekijöiden ja esimiesten kanssa. Tutkimuksessa 
kerätään osallistujien tunniste- ja yksilöintitietoja. 

Tutkimuksen yhteyshenkilöt ovat etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sa-
ri Karisto ja lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Sanna Teiro. Tutki-
muslupa on voimassa 31.12.2021 asti.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tietoja saa käyttää vain hakemuksessa mainittua tutkimusta varten.

Tutkimusraportissa tai muulla tavoin ei saa ilmaista tutkittujen asiakkai-
den, työntekijöiden eikä palvelupisteiden tunnistetietoja.

Tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite toimitetaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttöön osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosi-
aali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti: 
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Päätöksen perustelut

Tutkimuksessa selvitetään maahanmuuttajaperheiden "kansalaistumis-
ta" hyvinvointipalvelujen asiakkuuden ja valtasuhteiden kontekstissa 
sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta. Kansalaistumista 
tutkitaan perheen kontekstissa, koska tutkimuksen lähtökohta on oletus 
siitä, että sekä muutto että muuttajien asettuminen tapahtuvat sosiaa-
listen suhteiden verkostossa.
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Tutkimuksessa noudatetaan Tutkimuseettisen lautakunnan Hyvän tie-
teellisen käytännön (2012) suosituksia. Menetelmänä institutionaalinen 
etnografia on erityisen sensitiivinen tutkimuksen sisäisille valtasuhteille 
ja siinä kiinnitettään huomiota tutkimukseen osallistuvien äänen kuulu-
miseen ja kunnioittamiseen. Tutkimusryhmä tiedostaa, että osallistujien 
joukossa on yhteiskunnallisesti haastavissa ja haavoittuvissakin tilan-
teissa olevia ihmisiä ja painottavat eettisen sensitiivisyyden ja reflektii-
visyyden merkitystä. Tutkimusluvan liitteenä on tieteellisen tutkimuksen 
rekisteriseloste.

Lisätiedot
Ilona Fagerström, suunnittelija, puhelin: 09 310 44913

ilona.fagerstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus
2 Research plan
3 Infokirje
4 Suostumuslomake
5 Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Yhteyshenkilö Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

.


