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9 §
Päätös tutkimusluvasta Service på svenska?

HEL 2021-001323 T 13 02 01

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tut-
kimuslupahakemukselle "Service på svenska? -Förverkligas klienters 
rätt att få service på svenska inom barnskyddets öppenvård och påver-
kar språket servicen?" (maisterintutkielma). Tutkimuksen yhteyshenki-
löt ovat johtavat sosiaalityöntekijät ********** Tutkimuslupa on voimassa 
1.3.2022 asti.

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 tarkoitus on selvittää toteutuuko kuntalaisen oikeus saada 
ruotsinkielistä palvelua lastensuojelussa Helsingissä ja minkälainen 
merkitys kielellä on asiakkaalle. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää pal-
velujen kehittämisessä. Tutkimuksessa haastatellaan lastensuojelun 
asiakkaina olevia tai olleita nuoria ja lastensuojelun ammattilaisia. Nuo-
ret rekrytoidaan lastensuojelun avohuollon tai lastensuojelun jälkihuol-
lon kautta yhteyshenkilön tai yhteyshenkilön nimeämän henkilön kaut-
ta. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Lisäksi tutkielmassa tar-
kastellaan noin 15 lastensuojelun asiakkaan avohuollon asiakassuunni-
telmia ja päätöksiä. Dokumentit toimitetaan yhteyshenkilön toimesta 
anonymisoituina hakijalla. Tutkimusmateriaali säilytetään suojatusti ha-
kijan toimesta ja hävitetään tutkielman valmistuttua. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
misesta päättää perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja (lastensuojelun se-
kä nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön osalta).
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