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Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Muutosjohtaminen koti-
hoidossa kotihoidon hoitotyöntekijöiden kuvaamana" (ylempi amk). 
Opinnäytetyön yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on kotihoito-
päällikkö Sanna Numminen.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata muutosjohtamisen ilmenemistä 
Helsingin kaupungin kotihoidossa kotihoidon ohjaajien ja hoitohenkilö-
kunnan näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä ja syventää kotihoidon or-
ganisaatioissa ymmärrystä siitä, millaisia haasteita muutosjohtamiseen 
liittyy. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla muutosjohtamista voi-
daan kehittää kotihoidossa niin, että se palvelee sekä kotihoidon ohjaa-
jia että hoitohenkilökuntaa. Aineisto kerätään teemahaastattelulla eli 
puolistrukturoidulla haastattelulla. Teemahaastattelussa edetään ennal-
ta laadittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten poh-
jalta. Kohdejoukkona ovat kotihoidon ohjaajat ja hoitotyöntekijät.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

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).

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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