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Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-006935

HEL 2018-006935 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Työntekijät ja uudistet-
tujen palvelujen johtamismalli" (pro gradu). Opinnäytetyön yhteyshenki-
lö sosiaali- ja terveystoimessa on vastaava kehittämissuunnittelija Kirsi 
Brummer. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimialan työntekijöiden asenteita uudistettujen palvelujen johta-
mismallista. Aineisto kerätään työntekijöitä haastattelemalla laadullisen 
asennetutkimuksen avulla. Tavoitteena on selvittää, millaista puhetta ja 
argumentaatiota käytetään johtamismallin ydintekijöistä: sisäinen moti-
vaatio, itseohjautuvuus ja yhteinen työ. Tutkimuskysymys on: kuinka 
työntekijät asennoituvat ydintekijöiden ideaaleihin.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimialal-
le.

Tutkimusryhmää voi vastaisuudessa tarvittaessa täydentää työntekijöil-
lä ehdolla, että salassapitositoumukset toimitetaan Helsingin kaupungin 
kirjaamoon (diaarinumero HEL 2018-006935 mainittava).

Tutkimuksessa syntyvä henkilörekisteri/tutkimusaineisto hävitetään tai 
arkistoidaan henkilötietolaissa edellytetyllä tavalla.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tulok-
sia Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalle.

Tutkimuksen valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen 
osoite, josta se on luettavissa, sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 
(osoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 
10, 00099 Helsingin kaupunki).
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Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933
helena.soini(a)hel.fi
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