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Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutki-
musluvan ********** tutkimukselle "Dialogi- ja vuorovaikutuskäytänteet 
muutoksessa" (pro gradu). Yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa 
on palvelutalon johtaja Riitta Jalava. Tutkimuslupa on voimassa 
1.6.2019 saakka.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia käytänteitä, jotka tukevat vuoropu-
helua ja vuorovaikutusta muutoksen aikana. Tavoitteena on selvittää 
mitkä dialogi- ja vuorovaikutuskäytännöt edesauttavat tai estävät muu-
toksen läpivientiä, miten vuorovaikutus parhaiten toteutuu, ja mitä työn-
tekijät kaipaavat toisiltaan muutoksen aikana. Tutkimuksen aineisto ke-
rätään haastattelemalla noin 20 työntekijää kahdesta eri sairaala-, kun-
toutus- ja hoivapalvelut toimialueella toimivasta yksiköstä.  Aineistoa 
käsitellään niin ettei siitä ole tunnistettavissa haastateltavia henkilöitä ja 
se säilytetään lukitussa tilassa. Aineisto hävitetään tutkimuksen valmis-
tuttua.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkimuksessa syntyvä henkilörekisteri hävitetään tai arkistoidaan hen-
kilötietolaissa edellytetyllä tavalla.

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

Opinnäytetyö tai sen sähköinen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveys-
toimialan käyttöön osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja 
terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti: helsin-
ki.kirjaamo@hel.fi.
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Taija Puranen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 24672
taija.puranen(a)hel.fi
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