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123 §
Tutkimuslupa tutkimukseen tietokäytäntöjen kehittyminen mo-
niammatillisessa sosiaali- ja terveydenhuollon työssä

HEL 2019-007663 T 13 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää tutkimuslu-
van ********** tutkimuslupahakemukselle "Tietokäytäntöjen kehittyminen 
monialaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon työssä" (Väitöskirja). Yh-
teyshenkilö on johtava ylilääkäri ********** Tutkimuslupa on voimassa 
31.12.2023 saakka.

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: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, muodostuuko monialaisessa so-
siaali- ja terveydenhuollon työssä uusia tiedonmuodostuksen käytäntö-
jä ja mitä ovat niiden muodostumisen edellytykset. Tutkimusaineisto 
kerätään asiakkaiden ja ammattilaisten haastatteluilla, asiakaskyselyillä 
sekä tallentamalla esimies- ja ammattilaisverkostojen kokouksia. Tut-
kimukseen osallistujien rekrytointi tapahtuu yhteyshenkilön kanssa so-
vitulla tavalla ja kohdeyksikön henkilökunnan kautta. Aineisto analysoi-
daan sisällönanalyysin, diskurssianalyysin ja toimijaverkkoteorian avul-
la. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Tunnistetiedot poistetaan 
aineistosta. Henkilötietoja pyydetään suostumuslomakkeisiin. Tutkimu-
saineisto ja suostumuslomakkeet säilytetään tietoturvallisesti ja hävite-
tään tutkimuksen päättymisen jälkeen. Tutkimusluvan myöntämistä 
puoltavat palvelukokonaisuuksien johtajat: 
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**********

Lisätiedot
Anna-Katriina Tiili, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anna-katriina.tiili(a)hel.fi

Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus
2 Tutkimussuunnitelma ja liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Yhteyshenkilö Liite 1

Liite 2
.


