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Saapunut

Kiertoon

1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA
Nimi
Osoite
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu organisaatio
Suoritetut tutkinnot ja nykyinen koulutusala tai työtehtävä
2 TUTKIMUSRYHMÄN MUUT JÄSENET (tarvittaessa erillisellä liitteellä)
Nimi
Oppiarvo, koulutus tai ammatti

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu organisaatio

Nimi
Oppiarvo, koulutus tai ammatti

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu organisaatio

3 TUTKIMUKSEN OHJAAJA TAI JOHTAJA
Nimi
Osoite
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Oppiarvo ja ammatti

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu organisaatio

4 TUTKIMUKSEN TIEDOT
Tutkimuksen nimi
Lyhyt kuvaus tutkimuksesta

Tutkimuksen laatu
☐ Väitöskirja
☐ Muu, mikä:

☐ Pro gradu

☐ Kandidaatin tutkielma

☐ Ylempi AMK

☐ AMK
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Onko tutkimus osa laajempaa tutkimusta tai projektia?
☐ Kyllä, mitä:

☐ Ei
Tutkimusaineiston keruuaika

Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika

Tutkimussuunnitelman hyväksyjän nimi, asema ja hyväksynnän päivämäärä
Onko tutkimussuunnitelma julkinen?
☐ Kyllä
☐ Ei, perustelut:

Tutkimuksen ulkopuoliset rahoittajat
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut, joissa tutkimus on tarkoitus tehdä

Yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa, virka-asema ja puhelinnumero

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Onko tutkimuksen kohteena sosiaali- ja terveystoimen asiakkaat tai potilaat?
☐ Kyllä ☐ Ei
Onko tutkimuksen kohteena sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta?
☐ Kyllä ☐ Ei
Onko tutkimuksen kohteena henkilöitä, joiden osallistumisesta päättää huoltaja, edunvalvoja tai
edunvalvontavaltuutettu?
☐ Kyllä ☐ Ei
Tutkittavien henkilöiden lukumäärä
Aineiston keruumenetelmä
☐ Kysely

☐ Haastattelut

☐ Muu, mikä:

☐ Havainnointi

☐ Asiakirja-analyysi

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
Sosiaali- ja terveystoimi
3 (5)
Käytetäänkö tutkimuksessa jo olemassa olevien rekistereiden tietoja?
☐ Kyllä, rekisterin nimi/ -et:

☐ Ei
Pyydetäänkö sosiaali- ja terveystoimelta salassa pidettäviä asiakirjoja (esim. sosiaalihuollon
asiakastiedot tai potilastiedot)?
☐ Kyllä, mitä:

☐ Ei
Käsitelläänkö tutkimuksessa henkilötietoja?
☐ Kyllä ☐ Ei
Muodostuuko tutkimusta tehtäessä tutkimusrekisteri?
☐ Kyllä
☐ Ei, perustelut:

Eettinen arviointi
☐ Tutkimusluvan hakijan oma eettinen arviointi osana tutkimussuunnitelmaa
☐ Tutkimusluvan hakijan oma erillinen eettinen arviointi
☐ Eettisen toimikunnan lausunto
Miten tutkimusaineisto säilytetään tietoturvallisesti tutkimuksen teon ajan (esim. lukollinen kaappi,
salasanat)?

Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi tutkimuksen päätyttyä
☐ Tutkimusaineisto ja tunnistetiedot hävitetään. Miten aineisto tuhotaan tietoturvallisesti ja milloin?

☐ Tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja. Miten tunnistetiedot tuhotaan
tietoturvallisesti ja milloin?
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☐ Tutkimusaineisto arkistoidaan tunnistetiedoin tutkimuksen päätyttyä arkistolain mukaisesti.
Miten tutkimusaineisto arkistoidaan tietoturvallisesti ja minne?

Kuvaus tutkittavien oikeuksia ja vapauksia koskevista riskeistä ja toimenpiteistä riskien
pienentämiseksi ja poistamiseksi (voidaan kuvata myös erillisessä vaikutustenarviointia
koskevassa liitteessä)

Lisätiedot tutkimuksesta

6 TUTKIMUSLUPAHAKEMUKSEN LIITTEET
☐ Tutkimussuunnitelma
☐ Tutkimusluvan hakijan oma erillinen eettinen arviointi
☐ Eettisen toimikunnan lausunto
☐ Tutkimusrekisterin rekisteriseloste/ seloste käsittelytoimista
☐ EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutustenarviointi
☐ Haastattelurunko/ kyselylomake
☐ Suostumuslomake
☐ Tiedote/ tiedotteet tutkimuksesta
☐ Muu, mikä

7 TUTKIMUSLUVAN HAKIJAN JA TUTKIMUSRYHMÄN JÄSENTEN
SALASSAPITOSITOUMUKSET JA ALLEKIRJOITUKSET
Vakuutan, että tässä tutkimuslupahakemuksessa ja sen liitteissä annetut tiedot ovat oikeat.
Sitoudun siihen, että en käytä saamiani tietoja asiakkaan tai potilaan tai hänen läheistensä tai
Espoon kaupungin vahingoksi tai sellaisten etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty
salassapitovelvollisuus. En luovuta saamiani henkilötietoja sivullisille, vaan pidän ne salassa.
Tutkimustulokset esitän niin, ettei niistä voida tunnistaa yksittäistä henkilöä tai perhettä.
En käytä saamiani tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mihin tutkimuslupa on myönnetty. Noudatan
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja muualla lainsäädännössä mainittuja säännöksiä henkilötietojen
käsittelystä ja salassapidosta. Sitoudun tutkijan eettisiin periaatteisiin, tutkimuksen toteutusehtoihin
ja sosiaali- ja terveystoimen antamiin ohjeisiin.
Ilmoitan viipymättä tutkimuslupahakemuksessa pyydettyjen henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
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Espoon sosiaali- ja terveystoimen kehittämisen tulosalueelle sotet_tutkimusluvat@espoo.fi ja
Espoon kaupungin tietosuojavastaavalle tietosuoja@espoo.fi, jos tutkimusryhmän muu jäsen ei ole
vielä ilmoitusta tehnyt.
Suostun siihen, että Espoon kaupungin internet-sivuilla julkaistaan tutkimuksen nimi ja tutkimuksen
tekijän organisaatio.
Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Sitoumukset on aina toimitettava alkuperäisenä, joten skannatut sitoumukset eivät ole riittäviä.
8 HAKEMUKSEN PALAUTUS
Täytetty, allekirjoitettu tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan sekä postitse että sähköpostitse
sosiaali- ja terveystoimen kehittämisen tulosalueelle.
Postiosoite:
Sosiaali- ja terveystoimi
Kehittämisen tulosalue/
Tutkimusluvat
PL 202
02070 Espoon kaupunki

Sähköpostiosoite:
sotet_tutkimusluvat@espoo.fi

9 HUOMIOITAVAA
Tutkimusluvan myöntäminen ei velvoita tutkimuksen kohteita osallistumaan tutkimukseen.
Tutkijan on neuvoteltava aina erikseen tutkimuskohteena olevien organisaatioiden kanssa
tutkimukseen osallistumisesta ja organisaation nimen mainitsemisesta tutkimusraportissa.
Tutkimuksen teko ei saa häiritä tutkimuskohteen toimintaa.
Linkki tutkimusraportin sijaintitietoihin tai valmistunut tutkimusraportti tulee toimittaa samaan
sähköpostiosoitteeseen kuin tutkimuslupahakemus.

