Ohje tutkimusluvan hakijalle
Tutkimuslupaa tulee hakea kaikkiin julkaistaviksi tarkoitettuihin tutkimuksiin,
yhteistyöhankkeisiin ja opinnäytetöihin Keusoten Tutkimuslupahakemus-lomakkeella.
Tutkimuslupaa tulee hakea tutkijan tai tutkimuslaitoksen intresseistä tehtävää tutkimusta tai
selvitystä varten. Lupakäytäntö koskee myös kysely- ja haastattelututkimuksia.
Aineiston keruuta ei voi aloittaa ennen kuin tutkimuslupa on myönnetty.
Tutkimuksilla, joiden tekijöillä ei ole virka- tai työsuhdetta Keusoteen, tulee olla
yhteyshenkilö organisaatiossa. Yhteyshenkilö toimii Keusoten edustajana tutkimuksessa ja
auttaa tarvittaessa käytännönjärjestelyissä.
Tutkimuslupaa ei tarvita yksittäisiin kirjallisuuskatsauksiin, eikä opintoihin sisältyvien
harjoittelujaksojen pienimuotoisiin oppimis- ja kehittämistehtäviin liittyviin opiskelijan
tekemiin, ei julkaistavaksi tarkoitettuihin raportteihin.
Eettisen arvioinnin tarve tulee huomioida kaikissa tutkimuksissa ja hankkeissa. Eettisestä
arvioinnista saa lisätietoa esimerkiksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (HUS) ja
Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta. Huomioithan että, asiakkaalle/potilaalle
annettavassa suostumuslomakkeessa on kerrottu eettisen toimikunnan luvan ja Keusoten
tutkimusluvan myöntämispäivät.
Lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa tutkimuksissa ja hankkeissa tulee huomioida, että alle 15vuotiaiden lasten ja nuorten kohdalla huoltajilta pyydetään nimenomainen suostumus
tapahtuvaan tutkimukseen osallistumiseen. Jos huoltaja ei anna lupaa, kyseinen
lapsi/nuori ei voi osallistua tutkimukseen. 15-17-vuotiaat nuoret voivat osallistua tehtävään
tutkimukseen omalla suostumuksellaan, mutta huoltajille tulee tiedottaa ennakkoon
tutkimuksesta.
Tutkimuslupaa haetaan Tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Varmista, että kaikki
tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähettäessäsi. Tutkimusluvan hakija
sitoutuu perehtymään tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön,
erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain, henkilötietojen käsittelylle
asettamiin vaatimuksiin sekä vastuuseensa tietojen lainmukaisesta käsittelystä.
Tutkimuksen toteuttajan eli tutkimusaineiston rekisterinpitäjän tulee kaikissa henkilötietojen
käsittelyn vaiheissa huolehtia siitä, ettei rekisteröidyn yksityisyyttä perusteettomasti
vaaranneta. Tutkimuksen osalta se tarkoittaa muun muassa sitä, ettei henkilöiden
tunnistetietoja kerätä turhaan. Tutkimuksen menettelytavat ja toteutus tulee suunnitella
siten, että rekisteröityä koskevia tietoja saavat henkilötasoisena tietoonsa mahdollisimman
harvat henkilöt (jotka allekirjoittavat salassapitositoumuksen ja joille haetaan lupa).
Tutkimusrekisterin käyttö on sallittua vain luvan saaneille henkilöille. Lisätietoja
henkilötietojen käsittelystä löydät Ohje henkilötietojen käsittelystä -liitetiedostosta.
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Tutkimuslupahakemuksen käsittely
Tutkimuslupahakemus toimitetaan kirjaamoon
- Varmista, että pyydetyt yhteyshenkilötiedot on täytetty huolella hakemukseen
- Toimita tutkimuslupahakemus ja kaikki tarvittavat liitteet osoitteeseen:
kirjaamo@keusote.fi.
Käsittelyaika
Toimita tutkimuslupahakemus hyvissä ajoin, sillä tutkimuslupahakemukset käsitellään
saapumisjärjestyksessä noin 2-5 viikon kuluessa. Mikäli tutkimuksessa käsitellään erityisiin
henkilötietoryhmiin kuuluvaa henkilötietoa (ks. Tietosuojalaki 1050/2018, 31 §) voi
käsittelyaika olla pidempi. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet viivästyttävät
käsittelyä.
Tutkimuslupa toimitetaan hakijalle sähköisesti.
Valmiin tutkimuksen palautus
Palauta valmistunut työ sähköpostitse pdf-muodossa Keski-Uudenmaan soten kirjaamoon
osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi (saavutettavan pdf-dokumentin on täytettävä WCAG
2.1 -kriteerit tasoilla A ja AA. Lue lisää: saavutettava pdf-dokumentti). Ilmoita samalla
Keusoten kirjaamoon mahdollisen tutkimusrekisterin hävittämisestä.
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