
Tutkimuslupahakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat seikat.
Tarvittaessa voit antaa lisätietoja liitteessä.

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
Sivu 1/3Päivämäärä:

NIMI:

Työn [tutkimuksen,
opinnäytetyön, jatko-
tutkinnon] tekijä/t:

Toimipiste:

Työn/tutkimuksen nimi:

Koulutusohjelma/
korkeakoulu/yliopisto:

Ohjaajani on hyväksynyt
tutkimuslupahakemukseni

[tutkimuksen, opin-
näytetyön, jatkotutkinnon]
Ohjaaja/ohjaajat:

Tavoitteet/
tutkimusongelma:

Tarvittavien tietojen/
aineistojen määrittely:
Tarkka rajaus mitä tietoja
tarvitaan, missä tiedosto-
muodossa ne tarvitaan ja
miten tiedot toimitetaan
tutkimusluvan hakijoille:

OSOITE:

SÄHKÖPOSTI:

TEHTÄVÄ/VIRKA-ASEMA/OPPIARVO:

PUHELINNUMERO:

PÄIVÄYS:

Kyllä Ei



TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
Sivu 2/3Päivämäärä:

Aikataulu
(noin kahden kuukauden
tarkkuudella):

Tietosuojaseloste

Päätöksentekijä nimi
ja päivämäärä

Liitteet (edellytetään:
tutkimussuunnitelma mukaan
lukien aineistonhallinta-
suunnitelma, kyselylomake,
teemahaastattelurunko, jne.):

Päätöksentekijä täyttää
Laureassa

Lupa julkaista tiedot
saadusta tutkimusluvasta
Laurean www sivuille
(työn/tutkimuksen tekijä(t)
ja työn/tutkimuksen nimi) 

Kyllä

Kyllä

Tutkimuslupa
myönnetään

Perusteet:

Ei

Perustelut:

Ei

Perustelut:

Tutkimuslupaa
ei myönnetä

Tutkimusluvan myöntämisen ja tietojen/aineiston luovuttamisen ehtona on se, että tutkimuksen/selvityksen tekijä sitoutuu 
huolehtimaan tietojen käsittelystä ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsää-
dännön. Tutkimuksen/selvityksen tekijä on velvollinen käyttämään tietoja/aineistoa luottamuksellisesti ja ainoastaan 
tämän tutkimuksen/selvityksen tekemiseksi sekä turvaamaan tarkastelemiensa henkilöiden intimiteetin ja anonymiteetin. 
Tutkimuksen/selvityksen toteuttamisen jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisella tavalla.

Jos tutkimuksessa syntyy henkilötietoja koskeva rekisteri, tulee liitteenä olla myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 
14 artiklojen mukainen tietosuojaseloste. Tarvittaessa hakemuksen liitteenä tulee olla myös tutkimuseettinen ennakkoar-
viointilausunto.

Tutkimusluvan hakija toimittaa myönteisen päätöksen henkilölle, joka vastaa aineiston luovuttamisesta Laurea-ammatti-
korkeakoulun sovelluksesta. Tässä yhteydessä tutkimusluvan saanut sopii myös esim. kyselyjen lähettämisen käytännön 
toteuttamisesta.

Jos kyllä, niin täytä tiedot seuraavalle 
sivulle, jos ei, perustele tähän



TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
Sivu 3/3Päivämäärä:

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään 

Tutkimuksen rekisterinpitäjänä toimii 

Halutessasi voit kysyä henkilötietojen käsittelystä 

Olemme saaneet 

Laurea-ammattikorkeakoulun myöntämään tutkimuslupaan perustuen Laurea-ammattikorkeakoulun

jotta voimme 

Käsittelemme henkilötietoja vain   varten.

Emme kerää muita henkilötietoja 

Hävitämme saamamme henkilötiedot 

Olemme sitoutuneet noudattamaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Käsittelemme tietoja 

tietoturvallisissa tietojärjestelmissä, jotka on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Voit tarkastaa tai korjata tietosi ottamalla yhteyttä henkilötietojen käsittelystä vastaavaan henkilöön.  Tietyissä tapauksis-

sa voit myös rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli oikeudet estävät tutkimustarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti, saatetaan tietyissä yksittäis-

tapauksissa näistä oikeuksista poiketa tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla. Tarvetta poiketa 

oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

YHTEYSHENKILÖ TUTKITTAVAN OIKEUKSIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA ON TIETOSUOJAVASTAAVA.

Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu 

voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojailmoitus (EU679/2016)

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja keinot

Oikeutesi henkilötietojen käsittelyyn liittyen
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