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Tutkimusluvan hakeminen  

Tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin, kehittämishankkeisiin ja opinnäytetöihin, joissa 

kerätään tai käsitellään Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialan asiakkaita, potilaita tai 

henkilökuntaa koskevia tietoja riippumatta siitä, miten aineisto on hankittu, jos tiedot eivät ole 

saatavilla julkisesti. Tutkimuslupa edellytetään myös tutkimuksiin, jotka kohdistuvat 

ostopalveluyksiköissä asioiviin tai asuviin espoolaisiin asiakkaisiin tai potilaisiin.  

 

Espoon kaupungin työntekijöiden on haettava tutkimuslupa, jos tutkimusta ei tehdä virka- tai 

työtehtävissä, vaan esimerkiksi osana opintoja. 

  

Tutkimuslupaa ei tarvita, jos kaupunki toteuttaa keskitetysti henkilökuntaan kohdistuvan 

tutkimuksen tai selvityksen. Tutkimuslupaa ei myöskään tarvita, jos tutkimus tehdään osana virka- 

tai työtehtävää ja sitä ei julkaista toimialan ulkopuolella. Nämä tutkimukset tai selvitykset saattavat 

edellyttää hallintopäätöksellä annettavaa tietolupaa, jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja.  

 

Mikäli tutkimus kohdistuu useammalle toimialalle, tulee kaikilta toimialoilta pyytää tutkimuslupa 

erikseen. Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala voi myöntää luvan tutkia vain ko. toimialalla 

tapahtuvaan tutkimukseen. 

 

Ohjeita tutkimuslupahakemuksen täyttämiseen 

Tutkimuslupaa haetaan lomakkeella Tutkimuslupahakemus, joka löytyy Espoon kaupungin 

internet-sivuilta. Ennen luvan hakemista hakijan tulee olla yhteydessä palvelun tai yksikön 

johtoon, johon tutkimus kohdistuu. Näin varmistetaan, että tutkimuksen tekeminen on käytännössä 

mahdollista. Samalla selvitetään tutkimuksen yhteyshenkilö sekä tarkempi toteuttamispaikka 

Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla.  

 

Tutkimuksen yhteyshenkilö on yleensä kohdeyksikön esihenkilö. Hakija ei itse voi olla 

tutkimuksen yhteyshenkilö.  

 

Yhteyshenkilön tehtävänä on:  

• varmistaa, että tutkimus on käytännössä mahdollista toteuttaa  

• varmistaa, että tutkimukselle on johdon puolto  

• osallistua tutkimuksen käytännön toteutuksen suunnitteluun   

• toimia (yhteyshenkilönä) tutkijan ja tutkittavien välillä  

• valvoa tutkimuksen toteuttamista  

• muut tapauskohtaiset tehtävät. 

 

Tutkimussuunnitelman julkisuus 

Tutkimusluvan hakijan on ilmoitettava näkemyksensä siitä, onko tutkimussuunnitelma julkinen. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 21 kohdan 

https://static.espoo.fi/cdn/ff/l4P-dH02Uz3oby1d5liK3_nGIm-DxHGEjvstkjUB89k/1625223984/public/2021-07/Tutkimuslupahakemus_suojattu.pdf
https://www.espoo.fi/fi/tutkimusluvat
https://www.espoo.fi/fi/tutkimusluvat
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mukaan tutkimussuunnitelma on salassa pidettävä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antamisesta ei 

aiheudu haittaa. Tutkimuslupahakemukseen on kirjattava perustelut, jos tutkimusluvan hakija 

katsoo, että tutkimussuunnitelma on salassa pidettävä.  

 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa 

Tutkimuslupahakemukseen on kirjattava, käsitelläänkö tutkimuksessa henkilötietoja. Henkilötietoja 
ovat kaikki tiedot, joista henkilö on tunnistettavissa suoraan tai välillisesti (mm. nimi, osoite, 
puhelinnumero tai sellaisten tietojen kokonaisuus, josta voidaan tunnistaa yksittäinen henkilö). 
Esimerkiksi suostumuslomakkeiden nimenselvennys ja allekirjoitus on henkilötietoa.  
 

Tutkimusrekisterin muodostuminen 

Tutkimuslupahakemukseen on kirjattava myös, muodostuuko tutkimusta tehtäessä 

tutkimusrekisteri. Tutkimusrekisteri muodostuu silloin, kun tutkimus sisältää henkilöiden 

tunnistetietoja.  

 

Tutkimuslupahakemuksen liitteet 

Tutkimuslupahakemuksen liitteenä tulee aina olla tutkimussuunnitelma. Jos henkilökuntaa, 

asiakkaita tai potilaita haastatellaan, tulee tutkimuslupahakemuksen liitteenä olla 

tutkimussuunnitelman lisäksi suostumuslomakepohja, haastattelurunko tai kyselylomake sekä 

tiedote tai tiedotteet tutkimuksesta.  

 

Jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, on liitteenä oltava tutkimusrekisterin tietosuojaseloste 

tai muu rekisteröidylle tarkoitettu selvitys henkilötietojen käsittelystä.  

 

Mikäli tutkimuksessa on kysymys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 

mukaisesta tutkimuksesta, on liitteenä oltava sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan lausunto.  

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutustenarviointi on liitettävä 

tutkimuslupahakemukseen silloin, kun henkilötietojen käsittely todennäköisesti aiheuttaa henkilön 

oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin, kun huomioidaan henkilötietojen käsittelyn 

luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset. Vaikutustenarvioinnista löytyy lisätietoja 

Tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta.  

 

Tutkimuslupahakemuksen liitteistä on ilmettävä tutkimusta koskeva eettinen arviointi.  

 

Kaikkien niiden henkilöiden, jotka käsittelevät henkilötietoja tai salassa pidettävää 

tutkimusmateriaalia, on annettava sitoumus siitä, etteivät he käytä saamiaan tietoja väärin 

tutkimuksen kohteen tai hänen läheistensä vahingoksi ja etteivät he luovuta saamiaan tietoja 

ulkopuolisille. Hakemus, jossa sitoumus annetaan, on toimitettava allekirjoitettuna.   

 

Tutkimuksen käytännön toteutus 

Tutkittavien rekrytointi: 

https://tietosuoja.fi/etusivu
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• Asiakkaiden ja potilaiden rekrytoinnissa tutkimukseen ei voi hyödyntää 

hyvinvoinnin- ja terveyden toimialan asiakas- tai potilasjärjestelmää ilman 

hallintopäätöksellä annettua tietolupaa. 

• Asiakkaiden ja potilaiden rekrytointi on mahdollista esimerkiksi vastaanoton 

yhteydessä tai Espoon kaupungin Facebook-sivuilla jaettavina yleisinä 

tutkimustiedotteina, joiden perusteella asiakas tai potilas voi itse halutessaan olla 

yhteydessä tutkijaan.  

• Työntekijöiden rekrytointi on mahdollista esimerkiksi yleisillä tutkimustiedotteilla, 

jotka tutkimuksen yhteyshenkilö voi antaa työntekijöille, jotka voivat halutessaan 

olla yhteydessä tutkijaan.  

 

Milloin tutkittavilta tarvitaan kirjallinen suostumus? 

Kirjallinen suostumus tarvitaan, kun henkilöitä haastatellaan ja haastattelut perustuvat 

vapaaehtoisuuteen. Anonyymeihin kyselyihin (esim. kirjalliset Webropol-kyselyt) ei edellytetä 

kirjallisia suostumuksia. Työpajoihin ei edellytetä kirjallista suostumusta, jos on katsottu, että 

työpajaan osallistuminen on osa työntekijän työtehtäviä. Tämä edellyttää, että työpajassa 

käsiteltävä aihe on kiinteä osa työntekijöiden työtehtäviä. 

 

Jos tutkimuksessa tarvitaan kirjallinen suostumus, tulee tutkimuslupahakemuksesta tai 
tutkimussuunnitelmasta selvitä: 

• Miten suostumuslomakkeet kerätään tutkimukseen osallistuvilta tietoturvallisesti?  

• Miten mahdollinen paperinen aineisto (esim. suostumuslomakkeet) säilytetään 

tietoturvallisesti ja tuhotaanko paperinen aineisto tutkimuksen valmistuttua?  

• Miten tuhoaminen toteutetaan tietoturvallisesti? 

 
 

Tutkimuslupahakemuksen lähettäminen 

Täytetty ja allekirjoitettu tutkimuslupahakemus lähetetään liitteineen sekä postitse että 

sähköpostitse hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikuntaan. Postiosoite: Hyvinvoinnin ja 

terveyden toimiala, Esikunta/ Tutkimusluvat, PL 202, 02070 Espoon kaupunki. Sähköpostiosoite: 

sotet_tutkimusluvat@espoo.fi Sähköpostin aihekenttään tulee merkitä: Tutkimuslupahakemus.  

 

Tutkimusluvan valmistelu ja myöntäminen 

Tutkimusluvat valmistellaan keskitetysti esikunnassa. Valmistelija tarkistaa, että hakemus on 

asianmukaisesti täytetty ja sisältää tarvittavat liitteet. Tarvittaessa valmistelija pyytää täydentäviä 

tietoja. Tutkimusluvan myöntäminen edellyttää tulosyksikön johtajan puoltoa. Myönnön 

tutkimusluvasta tekee kehittämisjohtaja. Tutkimusluvassa voidaan määritellä ehtoja ja rajauksia 

muun muassa tietojen säilyttämiselle, suojaamiselle ja hävittämiselle. Lupa voidaan peruuttaa, jos 

siihen katsotaan olevan syytä.  
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Tutkimuslupahakemus voidaan hylätä esimerkiksi seuraavin perustein:  

• hakemus on puutteellinen eikä täydentäviä tietoja ole saatu  

• tutkimusasetelma on eettisesti ongelmallinen  

• kysymyksessä on markkinatutkimus tai kaupallinen tilaustutkimus, jonka tavoitteet 

eivät tue hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toiminnan kehittämistä  

• aihetta on äskettäin tutkittu samassa kohderyhmässä  

• toimialalla ei ole riittäviä resursseja tutkimuksen toteuttamiseen. 

 

Tutkimuslupahakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa 2–8 viikkoa. Puutteellinen hakemus tai 

puuttuvat liitteet viivästyttävät käsittelyä. 

 

Tutkimuksen valmistuminen 

Kun tutkimus on suoritettu, linkki tutkimusraportin sijaintitietoihin tai valmistunut raportti tulee 

toimittaa samaan osoitteeseen kuin tutkimuslupahakemus. Lista valmistuneista tutkimusraporteista 

kootaan Espoon kaupungin sisäisiin sähköisiin työtiloihin työntekijöiden hyödynnettäväksi. 

 

Tietoluvat 

Jos tutkimuksessa halutaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa tallennettuja 

henkilötietoja, edellytetään tutkimusluvan sijaan tietolupaa. Jos tutkimus koskee Espoon lisäksi 

vähintään yhden muun organisaation sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietoa, kuten potilastietoa 

tai sosiaalihuollon asiakastietoa, luvan hakijan tulee tehdä hakemus kansalliselle 

tietolupaviranomaiselle Findatalle. Hakemus toimitetaan Espoolle, jos tutkimus koskee ainoastaan 

Espoon sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietoa esim. henkilökunnan haastattelu.  Findatalle 

lähetettävistä hakemuksista löytyy lisätietoja Findatan internet-sivuilta. 

  

 

https://findata.fi/palvelut/tietolupahakemukset/

