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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 
Hakemuksen saapumispäivämäärä 

1 
TUTKIJA 

Sukunimi  Etunimi  

Osoite 

Puhelin  Sähköpostiosoite 

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu yhteisö 

Suoritetut tutkinnot 

2 
TUTKIMUKSEN 
OHJAAJA 

Nimi 

Toimipaikka ja osoite 

Puhelin  Oppiarvo/ammatti 

3 
TUTKIMUS 

Tutkimuksen nimi 

Tutkimuksen taso 
 1 Väitöskirja  2 Lisensiaattitutkimus   3 Pro gradu   4 Kandidaatin tutkielma  

 5 Ylempi AMK   6 AMK   7 Muu, mikä? 

Tutkimuksen kohde  

 Varhaiskasvatus ja esiopetus  Perusopetus  Lukiokoulutus 

 Ammatillinen koulutus  Muu kohde, mikä? 

 Tutkimus sisältää henkilöiden tunnistetietoja 

 Tutkimus ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja 

Otoksen koko Tutkittavien lasten/nuorten ikä 

Pääasiallinen tutkimustapa/-menetelmä (rastita yksi vaihtoehto) 

 Kysely       Haastattelu  Asiakirja-/tilastoanalyysi   Koeasetelma 

 Havainnointi      Toiminnallinen tutkimus   Muu, mikä? 

Tutkittavia on tarkoitus videoida, äänittää heidän puhettaan 

Tutkimuksen kohdeyksiköt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla  

yksikön johtajan/yksiköiden johtajien nimet 

Tutkimuksen toteuttamisesta sovittu (pvm) 
Lyhyt yhteenveto tutkimussuunnitelmasta 

Tutkimussuunnitelman hyväksymispäivämäärä oppi-/ tutkimuslaitoksessa 

Aineiston suunniteltu keruuaika Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika 

Alkaa Päättyy Päivämäärä    
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4 
SITOUMUKSET 
JA 
ALLEKIRJOI- 
TUKSET 

(Sitoumuksen 
allekirjoittavat 
kaikki ne 
henkilöt, jotka 
tutkimusta 
tehtäessä 
käsittelevät 
salassa 
pidettäviä 
tietoja) 

Sitoudun siihen etten käytä saamiani tietoja tutkittavan tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten 
muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus enkä luovuta saamiani henkilötietoja 
sivullisille.  

Tutkijana olen tietoinen lainsäädännön, erityisesti henkilötietolain henkilötietojen käsittelylle asettamista vaatimuksista sekä 
vastuustani tietojen lainmukaisesta käsittelystä.  Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on neuvoa, ohjata ja valvoa henkilötietojen 
käsittelyä. Tietosuojavaltuutetun toimisto on antanut muun muassa ohjeet "Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus henkilötietolain 
kannalta" ja Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella". 

Lähetän valmiista tutkimusraportista yhden kappaleen sähköisenä kasvatuksen ja koulutuksen  toimialan 
sähköpostiosoitteeseen kasvatusjakoulutus@hel.fi. 

Paikka ja päivämäärä Tutkijan/tutkijoiden allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä Muiden salassapidettäviä tietoja käsittelevien henkilöiden allekirjoitukset 

Osoite johon päätös lähetetään    

6 
PUOLTO   Puollan     En puolla 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus ja nimenselvennys Tehtävä 
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7 
PÄÄTÖS 

1   

2 

Tutkimuslupa myönnetään esitetyssä muodossa. 

Tutkimuslupa myönnetään seuraavin ehdoin:

3 
Tutkimuslupahakemus hylätään, perustelut: 

Päätöspäivämäärä   

Päätöksentekjän allekirjoitus, sen selvennys ja virka-asema 

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiselle ajalla 

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista. 

Tämä päätös ei edellytä kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa osallistumaan tutkimuksen kustannuksiin. 

8 
LIITTEET 
BILAGOR 

 Tutkimussuunnitelma tai lyhyt kuvaus tutkimuksesta, vaaditaan aina 

Tiedotus- ja suostumiskirje huoltajille kun tutkittava nuori on alle 15 vuotta vanha (rasti ruutuun)ja tiedotuskirje huoltajille, kun 
tutkittava nuori on 15 mutta ei vielä 18 vuotta vanha  

Rekisteriseloste henkilötietojen käsittelystä, kun käsitellään henkilöiden tunnistetietoja tai henkilöitä videoidaan tai henkilöiden puhetta 
äänitetään 

Muut liitteet, mitkä 
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