HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunginkanslia
TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
1
TUTKIMUSLUVAN
HAKIJA
(Hankkeen johtaja
tai vastuuhenkilö)

Sukunimi

Etunimi

Osoite
Puhelin

Sähköposti

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu toimipaikka
Nimike

Suoritetut tutkinnot

Nimi

Oppiarvo/nimike

Sähköposti

Puhelin

Nimi

Oppiarvo/nimike

Sähköposti

Puhelin

3
TUTKIMUKSEN
OHJAAJA,
(Täytetään, jos
kyseessä on
tutkintoon sisältyvä
opinnäyte)

Nimi

Oppiarvo/nimike

4
TUTKIMUS

4.1 Tutkimuksen nimi ja aihe (lyhyt kuvaus)

2
TUTKIMUSRYHMÄN
MUUT
JÄSENET
(Tarvittaessa
liitteenä)

Toimipaikka

Toimipaikka

Toimipaikka ja osoite
Puhelin

Sähköposti

Paikka ja päivämäärä

Ohjaajan allekirjoitus

Tutkimussuunnitelma liitteenä

4.2 Tutkimuksen taso
Kandidaatin tutkielma

Väitöskirja

Lisensiaattitutkimus

Pro gradu

Ylempi AMK

AMK

Muu, mikä?

4.3 Tutkimuksen kohdentuminen kaupunginkansliassa
Elinkeino-osasto

Hallinto-osasto

Henkilöstöosasto

Talous- ja suunnitteluosasto

Viestintäosasto

Muu kohde, mikä?

Strategiaosasto

4.4 Mihin yksikköön, palveluun tai toimintaan tutkimus kohdentuu?
4.5 Kaupungin yhteyshenkilön nimi, tehtävä, puhelinnumero ja sähköposti
4.6 Tutkimuksen toteuttamisesta sovittu
kaupungin kanssa (pvm)

4.7 Onko tutkimukselle myönnetty tutkimuslupa aiemmin?
Kyllä

Mikä taho ja milloin (pvm)?

Ei
4.8 Aineistonkeruumenetelmä(t)
Kysely

Haastattelu

Asiakirja-analyysi

Tilastoanalyysi

Havainnointi

Toiminnallinen tutkimus

Videointi

Muu, mikä?

4.9 Tarkempi kuvaus tutkimuksessa käytettävistä aineistoista, joita tutkimuslupa koskee (asiakirjat, tilastot, rekisterit, haastattelut, yms.)

4.10 Aineiston suunniteltu keruuaika ja säilyttäminen
Alkaa (pvm)

Päättyy (pvm)

4.11 Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika
(pvm)
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5
TUTKIMUSREKISTERIN
TIETOTYYPIT

5.1 Käsitelläänkö tutkimuksessa henkilötietoja?

Kyllä

Tietosuojaseloste liitteenä

Ei (Ei synny henkilörekisteriä)
5.2 Jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, sisältyykö niihin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa henkilötietoa?”

Kyllä
Ei
6
TIETOSUOJAN
VAIKUTUSTENARVIOINTI

Tietosuojan vaikutustenarviointi tehdään, mikäli käsiteltäviin henkilötietoihin sisältyy erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa
henkilötietoa ja tutkimuksessa halutaan poiketa tietosuoja-asetuksen 5, 16, 18 ja 21 artiklassa säädetyistä rekisteröidyn
oikeuksista.

Vaikutustenarviointia ei tehdä
Vaikutustenarviointi tehdään oman organisaation lomakkeella
Vaikutustenarviointi tehdään Helsingin kaupungin lomakkeella

7
TUTKIMUSAINEISTON
SÄILYTTÄMINEN

7.1 Kuvaus tutkimusaineiston säilyttämisestä tietoturvallisella tavalla tutkimuksen aikana

7.2 Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi tutkimuksen päätyttyä

Tutkimusaineisto ja tunnistetiedot hävitetään kokonaisuudessaan, miten ja milloin?

Tutkimusaineisto säilytetään ilman tunnistetietoja, tunnistetietojen hävittämistapa?

Tutkimusaineisto arkistoidaan tunnistetiedoin tutkimuksen päätyttyä arkistolain säännösten mukaisesti, mihin?

Aineiston arkistointiin haetaan Kansallisarkiston lupa ilman tunnistetietoja
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8
TUTKIMUSLUVAN
HAKIJAN JA
TUTKIMUSRYHMÄN
SITOUMUKSET
JA ALLEKIRJOITUKSET
(Tarvittaessa
liitteenä)

Sitoudun siihen, että en luovuta tutkimuskäyttöön saamaani aineistoa enkä ilmaise tutkimuksen yhteydessä
käytettävissä olleita luottamuksellisia tietoja sivullisille. Edellä mainittu sitoumus tarkoittaa tutkimuksen yhteydessä
saamieni tietojen vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
Sitoudun noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja
tietosuojalain henkilötietojen käsittelylle asettamia vaatimuksia sekä vastuuta tietojen lainmukaisesta käsittelystä.
Sitoudun viipymättä ilmoittamaan tässä lomakkeessa mainitulle kaupungin yhteyshenkilölle, mikäli saan tiedon
tutkimukseen kuuluvien henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.
Sitoudun noudattamaan tutkimusluvan myöntäjän antamia ohjeita aineiston keruusta ja käsittelystä.
Kaikkien niiden henkilöiden, jotka käsittelevät salassa pidettäviin asiakirjoihin tai henkilörekistereihin sisältyviä
tietoja, on annettava sitoumus joko tällä lomakkeella tai saman sisältöisenä erillisellä liitteellä.
Lähetän valmiista tutkimusraportista yhden kappaleen sähköisenä tässä lomakkeessa mainitulle kaupungin
yhteyshenkilölle.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Osoite, johon päätös lähetetään

9
LIITTEET

Tutkimussuunnitelma ja lisäksi tiivistelmä, jos tekstiosa yli 10 sivua (pakollinen)
Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste (pakollinen, jos tutkimusaineisto sisältää henkilöiden tunnistetietoja)
Eettinen pohdinta tai eettisen toimikunnan lausunto (tarvittaessa)
Mallit tiedotuskirjeistä ja suostumusasiakirjoista (tarvittaessa)
Tiedotuskirje tutkittaville
Suostumusasiakirja tutkittaville
Aineiston keruuseen liittyvä materiaali (tutkimuksessa kerättävät tiedot, kyselylomake, yms.)
Muut liitteet, mitkä?

Tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan sähköisenä tai paperiversiona
Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:
Helsingin kaupunki
Kirjaamo / Kaupunginkanslia
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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