
Tutkimusluvan hakija
Nimi: _________________________________________

Sähköposti: ___________________________________

Puhelinnumero: _________________________________

Osoite: _______________________________________________________________________________________

Päätutkija (jos eri kuin tutkimusluvan hakija)

Nimi: _________________________________________ 

Sähköposti: ____________________________________

Puhelinnumero: _________________________________

Osoite: ______________________________________________________________________________________

Tutkimuksen ohjaaja
Nimi: ________________________________________

Ammattinimike: _______________________________

Sähköposti: _______________________________

Puhelinnumero: ____________________________

Osoite: _______________________________________________________________________________________

Tutkimusryhmän muut jäsenet
Nimi, sähköposti, organisaatio: 

Tutkimus- tai oppilaitos, jonne tutkimus tehdään

Nimi: _________________________________________

Koulutusohjelma: _______________________________

Tutkimuksen laatu: ___________________________________________________________________________ 
(esim. opinnäytetyö, väitöskirja, lääketutkimus, laitetutkimus, muu, mikä)

Yhteyshenkilö Mehiläisessä
Luvan hakijan on sovittava etukäteen tutkimuksen toteuttamisesta Mehiläisen yhteyshenkilön kanssa. 
Yhteyshenkilöt löytyvät sivustolta mehilainen.fi yritysinfo/mehilaisen-tutkimustoiminta

Nimi: _________________________________________ 

Sähköposti: ____________________________________

Tutkimuksen tiedot
Tutkimuksen koko nimi: __________________________________________________________________________

Tutkimuksen lyhyt nimi: __________________________________________________________________________ 

Tutkimuksen kuvaus: 

Aineistonkeruumenetelmä: _______________________________________________________________________ 

Tietoturva/aineiston suojaus ja arkistointipaikka: ________________________________________________ 

Tutkimuksessa tulee noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), tietosuojalakia (2018/1050) 
ja lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS

Organisaatio: _________________________________

Nykyinen työtehtävä/ 
koulutusala: ___________________________________

Organisaatio: _________________________________

Nykyinen työtehtävä/ 
koulutusala: ___________________________________

Oppiarvo: ___________________________________

Organisaatio: _________________________________

Alaorganisaatio: _______________________________

Ohjaaja on hyväksynyt 
tutkimussuunnitelman

Kyllä

Ei

Päivämäärä: _________________

Pääaine: ___________________________________

Alaorganisaatio: _______________________________

Puhelinnumero: _________________________________

Yksikkö: _____________________________________
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Onko tutkimuksessa tarkoitus käyttää 
Mehiläisen potilasrekisterin tietoja?

Kyllä

Ei

Tutkimusraportissa mainitaan 
Mehiläinen organisaationa:

Kyllä

Ei

Tutkimuksen rahoitus
Lyhyt kuvaus.

Edellyttääkö tutkimus eettisen 
toimikunnan lausunnon?
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999/488

Kyllä

Ei

Eettisen toimikunnan lausunto liitetään hakemukseen.

Mikäli eettisen toimikunnan lausuntoa ei tarvita, selvitä lyhyesti miksi ei:

____________________________________________________________________________________________

Tutkimuksen kesto:

Alkaa: ________________________________________       Päättyy: ______________________________________

Sitoudun siihen, että en paljasta tutkimukseen liittyviä luottamuksellisia tietoja 3. tahoille. Sitoudun noudat-
tamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja tietosuojalakia (2018/1050) henkilötietojen käsittelyssä.

Allekirjoitus ja nimenselvennys:  Paikka ja aika: _______________________________

______________________________________________________________________________________________

Tarvittavat liitteet:

Tutkimussuunnitelma

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS

Tutkimusraportti on
Julkinen

Salassa pidettävä

Voidaanko tutkimus julkaista 
Mehiläisen ulkoisilla verkkosivuilla?
Julkaisuaikataulusta sovitaan osapuolten kesken erikseen.

Kyllä

Ei

Lisätietoja:
Mikä eettinen toimikunta ja käsittelyn tila?

Muut liitteet:
Aineistonkeruuseen liittyvä materiaali 
(esimerkiksi kyselylomakkeet, suostumus- ja 
tiedoteasiakirjat tutkittavalle) 

Tietosuoja ja vaitiolo- ja salassapitositoumus 
kaikilta tutkimusryhmän jäseniltä 

Hakemus tietojärjestelmien käyttöoikeuksiin

Eettisen toimikunnan lausunto  

Tietosuoja- ja rekisteriseloste 

Muu, mikä? _______________________________ 

Aiheutuuko tutkimuksesta 
Mehiläiselle kustannuksia?

Kyllä

Ei

2/2


	Tutkimuksen laatu: 
	Tutkimuksen koko nimi: 
	Tutkimuksen lyhyt nimi: 
	Tutkimuksen kuvaus: 
	Paikka ja aika: 
	Hakijan nimi: 
	Hakijan organisaatio: 
	Hakijan email: 
	Hakijan puhelinnumero: 
	Hakijan osoite: 
	Hakijan koulutusala: 
	Paatutkijan nimi: 
	Paatutkijan email: 
	Paatutkijan puhelinnumero: 
	Paatutkijan organisaatio: 
	Paatutkijan koulutusala: 
	Paatutkijan osoite: 
	Ohjaajan nimi: 
	Ohjaajan ammattinimike: 
	Ohjaajan email: 
	Ohjaajan puhelinnumero: 
	Ohjaajan oppiarvo: 
	Ohjaajan organisaatio: 
	Ohjaajan alaorganisaatio: 
	Ohjaajan osoite: 
	Muut jasenet 1: 
	Tutkimussuunnitelma pvm: 
	Oppilaitos nimi: 
	Oppilaitos koulutusohjelma: 
	Oppilaitos paaaine: 
	Oppilaitos alaorganisaatio: 
	Yhteyshenkilo nimi: 
	Yhteyshenkilo email: 
	Yhteyshenkilo puhelinnumero: 
	Yhteyshenkilo yksikko: 
	Aineistonkeruumenetelma: 
	Aineiston suojaus ja arkistointipaikka: 
	Potilasrekisteri: Off
	Tutkimusraportti: Off
	Mainitaan Mehilainen: Off
	Voidaanko julkaista: Off
	Kustannukset: Off
	Rahoitus lyhyt kuvaus: 
	Ettisen toimikunnan lausunto: Off
	Eettisen toimikunnan kasittelyn tila: 
	Miksi ei: 
	Lausunto liitetaan hakemukseen: Off
	Tutkimuksen kesto alkaa_af_date: 
	Tutkimuksen kesto paattyy_af_date: 
	Sitoudun: Off
	liitteet Tutkimussuunnitelma: Off
	liitteet Kustannusarvio: Off
	liitteet Aineistonkeruu: Off
	liitteet Tietosuoja: Off
	liitteet Hakemus tietojärjestelmat: Off
	liitteet Eettisen toimikunnan lausunto: Off
	liitteet Tietosuoja ja rekisteriseloste: Off
	liitteet Muu: Off
	muu mika: 


