
Hakemus tietojen saamiseksi 
viranomaisen salassa pidettävistä 
asiakirjoista

Tieteellinen 
tutkimus

Tiedoista muodostetaan 
henkilörekisteri

Tilastointi Viranomaisen selvitystyö

3 Hankkeen 
toteuttajat 
ja työn 
suorituspaikka

a) Työn vastuullinen johtaja (ml. opinnäytetyön ohjaaja)

b) Tutkijat

c) Työn suorituspaikka ja sen osoite

5 Pyydettyjen 
tietojen 
käyttötarkoitus 
ja -aika

Hankkeen suunniteltu kestoaika

6 Tutkimuksessa, 
tilastoinnissa tai 
selvityksessä 
käytettävä 
aineisto

Pyydetyn aineiston määrittely

Henkilötietojen muut tietolähteet

1 Tutkimuksen, 
tilaston tai 
selvitystehtävän 
nimi

2 Tutkimuksen, 
tilaston 
tai selvityksen 
laatimisesta 
vastaava 
organisaatio, 
tutkija tai 
tutkijaryhmä

4 Yhteyshenkilö



7 
Henkilörekisterin 
muodostavan 
tutkimus-, 
tilasto- tai 
selvitysaineiston 
tietotyypit

a)Yksilöintitiedot eriteltyinä

b) Muut tiedot ja tietotyypit

8 Aineiston 
suojaus ja 
hävittäminen

Tietojenkäsittely- ja säilytystilojen suojaus ja valvonta

Pääsy tietojärjestelmiin on valvottua, miten:

Käyttöoikeudet on rajattu, miten:

Tutkimusaineisto hävitetään, miten:

Tutkimusaineisto säilytetään sellaisessa muodossa, että salassa pidettävät tiedot eivät paljastu



8 Aineiston 
suojaus ja 
hävittäminen

10 Liitteet

11 Hakijan 
allekirjoitus 
ja päätöksen 
lähetysosoite

Päiväys

Nimen selvennys

Päiväys

Nimen selvennys

Päiväys

Nimen selvennys

Päiväys

Nimen selvennys

Päiväys

Nimen selvennys

Päiväys

Nimen selvennys

Osoite, johon päätös lähetetään

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Tutkimussuunnite
lma

Luonnos 
rekisteriselosteeksi

Eettisen toimikunnan 
lausunto Muut liitteet:

Muiden liitteiden 
lukumäärä

Tutkimusta/tilastointia/
selvitystyötä 
varten myönnetyt muut luvat

Olen saanut tiedon siitä, että saamani tiedot ovat salassa pidettäviä ja että minulla ei ole 
oikeutta luovuttaa tietoja sivullisille.

Hakijan allekirjoitus

9 Tieto 
salassapitovelvoll
isuudesta 
ja salassa 
pidettäviä 
tietoja 
käsittelevien 
allekirjoitukset

Tutkimusaineisto säilytetään tunnistetiedoin ja muutoin siten, että salassa pidettävät tiedot 
ovat saatavissa, missä:

Muut toimenpiteet, mitkä:
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laatimisesta vastaava organisaatio, tutkija tai tutkijaryhmä
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