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1. Hakijan tiedot
Nimi 

Tehtävä/virka-asema 

Etelä-Savon ammattioppilaitoksen 
palveluksessa Kyllä Ei 

Kotiosoite 

Postinumero ja toimipaikka 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu 
yhteisö 

Tutkimus- tai oppilaitoksen osoite/ 
yhteystiedot 

2. Muut hakijat / tutkimuksen tekijät
Nimi 

Tehtävä/virka-asema 

Tutkimuslaitos/oppilaitos 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

3. Tutkimuksen ohjaaja
Nimi 

Tehtävä/virka-asema 

Tutkimuslaitos/oppilaitos 

Puhelinnumero 

Sähköposti 
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4. Tutkimusta koskevat tiedot
Tutkimuksen nimi 

Tiivistetty kuvaus tutkimuksen suorit-
tamisesta 

Asiasanat ( max. 5kpl ) 

Tutkimuksen taso 
Tohtorin tutkinto Kandidaatti tutkinto 

Maisterin tutkinto Lisensiaattitutkinto 

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto 

Muu, mikä? 

Tutkimus kuuluu laajempaan tutkimus-
projektiin Kyllä, mihin? Ei 

Aineiston keruuaika 
Alkaa Päättyy 

Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika 
(myös tiivistelmän toimittamisen arvio-
itu aika) 

Käsitelläänkö tutkimusta tehdessä hen-
kilötietoja? Kyllä Ei 

Tutkimusta tehtäessä muodostuu hen-
kiötietopohjainen tutkimusrekisteri 

( Jos tutkimusta tehtäessä muodostuu hen-
kilötietopohjainen tutkimusrekisteri, täytet-
ään hakemuksen liitteeksi tietosuojalain 
mukainen tietosuojaseloste) 

Kyllä Ei 
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Tutkimusaineiston suojaus, säilyttämin-
en ja hävittäminen Tutkimusaineisto ei sisällä tunnistetietoja 

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin 

Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle 

Tutkimustiedon arkistointi 
Sähköinen arkistointi Paperinen arkistointi 

Tutkimustiedon hävittäminen 
(lyhyt selvitys) 

Kerätäänkö tutkimuksessa salassa 
pidettäviä tietoja tutkittavista ja näin 
ollen tarvitaan suostumus tutkimukseen 
osallistumisesta? 

(Mikäli tutkimuksen kohteena on alle 
18-vuotias, tarvitaan tutkimukseen myös
huoltajan lupa. Liitä suostumuslomake ja
mahdollinen huoltajan lupa hakemukseen)

Kyllä Ei 

Miten tutkimuksen kohteena olevilta 
henkilöiltä kerätään suostumus osallis-
tumisesta? Mitä tietoja kerätään? Lisäti-
etoja: 
Aineiston kohderyhmä 

Opiskelijat Huoltajat 

Henkilökunta Rekisteriaineistot 

Asiakirjat Muu, mikä? 

Aineiston keruumenetelmä 
Kysely Rekisteriaineistojen analyysi 

Havainnointi Asiakirja-analyysi 

Haastattelu Muu, mikä? 
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Onko tutkimuksen toteuttamista ennen 
tutkimusluvan lähettämistä keskusteltu 
Esedun edustajan kanssa? 

Kyllä, kenen? Ei 

Tutkimuksen hyödyt/vaikutukset 
Etelä-Savon ammattiopiston toimint-
aan? 

Välitön sovellu-
sarvo toimintaan, 
millainen? 

Ei välitöntä sovel-
lettavuutta 

5. Allekirjoitukset
Käsitellessäni työntekijöiden tai opiskelijoiden tietoja sitoudun siihen, että en käytä saamiani tieto-
ja muuhun kuin tutkimustarkoitukseen. En myöskään käytä saamiani tietoja em. henkilöiden tai heidän 
läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi. En luovuta henkilötietoja sivullisille. Sitoudun raportoimaan 
tutkimuksesta tutkimusluvan myöntäjälle. 

Tutkimusluvan hakijalla on velvoite ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa (puhelinnumero ja sähköpos-
tiosoite) niin kauan, kunnes tuloksista on raportoitu Esedulle. Mikäli tutkimus ei toteudu päätöksen tai 
suunnitelman mukaisesti, hakija on velvoitettu ilmoittamaan tilanteesta. 
Ilmoitukset osoitteeseen:  kirjaamo@esedu.f 

Päiväys ja paikkakunta 

Hakijan/hakijoiden allekirjoitus ja ni-
menselvennys 

Liitteet 
Tutkimussuuunnitelma/hankesuunnitelma 

Tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste 

Muu liite 
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6. Päätös
Tutkimusluvan myöntäminen 

Myönnetään hakemuksen mukaisena 

Myönnetään edellyttäen, että: 

Hakemus hylätään seuraavin perustein: 

Tutkimuslupa voimassa 

Tutkimuksen yhteyshenkilö Esedussa 

Nimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Päiväys ja paikkakunta 

Tutkimusluvan myöntäjän allekirjoitus ja 
nimenselvennys 
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