
1 
Hakijan 
tiedot 

Suku- ja etunimi 

Hakijan tehtävä/virka-asema sekä työnantaja/oppilaitos ja osoite 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän palveluksessa 

Ei Kyllä 

Kotiosoite Postinro ja - paikka 

Puhelin toimeen Puhelin kotiin Sähköpostiosoite 

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu yhteisö 

Tutkimus- tai oppilaitoksen osoite/yhteystiedot 

2 
Muut 
hakijat/ 
muut
tutkimuksen 
tekijät 

Nimi, tutkimuslaitos/oppilaitos, tehtävä/virka-asema, puhelin ja sähköposti 

3 
Tutkimuksen 
ohjaaja 

Tutkimuksen ohjaajan nimi, oppiarvo/ammatti ja yhteystiedot (sähköposti/puhelin) 



Tutkimuksen nimi 
4 
Tutkimusta 
koskevat 
tiedot Tiivistetty kuvaus tutkimuksen suorittamisesta 

Asiasanat (max 5 kpl) 

Tutkimuksen taso 
Tohtorin tutkinto        Kandidaattitutkinto 
Lisensiaattitutkinto       Maisteritutkinto  
Ylempi AMK – tutkinto       AMK – tutkinto  
Muu, mikä? 

Tutkimus kuuluu muuhun laajempaan tutkimusprojektiin 
 Ei 
 Kyllä, mihin? 

Aineiston keruuaika 
Alkaa    Päättyy 

 Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika 
(myös tiivistelmän toimittamisen arvioitu aika) 

Käsitelläänkö tutkimusta tehtäessä henkilötietoja? 
 Kyllä                        Ei 

Tutkimusta tehtäessä muodostuu henkilötietopohjainen tutkimusrekisteri 

 Kyllä                        Ei 

Jos tutkimusta tehtäessä muodostuu henkilötietopohjainen tutkimusrekisteri, täytetään hakemuksen 
liitteeksi tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste (www.tietosuoja.fi).  

Tutkimusaineiston suojaus, säilyttäminen ja hävittäminen 
  Tutkimusaineisto ei sisällä tunnistetietoja 
 Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 
  Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin 

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle 

http://www.tietosuoja.fi/


Tutkimustiedon arkistointi 
 Sähköinen arkistointi 
 Paperinen arkistointi 

Tutkimusaineiston 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 osallistumisesta? 
Mitä tietoja kerätään? Lisätietoja: 

Kohderyhmä 

  Opiskelijat 

  Vanhemmat / huoltajat 

  Henkilökunta  

  Rekisteriaineistot 

  Asiakirjat  

  Muu, mikä? 

Aineiston keruumenetelmä 

Kysely  

Haastattelu  

Havainnointi  

Asiakirja-analyysi  

Rekisteriaineistojen analyysi 

Mittaukset, mitkä? 

Muu, mikä? 

Haen tutkimuslupaa seuraaviin Gradian oppilaitoksiin 

kaikki Gradian oppilaitokset 

Gradia Jyväskylä 

Gradia Jämsä 

Gradia-lukiot 

Onko tutkimuksen toteuttamisesta ennen tutkimusluvan lähettämistä keskusteltu Gradian 
edustajan kanssa? Jos kyllä, niin kenen? 



Tutkimuksen hyödyt/vaikutukset Jyväskylän koulutuskuntayhtymän toimintaan 

Ei välitöntä sovellettavuutta 

Välitön sovellusarvo toimintaan, millainen? 

5 
Allekirjoituk- 
set 

Käsitellessäni työntekijöiden tai opiskelijoiden tietoja sitoudun siihen, että en käytä 
saamiani tietoja 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 
ja tuottamaan tutkimustuloksista tiivistelmän Gradian julkaisusarjaan. 

Tutkimusluvan hakijalla on velvoite ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa (puhelinnumero 
ja sähköpostiosoite) niin kauan, kunnes tuloksista on raportoitu Gradialle. Myös mikäli 
tutkimus ei toteudu päätöksen tai suunnitelman mukaisesti, hakija on velvoitettu 
ilmoittamaan tilanteesta. Ilmoitukset osoitteeseen: tutkimusluvat@gradia.fi. 

 Liitteet 

tutkimussuunnitelma / hankesuunnitelma

tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste 

muu liite, lukumäärä 

Päiväys Hakijan/hakijoiden allekirjoitus ja nimen selvennys 

PÄÄTÖS 
Myönnetään hakemuksen mukaisena 

 Myönnetään edellyttäen, että 

 Hakemus hylätään seuraavin perustein 

 Tutkimuslupa on voimassa ______/______20______ 

 Tutkimuksen yhteyshenkilö Gradiassa, nimi ja yhteystiedot 

Päiväys 

Jyväskylässä 

/ 20 

Tutkimusluvan myöntäjän allekirjoitus ja nimen selvennys 

mailto:tutkimusluvat@gradia.fi
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