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Tutkimuslupahakemus
Poliisin tietojen käyttö tutkimustarkoituksessa

Hakija
Nimi

Asema

Yliopisto, korkeakoulu, tutkimuslaitos tai muu yhteisö
Osoite, johon päätös lähetetään
Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tutkimusryhmän muut jäsenet (tarvittaessa liitteenä)
Nimi
Yliopisto, korkeakoulu, tutkimuslaitos tai muu yhteisö
Sähköposti

Puhelinnumero

Nimi
Yliopisto, korkeakoulu, tutkimuslaitos tai muu yhteisö
Sähköposti

Puhelinnumero

Tutkimuksesta vastaava henkilö tai taho

Haettava lupa
Uusi tutkimuslupa

Tutkimusluvan muuttaminen

Tutkimusluvan jatkaminen

Tutkimuksen nimi
Tutkimuksen aikataulu ja suunniteltu kestoaika
Tietojen käyttötarkoitus
Väitöskirja
Lisensiaattitutkimus
Opinnäytetyö; ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tilastointi
Viranomaisen selvitystehtävä
Muu, mikä:
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Pro gradu -tutkielma
Kandidaatin tutkielma
Opinnäytetyö; ammattikorkeakoulututkinto
Yhteistyöhankkeena toteutettava tutkimus
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Aineiston keruumenetelmä
Haastattelututkimus
Muu, mikä:

Kyselytutkimus

Asiakirjapyyntö

Rekisteritutkimus

Haettavat tiedot1
Määrittele haettava tietosisältö ja nimeä haettavat rekisterit ja asiakirjat riittävällä tarkkuudella . Tarkempi kuvaus voi olla
tutkimussuunnitelmassa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste2 ja käyttötarkoitus3
Kuvaus yleisellä tasolla siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja mihin tarkoitukseen erikseen yksilöityjä
henkilötietoja4 tutkimuksessa käytetään. Tarkempi kuvaus tulee ilmetä tutkimussuunnitelmasta.

Henkilötietojen käsittely5 ja salassa pidettävien tietojen käsittely
Lyhyt kuvaus siitä, miten käsiteltävät henkilötiedot säilytetään ja suojataan ja kuvaus siitä, miten salassa pidettäviä
tietoja käsitellään sekä tieto työn suorituspaikasta. Tarkempi kuvaus tulee ilmetä tutkimussuunnitelmasta.

Henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen käsittelyaika6
Kuvaus käsiteltävän tietoaineiston elinkaaresta, eli siitä, miten tiedot kerätään, hävitetään tai arkistoidaan7. Tarkempi
kuvaus tulee ilmetä tutkimussuunnitelmasta.

1

Ainoastaan tutkimukselle tarpeelliset tiedot voidaan antaa tutkimuskäyttöön tai luovuttaa. Tietojen tarpeellisuuden on ilmettävä riittävän
yksityksityiskohtaisesti ja perustellusti hakemuksesta ja tutkimussuunnitelmasta. Puutteellisia pyyntöjä tai esimerkiksi tutkimustarkoitukseen liian laajoja tietopyyntöjä ei voida toteuttaa.

2

Jokin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan mukaisista käsittelyperusteista. Tutkimustarkoituksessa tapahtuva henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste voi olla esimerkiksi yleistä etua koskeva tehtävä tai rekisteröidyn suostumus.
3
Kuvaus ja perustelut siitä, miksi ja minkä tutkimuskysymyksen selvittämiseksi henkilötiedot ovat tarpeellisia.
4
Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön ja joiden perusteella henkilö tai henkilöitä
voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Henkilötietoja ovat myös erilliset tiedot, jotka yhdistettyinä mahdollistavat tietyn henkilön tunnistamisen tai tiedot, jotka jonkin henkilölle tunnusomaisen piirteen perusteella mahdollistavat tunnistamisen. Henkilötietoja ovat esimerkiksi koko
nimi, henkilönimen mukainen sähköpostiosoite, asiakasnumero, harvinainen ammattinimike, auton rekisterinumero tai muihin tietoihin yhdistettynä esimerkiksi asuinkunta tai kaupunginosa. Tutkimusaineisto sisältää henkilötietoja, jos siitä voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa
henkilö tai henkilöitä huomioiden kohtuullisen todennäköisesti käytettävissä olevat keinot.
5
Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintoja, jotka kohdistetaan henkilötietoihin, kuten henkilötietojen keräämistä, tallentamista, säilyttämistä, hakua, kyselyä, käyttöä tai yhdistämistä.
6
Aineistoa ei ole mahdollista säilyttää tulevia tutkimustarkoituksia varten.
7
Arkistoinnilla tarkoitetaan arkistolain (831/1994) mukaista arkistointia. Henkilötietoja sisältävän aineiston arkistointi edellyttää lainsäädännössä
arkistoinnille säädettyjä edellytyksiä ja menettelytapoja ja edellyttää useimmiten, että tutkimuksen tehnyt rekisterinpitäjä on viranomainen,
joka voi arkistoida tiedot arkistolakia noudattaen. Poliisilta saatua aineistoa ei pääsääntöisesti voi arkistoida yleisiin tai avoimiin tietoarkistoihin.
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Poliisin tietojen käyttö tutkimustarkoituksessa

Tutkimuksessa käytettävä muu aineisto
Kuvaus mahdollisista muista tutkimuksessa käytettävistä tietolähteistä ja aineistoista sekä kuvaus siitä, miten eri
lähteistä olevia tietoja on tarkoitus yhdistää.

Julkaisusuunnitelma
Kuvaus tietojen julkaisusta tai viittaus erilliseen julkaisusuunnitelmaan (julkaisusuunnitelma tällöin liitteenä).

Salassapitovelvollisuus, muut sitoumukset ja allekirjoitukset

Sitoudun noudattamaan salassapitoon, vaitiolovelvollisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon
liittyviä laissa säädettyjä ja tietoluvassa määriteltyjä velvoitteita. En käytä asiakirjaa tai
muuta tutkimuksen yhteydessä saamaani tietoa sen henkilön vahingoksi tai
halventamiseksi, jota asiakirja tai tieto koskee tai hänen läheisensä vahingoksi tai
halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi
salassapitovelvollisuus on säädetty.
Olen tietoinen, että vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto ovat voimassa myös
tutkimuksen päätyttyä ja että en saa paljastaa sivullisille salassa pidettävää sisältöä tai
tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä enkä muutakaan tietooni saamaani
seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus.
Olen tietoinen lainsäädännön, etenkin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016
sekä tietosuojalain (1050/2018) asettamista vaatimuksista henkilötietojen käsittelylle.
Olen tietoinen, ettei tutkija tai tutkimusryhmä saa luovuttaa saatuja tietoja eteenpäin.
Olen tutustunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimiin ohjeisiin hyvästä
tieteellisestä käytännöstä ja sitoudun noudattamaan hyvää tutkimustapaa ja tieteellistä
käytäntöä. Sitoudun tutustumaan mahdollisesti saamani tutkimusluvan sisältöön ja
noudattamaan tutkimusluvan ehtoja ja rajoituksia.
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Liitteet
Hakemuksen pakollisia liitteitä ovat:
Tutkimussuunnitelma8, joka sisältää tieteelliset perusteet aineiston käytölle
Salassapito- ja vaitiolositoumus, mikäli sitoumusta ei ole allekirjoitettu tälle lomakkeelle (sitoumus edellytetään kaikilta
tutkimusaineistoa käsitteleviltä henkilöiltä)
Julkaisusuunnitelma
Muut liitteet:
Kysely- ja haastattelututkimukset
Tietosuojainformaatio henkilötietojen käsittelystä kysely- ja haastattelututkimukseen osallistuville
Tutkimustiedote ja suostumuslomake kysely- ja haastattelututkimuksiin osallistuville
Kysely- ja haastattelututkimuksiin liittyvät kysymykset tai selvitys aiotuista kysymyksistä
Rekisteritutkimus
Seloste käsittelytoimista
Rekisteritutkimukseen liittyvä tietosuojaseloste
Eettisen toimikunnan lausunto 9
Muut liitteet
Yhteistyöhankkeisiin liittyvät sopimukset ja asiakirjat, joista selviää osapuolten väliset vastuut ja esimerkiksi se, mikä
taho toimii rekisterinpitäjänä. Tutkimuslupahakemuksen yhteydessä on toimitettava dokumentti, joka osoittaa tutkimuksen päävastuullisen tahon.
Muu liite, mikä / mitkä:

Muut henkilötietoja ja salassa pidettäviä tietoja käsittelevät kuin hakija/tutkijaryhmä
Mikäli liitteistä ei käy ilmi, hakijan on ilmoitettava muut tahot, joilla on mahdollisuus käsitellä tietoa (esim. litterointi,
tutkimusavustajat ja muut henkilötietojen käsittelijät). Tutkimuksesta vastaava taho vastaa siitä, että henkilöt toimittavat
vaitiolo- ja salassapitositoumuksen tutkimuslupaa käsittelevälle/tutkimusluvan myöntäneelle taholle.

8

Tutkimussuunnitelmasta on käytävä riittävän yksityiskohtaisesti ilmi hakemuksen kohteena olevan tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet,
tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät, tutkimusaineisto sekä tieto siitä, miksi pyydetyt tiedot ovat tarpeen hakemuksessa yksilöidyn
tutkimuksen tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi.

9

Esimerkiksi silloin, jos tutkimuksen tyyppi edellyttää eettisen toimikunnan lausuntoa. Lupaviranomainen voi edellyttää, että hakija toimittaa
eettisen toimikunnan lausunnon myös silloin, kun lausuntoa ei muutoin edellytetä.
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Mahdolliset lisätiedot

Hakijan allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Täytä lomake huolellisesti. Puutteelliset tiedot ja liitteet hidastavat asian käsittelyä.
Tutkimuslupa voidaan myöntää vain hakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa yksilöityyn
tutkimukseen ja ainoastaan määräajaksi ja hakemuksen mukaisessa laajuudessa. Saatuja
tietoja ei voi säilyttää mahdollisiin tuleviin tutkimustarkoituksiin.
Tutkimuslupahakemuksen liitteenä on aina toimitettava tutkimussuunnitelma. Jos suunnitelma
on englanninkielinen, liitteenä tulee toimittaa riittävän yksityiskohtainen suomen- tai
ruotsinkielinen tutkimussuunnitelman tiivistelmä. Hakemuksen liitteenä on
tutkimussuunnitelman lisäksi soveltuvin osin toimitettava seuraavia liitteitä.
− Kaikki tutkimusaineistoa käsittelevät henkilöt toimittavat salassapitositoumuksen
− Eettisen toimikunnan lausunto, mikäli eettinen toimikunta on antanut tutkimusta
koskevan lausunnon tai tutkimus luonteensa vuoksi edellyttää eettisen toimikunnan
lausuntoa. Lupaviranomainen voi lisäksi erikseen tutkimuksesta riippuen edellyttää
eettisen tutkimuskunnan lausuntoa.
− Kysely- ja haastattelututkimuksiin liittyvät kysymykset
− Tutkimustiedote ja suostumuslomake haastattelu- ja kyselytutkimuksiin osallistuville
− Tietosuojainformaatio henkilötietojen käsittelystä kysely- ja haastattelututkimuksiin
osallistuville. Tietosuojainformaatiosta on selvittävä esimerkiksi henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste, rekisteröidyn oikeudet ja mikä taho toimii rekisterinpitäjänä.
− Seloste käsittelytoimista erityisesti silloin, mikäli tutkimuksessa käsitellään yleisen
tietosuoja-asetuksen tarkoittamia erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja (yleisen
tietosuoja-asetuksen 9 artikla) tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja
(yleisen tietosuoja-asetuksen 10 artikla).
− Rekisteritutkimukseen liittyvä tietosuojaseloste
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Poliisi ei luovuta sen henkilöstön tai asiakkaiden yhteystietoja tutkimuksentekijän käyttöön tai
rekrytoi tutkimukseen osallistuvia tutkimuksentekijän puolesta.
Mahdollinen tutkimuslupa myönnetään hakemuksessa yksilöityä tutkimustarkoitusta varten,
eikä lupa takaa poliisin resursseja tutkimuskäyttöön. Poliisi ei pääsääntöisesti myönnä sellaisia
tutkimuslupia, jotka edellyttävät ja sitovat merkittävästi poliisin resursseja.
Hakija vastaa kaikista tutkimukseen mahdollisesti liittyvistä kustannuksista. Maksujen
suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista säädetään valtion
maksuperustelaissa (150/1992). Polisiin suoritteiden maksullisuudesta säädetään tarkemmin
poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosittain annettavassa sisäministeriön asetuksessa.
Tutkimuksentekijän velvollisuudet
Tutkimuksen tekijän velvollisuutena on käsitellä henkilötietoja laillisesti sekä noudattaa
huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Hakijan on kuvattava tutkimuslupahakemuksessa
ja tutkimussuunnitelmassa henkilötietojen käsittelyä sen varmistamiseksi, että rekisterinpitäjä
voi ennen luvan myöntämistä varmistua henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tietojen
luovuttamisessa sovelletaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999,
julkisuuslaki). Henkilötietojen käsittelystä tutkimustarkoituksessa säädetään yleisessä
tietosuoja-asetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 sekä
tietosuojalaissa (1050/2018).
Rekisterinpitäjänä toimivan hakijan on tarvittaessa toteutettava yleisen tietosuoja-asetuksen
35 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja toimitettava se kirjallisesti
tietosuojavaltuutetun toimistoon ennen käsittelyyn ryhtymistä. Hakijan vastuulla on arvioida,
edellyttääkö hakijan toteuttama tutkimus vaikutustenarvioinnin toimittamista
tietosuojavaltuutetun toimistoon.
Tutkimuslupahakemusten käsittely
Tutkimuslupahakemuksen käsittelee se poliisin yksikkö, johon tutkimus kohdistuu tai joka voi
päättää asiakirjojen luovuttamisesta. Mikäli tutkimus kohdistuu useampaan poliisiyksikköön,
luvan käsittelee Poliisihallitus. Poliisin valtakunnallisiin rekistereihin kohdistuvat
tutkimuslupahakemukset käsittelee Poliisihallitus. Poliisiyksiköiden yhteystiedot ovat saatavilla
esimerkiksi poliisi.fi -sivustolla.
Tutkimuslupien tavoitekäsittelyajat voivat vaihdella, ajankohtaiset tavoitekäsittelyajat on
ilmoitettu poliisi.fi -sivustolla. Tutkimuslupahakemusten käsittelyaikaan vaikuttavat esimerkiksi
hakemuksen ja sen liitteenä toimitettavien asiakirjojen sisällöllinen laatu ja yksityiskohtaisuus,
aineistonkeruumenetelmä, hakemuksen laajuus ja monimutkaisuus sekä käsittelyssä olevien
hakemusten määrä. Hakijan tulee varautua hakemuksen käsittelyaikaan ja toimittaa hakemus
lupaviranomaiselle hyvissä ajoin. Puutteelliset hakemukset hidastavat
tutkimuslupahakemusten käsittelyä ja voivat viivästyttää tutkimuksen toteuttamista.
Hakijan on varattava tutkimuksen aikataulutuksen näkökulmasta erikseen riittävästi aikaa
erityisesti tietojen poimintaan henkilörekistereistä. Poiminta-aikaan vaikuttavat esimerkiksi
aineistopyynnön monimutkaisuus ja poliisin käytössä olevat resurssit.
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