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Lupahakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma, aineiston keruulomakkeet saatekirjeineen ja 
rahoitussuunnitelma. Jos tutkimus- tai opinnäytetyössä käsitellään ISLABin yhteistyö-
/asiakasorganisaatioiden toimintaa haetaan lupa erikseen myös heiltä. 
HAKIJA 
 

      
Vastuullinen tutkija  
       
Nimi  Osoite, puh, s-posti 

Muut tutkijat 
             
   

             
   

Työpaikka       
  
Virka/toimi (ei koske opiskelijoita)       
  
Opiskelupaikka  AMK  mikä         yliopisto  mikä         muu  mikä        
  
Suoritettava tutkinto       
  

 
TUTKIMUS / OPINNÄYTETYÖ 
  
Tutkimuksen/ 
opinnäytetyön nimi 
 

      
 

Tutkimuksen/ opinnäytetyön lyhyt kuvaus (mm. tutkimuksen tarkoitus, kohderyhmä ja tutkimusmenetelmät) sekä 

julkaisusuunnitelma (maksimissaan 300 sanaa) 

      

Tutkimus on   Opinnäytetyö  
amk / ylempi amk) 

 pro gradu  lisensiaattityö   väitöskirja 

  muu, mikä  
 

Monikeskustutkimus  ei  kyllä  kansallinen  kansainvälinen 
 
Tutkimuksen kokonaisaikataulu 

  
Aikataulu ISLABissa/ Yhteistyöorganisaatiossa 

             
Kustannukset   

 Arvio ISLABille / yhteistyöorganisaatiolle koituvista 

kustannuksista  ________  € 

  
Tarkempi kustannuserittely esitettävä erillisellä liitteellä 

 Ei aiheuta kustannuksia ISLABille / yhteistyöorganisaatiolle 
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Tutkimuseettisen toimikunnan lausunto 

 annettu  käsittelyssä  ei ole haettu 

Toimikunta        Lausunto 
nro 

      pvm        

    Toimitusjohtajan lupa rekisteritutkimuksia varten                                      pvm         

 annettu  käsittelyssä  ei ole haettu    

STM:n lupa rekisteritutkimuksia varten                                                       pvm         

 annettu  käsittelyssä  ei ole haettu    

Aluelaboratorion johtajan lupa laboratorion toimintaa ja henkilökuntaa 
koskevia tutkimuksia varten         

pvm         

 annettu  käsittelyssä  ei ole haettu    

 Muu lupa (mikä/ mistä)                                                                                             pvm         

 annettu  käsittelyssä    
ALLEKIRJOITUS JA SITOUMUS 
 
Allekirjoittaneet tutkijat sitoutuvat noudattamaan ISLABin ohjeita, laboratorion yleisiä sääntöjä sekä salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuutta ja lähettämään tutkimusraportin/opinnäytetyön yksikköön, jossa tutkimus on tehty sekä työn ohjaajalle / 
yhteyshenkilölle. Mikäli tehtävässä tutkimuksessa / opinnäytetyössä syntyy tuotos (esim. DVD, video, ohje), sen käyttö- ja 
päivitysoikeuden luovutus toimeksiantajalle sovitaan tässä lupahakemuksessa. 

   

 Annan /annamme luvan tutkimuksen / 
opinnäytetyön tuotoksen käyttämiseen ja 
muokkaamiseen Islab:lle.  

  Tutkimus / opinnäytetyö sisältää 
luottamuksellista tietoa, jotka on 
pidettävä salassa. Salassa pidosta on 
tehty erillinen sopimus (liitteenä). 

 
 
__ / __  20__ 
   
   
Tutkijan allekirjoitus  Tutkijan allekirjoitus 

             
Nimen selvennys  Nimen selvennys 

   

Tutkijan allekirjoitus  Tutkijan allekirjoitus 

             
Nimen selvennys  Nimen selvennys 

TUTKIMUKSEN / OPINNÄYTETYÖN 
OHJAAJA/ YHTEYSHENKILÖ 

  

   
   

Ohjaajan allekirjoitus  Ohjaajan allekirjoitus 
             
Nimen selvennys  Nimen selvennys 
   
Osoite, puhelin, s-posti  Osoite, puhelin, s-posti 
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PÄÄTÖS 
 

 Myönnän tutkimus/ opinnäytetyöluvan 
 Myönnän tutkimusluvan, mutta ennen tutkimuksen aloittamista tutkimukselle tulee hakea tutkimuseettisen toimi- 

 kunnan lausunto / toimitusjohtajan lupa rekisteritutkimuksia varten / STM:n lupa rekisteritutkimuksia varten / 
 muu lupa, mikä 

        

    
 

 Aluelaboratorion johtajan lupa; päätös nro        

 Islab:n Toimitusjohtajan lupa; päätös nro        

    

 __ / __  20 __  

  Allekirjoitus 

        

  Nimen selvennys 

Yhteyshenkilö ISLAB:ssa/ Yhteistyöorganisaatiossa (luvan myöntäjä nimeää) 
   

   

             
Nimi  Työyksikkö 
             
S-posti  Puhelin 

   

LIITTEET  Tutkimussuunnitelma       sivua 
  Rahoitussuunnitelma       sivua 
  Muita liitteitä       sivua 
 
 


