
  

 

Liite 7a 

Mallipohja TUTKITTAVAN SUOSTUMUS OSALLISTUA TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 

Käytä tätä mallipohjaa, kun olet valinnut tietosuojailmoituksessa henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperusteeksi ”yleinen etu”. 

On kuitenkin suositeltavaa pyytää eettinen suostumus tutkimukseen osallistumiselle tämän 
mallilomakkeen mukaisena ja allekirjoitettuna. Jos suostumukseksi katsotaan esimerkiksi verkkokyselyyn 
vastaaminen, suostumuslomake liitetään kyselyn yhteyteen ja mainitaan selkeästi, että kyselyyn 
vastaaminen vastaa allekirjoitusta. Poista nämä ohjeet, kun olet täyttänyt mallipohjan.  

SUOSTUMUS OSALLISTUA TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 

[Tutkimuksen nimi]    

Olen ymmärtänyt, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa ilmoittaa, etten 
enää halua osallistua tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia. 
Keskeyttämiseen asti minusta kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan edelleen hyödyntää tutkimuksessa. 

Olen saanut riittävät tiedot tutkimuksesta ja henkilötietojeni käsittelystä. Olen saanut tiedotteen tutkimuksesta 
tutkittavalle sekä tietosuojailmoituksen.  

Ymmärrän, että henkilötietojeni käsittelyn laillinen peruste on ”yleistä etua koskeva tehtävä”, tässä tapauksessa 
tieteellinen tutkimus. Ymmärrän, että tällöin tietojeni käsittelyyn osana tutkimusaineistoa ei tarvita 
suostumustani.   

[Tarvittaessa poista] Ymmärrän, että tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, joita 
tässä tutkimuksessa ovat [rotu tai etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, 
ammattiliiton jäsenyys, geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista 
varten, terveyttä, seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevat tiedot].   

 
[Tarvittaessa poista] Ymmärrän, että minusta voidaan ottaa valokuvia/videota tutkimustarkoitusta varten.   

[Tarvittaessa poista] Ymmärrän, että nimeni/valokuvani/video minusta voidaan julkaista julkaisujen ja 
tutkimusaineistojen yhteydessä (vain silloin, kun on peruste esittää tutkimusaineistot tunnisteellisina).  

[Tarvittaessa poista] Ymmärrän, että minuun voidaan olla yhteydessä jatkotutkimusten osalta. 

[Tarvittaessa poista] Ymmärrän, että antamiani henkilötietoja yhdistetään tutkimustarkoituksessa rekistereistä 
saatuihin tietoihin tietosuojailmoituksessa kerrotulla tavalla.   
 
[Tarvittaessa poista] En osallistu mittauksiin flunssaisena, kuumeisena, toipilaana tai muuten huonovointisena. 
 
Olen ymmärtänyt saamani tiedot, ja että tietojani käytetään tiedotteessa kuvattuun tutkimukseen. 
Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen ilmaisen haluni osallistua tutkimukseen. 

______________________________________ 

Tutkimukseen osallistuvan allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä (tai sähköinen osallistuvan ilmoitus) 

Yhteystiedot: 

 

 

[Tutkijan nimi, puhelin, sähköposti] 
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Jos asiakirja on allekirjoitettu, se jää tutkimuksen vastuullisen johtajan arkistoon. Suostumusta osallistua 
tutkimukseen säilytetään tietoturvallisesti niin kauan kuin aineisto on tunnisteellisessa muodossa. Jos aineisto 
anonymisoidaan tai hävitetään, suostumusta ei tarvitse enää säilyttää. 

 

 

 

 

 


