Saapumispvm ______/______ 20 ____
Dnro _______________________

TIETOLUPAHAKEMUS
Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 44 §:n mukaan 1 §:n mukaan tämä hakemus koskee ainoastaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän henkilörekistereihin kohdistuvaa tietoa. Tämän hakemuksen perusteella annetun tietoluvan nojalla saatua tietoa ei saa yhdistää ja käsitellä tunnisteellisesti toisen rekisterinpitäjän
henkilötietojen kanssa.

Käyttötarkoitus (Käsittelyperuste)
☐ Tilastointi ☐ Tieteellinen tutkimus ☐ Kehittämis- ja innovaatiotoiminta ☐ Opetus
☐ Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
Jos kyseessä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä, voidaanko sitä toteuttaa ilman henkilötietojen käsittelyä? ☐ Kyllä ☐ Ei

Tutkimuksen tai hankkeen nimi:

Tutkimuksen suorittaja:
nimi:

nimi:

osoite::

osoite:

puhelin:

puhelin:

s-posti:

s-posti:

opiskelu- tai työpaikka:

opiskelu- tai työpaikka:

Tutkimustyön ohjaajat:
nimi:

nimi:

puhelin:

puhelin:

s-posti

s-posti:

Tutkimus:
☐ AMK opinnäytetyö
☐ YAMK opinnäytetyö
☐ pro gradu
☐ lisensiaattityö
☐ lääketutkimus, ilmoita yrityksen nimi ______________________________________________
☐ muu lääketieteellinen tutkimus
☐ väitöskirja

☐ muu, mikä: _____________________________________________
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Tutkimuksen kohde Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa:
☐ henkilöstö (ammattiryhmä/-t):
☐ asiakkaat/potilaat, kliininen tutkimus
☐ asiakkaat/potilaat, kysely/haastattelu
☐ rekisteritutkimus, potilasasiakirjat terveydenhuollon potilasrekisterissä
☐ rekisteritutkimus, sosiaalihuollon asiakasrekisteri, ei rekisterin potilastietoja
☐ rekisteritutkimus, sosiaalihuollon asiakasrekisteri sisältäen rekisterin potilastiedot
☐ rekisteritutkimus, jokin muu rekisteri, mikä: _________________________________________
☐ omaiset, omaisiin kohdistuva haastattelu
☐ joku muu, mikä _______________________________________________________________

Missä yksikössä / yksiköissä tutkimus tehdään:

Miten eettiset kysymykset on huomioitu tutkimuksessa (esim. tietoon perustuva suostumus, oikeus yksityisyyteen, nimettömyyden säilyttäminen, tutkittavien kunnioittaminen ja
haittojen välttäminen):

Onko tutkimuksella eettisen toimikunnan lupa ja lausunto? Perustelu, jos ei ole.

Onko henkilötietojen käsittelyä arvioitu tiedon elinkaari huomioiden?
☐ Tietosuojan vaikutuksenarviointi (DPIA, TVA) on tehty
Kuvaa vastuuhenkilö ja miten vaikutuksenarviointi on suoritettu:

Jos vaikutuksenarviointi ei ole tehty, arvioi tiedonhyödyntämissuunnitelmassa seuraavia tiedonkäsittelyn elinkaaren vaiheita:
Kerääminen
Tallentaminen
Yhdistäminen

Käyttö- ja muokkaaminen
Luovutus ja saataville asettaminen
Siirtäminen, ml. 3 maahan

Tutkimuksen kokonaisaikataulu:

Säilyttäminen
Hävittäminen
Arkistointi
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Aiheuttaako tutkimus kustannuksia Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluille?
☐ Ei (Tutkimusluvan myöntäjä voi vaatia selvitystä tapauskohtaisesti.)
☐ Kyllä (Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma erillisellä liitteellä.)
Kenen kanssa asiasta keskusteltu / sovittu?

Hyödyt/vaikutukset Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaan
☐ Ei välitöntä sovellettavuutta
☐ Välitön soveltuvuusarvo toimintaan, mihin/miten?

Käsitellessäni työntekijöiden tai asiakkaiden/potilaiden tietoja sitoudun siihen, että en käytä
saamiani tietoja muuhun kuin tässä hakemuksessa ilmoittamaani tarkoitukseen. En luovuta
henkilötietoja sivullisille. Sitoudun raportoimaan tutkimuksesta ja hakemuksen tarkoittamasta toiminnasta tietoluvan myöntäjälle.
Päivämäärä
Tutkimuksen tekijän allekirjoitus ja nimen selvennys

Päivämäärä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyshenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys

Tarvittavat liitteet:
☐ Tiedonhyödyntämissuunnitelma, kuten tutkimussuunnitelma
☐ Selvitys tutkimustyön suorittamisesta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa
☐ Tiedote tutkimuksesta
☐ Tutkittavan suostumus
☐ Aineiston keruulomake
☐ Kysely/haastattelulomakkeen saatekirje
☐ Kysely/haastattelulomake
☐ Tutkimustyötä suorittava muu henkilöstö
☐ Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
☐ Eettisen toimikunnan lausuntokopio
☐ Tieteellisen tutkimuksen henkilörekisteriseloste
☐ STM:n /THL:n lupa
☐ Kopio ISLAB-sopimuksesta
☐ Muut mahdolliset sopimuskopiot (esim. radiologia)

Täydennyspyyntö:
Kysymys:

Määräaika:
Käsittely:
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PÄÄTÖS
☐ Myönnetään hakemuksen mukaisena.

☐ Myönnetään edellyttäen, että

☐ Hakemus hylätään seuraavin perustein:

Päivämäärä

Tutkimusluvan myöntäjän allekirjoitus

Määritelmiä
Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019, toisiolaki) 3 §:n
ässä laissa tarkoitetaan:
tietoluvalla toisiolain mukaisesti myönnettyä lupaa käsitellä luvassa määriteltyjä salassa pidettäviä henkilötietoja luvassa mainittuun käyttötarkoitukseen.
henkilötietojen ensisijaisella käyttötarkoituksella sellaista käyttötarkoitusta, jossa henkilötiedot on alun perin tallennettu;
henkilötietojen toissijaisella käyttötarkoituksella henkilötietojen käsittelyä muussa käyttötarkoituksessa kuin toisiolain tarkoittamassa ensisijaisessa käyttötarkoituksessa;
kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla teknisen ja liiketoimintatiedon sekä olemassa olevan
muun tiedon soveltamista ja käyttöä yhdessä tässä laissa tarkoitettujen henkilötietojen kanssa,
kun tavoitteena on kehittää uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja;
tietojohtamisella tiedon käsittelemistä palvelunantajan asiakas-, palvelu- ja tuotantoprosesseissa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena;
tietoluvalla tämän lain mukaisesti myönnettyä lupaa käsitellä luvassa määriteltyjä salassa pidettäviä henkilötietoja luvassa mainittuun käyttötarkoitukseen;
tiedonhyödyntämissuunnitelmalla tutkimussuunnitelmaa, hankesuunnitelmaa ja vastaavaa
suunnitelmaa, josta ilmenevät lupahakemuksessa tarkoitettujen tietojen käyttötarkoitus, niiden
rekisterinpitäjä ja käsittelijät, käsittelyn oikeudellinen peruste sekä tietojen käsittelyn tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat kattaen koko tietojen elinkaaren mukaan lukien tietojen säilytys sekä hävittäminen tai arkistointi;

