
 
   
 

 

 

Tutkittavan suostumus henkilötietojen käsittelyyn  

Käytä tätä mallipohjaa, kun olet merkinnyt tietosuojailmoitukseen henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperusteeksi ”tutkittavan suostumus”. 

Suostumus tieteelliseen tutkimukseen on suositeltavaa pyytää allekirjoitettuna. Suostumukseksi 
kuitenkin voidaan katsoa myös esimerkiksi verkkokyselyyn vastaaminen. Tällöin suostumuslomake on 
suositeltavaa liittää kyselyn yhteyteen ja mainita selkeästi, että kyselyyn vastaaminen vastaa 
allekirjoitusta. Poista ohjeet (ml. nämä), kun olet täyttänyt mallipohjan. 

SUOSTUMUS TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN 

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen (tutkimuksen nimi).  

Olen perehtynyt tutkimusta koskevaan tiedotteeseen, tietosuojailmoitukseen ja saanut riittävästi tietoa 
tutkimuksesta sekä henkilötietojeni käsittelystä.  

• Tutkimuksen sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin 
tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Selvitykset antoi _____ (henkilön nimi).  

• Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita tutkimukseen osallistumista. 

Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.   

• Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen 
osallistuminen. Tutkimuksen keskeyttämisestä ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia. 

• Voin myös milloin tahansa peruuttaa suostumukseni tutkimukseen. Suostumuksen peruuttamisesta ei 
aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia.  

• Osallistumisen keskeyttämisen tai suostumuksen peruuttamisen jälkeen, minusta kerättyjä henkilötietoja 
ja muita tietoja tai näytteitä ei käsitellä osana tutkimusta, vaan tiedot sekä näytteet hävitetään.  

• Olen saanut tiedon myös oikeuksistani koskien tietojeni käyttöä ja siitä, kuinka voin näitä oikeuksia 
käyttää. 
 

 
[Tarvittaessa/poista]: En osallistu mittauksiin flunssaisena, kuumeisena, toipilaana tai muuten huonovointisena. 

 
Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hyväksyn tietojeni käytön tiedotteessa kuvattuun tutkimukseen.  

☐ Kyllä 

Erittely: 
 
[Tarvittaessa/poista]: Suostun siihen, 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].   

☐ Kyllä 

[Tarvittaessa/poista]: Suostun siihen, että minusta voidaan ottaa valokuvia/videota tutkimustarkoitusta varten. 

☐ Kyllä 
 

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

☐ Kyllä 
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[Tarvittaessa/poista] Suostun siihen, että tutkimuksen päätyttyä henkilötietoni arkistoidaan. 

☐ Kyllä 
 

[Tarvittaessa/poista] Suostun siihen, että antamiani henkilötietoja yhdistetään rekistereistä saatuihin tietoihin.   

☐ Kyllä 

[Tarvittaessa/poista] Suostun siihen, että minut saa tunnistaa tutkimustuloksista [voi tulla kyseeseen 
poikkeuksellisesti esim. tilanteessa, jossa on kyse asiantuntijahaastatteluista]. Tällöin tunnistamisen riskejä tulee 
arvioida erikseen tutkittavan näkökulmasta. 

☐ Kyllä 

[Tarvittaessa/poista] Suostun siihen, että minuun voidaan ottaa yhteyttä mahdollisten jatkotutkimusten osalta. 

☐ Kyllä 

 
Allekirjoituksellani vahvistan, että osallistun tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti tutkittavaksi sekä annan 
luvan kohtiin, joiden kohdalla olen merkinnyt kohdan ”Kyllä”. Jos en ole merkinnyt jotakin kohtaa, se tarkoittaa, 
että en anna lupaa henkilötietojeni käyttämiseen kyseiseen tarkoitukseen. Voin silti osallistua tutkimukseen.  
 
 

________________________  
Allekirjoitus 
 
_________________________ 
Päiväys 
 
_________________________    
Nimen selvennys    
 
 
 
Suostumus vastaanotettu (pvm) 

 
 
__________________________ 
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus  
 
_________________________ 
Nimen selvennys 

 

Alkuperäinen allekirjoitettu suostumus jää tutkimuksen vastuullisen johtajan arkistoon ja kopio annetaan 
tutkittavalle. Suostumusta säilytetään tietoturvallisesti niin kauan kuin aineisto on tunnisteellisessa muodossa. Jos 
aineisto anonymisoidaan tai hävitetään suostumusta ei tarvitse enää säilyttää. 

 


