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En näe tutkimusta Omat tutkimukset –osiossani Tutkijan työpöydällä, mitä teen?
Mikäli et näe tiettyä tutkimusta Omat tutkimukset –osiossa, pyydä päätutkijaa 
(PI) lisäämään sinut tutkimusryhmän jäseneksi ja antamaan sinulle 
muokkausoikeudet.
En pääse tekemään hakemusta, mitä teen?
Mikäli tutkimuksella on joko eettinen lausuntohakemus tai tutkimuslupahakemus 
kesken, ei uutta lausuntohakemusta voida tehdä ennen kuin edellinen 
hakemus on käsitelty loppuun.
Kuka voi lähettää tutkimuslupahakemuksen?
Tutkimuslupahakemuksen voi lähettää ainoastaan päätutkija (PI)
Kuinka luon muutoshakemuksen?
Muutoshakemus luodaan jo olemassa olevaan tutkimuslupaan. Kts dia 12.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
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Eettisillä- ja tutkimuslupahakemuksilla on paljon samoja tietoja. Kun muutat 
tietoja suoraan projektiin (kohdasta ”Omat tutkimukset”), tutkimuksen tiedot 
taustalla päivittyvät samaan aikaan koko projektiin. 
Saman projektin tietoja käytetään kaikissa hakemustyypeissä, älä 
koskaan aloita uutta projektia jos hakemustyyppisi muuttuu.

TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – HUOMIOITAVIA ASIOITA
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TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – ETUSIVUN TOIMINNOT
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(Aukeava) 
sivupalkki

Pikanäkymät 
omista 
herätteistä ja 
tutkimuksista

Tiedotteet

Omat herätteet

Omat toiminnot

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – SIVUPALKIN TOIMINNOT
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Voit aloittaa 
uuden 
tutkimuksen 
esimerkiksi 
valitsemalla 
’Uusi 
tutkimus’.

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – UUDEN TUTKIMUKSEN PERUSTAMINEN
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Täytä pakolliset kentät ja 
merkitse viiva (-) mikäli et 
tiedä jotain näistä.

Valitse ’Luo uusi 
tutkimusprojekti’ ja sinulle 
avautuu uuden 
tutkimuksen tietojen 
tallennus -valikko.

Siirrä hiiren kursori minkä 
tahansa info –
painikkeen päälle ja saat 
esiin info-tekstin.

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – UUDEN TUTKIMUKSEN PERUSTAMINEN

6.9.2021 8

Tutkimusprojektin tietoja 
syötetään eri 
välilehdille.

Muista tallentaa!
Voit tallentaa projektin 
tiedot missä tahansa 
vaiheessa tallennus-
painikkeella. 

Kun syötät projektin 
tietoja, ne tallentuvat 
myös hakemuksille 
(eettinen ja 
tutkimuslupa). 

Pääset luomaan 
hakemuksen 
välilehdeltä 10. 
Hakemukset.

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
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Lisää kaikki pakolliset 
(tähdellä * merkatut) 
tiedot eri välilehdille. 

Huomioi, että 
tutkimuksen pakolliset 
liitteet määräytyvät 
valitun tutkimuksen 
tyypin mukaan. 

Liitteet joko 
”raahataan” oikeaan 
kohtaan tai valitaan 
oman työpöydän 
kansioista.

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
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Mikäli tutkimus on 
saanut eettisen 
lausunnon HUSin
eettisessä 
toimikunnassa, voit 
kopioida tuon 
lausunnon liitteet 
tutkimuslupa-
hakemukseen. 

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TUTKIMUSLUPAHAKEMUS
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Esikatselu ja lähetys -
välilehdellä valitse 
tutkimusluvan myöntävä 
organisaatio ja ko. 
organisaation 
tutkimuslupasihteeri 
alasvetovalikoista. 

Hakemus lähetetään 
käsittelyyn ’Lähetä’ –
painikkeella. Vain 
tutkimuksen päätutkija 
(PI) voi lähettää 
hakemuksen käsittelyyn. 

Mikäli ohjelma 
havaitsee 
hakemuksessa 
puutteita, ne näkyvät 
punaisessa palkissa eikä 
’Lähetä’ -painike ole 
aktiivinen.

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – MUUTOSHAKEMUS TUTKIMUSLUPAAN
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Valitse ensin ’Laadi 
tutkimuslupahakemus tai 
muutos’
- saat listan omista 

tutkimuksista

Muutoshakemus luodaan jo 
olemassa olevaan 
tutkimuslupaan.
****

Käsittelyssä olevat 
tutkimuslupahakemukset 
löytyvät esimerkiksi 
sivupalkista. 

Palaa sisällysluetteloon



MUUTOSHAKEMUS/AIKAISEMMAT VERSIOT
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Jos haluat päästä tekemään muutos-
hakemusta tai katsomaan 
lupahakemuksen aikaisempia versioita

Valitse tutkijan työpöydän etusivun 
sivupalkista laadi 
tutkimuslupahakemus tai muutos,
omat tutkimukset tai 
tutkimusten haku.

Valitse tutkimuksesi ja siirry projektissa
välilehdelle 10. Hakemukset

Voit joko siirtyä esitäytettyyn 
tutkimuslupahakemukseen (=muutos)
tai tarkastella aikaisempia versioita.

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – MUUTOSHAKEMUS HUS TUTKIMUSLUPAAN
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Muuta kaikki 
tarvittavat tiedot eri 
välilehdille. 

Liitteiden 
vaihtaminen: 
- Valitse ’Vaihda 

liite’
- Liitteet joko 

”raahataan” 
oikeaan kohtaan 
tai valitaan 
oman työpöydän 
kansioista.

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – MUUTOSHAKEMUS HUS TUTKIMUSLUPAAN
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Mikäli ohjelma 
havaitsee 
hakemuksessa 
puutteita, ne 
näkyvät punaisessa 
palkissa. Hakemusta 
ei voi lähettää 
ennen kuin puutteet 
on korjattu.

Täytä pakolliset 
tiedot ja tee muut 
tarvittavat 
muutokset eri 
välilehdillä, liitä 
tarvittavat liitteet ja 
lähetä hakemus 
käsittelyyn. 

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN TUTKIJAN TYÖPÖYDÄLLÄ
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Tutkija pääsee sulkemaan 
päättyneen tutkimuksen 
Tutkijan työpöydällä projektin 
oikeasta 
ylälaidasta valitsemalla ensin
”Vaihda projektin tila” ja 
sitten ”Tutkimus päättynyt”.

Tämän jälkeen tutkimus näkyy 
Tutkimusprojektit-listauksessa 
tilassa Tutkimus päättynyt.

Tutkijan tulee myös täyttää 
raportointilomake Tutkijan 
työpöydällä ja ilmoittaa
tutkimuksen päättämisestä  
oman yksikön 
tutkimuslupasihteerille.

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – UUSI EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS
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Eettisen lausunto-
hakemuksen 
laatimisen voi aloittaa 
joko sivupalkin tai 
alaosan 
komentovalikosta 
valitsemalla ”Laadi 
eettinen lausunto-
hakemus”. 

Ohjeen eettisen 
lausuntohakemuksen
tekemiseen Tutkijan 
työpöydällä löydät 
Eettisen lausunnon 
hakeminen –sivulta.

Palaa sisällysluetteloon

https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/eettisen-lausunnon-hakeminen


Lisää ohjeita 
 palautetun hakemuksen täydentämisen 
 tutkimussuunnitelman muutoshakemuksen 
 ehdollisten lausuntojen lisäselvitysten ja 
 pöydälle jääneiden hakemusten korjausten 
tekemiseen Tutkijan työpöydällä löydät Eettisen lausunnon hakeminen -sivulta
ohjeesta ’Uusi Tutkijan työpöytä – Ohje eettisen lausunnon hakemiseen’. 

TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – MUUT LAUSUNTOHAKEMUKSET EETTISELLE 
TOIMIKUNNALLE
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https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/eettisen-lausunnon-hakeminen


TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TIETOLUPAHAKEMUS HUSIN ULKOPUOLISILLE
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Voit aloittaa uuden 
tietolupahakemuksen 
laatimisen joko 
sivupalkin tai alaosan 
komentovalikosta 
valitsemalla ’Uusi 
tietolupahakemus’

Näet jo luomasi 
tietolupahakemukset  
joko sivupalkista  
kohdasta 
’Tietolupahakemukset’ 
tai alaosan 
”työkalulaatikosta” 
kohdasta ’Näytä kaikki 
omat tietolupa-
hakemukset’. 

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TIETOLUPAHAKEMUS HUSIN ULKOPUOLISILLE
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Tietopalvelun esiselvitys 
tulee tehdä ennen 
tietolupahakemuksen 
lähettämistä

Huomioi, että 
tietolupahakemuksen 
pakolliset liitteet 
määräytyvät valitun 
tietojen 
käyttötarkoituksen 
mukaan

Palaa sisällysluetteloon



TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – HUSIN ULKOPUOLISEN 
REKISTERÖITYMINEN JA KIRJAUTUMINEN
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Kaikkien, joiden tulee tehdä jotain Tutkijan työpöydällä, tulee olla 
rekisteröityneitä, koska ohjelma vaatii ns. vahvan tunnistautumisen.

Tutkijan työpöydälle rekisteröidytään seuraavasti:

1. mene internetiin https://www.hus.fi

• Huom! älä käytä Internet Explorer -selainta

• toimii parhaiten Chromella tai uudella Edgellä

2. valitse Tutkimus ja opetus

3. valitse ”Kirjaudu Tutkijan työpöydälle”

4. valitse ”Olen ammattilainen”

5. sivun alareunassa on linkki ”Rekisteröidy tai hallitse tietojasi”

6. rekisteröi ammattilaistili

• tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen (vahva tunnistautuminen)

• kirjoita organisaatiotunnukseen Muu ja ota alasvetovalikosta Muu organisaatio 

• tallenna tietosi

• HUOM! OPISKELIJAT REKISTERÖITYVÄT JA KIRJAUTUVAT MYÖS 
AMMATTILAISKÄYTTÄJINÄ

Kirjautuminen: 

7. mene takaisin kohtaan ”Kirjaudu Tutkijan työpöydälle”

8. valitse ”Olen ammattilainen”

9. valitse ”Ammattilaiskäyttäjät ja yhteistyökumppanit”

10. valitse ”Suomi.fi tunnistus”

11. kirjaudu pankkitunnuksilla

12 a. toimeksiantajan edustajat

• Kun olet rekisteröitynyt ja kirjautunut ota yhteyttä HYKS-instituutissa Mikko 
Kylmäseen tai Kati Järviöön; he voivat lisätä sinut toimeksiantajan edustajaksi 
projekteihin

12 b. HYKS-instituutin tutkimushoitajat

• Kun olet rekisteröitynyt ja kirjautunut pyydä pääkäyttäjää (Mikko Kylmänen tai Kati 
Järviö) muuttamaan profiilisi ”ulkoinen tutkimushoitaja” –profiiliksi. 

• Päätutkija tai HYKS-instituutin koordinaattori voi lisätä sinut projektiin käyttämällä 
’Lisää ulkoinen tutkimushoitaja’ –komentoa. 

Palaa sisällysluetteloon
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