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Ohjeet opinnäytetyön tutkimusluvan hakemiseksi HUS 

Akuutissa 

Opinnäytetyöllä tarkoitetaan yliopistossa maisterin ja lisensiaatin tutkintoon tehtäviä sekä ammat-

tikorkeakoulututkintoihin (AMK ja YAMK) tehtäviä opinnäytetöitä. 

 

Suosittelemme, että opinnäytetöiden aiheet tukevat HUSin strategiaa. Opiskelijoiden tekemillä 

opinnäytetöillä on iso merkitys myös HUS Akuutille. Opinnäytetöitä tehdään usein kehittämishank-

keisiin liittyen. Tällöin opinnäytetöiden kirjallisuuskatsaukset ja tulokset ovat nopeasti hyödynnet-

tävissä HUS Akuutissa, siten ne toimivat toimintamme arvioinnin ja kehittämisen tukena. 

 

Arvostamme tutkimuksen tekemistä HUS Akuutin yksiköissä, ja tavoitteena on, että opinnäytetyön 

tekeminen on tekijän kannalta antoisaa, mielenkiintoista ja mukavaa. Opinnäytetyön aiheen valin-

nasta ja rajauksista sekä toteutusmenetelmistä on hyvä keskustella varhaisessa vaiheessa työpai-

kan/kohdeyksikön esihenkilötiimin tai HUS Akuutin kliinisen asiantuntijan, opettajan ja/tai tutki-

mussuunnittelijan kanssa. Opinnäytetyön tekijän kannattaa tutustua HUSin Tutkimus ja opetus 

sekä HUS Akuutin opinnäytetöiden sivustoihin. Autamme mielellämme kiinnostavan opinnäytetyö-

aiheen löytämisessä.   

 

Opinnäytetyön luvan hakeminen on oma prosessi. Onkin hyvä varautua, että siihen kuluu aikaa.  On-

gelmatilanteissa on suositeltavaa kääntyä HUS Akuutin vastuuhenkilön kliinisen asiantuntijan, klii-

nisen opettajan tai tutkimussuunnittelijan puoleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. He osaa-

vat vastata tutkimuksen tekemistä koskeviin kysymyksiin ja auttavat tutkimussuunnitelman teossa 

sekä antavat neuvoja opinnäytetyön tutkimusluvan hakemiseen liittyvissä asioissa. 

 

Kaikki tutkimuslupien hakuun liittyvät lomakkeet ja tarkemmat ohjeet löytyvät HUS-internet si-

vuilta: https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/tutkimuslupa-opinnaytetyon-tutki-

muslupa-ja-tietolupa. 

 

Yleistä opinnäytteiden tekemisestä HUS Akuutissa 

Opinnäytetyöt voivat kohdistua organisaatioon ja henkilökuntaan sekä joissain tapauksissa myös 

potilaisiin. Opinnäytetöissä tiedonkeruumenetelmänä voi käyttää haastatteluja, kyselyjä tai havain-

nointia.  

 

Opinnäytetyölle nimetään HUSista vastuuhenkilö, joka seuraa tutkimuksen kulkua ja huolehtii sen 

järjestämistä koskevasta tiedottamisesta sekä etsii opinnäytetyön tarvitsemat yhdyshenkilöt koh-

deyksiköistä. Jos opinnäytetutkielma kohdistuu sairaanhoitoalueen useaan tulosyksikköön, 

https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/tutkimuslupa-opinnaytetyon-tutkimuslupa-ja-tietolupa
https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/tutkimuslupa-opinnaytetyon-tutkimuslupa-ja-tietolupa
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vastuuhenkilö voidaan nimetä sairaanhoitoalueelta. Jos tutkimus kohdistuu usealle sairaanhoitoalu-

eelle tai koko HUSiin, vastuuhenkilö voidaan nimetä yhtymähallinnosta. 

 

Opinnäytetyötä varten sovitaan tutkimuksen kohdeyksiköstä nimetty yhdyshenkilö, jonka kanssa 

opiskelija suunnittelee opinnäytetyön toteutukseen liittyvistä asioista sekä sopii yhteydenpidosta 

tutkimussuunnitelman tekemisen ja tutkimuksen toteuttamisen aikana. Yhdyshenkilön kanssa sovi-

taan myös tutkimustulosten esittämisestä yksikössä. 

 

HUS Akuutissa hoitotyön yliopisto- ja YAMK-opinnäytetöiden vastuuhenkilöt ovat kliininen asian-

tuntija, kliininen opettaja, tutkimussuunnittelija tai erikseen nimetty henkilö. AMK-opinnäytetöille 

vastuuhenkilö nimetään suoraan osastoilta. Lääketieteen yliopisto-opinnäytetöiden vastuuhenkilö 

on tutkimussuunnittelija. Yhteistyössä toteutettavien opinnäytetöiden osalta (aihepankin aiheista 

tehtävät/yhdessä sovitut opinnäytetyöt), HUS Akuutin vastuuhenkilö on tiiviisti mukana opinnäyte-

työprosessissa aihevalinnasta opinnäytetyön raportointiin saakka ohjaten opinnäytetyön toteutusta 

käytännön tarpeiden näkökulmasta. Opinnäytetyöntekijän aihevarauksen vahvistus yhteistyössä to-

teutettaviin tutkimuksiin tehdään erillisen lomakkeen avulla aihevalinnan varmistuttua. 

 

Aihevalinta ja rajaus kannattaa tehdä huolellisesti. Lisäksi tutkimuksen kohderyhmän ja -yksikön 

tulee olla harkittuja. Kohderyhmän ja -yksikön valinnassa tulee huomioida myös eettiset näkökulmat 

(esimerkiksi tutkimuksen kohdentaminen omaan työyksikköön aiheeseen peilaten). Yhteistyössä to-

teutettavista tutkimuksissa näistä neuvotellaan yhdessä HUS Akuutin vastuuhenkilön kanssa. HUS 

Akuutissa suosittelemme, että aihetta tarkastellaan laajemmin kuin yhden yksikön näkökulmasta. 

 

Opinnäytetyön tutkimusluvan saaminen kestää organisaatioon tai henkilökuntaan kohdistuvissa 

tutkimuksissa noin kuukauden (edellyttäen, että tutkimussuunnitelma ja liitteet ovat ohjeiden mu-

kaisia). Potilaisiin kohdistuvien tutkimusten tutkimusluvan saamisessa kestää 3–4 kuukautta, riip-

puen eettisen toimikunnan lausuntoprosessista (Eettisen lausunnon hakeminen). Tutkimuksissa, 

joissa pyydetään kirjallinen lupa tutkimukseen osallistumisesta (esimerkiksi haastattelututkimuk-

set), tutkittavista muodostuu rekisteri. Rekisteriä varten on tärkeää täyttää lomake Tietosuojavaiku-

tusten arviointi tutkimuksessa. 
 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on se oppilaitos, johon opinnäytetyö tehdään. Toimeksiantaja vastaa 

henkilötietojen käsittelystä ja on siis EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisterinpitäjä opin-

näytetyön henkilötietojen osalta. HUS ei ole tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä opinnäytetyötutki-

muksissa, vaan tällöin rekisteristä vastaava taho on oppilaitos tai yliopisto. Pyydetyt suostumukset 

tulee hävittää tietosuojajätteenä opinnäytteen valmistuttua. 

Tutkimuslupahakemuksen kulku Akuutissa 

Opinnäytetyön tutkimuslupa anotaan sähköisen Tutkijan työpöydän kautta. Hyvät ohjeet tarvitta-

vista liitteistä ja niiden toimittamisesta löytyvät sivulta: https://www.hus.fi/sites/default/fi-

les/2021-09/kirjautumis_ja_rekisterointiohjeet_tutkijan_tyopoydalle-8-5.docx 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PVYH481fEk6lVJkn84ixzyZgs8QHet1NiG8R4reXzFBUN05TNUhUMFRPOFpQTVNRVlROMUkzVlZSRS4u
https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/eettisen-lausunnon-hakeminen#opinn%C3%A4ytety%C3%B6n%C3%A4-teht%C3%A4v%C3%A4-tutkimu
https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-10/rekisteriseloste_ja_vaikutustenarviointi_011021.docx
https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-10/rekisteriseloste_ja_vaikutustenarviointi_011021.docx
https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/tutkimuslupa-opinnaytetyon-tutkimuslupa-ja-tietolupa
https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/kirjautumis_ja_rekisterointiohjeet_tutkijan_tyopoydalle-8-5.docx
https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/kirjautumis_ja_rekisterointiohjeet_tutkijan_tyopoydalle-8-5.docx
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https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/tutkijan_tyopoyta_nain-paaset-alkuun_husfi.pdf 

https://tutkija.hus.fi/#/ 

 

Edellytykset tutkimuslupaprosessin aloittamiselle 

HUSissa opinnäytetyön tutkimuslupaa haetaan sähköisen linkin kautta HUSin sivuilta (Tutkijan 

työpöytä).  

 

 

Opinnäytetyön tutkimusluvan hakemisen saa aloittaa, kun: 
✓ Oppilaitoksen ohjaava opettaja on hyväksynyt tutkimussuunnitelman liiteasiakirjoineen. 

✓ Opinnäytetyölle on nimetty HUSin vastuuhenkilö, joka valvoo opinnäytetyötutkimuksen to-

teutusta.  

✓ Yhteistyössä tehtävissä opinnäytetöissä HUS Akuutin vastuuhenkilö antaa myös 

kommenttinsa tutkimussuunnitelmasta ja hyväksyy tutkimussuunnitelman ennen 

tutkimusluvan hakemista. 

✓ Mikäli opinnäytetyö kuuluu tutkimushankkeeseen, jolla on voimassa oleva tutkimuslupa, ei 

erillistä tutkimuslupaa tarvita. 

✓ Opinnäytetyön tekijän on huolehdittava, että tutkimuslupa-anomuksen liitteenä on tutki-

muksessa käytettävät haastattelurunko/kysely, tiedote tutkimuksesta yksikköön sekä tiedote 

tutkimukseen osallistuville.  

✓ Huomioitavaa on, että potilaisiin kohdistuvaa opinnäytetutkielmaa varten tulee pyytää Tut-

kimuseettiseltä toimikunnalta lausunto tutkimuksen eettisyydestä. Ihmistieteelliselle tutki-

mukselle ja haetaan eettistä ennakkoarviointia tutkijan toimipaikan ihmistieteiden eettisestä 

toimikunnasta. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimi-

kunta antaa lausuntoja pyynnöstä jäsenorganisaatioiden henkilökunnalle ja opiskelijoille pe-

rustutkinnon jälkeiseen tutkimustyöhön (esim. YAMK opinnäytetyö). 

✓ Ihmiseen kohdistuvalle kajoavalle lääketieteelliselle tutkimukselle tulee hakea eettistä en-

nakkoarviota alueellisesta eettisestä toimikunnasta. Tutkimuslain alaiselle tutkimukselle 

haetaan eettistä ennakkoarviota sen sairaanhoitopiirin alueelliselta eettiseltä toimikunnalta, 

jossa tutkimuksesta vastaava henkilö toimii (TVH) tai jonka alueella tutkimus pääasiallisesti 

suoritetaan. Pääkaupunkiseudulla eettistä ennakkoarviota haetaan HUSin eettisistä toimi-

kunnista. 

✓ Eettiseen toimikuntaan lähetetään: tutkimussuunnitelma, erillinen tiivistelmä suunnitel-

masta, vastaavan tutkijan lausunto, henkilökunnalle annettava tiedote tutkimuksesta, poti-

laalle annettava tiedote tutkimuksesta, potilaalta pyydettävä kirjallinen suostumus ja tutki-

muksessa käytettävä haastattelurunko/kysely. Opinnäytetyön tekijä on vastuussa kaiken eet-

tiseen toimikuntaan lähetettävän materiaalin keräämisestä ja toimittamisesta eettiselle toi-

mikunnalle.  

 

https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/tutkijan_tyopoyta_nain-paaset-alkuun_husfi.pdf
https://tutkija.hus.fi/#/
https://hushag-sso.hus.fi/haglogin/idp-discovery.jsp?entityID=https%3A%2F%2Fhushag-sso.hus.fi&returnIDParam=providerid&return=https%3A%2F%2Fhushag-sso.hus.fi%2Foam%2Fserver%2Ffed%2Fsp%2Fsso%3Frefid%3Did-0-OrJigWSfuAVWyH9NVXV-8N2beEDVjBW5OICXLn%26idpdisco%3D1
https://hushag-sso.hus.fi/haglogin/idp-discovery.jsp?entityID=https%3A%2F%2Fhushag-sso.hus.fi&returnIDParam=providerid&return=https%3A%2F%2Fhushag-sso.hus.fi%2Foam%2Fserver%2Ffed%2Fsp%2Fsso%3Frefid%3Did-0-OrJigWSfuAVWyH9NVXV-8N2beEDVjBW5OICXLn%26idpdisco%3D1
https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/eettisen-lausunnon-hakeminen
https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/eettisen-lausunnon-hakeminen
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Hakemuksen jättäminen tutkijan työpöydän kautta 

Opinnäytetyön tutkimusluvan hakemista varten liitetään: 

1. Tutkimussuunnitelma ja tiivistelmä.  

✓ Suunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimuksen tausta, tavoitteet, menetelmät, 

tutkimuksen otos, tutkimuspaikka ja tarvittavat resurssit. (Kts. tarkemmat 

ohjeet tutkimussuunnitelman rakenteesta s. 5) 

2. Tutkittavan tiedote ja suostumuslomake, jolleivat ne tutkimuksen luonteen takia ole tarpeet-

tomia 

3. Kysely- ja haastattelulomakkeet 

4. Tutkimuksen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, mikäli tutkimus aiheuttaa ylimääräi-

siä kustannuksia 

5. HUSin ulkopuolisen tutkijan / tutkimusryhmän jäsenen vaitiolo- ja salassa-pitositoumus 

6. Eettinen ennakkoarviointi Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eet-

tiseltä toimikunnalta https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/ohje-opinnaytetyona-

tehtavan-tutkimuksen-eettiseen-ennakkoarviointiin_31.8.2021.pdf tai selvitys siitä, ettei 

lausuntoa tarvita 

7. Henkilökuntaan tai potilaisiin kohdentuvaan henkilötietojen poimintapyyntöön HUSin 

avainrekisteristä tulee olla laadittuina erilliset tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiset se-

losteet henkilötietojen käsittelytoimista (artikla 30), sekä riskinarviointilomakkeet (artikla 

35) 

8. Jos henkilötietoja luovutetaan HUSin ulkopuolelle, tulee toimittaa Tietosuojasopimus tai 

liite, jolla tietosuojasta on sovittu jokaisen luovutuksensaajan kanssa. Tietosuojasopimuk-

sesta on laadittu mallipohja, jota tulee käyttää. Mallipohja löytyy HUSin www-sivuilta. Tie-

tosuojasopimus voi olla allekirjoittamaton, kunhan se on lopullinen sopijapuolten hyväk-

symä. 

9. Tutkimuslupahakemus on samalla hakemus tietojen saamiseksi salassa pidettävistä asiakir-

joista, jos tällaisia tutkimussuunnitelman mukaan on tarkoitus käyttää opinnäytetyötutki-

muksessa. 

 

Hakemuksen käsittely ja tutkimusluvan myöntäminen 

Opinnäytetyön tutkimusluvasta tehdään erillinen lomakepäätös. Hakemuksen valmistelee HUS 

Akuutissa tutkimussuunnittelija tai tutkimussihteeri. Tutkimusluvan myöntää yhtä tulosyksikköä 

koskevan tutkimuksen osalta tuloyksikön opetuksen ja tutkimuksen vastuuhenkilö. Montaa tuloyk-

sikköä käsittävän opinnäytetyön osalta tutkimusluvan päättää HYKSin johtava ylilääkäri tai hoito-

tieteellisen ja terveystieteellisen tutkimuksen osalta HYKS sairaanhoitoalueen johtava ylihoitaja. 

Muiden sairaanhoitoalueiden osalta opinnäytetöiden tutkimusluvan myöntää sairaanhoitoalueen 

johtaja tai johtava lääkäri. Yhtymähallinnon osalta tai useamman kuin yhden sairaanhoitoalueen 

käsittävän opinnäytetutkimukseen tutkimusluvan myöntää HUSin tutkimusjohtaja. 

 

https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/ohje-opinnaytetyona-tehtavan-tutkimuksen-eettiseen-ennakkoarviointiin_31.8.2021.pdf
https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/ohje-opinnaytetyona-tehtavan-tutkimuksen-eettiseen-ennakkoarviointiin_31.8.2021.pdf
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Huomioitavaa on se, ettei opinnäytetutkielman toteutusta saa aloittaa, ennen kun opinnäytetyön te-

kijä on saanut itselleen kirjalliset kopiot vaaditusta tutkimusluvasta. Hyväksytystä tutkimussuunni-

telmasta ei myöskään saa poiketa opinnäytetutkielmaa toteuttaessa.  

Opinnäytesuunnitelman rakenne 

Tutkimussuunnitelmien toivotaan olevan tiiviitä ja noudattavan mahdollisimman pitkälle alla ole-

vaa tutkimussuunnitelmarunkoa. Esimerkkirungossa käytettyjä otsikoita voi muokata ja yhdistää, 

jos suunnitelmasta tulee siten luettavampi ja luontevampi. Jokaisesta tutkimussuunnitelmasta pitää 

löytyä vastaukset esimerkkirungossa oleviin apukysymyksiin. Optimaalinen pituus opinnäytetyön 

tutkimussuunnitelmalle on 5–10 sivua + kansi, lähdeluettelo ja liitteet. 

 

Tutkimussuunnitelman tekstin tulee noudattaa tieteellisen kirjoittamisen sääntöjä ja viittausteknii-

kan käytön tulee olla yhdenmukaista koko suunnitelmassa. Suunnitelman tulee olla tiivis, selkeä ja 

hyvin jäsennetty. HUSssa yleisesti suositeltava tutkimussuunnitelman rakenne on seuraavanlainen 

(jokaisen kappaleen esittelyn loppuun on kirjattu apukysymyksiä, joihin kappaleen tulisi vastata). 

 

1.Tiivistelmä  

Tiivistelmä ei ole välttämätön henkilökuntaan kohdistuvan opinnäytteen tutkimusluvan haussa. 

Eettinen toimikunta vaatii 2000 merkin tiivistelmän kaikista sinne käsittelyyn menevistä tutkimus-

suunnitelmista, tämä tulee tehdä tätä tarkoitusta varten olevalle lomakkeelle. Tiivistelmä on kuiten-

kin hyvä tapa jäsentää omaa tutkimusta, joten noin 200 sanan pituisen tiivistelmän kirjoittaminen 

on suositeltavaa. Tätä voi käyttää hyväksi myös opinnäytetyön raportissa. 

 

 2. Tutkimuksen tausta tai Johdanto  

Tässä kappaleessa opinnäytetyön tekijä kuvaa tiivistetysti ja jäsennellysti seuraavia asioita: aikai-

sempi aiheesta julkaistu tutkimustieto, kansalliset ja/tai kansainväliset aiheeseen liittyvät ohjeet tai 

suositukset, tutkimusympäristö oleellisin osin ja, miten opinnäyte liittyy tutkittavan yksikön kehit-

tämistoimintaan tai miten se palvelee kohdeyksikköjä ja/tai HUS Akuuttia. Optimaalinen pituus joh-

dannolle on 1–2 sivua. (Mitä aihetta tutkitaan, miten aihe liittyy tutkittavassa yksikössä tehtävään 

työhön, mitä aiheesta tiedetään aikaisemman tutkimuksen perusteella, mitä kansalliset ja kan-

sainväliset suositukset sanovat aiheesta, liittyykö opinnäyte laajempaan hankkeeseen ja kuka 

HUSssa on tutkimuksen vastuuhenkilö/vastaava tutkija?) 

 

3. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  

Tässä kappaleessa kuvataan lyhyesti tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet. Lisäksi kappaleessa esite-

tään tutkimuskysymykset, jotka ovat selkeitä ja yksiselitteisiä, ja joihin tutkimuksella tullaan 
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todennäköisesti saamaan vastaus. (Mikä on tutkimuksen tarkoitus, mikä on tutkimuksen tavoite ja 

mihin kysymyksiin tutkimuksella halutaan vastaus?)  

 

4. Aineiston keruu ja analysointi  

Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksen aiheena olevaa ympäristöä oleellisin osin (yksiköiden 

luonnehdinta), lisäksi tutkimuksen aiheena olevaa toimintaa kyseisissä kohdeyksiköissä kuvataan 

lyhyesti. Edellisessä kappaleessa on kuvattu, miksi tutkitaan, tässä kappaleessa kuvataan tarkem-

min, mitä tutkitaan (miten monta henkilöä tutkimukseen tarvitaan ja miten tutkimukseen osallistu-

vat henkilöt valitaan). Kappaleessa kuvataan myös, miten yksikkö saa tiedon tulevasta tutkimuksesta 

ja, miten taataan, että tutkimukseen osallistuvat tietävät osallistumisen olevan vapaaehtoista ja, että 

heillä on mahdollisuus keskeyttää tutkimus missä vaiheessa tahansa. Lisäksi kappaleessa tulee olla 

kuvaus siitä, miten toimitaan, jos joku tutkimukseen osallistuva ei suostu esimerkiksi haastattelujen 

nauhoitukseen, vaikka hän olisi muuten halukas osallistumaan tutkimukseen. Potilaisiin kohdistu-

vissa tutkimuksissa kuvataan lisäksi, miten potilailta pyydettävät kirjalliset suostumukset tutkimuk-

seen osallistumisesta kerätään, säilytetään ja tuhotaan ilman, että tutkittavan henkilötiedot tulevat 

opinnäytetyöntekijän tietoon. Ryhmiin kohdistuvissa tutkimuksissa kuvataan, miten toimitaan, jos 

yksi ryhmään normaalisti osallistuva ei suostu osallistumaan tutkimukseen. Koska terveystieteelli-

seen tutkimukseen osallistuminen tai osallistumattomuus ei saa vaikuttaa millään tavalla potilaan 

hoitoon, tarkoittaa yhden ryhmäläisen kieltäytyminen sitä, että opinnäytetyön tekijä ei voi ko. ryh-

mää tutkia. Se, että tämä on huomioitu tutkimusta suunniteltaessa, tulee kuvata tähän kappaleeseen, 

ja asiaa tulee pohtia edelleen tutkimusetiikkaa kuvaavassa kappaleessa. 

 

Kappaleessa kuvataan edellä mainittujen lisäksi, miten aineisto analysoidaan ja käytetäänkö aineis-

tonkeruussa tai analyysin apuna jonkinlaista mallia tai viitekehystä.  (Miten tutkimuksessa käytet-

tävä aineisto kerätään, käsitellään, säilytetään ja hävitetään, miten aineisto analysoidaan, miten 

työyksikön työntekijät ja tutkimukseen osallistuvat tulevat saamaan tiedon tutkimuksesta, miten 

suostumus tutkimukseen osallistumisesta pyydetään ja, jos aineiston keruuvaiheessa tulee ongel-

mia, miten ongelmista selvitään?)  

 

5. Eettisyys ja luotettavuus  

Tähän kappaleeseen kuvataan mitä eettisyydellä ja luotettavuudella tarkoitetaan tehtävän opinnäy-

tetyön näkökulmasta. Eettisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimusaihe on perusteltu, ettei siitä ai-

heudu kohtuutonta haittaa tutkittavalle, eikä tutkimukseen osallistuminen tai osallistumattomuus 

vaikuta henkilöiden kokemaan hoitoon tai kohteluun. Kappaleessa opinnäytetyön tekijä kuvaa hal-

litsevansa terveystieteelliseen tutkimukseen liittyvät eettiset ohjeet (kuten Helsingin julistus 

(http://www.laakariliitto.fi/etiikka/helsinginjulistus.html), yleiset tutkimuksen tekemiseen liittyvät 

periaatteet, joita löytyy mm. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kotisivuilta http://www.tenk.fi/fi  

ja potilaisiin kohdistuvissa tutkimuksissa myös Lain lääketieteellisestä tutkimuksesta) sekä soveltaa 

näiden ohjeiden periaatteita omaan tutkimukseensa.  

http://www.laakariliitto.fi/etiikka/helsinginjulistus.html
http://www.tenk.fi/fi
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Opinnäytetyön luotettavuutta kuvataan yleisten luotettavuuden arvioinnissa käytettyjen kriteerien 

mukaisesti. Lisäksi kaikkia tutkimukseen liittyviä tiedossa olevia tai jollain tavalla ennakoitavia on-

gelmakohtia tulee pohtia tässä kappaleessa sekä eettisyyden että tutkimuksen luotettavuuden kan-

nalta. (Miten tutkimuksen tekemisen eettiset vaatimukset on huomioitu suunnitteluvaiheessa, 

mitkä ovat tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset ongelmat, miten löydetyt tutkimuksen tekemi-

seen liittyvät ongelmat ratkaistaan, miten taataan, ettei tutkimukseen osallistuminen aiheuta yli-

määräistä haittaa tutkimukseen osallistuvalle, mitkä tekijät heikentävät tutkimuksen luotetta-

vuutta, miten luotettavuutta heikentävien tekijöiden vaikutus on minimoitu ja miten tutkimuksen 

eri vaiheissa huolehditaan, että osallistujien anonymiteetti säilyy?) 

 

6. Opinnäytetyön tulokset ja julkaiseminen  

Tähän kappaleeseen kuvataan oletettava opinnäytteen tuloksista saatava hyöty. Hyödyn näkökulmia 

voivat olla henkilöstöön, potilaisiin tai organisaatioon liittyvät hyödyt, hoidon muokkautuminen ja 

opinnäytteen tuoma tieto toiminnan kehittämisen tukena. Tämä kappale kannattaa pitää hyvin käy-

tännönläheisenä ja konkreettisena. (Miten tutkimus hyödyttää yksikköä, johon se tehdään, tuoko 

tutkimus muuta hyötyä (esim. lisää tietoa aiheesta, jota ei ole tutkittu tai vahvistaa aikaisempaa 

tietoa) ja, miten ja missä tulokset tullaan julkaisemaan?) 

 

Opinnäytetyön raportointi 

Opinnäytetyön tulokset raportoidaan kolmen kuukauden kuluessa erillisen Opinnäytetyön rapor-

tointilomakkeen avulla HUS Akuutin tutkimussuunnittelijalle ja HUS vastuuhenkilölle. Muista mah-

dollisista opinnäytetyön raportointimenetelmistä sovitaan erikseen HUS vastuuhenkilön ja/tai koh-

deyksikön vastuuhenkilön kanssa. 

 

 

Toivotamme onnea opinnäytetyön toteutukseen! 

 

Tutkimussuunnittelija HUS Akuutti, Marja Mäkinen (marja.makinen@hus.fi) 

Kliininen asiantuntija HUS Akuutti, Marita Knuutila (marita.knuutila@hus.fi ) 

Kliininen opettaja HUS Akuutti, Sanna Laaninen-Rönnberg (sanna.laaninen-ronnberg@hus.fi ) 
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