
UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ 
–NÄIN PÄÄSET ALKUUN

Yhteistyössä HUS tietohallinto, HUS tutkimusjohto ja HYKS-instituutti Oy

Päivitetty 3.2.2021



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – HUOMIOITAVIA ASIOITA (1): 

4.2.20212 Siirry sisällysluetteloon

Uusi Tutkijan työpöytä (versio) ei ole vielä täysin valmis. Suurin osa toiminnoista on jo siirretty 
uuteen versioon, mutta osa toiminnoista on vielä vanhassa osiossa. On hyvä huomioida 
muutama asia mihin tämä vaikuttaa:
- mikäli eettinen hakemus tai HUS tutkimuslupahakemus on alun perin tehty vanhalla 

Tutkijan työpöydällä ja on otettu käsittelyyn, hakemus käsitellään loppuun vanhassa 
osiossa ja ohjelma siirtää sinut sinne automaattisesti
o mikäli hakemustasi ei ole ollut vielä otettu käsittelyyn, käsittely tapahtuu uudessa 

versiossa
- eettisen toimikunnan ilmoituslomake on edelleen vanhassa osiossa 
- Tutkimuksen raportointilomake on edelleen vanhassa osiossa
- kaikki HYKS-instituutin toiminnot ovat vielä vanhassa osiossa, näitä ovat mm.:

o palkkiolaskun laatiminen ja hyväksyntä,

o tutkimuksen seurantaosio (kirjaukset ja hyväksyntä)
Pääset etusivulta vanhaan 

versioon sivupalkista kohdasta 

”Siirry vanhalle osiolle”. Takaisin 

uuteen osioon pääsee kotisivu –

painikkeesta. 



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – HUOMIOITAVIA ASIOITA (2): 

4.2.20213 Siirry sisällysluetteloon

Uudessa Tutkijan työpöydässä voi aloittaa täysin uuden tutkimusprojektin tietojen viemisen eri 
tavoilla, mutta SUOSITELTU tapa on se, että valitsee sivupalkista suoraan sen hakemuksen, mitä on 

lähdössä muokkaamaan

- Laadi eettinen lausuntohakemus (linkki pikaohjeisiin)tai

- Laadi tutkimuslupahakemus (linkki pikaohjeisiin) 

******************

Kaikki vanhat projektit löytyvät myös uudesta Tutkijan työpöydästä. Kaikki hakemukset myös 
vanhoihin projekteihin tehdään uudessa versiossa. SUOSITELTU tapa aloittaa uusi hakemus on, että 

valitsee sivupalkista suoraan sen hakemustyypin, mitä on lähdössä muokkaamaan

- Laadi eettinen lausuntohakemus (linkki pikaohjeisiin) tai

- Laadi tutkimuslupahakemus (linkki pikaohjeisiin)

*****************

Eettisillä hakemuksilla ja tutkimuslupahakemuksilla on paljon samoja tietoja. Kun muutat tietoja 

suoraan projektiin (kohdasta ”Omat tutkimukset” tai jompaankumpaan yllä mainittuun 

hakemustyyppiin, tutkimuksen tiedot taustalla muokkautuvat samaan aikaan myös muiden 

osioiden tietoihin. Saman projektin tietoja käytetään kaikissa hakemustyypeissä, älä siis koskaan 

aloita uutta projektia jos hakemustyyppisi muuttuu. 



4.2.20214

UUSI TUTKIJAN 

TYÖPÖYTÄ - OHJEET

Pääset siirtymään 
haluamallesi sivulle 
klikkaamalla sivunumeroa 
ja otsikkoa

Sisällysluettelo

Sivu 5: Etusivun ja etusivun toiminnot

Sivu 7: Sivupalkin toiminnot

Sivu 10: Etusivun alaosan toiminnot

Sivu 13: Infopainikkeet

Sivu 14: Uuden tutkimuksen perustaminen (ilman hakemusta)

Sivu 17: Liikkuminen välilehtien välillä

Sivu 18: Pikaohje: Eettiset lausuntohakemukset

Sivu 21: Uusi eettinen lausuntohakemus

Sivu 29: Muutoshakemus eettiselle toimikunnalle

Sivu 32: Pikaohje: Tutkimuslupahakemukset (HUSin sisäinen)

Sivu 34: Tutkimuslupahakemus (HUSin tutkijoille)

Sivu 38: Muutos tutkimuslupahakemukseen (HUSin tutkijoille)

Sivu 41: Tietolupahakemus (HUSin ulkopuolisille)

Sivu 44: Rekisteröitymis- ja kirjautumisohje HUSin ulkopuolisille



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – ETUSIVU

4.2.20215

Huomioi, että 

etusivu on 

käyttäjäryhmä-

kohtainen ja 

oma etusivusi 

saattaa 

hieman 

poiketa tästä. 

Palaa sisällysluetteloon



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – ETUSIVUN TOIMINNOT

4.2.20216

(Aukeava) 

sivupalkki

Pikanäkymät 

omista 

herätteistä ja 

tutkimuksista

Tiedotteet

Omat herätteet

Omat toiminnot

Palaa sisällysluetteloon



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – SIVUPALKIN TOIMINNOT (1)

4.2.20217

Sivupalkin saa 

avattua siirtämällä 

hiiren osoittimen 

sen päälle. 

Sivupalkin näkymä 

on käyttäjäryhmä-

kohtainen ja oma 

sivupalkkisi 

saattaa näyttää 

hieman erilaiselta 

kuin tässä 

esimerkissä. 

Palaa sisällysluetteloon



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – SIVUPALKIN TOIMINNOT (2)

4.2.20218

Pääset Tutkijan 

työpöydän eri 

toimintoihin joko 

sivupalkin 

komentovalikosta 

tai sivun alareunan 

komentovalkoista 

(alareunasta 

kerrotaan  

tarkemmin 

sivulla 10).

Eri käyttäjäryhmillä 

on hieman erilaisia 

näkymiä. 

Palaa sisällysluetteloon



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – SIVUPALKIN TOIMINNOT (3)

4.2.20219

Esimerkiksi voit 

aloittaa uuden 

tutkimuksen 

tietojen lisäämisen 

valitsemalla ’Uusi 

tutkimus’. 

Katso sivulta 3

suositellut 

etenemistavat. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202110

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – ETUSIVUN ALAOSAN TOIMINNOT (1)

Pääset etusivun 

alaosaan joko 

hiirellä rullaamalla 

tai siirtämällä sivun 

osoitinta alaspäin. 

Tämäkin näkymä 

riippuu 

käyttäjäryhmästä 

eli oma näkymäsi 

saattaa hieman 

poiketa tästä. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202111

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – ETUSIVUN ALAOSAN TOIMINNOT (2)

Alaosasta löydät 

samat toiminnot 

kuin sivupalkissa. 

Voit siis aloittaa 

uuden lausunto-

hakemuksen 

sivupalkista tai  

täältä. 

Löydät myös 

ohjeet ”työkalu”-

laatikoista. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202112

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – ETUSIVUN ALAOSAN TOIMINNOT (3)

Etusivun alaosasta 

löytyy linkki HUSin 

ohjeisiin (HUS 

internet)).

Alareuna on kaikissa 

sivuissa sama: mm. 

- voit antaa 

palautetta, 

- löydät Tutkijan 

työpöytään 

liittyviä 

yhteystietoja,

- voit tarkistaa 

tietosuoja-

selosteen tms.  

Palaa sisällysluetteloon



4.2.2021

Tutkijan työpöytä 
ohjaa 
käyttäjäänsä: siirrä 
hiiren kursori minkä 
tahansa info     –
painikkeen päälle 
ja saat esiin 
tuohon kohtaan 
liittyvän opastus-
tekstin. 
Info-tekstit saa esiin 
myös 
näppäimistön 
tabulaattorilla 
liikuttaessa. 

13

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ - INFOPAINIKKEET

Palaa sisällysluetteloon



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – UUDEN TUTKIMUKSEN PERUSTAMINEN (1)

4.2.202114

Pääset lisäämään 

uuden tutkimuksen 

valitsemalla 

sivupalkista 

”Uusi tutkimus”.

Voit myös aloittaa 

suoraan uuden 

Eettisen lausunto-

hakemuksen, ohje 

sivulla 21 tai 

Tutkimuslupa-

hakemuksen, ohje 

sivulla 34. 

Palaa sisällysluetteloon



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – UUDEN TUTKIMUKSEN PERUSTAMINEN (2)

4.2.202115

Uuden tutkimuksen tietojen 

tallennusta varten 

pyydetään tutkimuksen 

englannin- ja 

suomenkieliset nimet sekä 

ns. nimitunnus tai lyhytnimi. 

)Merkitse viiva (-) mikäli et 

tiedä jotain näistä.)

Valitsemalla ’Luo uusi 

tutkimusprojekti’ sinulle 

avautuu monisivuinen 

uuden tutkimuksen tietojen 

metatietojen tallennus-

valikko. 

Katso myös sivulta 3 

projektin ja hakemuksen 

välisistä eroista ja 

yhteyksistä. 

Palaa sisällysluetteloon



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – UUDEN TUTKIMUKSEN PERUSTAMINEN (3)

4.2.202116

Tutkimusprojektien 
tietoja syötetään eri 
välilehdille. 

Voit tallentaa projektin 
tiedot missä tahansa 
vaiheessa tallennus-
painikkeella. 

Kun syötät projektin 
tietoja, ne siirtyvät niin 
sanottuina 
metatietoina myös 
hakemuksille (eettinen 
ja tutkimuslupa). 

Palaa sisällysluetteloon



UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – LIIKKUMINEN VÄLILEHTIEN VÄLILLÄ

4.2.202117

Voit vaihtaa 

välilehden 

1. klikkaamalla 

mille tahansa 

välilehdelle tai

2. valitsemalla 

alareunasta 

’Seuraava’

(Alleviivattu on se 

välilehti jolla olet 

nyt.)

Sivun alaosa:

Sivun yläosa:

Palaa sisällysluetteloon



EETTISIÄ LAUSUNTOHAKEMUKSIA on kolmea eri tyyppiä: Uusi, Muutos, Tiedoksi. 

Näitä kaikkia kutsutaan Tutkijan työpöydällä hakemuksiksi. Saat tarkempia tietoja HUSin 
internetistä eettisten toimikuntien omista ohjeista (linkki). 

Aina kun olet tekemässä lausuntohakemusta eettiselle toimikunnalle, suosittelemme tekemään 
näin: 

- Avaa sivupalkista ”Laadi eettinen lausuntohakemus” (ks. kuva alla)

Vaihtoehto 1: 

➢ Saat listauksen omista tutkimuksista eli niistä tutkimuksista, joihin sinulla on oikeudet. 
Listassa näkyy alkuun vain kaksi tutkimusta; mikäli haluat nähdä enemmän, valitse 
Tietueita ja     - kuvake -> voit valita kuinka monta omista tutkimusta haluat listaukseen 
(valittavissa 2 – 100). 

4.2.202118

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – PIKAOHJE: EETTISET LAUSUNTOHAKEMUKSET (1)

Palaa sisällysluetteloon

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


************

4.2.202119

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – PIKAOHJE: EETTISET LAUSUNTOHAKEMUKSET (2)

Valitse tutkimus, johon haluat 

tehdä lausuntohakemuksen.

*************

Valitse eettisen lausunto-

hakemuksen tyyppi ja ”Siirry 

esitäytettyyn eettiseen hakemus-

lomakkeeseen”. 

Katso tarkemmin

- sivu 21 ”uusi”

- sivu 29 ”muutos tai tiedoksi”. 

Palaa sisällysluetteloon



Vaihtoehto 2:

Voit myös aloittaa suoraan kokonaan uuden tutkimusprojektin eettisen 
lausuntohakemuksen kohdasta ”Laadi eettinen lausuntohakemus”.

- Edellisillä sivuilla kerrotun tutkimusten listausten alla on kolme tekstikenttää, 
mihin ensin kirjataan tutkimuksen nimet (pakolliset) ja nimitunnus (ei pakollinen)

➢ valitse lausuntohakemuksen tyyppi

➢ valitse ”Luo eettinen lausuntohakemus”

*************

Jokainen eettinen lausuntohakemus myös tallentaa tutkimusprojektin tietoja ja 
tätä samaa projektia käytetään tarvittaessa myös HUSin tutkimuslupaan sekä 
eettiselle toimikunnalle laadittaviin lisä- ja jatkohakemuksiin (hakemuksen tyypit 
”muutos” tai ”tiedoksi”). 

*************

Huom! Tutkimuslupaa hakiessa EI luoda uutta projektia Tutkijan 
työpöydälle. 

4.2.202120

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – PIKAOHJE: EETTISET LAUSUNTOHAKEMUKSET (3)

Palaa sisällysluetteloon

Tarkempi ohje 

eettisen lausunto-

hakemuksen laati-

miseen löytyy HUSin 

internetistä (linkki). 

https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-02/uusi_tutkijan_tyopoyta_ohje_eettisen_lausunnon_hakemiseen.pdf


4.2.202121

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS
Voit aloittaa uuden 

eettisen lausunto-

hakemuksen 

laatimisen joko 

sivupalkin tai alaosan 

komentovalikosta 

valitsemalla ”Laadi 

eettinen lausunto-

hakemus”. 

Voit myös valita 

yksittäisen projektin 

Hakemukset –

välilehdellä-> Siirry 

esitäytettyyn 

lausuntohakemus-

lomakkeeseen. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202122

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TUTKIMUKSEN TIETOJEN LISÄÄMINEN

Täytä tutkimuksen 

tiedot tarkasti; 

pakolliset liitteet ja 

muut pakolliset tiedot 

(tähdellä * merkatut) 

muokkautuvat 

automaattisesti 

tutkimustyypin 

mukaan eli sen 

mukaan mitä perus-

ja luokittelu –

välilehdille merkitään.

Ks. sivu 17 

”Liikkuminen 

välilehtien välillä”  

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202123

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS / LIITTEIDEN LIITTÄMINEN (1)

Tutkimuksen 

luokittelutiedot 

määrittävät mitkä 

liitteet ovat pakollisia.

- lisää pakolliset 

liitteet joko 

’raahaamalla’ ne 

tai valitsemalla 

oman työasemasi 

tiedostoista yksi 

kerrallaan. 

Liitteiden tulee olla 

PDF-muodossa. Muista 

otsikoida liitteet 

ohjelman antamien 

otsikoiden mukaisesti. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202124

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS / LIITTEIDEN LIITTÄMINEN (2)

Pakollisten liitteiden 

(sivun yläosa) lisäksi 

voit lisätä myös muita 

tarpeellisia liitteitä 

(sivun alaosa):

- valitse alasveto-

valikko eri 

liitetyypeistä;

- valitse liitetyyppi, 

sen jälkeen joko 

’raahaa’ oikea liite 

paikalleen tai 

valitse liite oman 

työasemasi 

kansiosta

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202125

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS / HAKEMUKSET -VÄLILEHTI

Kun kaikki pakolliset 

liitteet ja muut 

pakolliset tiedot on 

lisätty, siirry 

Hakemukset –

välilehdelle. Valitse 

’Siirry esitäytettyyn 

eettiseen 

lausuntohakemus-

lomakkeeseen’.

Huom! Tässä kuvassa 

näkyy myös 

tutkimusluvan tiedot, 

koska hakija on ensin 

laatinut projektin tai 

siirtynyt projektiin 

kohdasta ”Omat 

tutkimukset”

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202126

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS / PUUTTUVAT TIEDOT

Jos et ole lisännyt 
kaikkia pakollisia 
tietoja tai liitteitä, 
saat Esikatselu ja 
lähetys –sivulla 
kuvan mukaisen 
punaisen 
”hälytyksen” missä 
kerrotaan mitä 
tietoja tai liitteitä 
puuttuu. 

Et voi lähettää 
lausuntohakemusta 
ennen kuin olet 
käynyt lisäämässä eri 
välilehdille kuuluvat 
tiedot ja liitteet. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202127

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS / LÄHETYS KÄSITTELYYN

Kun kaikki on 

kunnossa, ohjelma 

”vapauttaa” ’Lähetä’ 

–painikkeen. 

Hakemus lähetetään 

käsittelyyn ’Lähetä’ –

painikkeella. Saat 

sähköpostiisi 

herätteen kun 

eettinen toimikunta 

ottaa hakemuksesi 

käsittelyyn. 

Voit ottaa 

hakemuksesta itsellesi 

talteen PDF-kopion. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202128

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS ESTETTY TOISEN HAKEMUKSEN VUOKSI

Mikäli tutkimuksella 
on joko eettinen 
lausuntohakemus 
tai tutkimuslupa-
hakemus kesken, ei 
uutta lausunto- tai 

tutkimuslupa-
hakemusta voida 
tehdä ennen kuin 
edellinen hakemus 
on käsitelty 
loppuun. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202129

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – EETTINEN MUUTOSHAKEMUS TAI TIEDOKSIANTO EETTISELLE TOIMIKUNNALLE (1)

SUOSITELTU aloitustapa: 

Valitse sivupalkista 

’Laadi eettinen 

lausuntohakemus’ 

-> saat listan omista 

tutkimuksista -> voit 

lisätä näkymään lisää 

tutkimuksiasi tästä.   

Valitse oikea tutkimus 

➢ ’Valitse’

➢ valitse ’Luo eettiseen 

lausuntohakemus 

valitulle tutkimukselle’

Huom! Myös Tiedoksi –

tyyppi on ohjelmassa 

Huomioi, että tutkimuksella ei voi olla samaan aikaan eettinen lausuntohakemus ja HUSin 
tutkimuslupahakemus käsittelyssä. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202130

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – EETTINEN MUUTOSHAKEMUS TAI TIEDOKSIANTO EETTISELLE TOIMIKUNNALLE (2)

Valitse Perustiedot –
välilehdellä 
alasvetovalikosta
joko Muutos tai 
Tiedoksi 
hakemustyypin 

mukaisesti. 

Lisää pakolliset 
liitteet ja muut 
tiedot eri välilehdille. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202131

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – EETTINEN MUUTOSHAKEMUS TAI TIEDOKSIANTO EETTISELLE TOIMIKUNNALLE (3)

Lähetä hakemus 
käsittelyyn Esikatselu 
ja lähetys –
välilehdellä.

Voit tarvittaessa 

ottaa 
hakemuksesta 
itsellesi PDF –kopion.

Palaa sisällysluetteloon



Aina kun olet tekemässä HUSin sisäistä tutkimuslupahakemusta, suosittelemme tekemään 
tällä sivulla esitetyn mukaisesti. Jos et ole tutkimuksen (HUSin) päätutkija, sinulla ei välttämättä 
ole oikeuksia mennä suoraan tutkimuslupahakemukseen, tällöin katso ohje seuraavalta sivulta. 

Päätutkija (PI): 

- Avaa sivupalkista ”Laadi tutkimuslupahakemus tai muutos” (ks. kuva alla)

➢ Saat listauksen omista tutkimuksista eli niistä tutkimuksista, joihin sinulla on oikeudet. 
Listassa näkyy alkuun vain kaksi tutkimusta; mikäli haluat nähdä enemmän, valitse 
”Tietueita” ja     - kuvake -> voit valita kuinka monta omista tutkimusta haluat listaukseen 
(valittavissa 2 – 100). 

4.2.202132

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – PIKAOHJE: TUTKIMUSLUPAHAKEMUKSET (1)

Valitse haluamasi tutkimus kohdasta 

”Valitse” -> 

Klikkaa seuraavalla sivulla painiketta 

”Luo uusi tutkimuslupahakemus 

valitulle tutkimukselle” 

(vaikka kyseessä olisi uusi tai 

jatkohakemus)
Palaa sisällysluetteloon



Päätutkija (PI) jatkuu: 

- voit myös tallentaa kokonaan uuden tutkimusprojektin tiedot Tutkijan työpöydälle. 
Täytä edellisellä sivulla esitetyn tutkimusten listauksen alla olevat nimitiedot ja valitse alta 
”Luo uusi tutkimuslupahakemus”

*********************

Mikäli et ole päätutkija (PI), mutta haluat muuttaa projektin / hakemuksen tietoja, ota 
huomioon, että muuttamalla tietoja projektille, se muuttaa tietoja myös 
hakemuksille (katso kolmas kappale sivulta 3). 

Voit myös tallentaa kokonaan uuden tutkimusprojektin tiedot Tutkijan työpöydälle 
valitsemalla sivupalkista ”Uusi tutkimus”. Katso ohje sivulta 14. 

Mikäli et näe tiettyä tutkimusta Omat tutkimukset –osiossa, pyydä tutkijaa lisäämään sinut 
tutkimusryhmän jäseneksi ja antamaan sinulle muokkausoikeudet. 

4.2.202133

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – PIKAOHJE: TUTKIMUSLUPAHAKEMUKSET (2)

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202134

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TUTKIMUSLUPAHAKEMUS (1)
Mikäli haet tutkimuslupaa 
(uusi tai muutos) jo olemas-
sa olevalle tutkimukselle, 
on SUOSITELTU aloitus:
- valitse sivupalkista ’Laadi 
tutkimuslupahakemus tai 
muutos’ 
-> ohjelma vie sinut ensin 

luetteloon omista 
tutkimuksista (lisää tarvit-
taessa tietueita = saat 
enemmän omia 
tutkimuksiasi samaan 
näkymään) -> ’Valitse’ 
-> ’Luo uusi tutkimuslupa-

hakemus valitulle 
projektille’. 

Samasta kohdasta pääsee 
laatimaan 
tutkimuslupahakemusta 
myös täysin uuteen 
projektiin. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202135

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TUTKIMUSLUPAHAKEMUS (2)
Lisää kaikki pakolliset 

(tähdellä * merkatut) 

tiedot eri välilehdille. 

Tutkimuksen pakolliset 

liitteet määräytyvät 

tutkimuksen tyypin 

mukaan eli sen 

mukaan mitä tietoja 

on tallennettu 

Perustiedot ja 

Luokittelu –

välilehdillä. Liitteet 

joko ”raahataan” 

oikeaan kohtaan tai 

valitaan oman 

työpöydän kansioista. 

(Ks. myös seuraava 

sivu)

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202136

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TUTKIMUSLUPAHAKEMUS (3)
Mikäli tutkimus on 
saanut eettisen 
lausunnon HUSin 
eettisessä 
toimikunnassa, voit 
kopioida tuon 

lausunnon liitteet 
tutkimuslupa-
hakemukseen. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202137

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TUTKIMUSLUPAHAKEMUS (4)
Esikatselu ja lähetys-

välilehdellä valitse 

tutkimusluvan myöntävä 

organisaatio alasveto-

valikosta ja valitse ko. 

organisaation 

tutkimuslupasihteeri. 

Hakemus lähetetään 

käsittelyyn ’Lähetä’ –

painikkeella. Vain 

tutkimuksen päätutkija 

(PI) voi lähettää 

hakemuksen käsittelyyn. 

Mikäli jotain pakollisia 

tietoja puuttuu, ohjelma 

kertoo sen selkeästi eikä 

’Lähetä’ -painike ole 

aktiivinen

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202138

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – MUUTOSHAKEMUS HUS TUTKIMUSLUPAAN (1)

SUOSITELTU tapa: 
Valitse ensin ’Laadi 
tutkimuslupahakemus tai 
muutos’

- saat listan omista 
tutkimuksista

- ks. tutkimuslupa-
hakemuksen ohjeet 
sivulta 34 alkaen.

Muutoshakemus 

tutkimuslupaan käsitellään 
samalla tavalla kuin täysin 
uusi hakemus. 

****

Käsittelyssä olevat 
tutkimuslupahakemukset
löytyvät esimerkiksi 
sivupalkista. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202139

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – MUUTOSHAKEMUS HUS TUTKIMUSLUPAAN (2)

Muuta kaikki 
tarvittavat tiedot eri 
välilehdille. 

Liitteiden 
vaihtaminen: 

- Valitse ’Vaihda 
liite’

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

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202140

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – MUUTOSHAKEMUS HUS TUTKIMUSLUPAAN (3)

Mikäli ohjelma 
havaitsee 
hakemuksessa 
puutteita, ne 
näkyvät punaisessa 
palkissa. 

Täytä pakolliset 
tiedot ja tee muut 
tarvittavat 
muutokset eri 
välilehdillä, liitä 
tarvittavat liitteet ja 
katso sivulta … 
ohjeet miten lähetät 

hakemuksen 
käsittelyyn. 

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202141

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TIETOLUPAHAKEMUS HUSIN ULKOPUOLISILLE HENKILÖILLE (1)

Voit aloittaa uuden 
tietolupahakemuksen 
laatimisen joko 
sivupalkin tai alaosan 
komentovalikosta 

valitsemalla ’(Luo) uusi 
tietolupahakemus’

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

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202142

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TIETOLUPAHAKEMUS HUSIN ULKOPUOLISILLE HENKILÖILLE (2) 

Täytä kaikki pakolliset 
(tähdellä * merkityt) 
kohdat ja valitse Luo 
tietolupahakemus

Tietopalvelun esiselvitys 
tulee tehdä ennen 
tietolupahakemuksen 
lähettämistä

Huomioi, että 
tietolupahakemuksen 
pakolliset liitteet 
määräytyvät valitun 
tietojen 

käyttötarkoituksen 
mukaan

Palaa sisällysluetteloon



4.2.202143

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – TIETOLUPAHAKEMUS HUSIN ULKOPUOLISILLE HENKILÖILLE (3) 

Täytä välilehtien 
pakolliset (tähdellä * 
merkityt) kohdat 

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

Palaa sisällysluetteloon



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 Explorer -selainta

• toimii parhaiten Chromella tai uudella Edgellä

2. valitse Tutkimus ja opetus

3. valitse ”Kirjaudu Tutkijan työpöytään”

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 
(HUOM!)

• tallenna tietosi

Kirjautuminen: 

7. mene takaisin kohtaan ”Kirjaudu Tutkijan työpöytään”

8. valitse ”Olen ammattilainen”

9. valitse ”Ammattilaiskäyttäjä 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. 

4.2.202144

UUSI TUTKIJAN TYÖPÖYTÄ – HUSIN ULKOPUOLISEN 
REKISTERÖITYMINEN JA KIRJAUTUMINEN

Palaa sisällysluetteloon

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hus.fi%2F&data=04%7C01%7Cnina.nikiforow%40quintiles.com%7Cbf6f2cf7a2d74ab30f9208d89c1e06be%7C5989ece0f90e40bf9c791a7beccdb861%7C1%7C1%7C637431000076090950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LKRd2uF8VuPsbTS0lshE84bUXFBOgLwZqDBVEc%2Bb10s%3D&reserved=0

