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8.9.20213

UUSI EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS

Aloita uuden eettisen 

lausuntohakemuksen 

laatiminen joko 

valitsemalla 

sivupalkin: ’Eettinen 

lausuntohakemus’ -

’Laadi eettinen 

lausuntohakemus’ tai 
alaosan 

komentovalikon ’Luo 

uusi eettinen 

lausuntohakemus’. 



8.9.20214

UUSI EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS

Valitse alasvetovalikosta 

Eettisen 

lausuntohakemuksen 

tyypiksi ’Uusi’.

Valitse tämän jälkeen 

’Luo eettinen 

lausuntohakemus’.



8.9.20215

UUSI EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS

Pakolliset liitteet ja tiedot on 

merkitty tähdellä (*). Tietojen 

pakollisuus muokkautuu 

automaattisesti sen mukaan, 

mitä 2. Luokittelu –
välilehdellä tutkimuksen 

kohteeksi valitaan. 

Tallenna syötetyt tiedot aina 
ennen kuin siirryt seuraavalle 

välilehdelle.



8.9.20216

UUSI EETTINEN LAUSUNTOHAKEMUS

Kun kaikki pakolliset 

liitteet ja muut 

pakolliset tiedot on 

lisätty, siirry välilehdelle  

6. Esikatselu ja lähetys.

▪ Valitse ’Lähetä’.



8.9.20217

PALAUTETUN HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Eettiselle toimikunnalle lähetetyt 

hakemukset tarkistetaan ennen 

viranomaiskäsittelyyn ottamista. 

Mikäli hakemuksessasi on ollut 

puutteita, palautuu hakemus 

täydennettäväksi.

Pääset näkemään sinulle 

kommenttikentässä lähetetyt 

täydennyspyynnöt herätteen
kautta. 

▪ Valitse ’Avaa hakemus’.

Palaa tämän jälkeen Tutkijan 

työpöydän Etusivulle.

▪ Valitse ’Etusivu’.



8.9.20218

PALAUTETUN HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Aloita palautetun 

hakemuksesi 

täydentäminen 

valitsemalla Etusivun 

sivupalkin: ’Eettinen 

lausuntohakemus’ -

’Laadi eettinen 

lausuntohakemus’.



8.9.20219

PALAUTETUN HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Valitse Omat  
tutkimukset listauksesta 

tutkimus, jonka 

hakemusta haluat 

täydentää.



8.9.202110

PALAUTETUN HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Valitse alasvetovalikosta 

eettisen 

lausuntohakemuksen 

tyypiksi: ’Uusi’.

Päästäksesi 

täydentämään 

hakemustasi, valitse: 

’Siirry esitäytettyyn 

eettiseen 

muutoshakemus-

lomakkeeseen’.



8.9.202111

TUTKIMUSSUUNNITELMAN MUUTOSHAKEMUS

Aloita tutkimussuunnitelman 

muutoshakemuksen 

toimittaminen valitsemalla 

sivupalkin ’Eettinen 

lausuntohakemus’ –

’Laadi eettinen 

lausuntohakemus’.



8.9.202112

TUTKIMUSSUUNNITELMAN MUUTOSHAKEMUS

Valitse Omat  tutkimukset 
-listauksesta tutkimus, 

jonka 

tutkimussuunnitelman 

muutokselle haet 

lausuntoa. 



8.9.202113

TUTKIMUSSUUNNITELMAN MUUTOSHAKEMUS

Valitse alasvetovalikosta 

eettisen 

lausuntohakemuksen 

tyypiksi: ’Muutos’.

Valitse sitten: ’Siirry 

esitäytettyyn eettiseen 

muutoshakemus-

lomakkeeseen’.



8.9.202114

LISÄSELVITYSTEN TOIMITTAMINEN

Saatuasi lausunnoksi 

▪ ehdollinen puolto, lisäselvitykset 

sihteerille tarkistettavaksi,

▪ ehdollinen puolto, puheenjohtajalle 

tarkistettavaksi tai

▪ pöydälle jäänyt

aloita pyydettyjen lisäselvitysten ja 

korjausten toimittaminen valitsemalla 

sivupalkin: ’Eettinen lausuntohakemus’ –

’Laadi eettinen lausuntohakemus’.



8.9.202115

LISÄSELVITYSTEN TOIMITTAMINEN

Valitse Omien tutkimusten 
-listauksesta hakemus, 

johon haluat toimittaa 

pyydetyt lisäselvitykset 

ja/tai korjaukset.



8.9.202116

LISÄSELVITYSTEN TOIMITTAMINEN

Saatuasi lausunnoksi 

ehdollinen puolto tai

pöydälle jäänyt, Tutkijan 

työpöytä lukitsee eettisen 
lausuntohakemuksen tyypin

saamasi lausunnon 

mukaan.

▪ Valitse: ’Siirry 

esitäytettyyn eettiseen 

muutoshakemus-

lomakkeeseen’.



OTA YHTEYTTÄ:

Lisää ohjeita eettisen lausunnon hakemiseen:

Eettisten toimikuntien kokoonpanot ja kokousajat:

https://www.hus.fi/tietoa-meista/hallinto-ja-paatoksenteko/toimikunnat

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

hakeminen

eettiset.toimikunnat@hus.fi

040 359 4618

https://www.hus.fi/tietoa-meista/hallinto-ja-paatoksenteko/toimikunnat
https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/eettisen-lausunnon-hakeminen
mailto:Eettiset.toimikunnat@hus.fi

