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Tutkimuksen toteutusehdot 7.2.2023 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 

1. Tausta ja kohde 
Nämä ehdot koskevat tutkimuksia ja oppilaitosten ja korkeakoulujen erilaisia opinnäytetöitä. 

Erillinen sopimus tehdään tutkimuksista, joissa on kaupallisia intressejä, tai jotka liittyvät 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja hakijaorganisaation projekteihin, joissa on 

osapuolena myös muita toimijoita/yhteisöjä. 

Tutkimuksen/opinnäytetyön tekijä ei ole tämän sopimuksen perusteella työ-, virka- tai 

toimeksiantosuhteessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialue ei maksa 

työn tekemisestä korvausta, ellei erikseen ole muuta sovittu. 

2. Tutkimusluvan kesto 
Lupa päättyy tutkimusluvassa todetun aikataulun mukaisesti, kun tutkimusraportti on 

toimitettu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kirjaamoon. Työn viivästymisestä tulee 

ilmoittaa kirjaamoon ja hakea tarvittaessa tutkimusluvalle jatkoaikaa, muuten tutkimuslupa 

raukeaa siihen merkityn aikataulun mukaisesti. 

3. Osapuolten vastuut 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue nimeää tutkimustyölle yhteyshenkilön ja ilmoittaa 

yhteyshenkilön mahdollisesta vaihtumisesta viipymättä toisen sopijaosapuolen 

yhteyshenkilölle, vastaa sopimuksen toteutumisen seurannasta. 

Tutkimuksen tekijä ja vastuuorganisaatio (esim. oppilaitos) vastaavat siitä, että työlle on 

nimetty oppilaitoksesta yhteyshenkilö, ja opiskelija saa opinnäytetyön suorittamiseksi 

tarpeellisen ohjauksen, neuvonnan ja tuen sekä tietää tämän sopimuksen oikeudet ja vastuut, 

tutkimustyön tekijä tiedottaa olennaisista tutkimukseen liittyvistä muutoksista ja 

poikkeamista hyvinvointialueen yhteyshenkilölle, vastuuorganisaatio vastaa tutkimusluvassa, 

sopimuksessa ja sen liitteissä sille määrätyistä velvoitteista ja niistä aiheutuvista 

kustannuksista, tutkimuksen tekijä noudattaa hyvän tutkimuskäytännön periaatteita ja alan 

ammattieettisiä ohjeita, työn tulos/raportti on laadittu niin, ettei se loukkaa kenenkään 

oikeuksia, mukaan lukien liikesalaisuudet, tutkimusrekisteriä ylläpidetään ja se hävitetään 

asianmukaisesti tutkimuksen päätyttyä ja tieto tutkimusrekisterin hävittämisestä toimitetaan 

samaan aikaan kuin valmis tutkimusraportti hyvinvointialueen kirjaamoon. 

4. Immateriaalioikeudet 
Tekijänoikeus ja omistusoikeus tutkimuksen/opinnäytetyön tuloksiin kuuluvat 

tutkimuksen/opinnäytetyön tekijälle. Hyvinvointialue pidättää kuitenkin oikeuden hyödyntää 

tutkimuksen/opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan. 

5. Tutkimusluvan muutokset 
Jos tutkimuksen tekijä ei pysty toteuttamaan tutkimusta henkilökohtaisesta syystä sairauden, 

muuton tai muun vastaavan syyn vuoksi, tulee siitä ilmoittaa Vantaan ja Keravan 
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hyvinvointialueen kirjaamoon. Tutkimusluvan peruminen tai keskeyttäminen ei aiheuta 

osapuolille maksuseuraamuksia.  

6. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. 

Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 

ratkaistavaksi. 

7. Ylivoimainen este 
Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle mahdollisimman 

pikaisesti sen ilmaannuttua. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista sopimusosapuolista 

riippumatonta ja ennalta arvaamatonta seikkaa, joka on sopimusosapuolten 

vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka vaikutuksia sopimusosapuoli ei voi välttää 

eikä voittaa. 

8. Sopimuksen muutokset 
Sopimusosapuolet voivat muuttaa sopimusta vain kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, 

kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne hyväksyneet ja allekirjoittaneet. 

9. Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja 
Oppilaitos ja opiskelija / tutkimuslaitos ja tutkija sitoutuvat noudattamaan lakien määräyksiä, 

sekä hyvinvointialueen tietojen julkisuuteen ja salassapitoon liittyviä muita ohjeita ja 

määräyksiä. Tämän sopimuksen hyväksymällä oppilaitos ja opiskelija / tutkimuslaitos ja 

tutkija sitoutuvat olemaan ilmaisematta mitään toiminnassa saatuja salassa pidettäviä tai 

luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille. Salassapitoa koskevia määräyksiä noudatetaan myös 

sopimuskauden päätyttyä. 

 

 

 

 

 

 


