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Ohje viranhaltijoille tutkimusluvan myöntämistä varten
1. Tutkimusluvan myöntäminen perustuu aina kirjalliseen tutkimussuunnitelmaan,
jonka tutkimuksen tekijä toimittaa kaupungin kirjaamoon tutkimuslupa-anomuksen
liitteenä. Tutkimuslupa-anomus osoitetaan sille palvelualuejohtajalle, jonka alaiseen
toimintaan tutkimus kohdistuu. Palvelualuejohtaja ohjaa anomuksen tarpeen mukaan
eteenpäin.

2. Jos tutkimus kohdistuu vain yhden avainalueen henkilöstöön, asiakkaisiin tai asiakastietoihin, tekee kyseisen avainalueen asiakkuusjohtaja päätöksen tutkimusluvasta
ja vie päätöksen diaariin.
3. Jos tutkimus kohdistuu useamman avainalueen henkilöstöön, näiden asiakkaisiin tai
asiakastietoihin, tekee palvelualuejohtaja päätöksen tutkimusluvasta asiakkuusjohtajien lausuntojen perusteella ja vie päätöksen diaariin.
4. Jos tutkimus kohdistuu potilaisiin tai näiden potilastietoihin, pyytää johtajalääkäri
lausunnot niiltä asiakkuusjohtajilta, joiden henkilöstö osallistuisi tutkimuksen toteutukseen, tekee päätöksen tutkimusluvasta ja vie päätöksen diaariin.

5. Jos tutkimus luokitellaan lääketieteelliseksi tutkimukseksi (Laki lääketieteellisestä
tutkimuksesta 9.4.1999/488), on tutkimukselle saatava HUS:n alueellisen eettisen toimikunnan puoltava lausunto, johon ohjeet ja lomakkeet löytyvät verkko-osoitteesta:
www.hus.fi/tutkijalle/eettiset-toimikunnat/ohjeet-ja-hakemuslomakkeet. Tutkimuksen tekijä vastaa tarvittavien lupien hakemisesta.

6. Tutkimuksen tekijä on velvollinen raportoimaan tutkimuksen tuloksista luvan antaneelle asiakkuusjohtajalle tai palvelualuejohtajalle.
7. Mikäli tutkimustuloksena syntyy kaupallisia tuotteita, neuvotellaan omistajuudesta
erikseen ja tarvittaessa laaditaan kirjallinen sopimus tuotteiden käyttämisestä.
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Ohje tutkimuksen tekijälle tutkimusluvan hakemista varten
1. Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä tai asiakas- ja potilastietojen
tutkimuskäyttöä varten tulee olla lupa.

2. Tutkimuslupa voidaan myöntää ainoastaan kirjallisen hakulomakkeen sekä siihen liitetyn tutkimussuunnitelmaan perusteella.
3. Tutkimuslupa tulee olla myönnettynä ennen tutkimuksen aloittamista.

4. Tutkimuslupa-anomus osoitetaan sille palvelualuejohtajalle, jonka alaiseen toimintaan tutkimus kohdistuu. Lupa-anomus toimitetaan Järvenpään kaupungin kirjaamoon joko sähköisenä tai
paperiversiona. Yhteystiedot:
kirjaamo@jarvenpaa.fi

Järvenpään kaupunki
Kirjaamo
PL 41
04400 Järvenpää

5. Jos tutkimus luokitellaan lääketieteelliseksi tutkimukseksi, on tutkimukselle saatava HUS:n
alueellisen eettisen toimikunnan puoltava lausunto (lomake). Tutkimuksen tekijä vastaa eettisen
toimikunnan lausunnon hakemisesta ja toimittamisesta Järvenpään kaupungille tutkimuslupaanomuksen liitteenä.
6. Tutkimuksen tekijä on velvollinen raportoimaan tutkimuksen tuloksista luvan antaneelle asiakkuusjohtajalle tai palvelualuejohtajalle.

7. Mikäli tutkimustuloksena syntyy kaupallisia tuotteita, neuvotellaan omistajuudesta erikseen ja
tarvittaessa laaditaan kirjallinen sopimus tuotteiden käyttämisestä.
8. Tutkimuksen tekijän on tutkimusta tehdessään ja tästä raportoidessaan noudatettava yleisiä
ohjeita, sääntöjä ja lainsäädäntöä tietosuojasta sekä potilaan ja asiakkaan oikeuksista.
9. Tutkimuksen tekijää sitoo aina vaitiolovelvollisuus potilas- ja asiakastietojen suhteen.

