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SATSHP 

Tällä lomakkeella haetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimuslupaa. Jos kyseessä on rekisteritutkimus tai 
aikaisemmin kerätyistä näytteistä tehtävä tutkimus, käytetään Rekisteri-/laatututkimuksen lupalomaketta. 

Satakunnan sairaanhoitopiiri täyttää 

Lupapäätösnumero Lupa myönnetty ajalle 

1. Tutkimus

 Uusi tutkimus 

 Muutos vanhaan tutkimuslupaan. Mitä muutos koskee? 
2. Tutkimuksen nimi

Lyhyt kuvaus tutkimuksesta (mm. tavoite, kohderyhmä, menetelmät, aineisto) (max 1500 merkkiä). 

 Tutkijalähtöinen tutkimus 

 Toimeksiantajalähtöinen tutkimus, 
      toimeksiantaja 

Opinnäytetyö/tutkimus 
 Opinnäytetyö/AMK 
 Ylempi AMK 
 Pro gradu -tutkielma 
 Väitöskirjatutkimus 
 Muu 

3. Vastuullinen tutkija
(Nimi, organisaatio/ toimialue/ vastuualue, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

SATSHP:n yhteyshenkilö 
(Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

4. Muut tutkimukseen osallistuvat tutkijat
(Nimi, toimialue)
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5. Opinnäytetyön tai väitöskirjan suorittaja
(Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Ohjaajat 

6. Tutkimuksen aikataulu vuosina (lupa myönnetään pääsääntöisesti enintään viideksi vuodeksi)

 - 
7. Tutkimuksen/ opinnäytetyön ala

 Lääketiede , erikoisala:   
 Hammaslääketiede 
 Hoitotiede/hoitotyö, Valitse painopistealue 

 Olen ollut yhteydessä yksiköihin, jossa aion opinnäytetyön suorittaa 
 Muu, mikä 

8. Onko tutkimus rekisteröity julkiseen tutkimusrekisteriin (ClinicalTrials.gov)?

Kyllä, NCTnumero
 Ei, miksi?  Kyseessä ei ole interventiotutkimus 

 Muu syy, mikä 

9a. Tutkittavien arvioitu lukumäärä SATSHP:ssä 

9b. Normaalihoitoon kuulumattomien tutkimuskäyntien lukumäärä/tutkittava 

10. Kustannukset

 Kustannukset katetaan jo olemassa olevalta kustannuspaikalta  (esim. B-, 813- tai 819 –alkuinen). 
 Tutkimukselle perustetaan uusi kustannuspaikka. 
 Ei tutkimuksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka laskutettaisiin SATSHP:n kustannuspaikan kautta 

11. Sisäiset ostopalvelut
Mikrobiologia
Kuvantamispalvelut
Patologia
Lääkehuolto
Kliininen neurofysiologia

 Kliininen fysiologia 
 Kliininen tietopalvelu 
 Muu, mikä   

12. Lyhyt selvitys toimialueen resurssien käytöstä (tarvittaessa liitteenä)

Käytetään SATSHP:n tiloja tai laitteita. Mitä ja kenen kanssa asiasta on sovittu?
Tarvitaan tutkimukseen kuulumattoman henkilökunnan (esim. sihteerien) työpanosta.
Käytetään SATSHP:n muita resursseja.

Lisää selvitys kaikista valituista kohdista. 

LIITTEET 

 Kustannuserittely (valmis excel-pohja tai vapaamuotoinen) 
 Tutkimussuunnitelma tai sen yhteenveto (pakollinen) 
 Sisäiset ostopalvelusopimukset 
 Tutkimussopimus ja/tai muu rahoituspäätös 
 Eettisen toimikunnan puoltava lausunto, nro   

 Valviran lupa, nro   
 Fimean käsittelyilmoitus 
 THL:n lupa,nro   
 Muu viranomainen, mikä   
 Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste 
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Vastuullisen tutkijan allekirjoitus 

Allekirjoituksellani sitoudun noudattamaan SATSHP:n tutkimuksen ohjeistoa (www.satasairaala.fi) sekä hyvää 
tutkimustapaa ja tieteellistä käytäntöä. Mahdolliset epäilyt hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisesta käsitellään 
noudattaen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen 
käsitteleminen Suomessa” (www.tenk.fi). 

Päiväys: 

Allekirjoitus: 

Nimenselvennys: 

Virka/toimi: 

Lupalomakkeen voi toimittaa joko sähköisesti skannattuna tai paperikopiona. 

Hoito- tai terveystieteellinen lupahakemus toimitetaan liitteineen kehittämisylihoitaja Marita 
Koivunen: marita.koivunen@satasairaala.fi, tai  SATSHP, Tilaelementti, Sairaalantie 3, 
28500 Pori Lääketieteelliset lupahakemus toimitetaan hanketoiminnan päällikkö Mari 
Niemelle:  
mari.niemi@satasairaala.fi, tai SATSHP, Keskustoimisto, Sairaalantie 3, 28500 Pori 
Muiden tieteenalojen lupahakemukset voi toimittaa kummalle tahansa yhteyshenkilöistä.  
Yhteyshenkilö toimittaa lomakkeen hyväksyttäväksi. Saatte lupapäätöksen sähköpostiinne. 

Toimialueen, vastuualueen, vastuuyksikön tai liikelaitoksen johtajan päätös 
tai johtajaylilääkärin päätös, SATSHP:n tutkimuslupa 

Lupa 

- myönnetään  ajalle 
- ei myönnetä

Päiväys: 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys: 

Jakelu: 

 Vastuullinen tutkija 
 Tutkimuksen puoltanut tutkimuksen ja opetuksen vastuuhenkilö 
 Tarjouksen antaneet palveluyksiköt 
 Laskentapalvelut 
 SATSHP:n yhteyshenkilö 
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