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Tiedote tutkijoille 
 
 
Seuraava tutkijafoorumi 16.5.2019 satasairaalan auditoriossa 
 
 
Tervetuloa monitieteiseen tutkijafoorumiin 
 
torstaina 16.5.2019 klo 9 – 12 (kahvitarjoilu klo 8.30 – 9.00) 
Paikka on Satasairaalan auditorio N2 (Sairaalantie 3, 28500 Pori) 
 
Ohjelma: 

- Tutkimushankkeet Satakunnassa  
o Professori Elina Haavisto, hoitotiede, TY 

- Yleislääketieteen tutkimustyön esittely 
o Professori Päivi Korhonen, yleislääketiede, TY 

- Voiko sosiaalialalle kehittää ns. käypä hoito -suosituksia? Case: lasten kaltoinkohtelu 
o Toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö ja lastensuojelun juridinen asiantuntija Anna Nyrhinen, Vas-

so 
- Monitieteisen tutkimushankkeen suunnittelu 

o Tutkijatohtori Mervi Vähätalo, TY 
- Verkostoituminen osallistujien kesken 

 
Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittauduthan oheisen linkin kautta 13.5.2019 mennessä: 
https://www.lyyti.in/Tutkijafoorumi_8370   

Kutsua saa jakaa kaikille tutkijoille tai tutkimuksesta kiinnostuneille. 
 
 
Muistutus: Tyks ervan suunnattu hankehaku avoinna enää 8.5.2019 klo 15.45 asti! 
 
 
Tyks ervassa julistetaan suunnattu hankerahahaku menetelmiltään, näkökulmiltaan tai lähestymista-
voiltaan innovatiivisille ja luoville tutkimushankkeille. Nyt rahoitettavat hankkeet voivat esimerkiksi hyö-
dyntää uusia digitaalisia mahdollisuuksia ja olemassa olevia datoja (esim. potilaskertomusdataa kliini-
sestä tietopalvelusta tai valtakunnallisista rekistereistä, tekoälymenetelmiä tms). Hankkeen eduksi kat-
sotaan laaja koko Tyks ervan laajuinen tai muiden ervojen kanssa yhteinen aineisto tai näkökulma.  
Hankehakemuksessa toivotaan perustelua, mikä hankkeessa on uudenlaista ja innovatiivista ja mitä 
hyötyä diagnostiikalle, hoidon vaikuttavuudelle, kuntoutukselle tai palvelujärjestelmälle tutkimushank-
keen tuloksista parhaimmillaan voi olla. Hakemusten arvioinnissa korostetaan tässä haussa näitä seik-
koja esim. hakijan tai tutkimusryhmän aiempien ansioiden tai rahoituksen sijaan. Haku on auki niin toh-
toriopiskelijoille, post doc tutkijoille että senioritutkijoille. 
 
Hakemus saa olla kirjallisuusviitteineen korkeintaan 5 sivun mittainen. Hakemuksessa on oltava kirjalli-
suuspohjainen perustelu hankkeelle, tavoitteet, huolellinen menetelmäosa, jossa on kuvattu menetel-
mät niin selkeästi, että on arvioitavissa tavoitteiden niillä saavutettavan sekä rahoitussuunnitelma. Mi-
käli tutkimusasetelma puuttuu potilaan koskemattomuuteen, sille on haettava eettisen toimikunnan 
lausunto. Rekisteritutkimuksiin ei tarvita lausuntoa. Tutkijan on otettava hakemuksessa kantaa lausun-
non tarpeeseen. Lisäksi mukaan on liitettävä päähakijan korkeintaan kahden sivun CV. Haettava 
summa voi olla korkeintaan 50 000 €.   
 
Haku on avoinna 17.4. - 8.5.2019 klo 15:45 asti. Rahoitus on käytettävissä kuluvan vuoden ja vuoden 
2020. Rahaa jaetaan vähintään 300 000€. Lisätietoja hausta antaa tutkimusylilääkäri Päivi Rautava 
puh. 050 300 5846. Hakemukset lähetetään osoitteeseen: kirjaamo@tyks.fi  

https://www.lyyti.in/Tutkijafoorumi_8370
mailto:kirjaamo@tyks.fi
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Lääke-, hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta tukevien Säätiöiden ja rahastojen ha-
kuaikoja touko - elokuu 2019 
 
 
SATSHP:n tutkimushanketyöryhmä kannustaa tutkijoita ja tutkimusryhmiä hakemaan tutkimusrahoitusta 
erilaisilta tutkimusta tukevilta säätiöiltä ja rahastoilta.  
 
Ohessa lista joistakin avoinna olevista biolääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, hoitotieteen, 
kansanterveystieteen, kliinisen lääketieteen, lääketieteen bioteknologian, neurotieteiden tai terveystie-
teiden hauista: 
 
 

Rahoittajan nimi Rahoitushaun nimi 
Hakuaika päät-
tyy 

Työsuojelurahasto Stipendit  15.5.2019 
Fulbright Suomi -säätiö ASLA-Fulbright Graduate Grant  26.5.2019 
Alkoholitutkimussäätiö Alkoholitutkimussäätiön matka-avustukset  31.5.2019 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto Apurahat  31.5.2019 
Suomen Lääketieteen Säätiö Apurahat  31.5.2019 
Nuorisotutkimusseura ry. Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu 2019  7.6.2019 
Osk. Huttusen säätiö sr Apurahat väitöskirjatyöhön  15.6.2019 
Osk. Huttusen säätiö sr Post-doc apuraha  15.6.2019 
Laboratoriolääketieteen Edistämissäätiö sr Apurahat  30.6.2019 
Syöpäsäätiö Syöpäsäätiön apurahat 2019  23.8.2019 

Kunnallisalan kehittämissäätiö Apurahat  30.8.2019 
 
Lähde: http://www.aurora-tietokanta.fi/  
 
Jatkuva haku: 
 
Rahoittajan nimi Rahoitushaun nimi 
Työsuojelurahasto Stipendit  

Fulbright Suomi -säätiö ASLA-Fulbright Graduate Grant  

Alkoholitutkimussäätiö Alkoholitutkimussäätiön matka-avustukset  

Jenny ja Antti Wihurin rahasto Apurahat  

Suomen Lääketieteen Säätiö Apurahat  

Nuorisotutkimusseura ry. Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu 2019  

Osk. Huttusen säätiö sr Apurahat väitöskirjatyöhön  

Osk. Huttusen säätiö sr Post-doc apuraha  

Laboratoriolääketieteen Edistämissäätiö sr Apurahat  

Syöpäsäätiö Syöpäsäätiön apurahat 2019  

Kunnallisalan kehittämissäätiö Apurahat  

 
 Lähde: http://www.aurora-tietokanta.fi/ 
 
Lisätiedot, hakemuslomakkeet ja ohjeet hakuihin löytyvät ao. rahastojen omilta sivuilta. Tiedot löytyvät 
vielä kootusti osoitteesta: http://www.saatiopalvelu.fi/ tai http://www.aurora-tietokanta.fi/.   
 
Tutkijoita kehotetaan seuraamaan myös Suomen Akatemian (www.suomenakatemia.fi), Business Fin-
landin (www.businessfinland.fi) tutkimushakuja ja EU-komission rahoitushakuja (mm. 
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/).   
 
 

https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendit/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-graduate-grant-4-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apuraha-9-2-2-3-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/jenny-ja-antti-wihurin-rahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-114-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-laaketieteen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-229-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/nuorisotutkimusseura-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/nuorisotutkimuksen-opinnaytetyokilpailu-3-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/osk-huttusen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-vaitoskirjatyohon-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/osk-huttusen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/post-doc-apuraha-8-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/laboratoriolaaketieteen-edistamissaatio-sr/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-6-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/syopasaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/suurapuraha-ja-tutkimus-ja-vaitoskirja-apurahat-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/kunnallisalan-kehittamissaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-477-2-2-2/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendit/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-graduate-grant-4-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apuraha-9-2-2-3-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/jenny-ja-antti-wihurin-rahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-114-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-laaketieteen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-229-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/nuorisotutkimusseura-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/nuorisotutkimuksen-opinnaytetyokilpailu-3-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/osk-huttusen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-vaitoskirjatyohon-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/osk-huttusen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/post-doc-apuraha-8-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/laboratoriolaaketieteen-edistamissaatio-sr/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-6-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/syopasaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/suurapuraha-ja-tutkimus-ja-vaitoskirja-apurahat-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/kunnallisalan-kehittamissaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-477-2-2-2/
http://www.saatiopalvelu.fi/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.businessfinland.fi/
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/
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Kliinisen tutkimuksen päivä 20.5.2019 – ilmoittautuminen viimeistään 10.5.2019 
 
 
Euroopan kliinisten tutkimusinfrastruktuurien verkosto (ECRIN) on vuodesta 2005 lähtien juhlistanut vuo-
sittain kansainvälistä kliinisen tutkimuksen päivää (ICTD) 20. toukokuuta tienoilla. Kliinisen tutkimuksen 
päivää vietetään James Lindin vuonna 1747 tekemän ensimmäisen kliinisen tutkimuksen kunniaksi. 
Lindin tutkimuksen avulla selvisi, että merimiehiä vaivannutta keripukkia voi ehkäistä tarjoamalla heille 
sitrushedelmiä ( http://ecranproject.eu/fi/content/purjehdi-james-lindin-mukana).    
 
Tavoitteena on tuoda julki ja lisätä tietoisuutta kliinisistä tutkimuksista ja niiden tärkeydestä osana lää-
ketieteellistä tutkimusta sekä osoittaa terveydenhuollon kehityksen merkitystä potilaiden hoidossa. Li-
säksi päivän ajatuksena on tunnistaa kliinisiä tutkimuksia suorittavat ihmiset ja sanoa "kiitos" siitä, mitä 
he tekevät päivittäin kansanterveyden parantamiseksi.  
 
Aika   maanantai 20.5.2019 klo 09.00–15.30  
Paikka   auditorio 1, rak. 1AA, 2. krs, Puijon sairaala, KYS, Puijonlaaksontie 2, Kuopio  
Järjestäjät   KYS, Tiedepalvelukeskus ja Koulutus- ja kehittämispalvelut  
 
Ohjelma  
 
09.00–10.30   Kliinisen tutkimuksen tilannekuva  

- puheenjohtaja tutkimusjohtaja, professori Anne Pitkäranta, HUS  
Tervetuloa KYSiin  
- johtajaylilääkäri Antti Hedman, KYS (5 min)  
Suomen tieteen tila 2018 – entä kliininen lääketutkimus, onko valoa näkyvis-
sä?  
- lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi, Roche (15 min)  
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia – olemmeko 
oikealla tiellä?  
- yhteiskuntasuhdejohtaja Petri Lehto, MSD (15 min)  
Viisi tärkeintä asiaa tietosuojakäytännöistä  
Tutkijan näkökulma  
- vs. professori Anne Koivisto, UEF (10 min)  
Tutkimushallinnon näkökulma  
- erityisasiantuntija Heli Pehrman, TAYS (10 min)  
Tutkimuslakimiehen näkökulma  
- tutkimuslakimies Tom Southerington, TYKS (10 min)  

10.30–11.00   Kahvitarjoilu (maksuton) ja näyttelyyn tutustuminen  
11.00–12.00   Mitä uutta kansallisista keskuksista?  

- puheenjohtaja tutkimusjohtaja Tarja Laitinen, TAYS  
Biopankkiosuuskunnan näkymät  
- toimitusjohtaja Marco Hautalahti, FINBB (15 min)  
Kansallinen Neurokeskus etenee 2 (3)  
- johtaja Mikael von und zu Fraunberg, Kansallinen neurokeskus (15 min)  
Syöpäkeskus – alueellinen näkökulma  
- johtaja Maarit Anttila, FICAN East (15 min)  

12.00–13.00   Lounas (omakustanteinen) ja näyttelyyn tutustuminen  
13.00–14.00   Uusia tuulia  

- puheenjohtaja professori, MRC Oulun johtaja Riitta Kaarteenaho, OYS  
Hukka kliinisessä tutkimuksessa  
- tutkimus- ja innovaatiojohtaja Esko Vanninen, KYS (25 min)  
Mitä hyötyä potilastiedon tietopalveluista – esimerkkinä InSite  
- tutkimusylilääkäri Päivi Rautava, TYKS (10 min)  
Potilastiedon tietopalvelut – kenen kanssa ja millaisilla ehdoilla?  
- kehittämispäällikkö Jari Kähkölä, HUS (10 min)  

14.00–14.30   Kahvitarjoilu (maksuton) ja näyttelyyn tutustuminen  
14.30–15.30   Toisiolaki tulee!  

http://ecranproject.eu/fi/content/purjehdi-james-lindin-mukana
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- puheenjohtaja tutkimusylilääkäri Päivi Rautava, TYKS  
Mitä uusia mahdollisuuksia toisiolaki tuo terveystaloustieteelliselle tutkimuk-
selle?  
- toimitusjohtaja Erkki Soini, ESiOR Oy (15 min)  
Mitä uusia mahdollisuuksia toisiolaki tuo rekisteritutkimukselle?  
- Dosentti Miika Linna, Aalto yliopisto (15 min)  
Yhteenveto ja tilaisuuden päätös  
- tutkimus- ja innovaatiojohtaja Esko Vanninen, KYS  

 
Kustannukset  Koulutus on kaikille lounasta lukuun ottamatta maksuton. Tervetuloa!  
 
Pysäköinti   Pysäköintitalossa (maksullinen) on rajoitetusti paikkoja. Pyydämme käyttä-

mään julkisia kulkuneuvoja.  
 
Etäyhteys   Koulutus on seurattavissa yksi- tai kaksisuuntaisella etäyhteydellä. Etäyhtey-

teen ilmoittaudutaan viimeistään 6.5.2019.  
Osallistumiseen tarvittava etäyhteyslinkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautu-
jan sähköpostiin noin viikkoa ennen tilaisuutta. Etäyhteys on maksuton.  

 
Ilmoittautuminen viimeistään 10.5.2019 osoitteessa:  
https://my.surveypal.com/Kliinisen-tutkimuksen-paiva--20.5.2019   
 
Ilmoittautuessasi voit valita osallistutko koulutukseen paikan päällä vai etäyhteyden kautta.  
 
Lisätietoja  
 
Sisältö: tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, puh. 044 717 2102, kirsi.luoto@kuh.fi, tutkimus- ja innovaatiojohtaja 
Esko Vanninen, puh. 044 711 3265, esko.vanninen@kuh.fi  
 
Käytännön järjestelyt: koulutuskoordinaattori Kati Haaraoja, puh. 044 717 6058, kati.haaraoja@kuh.fi,  
koulutusasiantuntija Riikka Tähtinen, puh. 044 717 4939, riikka.elina.tahtinen@kuh.fi  
 
 

https://my.surveypal.com/Kliinisen-tutkimuksen-paiva--20.5.2019
mailto:kirsi.luoto@kuh.fi
mailto:esko.vanninen@kuh.fi
mailto:kati.haaraoja@kuh.fi
mailto:riikka.elina.tahtinen@kuh.fi
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Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 1.–2.10.2019 
Ilmoittautuminen alkaa 1.5.2019 
 
 
Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon tutkijaverkosto järjestää kansalliset Vaikuttavuuden tutki-
muksen päivät 2019 Kuopion kampuksella 1.–2.10.2019. Tapahtuma tarjoaa monitieteisen keskustelu-
foorumin alan tutkijoille ja asiantuntijoille sekä jokaiselle, joka kokee tarvitsevansa työssään uusinta tut-
kimustietoa vaikuttavuudesta. Tutkimuspäivien pääteema on Voimavaroja ja laatua vaikuttavuudes-
ta. 
 
Pääpuhujiksi saapuvat professori Bent Greve (University of Roskilde), professori Martin Knapp (London 
School of Economics and Political Science), professori ja arviointijohtaja Pekka Rissanen (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos) sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Keynote-puhujia ovat mm. 
professorit Anssi Keinänen, Hanna Kuusisto, Janne Martikainen ja apulaisprofessori Anna- 
Maija Tolppanen Itä-Suomen yliopistosta. 
 
Ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu 1.5.2019 ja päättyy 1.9.2019. Vaikuttavuuden tutkimuksen 
päivien osallistumismaksu on 75/100 euroa (yksi päivä/kaksi päivää) ja perusopiskelijoille 30/50 euroa. 
Tervetuloa mukaan keskustelemaan, kuulemaan ajankohtaista tutkimustietoa vaikuttavuudesta ja 
verkostoitumaan asiantuntijoiden kanssa!  
 
Lisätietoa ohjelmasta, puhujista ja ilmoittautumisesta: www.uef.fi/vaikuttavuuden-talo.  
 
Ilmoittautuminen Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville 2019 osoitteessa: 
https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=1148-T_1148-1214  
 
 
Tutustu TurkuCRC:n palveluihin 
 
 
TurkuCRC:n sivuilta löytyy myös hyviä ohjeita tutkimustoimintaan liittyen: http://www.turkucrc.fi/  
Viimeisimmässä TurkuCRC:n  tiedotuskirjeessä on mm. asiaa lakimuutoksista: 
 
”Lakimuutoksia 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki aiheuttavat paljon kysymyksiä ja epäselvyyksiä, joten 
muistutuksena myös alla oleva kappale. 
 
Tietosuojalaki 
 
1.1.2019 on tullut voimaan tietosuojalaki. Tietosuojalailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 
Tietosuojalaki ei muodosta itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovelletaan rinnak-
kain EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa, jonka soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. EU:n tietosuoja-
asetus koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. 
 
Tietosuojauudistukseen liittyviä ohjeita on koottu TurkuCRC:n verkkosivuille: 
http://www.turkucrc.fi/luvat_ja_ohjeet/terveystieteellista_tutkimusta_ohjaavat_lait_ja_periaatteet/eu_
n_yleinen_tietosuoja-asetus_ja_tietosuojalaki  
 
Tutkijoiden toivotaan kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• Kuka on tutkimuksen rekisterinpitäjä? 
• Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (tieteellisissä tutkimuksissa, joiden rekisterinpitäjä on 

VSSHP, henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu, tieteellinen tutkimus (EU:n yleinen 
tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki § 4 ja §6)). 

• Tutkittavan tiedotteen sisältö 
 
 

http://www.uef.fi/vaikuttavuuden-talo
https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=1148-T_1148-1214
http://www.turkucrc.fi/
http://www.turkucrc.fi/luvat_ja_ohjeet/terveystieteellista_tutkimusta_ohjaavat_lait_ja_periaatteet/eu_n_yleinen_tietosuoja-asetus_ja_tietosuojalaki
http://www.turkucrc.fi/luvat_ja_ohjeet/terveystieteellista_tutkimusta_ohjaavat_lait_ja_periaatteet/eu_n_yleinen_tietosuoja-asetus_ja_tietosuojalaki
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Toisiolaki 
 
Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä on säädetty erillinen laki (ns. toisiolaki) 
https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen Lain tavoite on tehdä tietojen käyttö sujuvaksi ja entistä tie-
toturvallisemmaksi. Lain toimeenpanoa varten perustetaan tietolupaviranomainen, joka varmistaa 
tietojen eettisesti kestävän käytön. Perustettava uusi viranomainen myöntää keskitetysti sosiaali- ja 
terveystietojen tietoluvat, silloin kun tietoja tarvitaan useilta eri rekisterinpitäjiltä. Perustettava lupavi-
ranomainen toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä, mutta eriytettynä THL:n muus-
ta toiminnasta. Laki on tullut voimaan 1.5.2019. Osaa säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta siirty-
mäajan jälkeen. Tietolupaviranomaisen lupakäsittely käynnistyy vaiheittain ensi vuoden alkupuolella. 
Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552” 
 
Lisätiedot:   
Susanna Tuomaala 
Tutkimuspäällikkö, Turun kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC) 
p. 050 438 3709 
Käyntiosoite: TYKS, rakennus 9, huone 221 
www.turkucrc.fi 
 
 
Lue Turun yliopiston tiedeuutisia 
 
 
Tutustu tutkimukseen lukemalla Turun yliopiston tiedeuutisia netistä: 
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista  
http://www.auroralehti.fi/  
 
Voit myös tilata uutiskirjeen spostiisi: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiskirje  
 
 
Tutkimusluvat ja ohjeet 
 
 
Muistutus tutkijoille, että kaikkeen sairaanhoitopiirissä tehtävään tieteelliseen tutkimukseen, opinnäyte-
töihin sekä mm. rekisteritietojen käyttöön tutkimuksessa tai laadun kehittämisessä tulee olla sairaanhoi-
topiirin asianomainen lupa.  
 
Lupalomakkeet löytyvät sairaanhoitopiirin internet-sivuilta: http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-
ja-ohjeet/Sivut/default.aspx  
 
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista
http://www.auroralehti.fi/
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiskirje
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx

	Kutsua saa jakaa kaikille tutkijoille tai tutkimuksesta kiinnostuneille.

