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Tiedote tutkijoille 
 
 

Vielä ehtii – erva-alueen yhteinen valtion tutkimusrahoitushaku on avoinna 6.9. 
asti 
 
 
Tyksin erityisvastuualueen (erva) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain 
(1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutet-
tuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan 
sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin toiminta-alueet. 
 
Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on  

1. edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä teh-
tävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta 

2. edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta 
3. tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveyden-

huollossa ja muualla yhteiskunnassa. 
 
Rahoitusta voi hakea yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ohjeiden mukaisesti. Ennen lähettä-
mistä tutkijan tulee varmistaa toimintayksikkönsä johdolta, että hän voi olla organisaationsa 
osahakijana, koska lain mukaisesti rahoituksen hakijoina voivat olla Tyksin erityisvastuualueen 
terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja (Terveydenhuoltolaki, 
1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoi-
sen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 1125/2013).  
 
Hakemukset arvioidaan lääketieteen ja terveystieteen tutkimuksen asiantuntijoista koostu-
vissa hanketyöryhmissä. Keskeisinä arviointiperusteina ovat tutkimushankkeen tieteellinen 
taso ja merkitys terveyden- ja sairaanhoidon sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen 
kannalta.  
 
Hakuohjeissa on tarkemmat tiedot hakukriteereistä ja -menettelyistä. Hakuohjeet löytyvät 
osoitteesta http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx 
 
Hakuaika päättyy maanantaina 6.9.2021 kello 15.45.  
 
Lisätietoja antavat tutkimusylilääkäri Päivi Rautava, puh. 050 300 5846, professori Helena 
Leino-Kilpi, puh. 050 342 4384 ja professori Matti Laato, puh 02 313 0000.  
 
  

http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx
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Reumatutkimukseen haettavissa rahoitusta Turun yliopiston tutkijoille 
 
 
Haku perustuu Aino Tabermanin ja Urpo Huunosen reumatutkimukseen myöntämiin testa-
menttilahjoituksiin. 
 
Haku on tarkoitettu lääketieteen tutkijoille, joiden tutkimusalana on kliininen reumatutkimus. 
Rahoitusta voivat hakea Turun yliopistossa tai Turun yliopistollisessa keskussairaalassa lääketie-
teellistä tutkimusta tekevät henkilöt, jolla on tutkimuksellinen yhteys Turun yliopiston lääketie-
teelliseen tiedekuntaan. 
 
HAKUAIKA: 17.8.- 10.9.2021 
 
APURAHAKAUSI: Apuraha tulee käyttää vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 
APURAHAN SUURUUS: Tutkija voi hakea rahoitusta itselleen tai tutkimusryhmälleen maksimis-
saan 25000 euroa. Hakulomakkeella hakijan tulee ilmoittaa hakemansa summa ja perustelu 
sille. 
 
HAKEMINEN: Hakemus jätetään sähköisesti Webropol-järjestelmän kautta viimeistään 
10.9.2021 klo 15:00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää hakijan CV, julkaisuluettelo ja tutki-
mussuunnitelma (enintään 5 sivua). 
Hakulomake: https://link.webropol.com/s/reumatutkimus  
 
PÄÄTÖS: Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan arviointipaneelin toimesta. 
Tutkimusprojektin tulee liittyä reumatauteihin. Etusijalla ovat hakijat, joilla on osoitettua koke-
musta laadukkaasta kliinisestä reumatutkimuksesta tai alan lupaava uusi hanke. Arvioinnissa 
huomioidaan erityisesti ko. tutkimuksen odotettavissa oleva merkitys alalle. 
 
Rahoituspäätökset tehdään syyskuussa 2021. Rahoituspäätöksestä tiedotetaan hakijoille hen-
kilökohtaisesti. Hakijalle voidaan myöntää apuraha tai mahdollisuus ohjata tutkimuskuluja 
lääketieteelliselle tiedekunnalle. 
 
Rahoituksen käytöstä on toimitettava vapaamuotoinen selvitys viimeistään helmikuussa 2023. 
 
LISÄTIETOJA: Varadekaani Markus Juonala (markus.juonala@utu.fi) tai hakuprosessiin liittyen 
henkilöstöasiantuntija Kristiina Nuutila (kristiina.nuutila@utu.fi)   

https://link.webropol.com/s/reumatutkimus
mailto:markus.juonala@utu.fi
mailto:kristiina.nuutila@utu.fi
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Tutkimusta tukevien säätiöiden ja rahastojen hakuaikoja syys-lokakuu 
2021 
 
 
Satasairaalan tutkimushanketyöryhmä kannustaa tutkijoita ja tutkimusryhmiä hakemaan tutki-
musrahoitusta erilaisilta tutkimusta tukevilta säätiöiltä ja rahastoilta.  
 
Ohessa listat joistakin avoinna olevista biolääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, hoi-
totieteen, kansanterveystieteen, kliinisen lääketieteen, lääketieteen bioteknologian, neurotie-
teiden tai terveystieteiden hauista.  
 

Rahoittaja Hakuilmoitus Haku päättyy 
Orionin Tutkimussäätiö Apurahat vuodelle 2022 10.9.2021 
Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli Apurahat 15.9.2021 
Einar och Karin Stroems stiftelse 
 

Einar och Karin Stroems stiftelse - understöd 
för medicinsk forskning 

15.9.2021 

Säätiöiden post doc -pooli Säätiöiden post doc -pooli 15.9.2021 
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö Apurahat vuodelle 2022 15.9.2021 
Paulon Säätiö Lääketieteen apurahat 15.9.2021 
Munuaissäätiö Munuaissäätiön apurahat 2021 15.9.2021 
Sydäntutkimussäätiö Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto 15.9.2021 
Victoriastiftelsen Studiestipendier 17.9.2021 
Victoriastiftelsen Forskarstipendier 30.9.2021 
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö Yleinen apurahahaku 17.9.2021 
Työsuojelurahasto Viestintämäärärahat 20.9.2021 
Työsuojelurahasto Tutkimusmäärärahat 20.9.2021 
Työsuojelurahasto Stipendit 15.10.2021 
Turun Yliopistosäätiö Syksyn 2021 apurahat 22.9.2021 
Suomen tietokirjailijat ry Syksyn apurahat 30.9.2021 
Juho Vainion Säätiö Apurahat 30.9.2021 
Aarne Koskelon säätiö sr Apurahat 30.9.2021 
Silmäsäätiö Apurahat 30.9.2021 
Urheiluopistosäätiö Tutkimusapuraha 2022 30.9.2021 
Paavo Nurmen Säätiö sr Syksy 2021 30.9.2021 
Kristillinen Suojakoti-säätiö Apuraha 30.9.2021 
Yrjö Jahnssonin säätiö sr Apurahat 30.9.2021 
Alkoholitutkimussäätiö Apurahat alkoholi- ja huumetutkimukseen 

sekä rahapelihaittojen tutkimukseen 
30.9.2021 

Alkoholitutkimussäätiö Alkoholitutkimussäätiön matka-avustukset 30.9.2021 
Miina Sillanpään Säätiö Tutkimusapuraha 29.10.2021 
Suomen Urheilututkimussäätiö Apuraha 29.10.2021 
Tieteellisten seurain valtuuskunta Valtion avustukset kansainvälisiin konfe-

rensseihin, liikuntatieteellisiin konferenssei-
hin ja kansallisiin seminaareihin 

31.10.2021 

PoDoCo PoDoCo, Post Docs in Companies 31.10.2021 
Lähde Aurora-tietokanta 
 
  

https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/orionin-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-vuodelle-2022/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/silmasaaitoiden-tohtoritutkijapooli/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-69/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/einar-och-karin-stroems-stiftelse/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/understod-for-medicinsk-forskning-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/understod-for-medicinsk-forskning-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/saatioiden-post-doc-pooli/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-32-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/paivikki-ja-sakari-sohlbergin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-vuodelle-2021-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/paulon-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/laaketieteen-apurahat-3-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/munuaissaatio-njurstiftelsen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/munuaissaation-apurahat-2021/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sydantutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/sydantutkimussaation-tunnustuspalkinto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/victoriastiftelsen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/studiestipendier-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/victoriastiftelsen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/forskarstipendier-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/maj-ja-tor-nesslingin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/yleinen-apurahahaku/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/viestintamaararahat-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusmaararahat-4/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendit-9/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/turun-yliopistosaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/syksyn-2021-apurahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-tietokirjailijat-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/syksyn-apurahat-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/juho-vainion-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-72/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/aarne-koskelon-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-67/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/silmasaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/silmatautien-tutkimus-2-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/urheiluopistosaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapuraha-2022/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/paavo-nurmen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/syksy-2021/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/kristillinen-suojakoti-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apuraha-23/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/yrjo-jahnssonin-saatio-sr/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-36-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-alkoholi-ja-huumetutkimukseen-seka-rahapelihaittojen-tutkimukseen-2-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-alkoholi-ja-huumetutkimukseen-seka-rahapelihaittojen-tutkimukseen-2-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apuraha-9-2-2-3-2-2-2-2-2-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/miina-sillanpaan-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapuraha-5-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-urheilututkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apuraha-286-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tieteellisten-seurain-valtuuskunta/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin-4/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin-4/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin-4/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/podoco/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/podoco-post-docs-in-companies-3/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
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Jatkuva haku: 
Rahoittaja nimi Rahoitushaku 
Avohoidon Tutkimussäätiö Tutkimusapurahat  

Reino Lahtikarin säätiö Apurahat  

Opetushallitus Finnish Government Scholarship Pool  

Opetushallitus EDUFI Fellowships  
Retina ry Tutkimusrahaston apurahat  

Työsuojelurahasto Kehittämisavustus  

Työsuojelurahasto Tuotteistusmääräraha  
Jane ja Aatos Erkon säätiö Avustukset  

Pelitoiminnan tutkimussäätiö Matka-apurahat  

Satakuntaliitto Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)sekä Kestävää kasvua ja työtä ra-
kennerahasto-ohjelma  

Alkoholitutkimussäätiö 
 

Alkoholitutkimussäätiön kannustuspalkinto alkoholiaiheisten pro gradu -töi-
den tekijöille  

Alkoholitutkimussäätiö 
 

Antti Murto -palkinto rahapelihaittojen tutkimukseen liittyvästä pro gradu -
työstä  

Puhti Lab Oy Apuraha hyvinvointiin liittyvään tutkimukseen  

Arvo ja Lea Ylppö säätiö Matka-apurahat  

Lähde Aurora-tietokanta  
 
Lisätiedot, hakemuslomakkeet ja ohjeet hakuihin löytyvät ao. rahastojen omilta sivuilta. Tie-
dot löytyvät vielä kootusti säätiöpalvelusta tai Aurora-tietokannasta. Sivustoja kannattaa seu-
rata, sillä avoimia hakuja päivitetään jatkuvasti. Tutkijoita kehotetaan seuraamaan myös Suo-
men Akatemian, Business Finlandin tutkimushakuja ja EU-komission rahoitushakuja, mm. Hori-
sontti-ohjelmaa. 
 
 
Satasairaalan tutkimusluvat ja ohjeet 
 
 
Kaikkeen sairaanhoitopiirissä tehtävässä tieteellisessä tutkimuksessa, opinnäytetöissä sekä 
toisiolain mukaisessa toiminnassa tulee olla sairaanhoitopiirin asianomainen lupa. Mikäli tie-
don toissijaiseen käyttöön on Findatan lupa, Satasairaalan lupaa ei tarvita erikseen, mutta 
tieto Findatan luvasta tulee saattaa Satasairaalan tietoon.  
 
Aiemmin lupaprosessissa käytettiin kahta lupalomaketta, mutta nyt lomakkeet on yhdistetty. 
Kaikkia lupia haetaan samalla lomakkeella. Uudistunut lupalomake löytyy sairaanhoitopiirin 
internet-sivuilta.  
 
  

https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/avohoidon-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapurahat-40/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/reino-lahtikarin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-388/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/opetushallitus/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/finnish-government-scholarship-pool/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/opetushallitus/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/cimo-fellowships/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/retina-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusrahaston-apurahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/sv-1398/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tuotteistusmaararaha/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/jane-ja-aatos-erkon-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/avustukset/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/pelitoiminnan-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apurahat-rahapelitutkimuskonferensseihin/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/satakuntaliitto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut-aikoseka-kestavaa-kasvua-ja-tyota-rakennerahasto-ohjelma/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut-aikoseka-kestavaa-kasvua-ja-tyota-rakennerahasto-ohjelma/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/alkoholitutkimussaation-kannustuspalkinto-alkoholiaiheisten-pro-gradu-toiden-tekijoille-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/alkoholitutkimussaation-kannustuspalkinto-alkoholiaiheisten-pro-gradu-toiden-tekijoille-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/antti-murto-palkinto-rahapelihaittojen-tutkimukseen-liittyvasta-pro-gradu-tyosta/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/antti-murto-palkinto-rahapelihaittojen-tutkimukseen-liittyvasta-pro-gradu-tyosta/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/puhti-lab-oy/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apuraha-hyvinvointiin-liittyvaan-tutkimukseen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/arvo-ja-lea-ylppo-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apurahat-14-2/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.saatiopalvelu.fi/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.suomenakatemia.fi/
http://www.suomenakatemia.fi/
http://www.businessfinland.fi/
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satakunnan-sairaanhoitopiirin-tutkimusluvat
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satakunnan-sairaanhoitopiirin-tutkimusluvat
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Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät 5. – 6.10.2021 
 
 
Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät on monitieteinen keskustelufoorumi hyvinvointiin ja ter-
veyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkijoille ja asiantuntijoille sekä jokaiselle, joka kokee tarvit-
sevansa työssään uusinta tutkimustietoa vaikuttavuudesta. 
 
Vaikuttavuuden talon tutkijaverkosto järjestää järjestyksessään neljännet kansalliset Vaikutta-
vuuden tutkimuksen päivät 5.–6.10.2021. Tutkimuspäivien teemana on Kohti uutta! Vaikutta-
vuus muutoksissa.  
 
Tapahtuma on verkkotapahtuma. Osallistuminen on ilmaista. Lisätietoa, ohjelma ja ilmoittau-
tuminen (26.9.2021 mennessä) tapahtumaan Vaikuttavuuden talon sivuilla. 
 
 
Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen 
 
 
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. 
Löydät lisää tietoa tietolupaviranomaisesta Findatan verkkosivuilta.  
 
Findata on yhden luukun palvelu, joka myöntää luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen 
käyttöön silloin, kun 
 
- tietoja yhdistellään useammalta rekisterinpitäjältä 
- rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä tai 
- kyse on Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista 
 
Findata toimii THL:n yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta. Findatan toiminta pe-
rustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä.  
 
1.4.2020 alkaen Findata on ainoa toimivaltainen viranomainen, joka voi myöntää luvat sosi-
aali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun tietoja yhdistellään usealta rekisterinpi-
täjältä. 
 
Mikäli hakemuksessa haetaan aineistoa vain yhdeltä rekisterinpitäjältä eikä sitä ole tarkoitus 
yhdistää muiden rekisterinpitäjien aineistoihin, yksittäinen rekisterinpitäjä on toimivaltainen 
myöntämään luvan myös 1.4.2020 jälkeen. 

Tutustu ja hyödynnä TurkuCRC:n palveluita 
 
 
TurkuCRC:n palvelut ovat myös satakuntalaisten tutkijoiden käytettävissä. 
TurkuCRC:n sivuilta löytyy hyviä ohjeita tutkimustoimintaan liittyen.  

https://sites.uef.fi/vaikuttavuuden-talo/vaikuttavuuden-tutkimuksen-paivat-2021/
https://www.findata.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
http://www.turkucrc.fi/
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 Auria Biopankki on satakuntalaisten biopankki 
 
 
Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaa-
san sairaanhoitopiirit. Biopankki sai keväällä 2014 toimiluvan Valviralta. Auria Biopankki on 
Suomen 1. biopankki. Auria Biopankki sijaitsee Turussa Tyksin ja Turun yliopiston yhteydessä. 
 
Biopankin asiantuntijat antavat tietoa ja avustavat mielellään tutkijoita. Lue lisää biopankista.  
 

https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi
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