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Katso viesti selaimessa
joulukuu 2021

Tässä
ajankohtaiskirjeessä...
kerrotaan tieteellisen tutkimustoiminnan
joulun ajan aikatauluista sekä muutoksista
toiminnassa vuonna 2022. Lisäksi kerrotaan
muun muassa ajankohtaisista tapahtumista,
KSSHP:n tieteellisistä julkaisuista ja
tutkimusstrategiasta. Myös Keski-Suomen
biopankki on lähettänyt tervehdyksensä.

Tutkimustoiminnan
joulun aika
Hyväksyttävät sopimukset ja
tutkimusluvat toimitetaan 13.12.
mennessä. Tämän jälkeen allekirjoitusten
saaminen voi siirtyä seuraavalle vuodelle.
Tammikuun tutkimustyösopimusten (ns.
tutkimusvapaa) tiedot tulee toimittaa 13.12. mennessä Anna Puupposelle.
Tutkimuskoordinaattorit lomailevat 23.12.2021 - 9.1.2022 välisenä aikana
mahdollisuuksien mukaan. Anna Puupponen toimii tutkimuskoordinaattorina vuoden loppuun,
jonka jälkeen Kirsi Pylvänäinen palaa tehtävään. Poissaolot näet Outlook-kalentereistamme.

Uusia vanhoja toimijoita
tieteellisessä
tutkimustoiminnassa
Kuntayhtymähallitus on nimennyt
tiedetoimikunnan jäsenet lokakuun
kokouksessaan. Tervetuloa uudet jäsenet
Anna-Kaarina Autere (KSSHP:n hallituksen
I varapuheenjohtaja), Anneli KuusinenLaukkala (TTK palveluesimies) ja Markku Puro (KSSHP:n hallituksen jäsen).
Tiedetoimikunnan sivu (aukeaa Santraan)
Eettisen toimikunnan puheenjohtajana on toiminut 2020-2021 Teemu Karjalainen. Lämmin
kiitos yhteistyöstä! Vuoden 2022 alusta toimikunnan puheenjohtajana toimii Kirsi Timonen.
Tervetuloa takaisin Kirsi T!
Tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäinen palaa omaan tehtäväänsä vuoden 2022 alusta.
Sijaisena toiminut Anna Puupponen siirtyy takaisin hoitotyöhön. Tervetuloa myös Kirsi P!

KSSHP:n tieteelliset
julkaisut
KSSHP:n tutkijat osallistuvat vuositasolla

noin 200 tieteellisen artikkelin
kirjoittamiseen.
KSSHP:n tieteelliset julkaisut löytyvät tällä
hetkellä Santran Tieteellisen toiminnan
sivuilta (aukeaa Santraan) jatkossa julkaisut
löytyvät myös Sairaala Novan Tutkimus sivustolta
KSSHP:n julkaisut kerätään osana KYS
erva-alueen julkaisuja. Tiedot tallennetaan yhteiseen Julki-rekisteriin PubMedistä saatujen
tietojen perusteella. Kaikki julkaisut eivät kuitenkaan näy PubMedissä, joten on tärkeää
täydentää puuttuvat julkaisutiedot.
Jos julkaisusi puuttuu julkaisuluettelosta, voit ilmoittaa tiedot vastaamalla webropol-kyselyyn.
Julkaisut nousevat PubMed-hakuun, kun affiliaatiotiedot ovat oikein. Muistathan, että
virallinen affiliaatio on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (Central Finland Health Care
District). Jos haluat mainita myös sairaalan, se on Keski-Suomen Sairaala Nova (Hospital
Nova of Central Finland).

KSSHP:n affiliaatiotiedot
In English
Central Finland Health Care District
Postal address: Hoitajantie 3
Postal code: FI-40620
City (postal office): Jyvaskyla
Country: Finland
Suomeksi
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Postiosoite: Hoitajantie 3
Postinumero: 40620
Postitoimipaikka: Jyväskylä

Ajankohtaiset asiat
Tutkimuslainsäädäntö uudistuu
Eduskunta on hyväksynyt ja tasavallan presidentti vahvistanut uuden lain kliinisistä
lääketutkimuksista sekä muutokset lakiin lääketieteellisestä tutkimuksesta. Lait tulevat
voimaan 31. päivänä tammikuuta 2022 kuitenkin niin, että lääketieteellisestä tutkimuksesta
annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettavan lain henkilötietojen
käsittelyä koskevat pykälät (21 a, 21 b ja 21 c ) tulevat voimaan 24. päivänä marraskuuta
2021. Linkki uutiseen
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa voit kysyä KSSHP:n
tietosuojavastaava Riitta Huuskolta tai tutkimuskoordinaattoreilta.

Eettisen toimikunnan vuoden 2022 aikataulut
Eettisen toimikunnan vuoden 2022 kokous- ja aineistonpalautusaikataulut löydät toimikunnan
sivulta
Seuraava aineistonpalautus tammikuun kokoukseen 28.12.2021 klo 15.45 mennessä.

Meillä väitellään
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
onnittelee väittelijöitä!
Lääketieteen lisensiaatti Aapo Tahkolan
väitöskirja Check and support – Enhancing

the treatment of hypertension in primary
care (Tarkista ja tue – kohonneen
verenpaineen hoidon kehittäminen
perusterveydenhuollossa) tarkastettiin ItäSuomen yliopistossa 3.12.2021. Tiedote
Lääketieteen lisensiaatti Kyösti Tahkola
väittelee aiheesta ”Host Immune Response
and Tumour Microenviroment in Pancreatic
cancer” Tampereen Yliopistossa perjantaina
10.12.2021 klo 12.00. Tiedote

Tiedotusasioita
KYS erva-alueen VTR-hakuaikataulu vuodelle 2022 - ennakkotietoa
VTR-hakukuulutuksen ja -ohjeen julkaiseminen 3.1.2022
VTR-hakuaika 10.1.- 9.2.2022
VTR-päätöksistä tiedottaminen 12.5.2022
KYS erva-alueen VTR-tutkimushankkeiden haku tapahtuu aikaisempien vuosien tapaan
sähköisesti eTutkija-järjestelmässä. PSSHP VTR

Tutkimusstrategia
Tiedetoimikunta päivitti syksyn aikana tutkimusstrategian vuosille 2021-2023.
Tutkimusstrategian löydät täältä (aukeaa Santraan)
Missio - Tuotamme näyttöön perustuvaa tietoa hoidon vaikuttavuuden lisäämiseksi ja
terveyden edistämiseksi.
Visio - Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ja tunnustettu monitieteinen
tutkimusyhteisö ja aktiivinen verkostoituja.
Strategia - Luomme tutkimukselle parhaat edellytykset ja vahvistamme yhteistyötä
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

KSSHP:n uudet laskutusosoitteet
KSSHP:n laskutusosoitteet muuttuivat 29.10.
Muistathan laskua pyytäessäsi, että lasku tulee osoittaa KSSHP:lle ja oikeaan
laskutusosoitteeseen. Mikäli laskulta ei löydy virallista laskutusosoitetta, ei laskua ole
mahdollista käsitellä.
Pyydä laskulle aina viitetieto: 1715/projektinumero (Fxxx tai Bxxxx), tilaajan nimi, tarkastaja
Päivi Lampinen / Kirsi Pylvänäinen
Tiedote KSSHP:n uusista laskutusosoitteista

Keski-Suomen
biopankin terveiset
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja
Jyväskylän yliopisto perustivat KeskiSuomen Biopankin vuonna 2015.
Biopankkimme tutkimusalue kattaa
biologisen, lääketieteellisen ja liikunta- ja
terveystieteellisen tutkimuksen ja
tuotekehityksen. Biopankin toimitilat
sijaitsevat Sairaala Novassa patologian
yksikön yhteydessä (M-1).
Biopankin näytekokoelmat perustuvat

vuonna 2013 biopankkiin siirrettyihin
patologian yksikön vanhoihin diagnostisiin kudos- ja verinäytteisiin (noin 500 000) ja niihin
liittyviin tietoihin sekä biopankkisuostumuksen mukaan kerättyihin verinäytteisiin ja -tietoihin.
Verinäytteiden keräys on aloitettu vuonna 2018. Keski-Suomen Biopankin perusnäyte on yksi
verinäyteputki, joka otetaan yleensä hoitoon liittyvän näytteenannon yhteydessä.
Suostumuksenantajista voidaan tallettaa biopankkiin myös muuta sairaala- tai
laboratoriokäyntien yhteydessä kerättävää ihmisperäistä materiaalia, kuten
tuorekudosnäytteitä.
Biopankkimme on vastaanottanut tähän mennessä yli 18 000 suostumusta ja yli 12 000
verinäytettä sekä luovuttanut tietoja ja näytteitä noin 20 terveys- ja lääketieteelliseen
tutkimukseen.
Jokainen näyte on tärkeä. Näytteet ja niihin liittyvät tiedot ovat tärkeä resurssi lääketieteellistä
tutkimusta varten. Näytteitä voidaan käyttää muun muassa tautien syntymekanismien
tutkimiseen tai uusien diagnostisten menetelmien kehittämiseen ja niiden toimivuuden
varmistamiseen.
Yhteystiedot sekä lisää tietoa biopankin toiminnasta löydät Keski-Suomen biopankin sivuilta
Keski-Suomen Biopankki kiittää hyvästä yhteistyöstä tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi!

Tutkimuskoordinaattorit
toivottavat rauhallista ja
rentouttavaa joulun aikaa!
Uppiksen jouluruno
Kuusen alla on kummaa puhinaa, karvaisen
kuonon jouluista tuhinaa.
Heilahtaa kuusen katveessa tassu, kurahtaa
vihreän varjossa massu.
Joulukarhu on asialla, oksien peitossa kuusen alla.
Karhulla mielessä jouluiset ilot, pukki ja lahjat ja omenakilot.
Karhun mielessä joulu välkkyy, kynttilän valo silmissä läikkyy.
Mieli on auvoinen, mieli on avoin, vietetään joulua jouluisin tavoin.
Elina Karjalainen

