
 
 
TIEDOTE TUTKIJOILLE  
 
 
VUODEN 2019 VALTION TUTKIMUSRAHOITUKSEN 2. NS. KLINIKKA-HAKU ON 
AVOINNA  
 
 
Satasairaalan tutkimushanketyöryhmän vuoden 2019 ensimmäinen kokous pidettiin perjantaina 
8.3.2019. Vuonna 2019 tutkimustyöhön osoitettavaa rahoitusta on jaettavissa n. 233 000 €, josta viime 
haussa jaettiin n. 63 400 €. Loppuvuonna jaettavaa on n. 170 000 €. Tämän vuoden rahoitus on käytet-
tävissä v. 2020 loppuun asti.  
 
Tutkijoille ennakkotiedoksi, että tutkimushanketyöryhmän seuraava kokous pidetään alustavan aikatau-
lun mukaan 10.5.2019. Hakuaika tähän kokoukseen päättyy perjantaina 26.4.2019. Mikäli kokous siirtyy 
myöhemmäksi, hakuaikaa voidaan jatkaa vastaavasti. Hakemuksia otetaan jo vastaan. 
 
Seuraavaan kokoukseen osoitettavat rahoitushakemukset on toimitettava sähköisessä tai paperimuo-
dossa viimeistään 14 päivää ennen kokousta tutkimushanketyöryhmän sihteerille: 
 
Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi 
Satakunnan sairaanhoitopiiri/ Keskustoimisto 
Sairaalantie 3, 28500 Pori 
 
tai mari.niemi@satasairaala.fi  
 
Haussa käytetään v. 2016 hakulomakkeita.  
Lomakkeet ja ohjeet löytyvät Satakunnan sairaanhoitopiirin internet-sivuilta: 
http://www.satshp.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx   
 
Paperihakemukset liitteineen on tulostettava yksipuolisena, eikä niitä saa nitoa.  
Sähköiset A-lomakkeet tulee toimittaa allekirjoitettuina ja skannattuina.  
 
Hakemukset on täytettävä huolellisesti ohjeiden mukaan, sillä arviointi tehdään vain niiden pohjalta. 
Satakunnan sairaanhoitopiirin arviointikriteereihin ja ohjeistukseen kannattaa tutustua ennen hakemuk-
sen jättämistä. 
 
 
SEURAAVA TUTKIJAFOORUMI 16.5.2019 SATASAIRAALAN AUDITORIOSSA 
 
 
Seuraava tutkijafoorumi pidetään 16.5.2019 klo 9 – 12 Satasairaalan auditoriossa. Tuolloin kuullaan mm. 
professori Elina Haaviston sekä Vasson toimitusjohtaja, YTT Tapio Häyhtiön alustukset. Tilaisuudessa 
on myös yhteistä työskentelyaikaa uusien tutkimusyhteistyön muotojen löytämiseksi.  
 
Tutkijafoorumin tarkennettu ohjelma ja kutsu toimitetaan myöhemmin.  
 
Tervetuloa mukaan tutkijafoorumin toimintaan! 
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NÄKYVYYS JA YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS VUONNA 2018 –  
VASTAA ERVA-ALUEEN KYSELYYN! 
 
Päivi Rautavan saate: 
 
”Arvoisa vastaanottaja, 
 
Erityisvastuualueemme Tiede- ja tutkimusstrategiassa on määritelty 6 kriittistä menestystekijää, joita 
edistämällä laskemme selviävämme kilpailussa potilaiden, väestön ja kuntapäättäjien luottamuksesta, 
palvelujärjestelmämme paremmuudesta, tutkimusrahoituksesta sekä alueen bioalan menestyksestä. 
Yksi strategian menestystekijöistä on Näkyvyys ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Näkyvyyteen liittyy 
esimerkiksi tiedeviestintä ja – tiedotus, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen mm. asiantuntijoidemme 
laaja osallistuminen oman alansa tutkimustulosten esittelemiseen yhteiskunnan eri foorumeilla. Tätä 
asiantuntijoiden osallistumista olemme kartoittaneet jo vuosina 2013–2017. 
 
Pyydämme teitä pysähtymään hetkeksi miettimään vuoden 2018 asiantuntijatehtäviänne, avaamaan alla 
olevan Webropol -linkin ja täyttämään kyselyn. Aikaa vastaamiseen menee 2-5 minuuttiin riippuen siitä, 
kuinka paljon aktiviteetteja on ollut. Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn, vaikka etukäteen ajattelisitte, 
ettei tapahtumia olisi ollutkaan. Aikaa vastaamiseen on  maaliskuun loppuun. 
 
https://www.webropolsurveys.com/S/A8ED9EE75EBC9F40.par   
 
Pyydämme myös tutkimuksen ja opetuksen vastuuhenkilöitä ja tulos-, vielä ottamaan kyselyn puheeksi 
yksiköissä ja ohjaamaan linkin sellaisille, jotka eivät ole saaneet henkilökohtaisesti tätä sähköpostia.  
Pahoittelemme myös jos joku saa lähetyksen useamman kerran. Vastausaika on helmikuun 28. päivä 
saakka.  
 
Panoksestanne kiittäen 
Tiedestrategian arviointiryhmän puolesta 
tutkimusylilääkäri Päivi Rautava” 
 
 
TUTUSTU TURKUCRC:N PALVELUIHIN 
 
 
Satasairaala tekee yhteistyötä TurkuCRC:n kanssa, jonka sivuilta löytyy hyviä ohjeita tutkimustoimintaan 
liittyen: http://www.turkucrc.fi/  
 
 
TURKUCRC:N JA VSSHP:N TUTKIMUSPALVELUIDEN TUTKIMUSTIEDOTE 3/2019 
 
Susanna Tuomaalan viesti: 
 
”Apuraha nuorille lääketieteen tutkijoille oman tutkimusryhmän perustamiseen 
 
Sigrid Juséliuksen Säätiön lahjoitusvarojen tuottoon perustuva tuki, 24 000 euroa, julistetaan haettavaksi 
apurahana nuorille lääketieteen tutkijoille, jotka ovat perustamassa omaa tutkimusryhmää. 
 
Apuraha on tarkoitettu lääketieteen tutkijoille, joilla on tohtorintutkinto ja joiden tohtorintutkinnon valmis-
tumisesta on kulunut korkeintaan 10 vuotta. Apurahaa voi hakea Turun yliopistossa tai Turun yliopistolli-
sessa keskussairaalassa lääketieteellistä tutkimusta tekevä tai aloittava henkilö, jolla on tutkimuksellinen 
yhteys Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Hakuaika: 18.3.–14.4.2019. 
 
Linkki hakuilmoitukseen ja hakulomakkeeseen: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/apuraha-
nuorille-laaketieteen-tutkijoille-oman-tutkimusryhman-perustamiseen  
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Kliinisen tutkimuksen päivä 20.5. 
 
Kliinisen tutkimuksen päivää vietetään Suomessa tänä vuonna 20.5. ja päivän tilaisuus järjestetään tällä 
kertaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Ohessa päivän ohjelma. Tilaisuutta voi seurata etäyhteydel-
lä maksuttomasti.  
 
 
Lakimuutoksia 
 
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 rinnakkain 
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_yl
einen_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 ylei-
nen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki § 4 ja §6)). 

• Tutkittavan tiedotteen sisältö 
 
Lähiaikoina tullaan ohjeistamaan lisää liittyen: 

• Rekisteröityjen oikeuksiin ja oikeuksien rajoittamiseen tieteellisessä tutkimuksessa 
• Vaikutusten arvioinnin tekemiseen 

 
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 
 
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä eli ns. toisiolaki hyväksyttiin eduskunnassa viime 
keskiviikkona 13.3. ja laki tulee voimaan 1.4.2019. Lain soveltamisesta tullaan myöhemmin tiedottamaan 
lisää.  
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Susanna Tuomaala 
Tutkimuspäällikkö, Turun kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC) 
p. 050 438 3709 
Käyntiosoite: TYKS, rakennus 9, huone 221 
www.turkucrc.fi”  
 
 
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  
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