
 
 
TIEDOTE TUTKIJOILLE  
 
 
HAE RAHOITUSTA - VUODEN 2019 VALTION TUTKIMUSRAHOITUKSEN 1. NS. 
KLINIKKA-HAKU ON AVOINNA 22.2.2019 ASTI 
 
 
SATSHP:n tutkimushanketyöryhmän vuoden 2019 ensimmäinen kokous pidetään perjantaina 8.3.2019. 
Tänä vuonna myönnettävä rahoitus on käytettävissä v. 2020 loppuun asti. Rahoitusta on jaettavissa n. 
230 000 €. 
 
Tähän kokoukseen osoitettavat rahoitushakemukset on toimitettava paperimuodossa  
viimeistään 14 päivää ennen kokousta tutkimushanketyöryhmän sihteerille: 
 
Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi 
Satakunnan sairaanhoitopiiri/ Keskustoimisto 
Sairaalantie 3, 28500 Pori 
 
Hakuaika päättyy perjantaina 22.2.2019. 
Hakemukset liitteineen on tulostettava yksipuolisena, eikä niitä saa nitoa.  
 
Haussa käytetään v. 2016 hakulomakkeita.  
Lomakkeet ja ohjeet löytyvät Satakunnan sairaanhoitopiirin internet-sivuilta: 
http://www.satshp.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx   
 
Hakemukset on täytettävä huolellisesti ohjeiden mukaan, sillä arviointi tehdään vain niiden pohjalta. 
Satakunnan sairaanhoitopiirin arviointikriteereihin ja ohjeistukseen kannattaa tutustua ennen hakemuk-
sen jättämistä. 
 
 
NÄKYVYYS JA YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS VUONNA 2018 –  
VASTAA ERVA-ALUEEN KYSELYYN! 
 
 
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.  
 
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 

http://www.satshp.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx
https://www.webropolsurveys.com/S/A8ED9EE75EBC9F40.par


 
 
LÄÄKE-, HOITO- JA TERVEYSTIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA TUKEVIEN  
SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN HAKUAIKOJA MAALIS - HUHTIKUU 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 terveystietei-
den hauista: 
 

Rahoitushaun nimi Rahoittajan nimi Hakuaika päät-
tyy 

Apurahat eläinkokeita korvaavien menetel-
mien kehittämiselle  

Juliana von Wendtin säätiö 1.3.2019 

Apurahat  Ida Montinin Säätiö 1.3.2019 
Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) 
maa- ja elintarviketaloutta koskevat tutkimus- 
ja kehittämismäärärahat  

Maa- ja metsätalousministeriö 

5.3.2019 
Apurahat  Suomen MS-säätiö 8.3.2019 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen (KLYY) 
rahaston apurahat  

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (KLYY) 

15.3.2019 
Kevään apurahat  Suomen tietokirjailijat ry 29.3.2019 
OLVI-säätiön apurahat  OLVI-säätiö 30.3.2019 

Panda-palkinto  

Maailman Luonnon Säätiö WWF, Suomen rahasto 
sr – Heidi Anderssonin rahasto 31.3.2019 

Apurahat  Lapsi ja Luonto Säätiö 31.3.2019 
Yleinen apuraha  Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto 31.3.2019 
Apurahat  Heikki Kuhan 100-vuotisrahasto 31.3.2019 
Veritautien tutkimussäätiön vuotuinen apura-
hajako  

Veritautien tutkimussäätiö 

15.4.2019 
PoDoCo Program  PoDoCo 15.4.2019 
Senior Fellowship  Sigrid Juséliuksen Säätiö 16.4.2019 
Fellowship  Sigrid Juséliuksen Säätiö 16.4.2019 
Apurahat kansansivistystä edistäviin ja yleis-
hyödyllisiin tarkoituksiin  

Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto 

30.4.2019 
Lähde: www.aurora-tietokanta.fi/  

 

https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-elainkokeita-korvaavien-menetelmien-kehittamiselle-4-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-elainkokeita-korvaavien-menetelmien-kehittamiselle-4-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/juliana-von-wendtin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-355-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/ida-montinin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/maatilatalouden-kehittamisrahaston-makera-maa-ja-elintarviketaloutta-koskevat-tutkimus-ja-kehittamismaararahat-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/maatilatalouden-kehittamisrahaston-makera-maa-ja-elintarviketaloutta-koskevat-tutkimus-ja-kehittamismaararahat-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/maatilatalouden-kehittamisrahaston-makera-maa-ja-elintarviketaloutta-koskevat-tutkimus-ja-kehittamismaararahat-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/maa-ja-metsatalousministerio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-481-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-ms-saatio-finlands-ms-stiftelse-rs/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/betty-vaanasen-ja-yhdistetyn-rahaston-apurahat-4-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/betty-vaanasen-ja-yhdistetyn-rahaston-apurahat-4-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/kuopion-luonnon-ystavain-yhdistyksen-klyy-rahastot/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/sv-1407-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-tietokirjailijat-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-118-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/olvi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/panda-palkinto-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/maailman-luonnon-saatio-wwf-suomen-rahasto-heidi-anderssonin-rahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/maailman-luonnon-saatio-wwf-suomen-rahasto-heidi-anderssonin-rahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-107-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/lapsi-ja-luonto-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/yleinen-apuraha-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/islantilais-suomalainen-kulttuurirahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-103-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/heikki-kuhan-100-vuotisrahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-485-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-485-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/veritautien-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/podoco-program-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/podoco/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/senior-fellowship-3-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sigrid-juselius-stiftelse-sigrid-juseliuksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/fellowship-3-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sigrid-juselius-stiftelse-sigrid-juseliuksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-kansansivistysta-edistaviin-ja-yleishyodyllisiin-tarkoituksiin-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-kansansivistysta-edistaviin-ja-yleishyodyllisiin-tarkoituksiin-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/kauppaneuvos-otto-a-malmin-lahjoitusrahasto/
http://www.aurora-tietokanta.fi/


 
 
Jatkuva haku 
 
Rahoitushaun nimi Rahoittajan nimi 

Tutkimusapurahat  Avohoidon Tutkimussäätiö 

Apurahat  Reino Lahtikarin säätiö 

Finnish Government Scholarship Pool  Opetushallitus 

Pohjoismainen tutkimuspalkinto  Juliana von Wendtin säätiö 

EDUFI Fellowships  Opetushallitus 

Tutkimusrahaston apurahat  Retina ry 

Kehittämisavustus  Työsuojelurahasto 

Lähde: 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/).  
 
 
TUTKIJAFOORUMISSA 6.2.2019 KESKUSTELTIIN VERKOSTOITUMISESTA  
 
 
Tutkijafoorumiin 6.2.2019 osallistui n. 30 tutkimuksesta kiinnostunutta henkilöä. Aluksi Marjo Keckman 
esitteli ”SomeBody® menetelmäksi kuntien hyvinvointityöhön” – kehittämis- ja tutkimushankkeen toimin-
taa, mikä herätti yleisössä myönteistä kiinnostusta. Tämän jälkeen Eveliina Kaukkila ja Ronja Kuokkanen 
Tampereen yliopistolta esittelivät ASTe- ja Kampus-Sote-hankkeiden mahdollisuuksia tukea tutkijoiden 
verkostoitumista. Tampereen yliopiston Porin yksikössä kehitetty Posok-alustaa on pyritty käyttämään 
tutkijafoorumin alustana, mutta alusta ei ole ollut riittävän käyttäjäystävällinen. Tästä syystä alustaa ol-
laan kehittämässä. Kehittämistyössä kaivataan kaikkien tutkijoiden ja tutkimuksesta kiinnostuneiden nä-
kemystä. Tästä tullaan tiedottamaan kevään aikana enemmän.   
 
ASTe-hankeella on mahdollisuus myös koordinoida Satakunnan tutkimussymposiumin järjestämistä, jota 
ehdotettiin toteutettavaksi helmikuussa 2020. Tutkimussymposiumin tarkoituksena on tehdä maakun-
nassa tehtävää sosiaali- ja terveydenhuollon, ml. lääketieteen, tutkimusta tutuksi sekä muille tutkijoille 
että sote-palveluissa työskenteleville. Tutkimussymposiumin teemoja ja toteutusta aletaan suunnitella 
kevään 2019 aikana, ja siihen kaivataan tutkijoiden näkemyksiä. Asiasta tulee lisätietoa kevään kulues-
sa.  
 
Tutkijafoorumin tavoitteena on saattaa eri alojen tutkijoita tai tutkimuksesta kiinnostuneita yhteen sekä 
vertaistuen että uusien tutkimushankkeiden synnyttämiseksi. Ainakin yksi monitieteinen tutkimushanke-
hakemus on syntynyt tutkijafoorumin ansiosta. Tutkijafoorumin toimintaa pyritään kuitenkin kehittämään. 
Tutkijoilta kaivataan hyviä ehdotuksia. Tästä tehdään kysely keväällä 2019. 
 
Seuraava tutkijafoorumi pidetään 16.5.2019 klo 9 – 12 Satasairaalan auditoriossa. Tuolloin kuullaan mm. 
professori Elina Haaviston alustus omista ajankohtaisista tutkimuksistaan. Tilaisuudessa on myös yhteis-
tä työskentelyaikaa uusien tutkimusyhteistyön muotojen löytämiseksi.  
 
Tervetuloa mukaan tutkijafoorumin toimintaan! 
 
 
 

https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapurahat-40/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/avohoidon-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-388/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/reino-lahtikarin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/finnish-government-scholarship-pool/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/opetushallitus/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/pohjoismainen-tutkimuspalkinto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/juliana-von-wendtin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/cimo-fellowships/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/opetushallitus/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusrahaston-apurahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/retina-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/sv-1398/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.saatiopalvelu.fi/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.suomenakatemia.fi/
http://www.businessfinland.fi/
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/


 
 
KLIINISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET -SEMINAARISARJA 
 
 
TurkuCRC ja TY:n Turun kliininen tohtoriohjelma järjestävät keväällä Kliinisen tutkimuksen perusteet -
seminaarisarjan. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät: 
http://www.turkucrc.fi/koulutus/kliinisen_tutkimuksen_perusteet_2019  
 
 
TUTUSTU TURKUCRC:N PALVELUIHIN 
 
 
TurkuCRC:n sivuilta löytyy myös hyviä ohjeita tutkimustoimintaan liittyen: http://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  
 
 
 

http://www.turkucrc.fi/koulutus/kliinisen_tutkimuksen_perusteet_2019
http://www.turkucrc.fi/
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

