
 
 
TIEDOTE TUTKIJOILLE  
 
 
TERVETULOA TUTKIJAFOORUMIIN 6.2.2019 KLO 9 – 12  
 
 
Seuraava Satakunnan monitieteinen sote-alan tutkijafoorumi pidetään 6.2.2019 klo 9-12.  
Paikka on SAMK Kampus Tila: Auditorio C213.  
 
Ohjelma: 
 
Aamukahvi  
 
9:15 Alustukset ja keskustelua 
 

− SomeBody® menetelmäksi kuntien hyvinvointityöhön – kehittämis- ja tutkimushanke Marjo 
Keckman & Satu Vaininen SAMK 

− ASTe - Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) ja 
Kampus-Sote – hankkeet Eveliina Kaukkila Tampereen yliopisto 

 
11 - 12 Pohdittavia asioita 

− Ylimaakunnallisen T&K yhteistyön vaihe (Mari Niemi) 
− Satakunnan tutkimuspäivä = symposium - idea 

 
Alustusten jälkeen on varattu aikaa keskusteluun. 
 
Tervetuloa kaikki tutkimuksesta kiinnostuneet! 
 
 
KELAN TUTKIMUSRAHOITUSHAKU 
 
 
Kela myöntää rahoitusta kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus-
toimintaan. Hakuaika päättyy 23.1.2019 klo 12.  
Linkki ilmoitukseen: https://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_tutkimusrahoitus  
 
 
TUTKIMUSETIIKAN BAROMETRIKYSELY 
 
 
Valtakunnallinen tutkimuseettinen neuvottelukunta kartoittaa tutkimustyön eettisiä ongelmatilanteita ja 
hyvän tieteellisen käytännön haasteita. Tutkimusetiikan barometri on ensimmäinen Suomessa tehtävä 
kartoitus näistä aiheista. Sen toteuttavat yhteistyössä Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ja Vaa-
san yliopisto. 

 
Saatekirje ja linkki kyselyyn: 
 
”Tutkimusetiikan barometri  
  
Arvoisa vastaanottaja, 
  
suomalaiset luottavat tieteeseen ja tieteentekijöihin. Samalla tutkimukselle asetetaan kuiten-
kin uusia vaatimuksia yhteiskunnan taholta. Miten tutkijat Suomessa kokevat hyvän tieteelli-
sen käytännön haasteet ja tutkimuseettiset ongelmatilanteet?  
  
Ensimmäinen tutkimusetiikan barometri kartoittaa Suomen tiedeyhteisön näkemyksiä ja ko-
kemuksia tiedemaailman eettisistä ohjeista ja koulutuksesta, hyvän tieteellisen käytännön 
loukkauksista ja haasteista sekä tutkimustyön arvoista. Kyselyyn toivotaan vastauksia erityi-

https://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_tutkimusrahoitus


 
 

sesti tutkijoilta ja opettajilta yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa tutkimuslaitok-
sissa.  
  
Barometrin toteuttavat yhteistyössä Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ja Vaasan yli-
opisto. Raportin kirjoittavat professori emeritus Ari Salminen ja yliopisto-opettaja, HTT Lotta 
Pitkänen Vaasan yliopistosta. Barometri on osa Vastuullinen tiede -hanketta, jonka rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö.  
 
Jokaisen vastaus on tärkeä, jotta barometria varten saadaan mahdollisimman luotettava ko-
konaiskuva aihepiiristä. Henkilö- ja organisaatiokohtaisia tietoja ei kysytä eikä raportoida, ei-
vätkä yksittäisen vastaajan tiedot ole tunnistettavissa. Vastaukset käsitellään anonyymisti. 
Tutkimusaineisto arkistoidaan Tietoarkistoon.  
  
Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastausaikaa on 30.1.2019 saakka. 
  
TENK julkaisee barometrin tulokset keväällä 2019. Lisätietoja antaa Vastuullinen tiede -
hankkeen koordinaattori, FT Anni Sairio (anni.sairio@tsv.fi, 044 737 6381). 
  
Linkki kyselyyn: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/5270/lomake.html  
  
Helsingissä 9.1.2019 
  
Krista Varantola                        
puheenjohtaja, TENK 
  
Ari Salminen 
tutkimuksen vastuullinen johtaja, Vaasan yliopisto” 

 
 
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  
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MUISTUTUS: SELVITYS RAHOITUKSEN KÄYTÖSTÄ 31.1.2019 MENNESSÄ 
 
 
Kaikkien valtion tutkimusrahoitusta saaneiden tulee tehdä selvitys rahoituksen käytöstä vuosittain 30.11. 
mennessä. Vuosien 2017 – 2018 osalta moni tutkija on lomakkeen jo toimittanut, mutta useammalta sel-
vitystä ei ole vielä saatu. Pyydämme toimittamaan lomakkeet 31.1.2019 mennessä, sillä selvitys on osa 
rahoituksen käyttöehtoja. 
 
Lomake löytyy osoitteesta http://www.satshp.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx  
Lomake toimitetaan spostilla osoitteella: mari.niemi@satasairaala.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  
 
 
 

http://www.satshp.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx
mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx

