
 
 
TIEDOTE TUTKIJOILLE  
 
 
LÄÄKE-, HOITO- JA TERVEYSTIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA TUKEVIEN  
SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN HAKUAIKOJA JOULUKUU 2018 - HELMIKUU 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 Haku päättyy 
Valto Takalan rahaston apurahat  Turun Suomalainen Yliopistoseura ry 5.12.2018 
ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow stipendi  Fulbright Suomi -säätiö 9.12.2018 
ASLA-Fulbright Research Grant for a Junior Scholar  Fulbright Suomi -säätiö 9.12.2018 
ASLA-Fulbright Research Grant for a Senior Scholar  Fulbright Suomi -säätiö 9.12.2018 
Apuraha  Suomussalmen stipendirahasto 31.12.2018 
Apurahat  Säätiöiden post doc -pooli 15.1.2019 
Osk. Huttunen Fellow-apuraha Cambridgen yliopistos-
sa  

Osk. Huttusen Säätiö 15.1.2019 
Apuraha  Turun seudun Soroptimistiapuraha 31.1.2019 
Apurahat  Diabetestutkimussäätiö 31.1.2019 
Apurahat Yhdysvaltoihin  SAM Apurahasäätiö 31.1.2019 

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen apuraha  

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen tutkimus- ja 
koulutusrahasto 31.1.2019 

Suomalainen Insinöörityöpalkinto  Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry 31.1.2019 
Karjalan Kulttuurirahaston apurahat  Karjalan Kulttuurirahasto sr 31.1.2019 
Kaupunki- ja kohderahastot  Alfred Kordelinin säätiö 31.1.2019 
Suuret kulttuurihankkeet  Alfred Kordelinin säätiö 31.1.2019 
Psykiatrian Tutkimussäätiön apurahat  Psykiatrian Tutkimussäätiö 31.1.2019 
SKR:n Pohjois-Pohjanmaan rahasto  Suomen Kulttuurirahasto 8.2.2019 
SKR:n Lapin rahasto  Suomen Kulttuurirahasto 8.2.2019 
SKR:n Keski-Suomen rahasto  Suomen Kulttuurirahasto 8.2.2019 

Lähde: www.aurora-tietokanta.fi/  

 

https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/rahastojen-apurahat-5-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/turun-suomalainen-yliopistoseura-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-pre-doctoral-research-fellows-stipendi-4-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-research-grant-for-a-junior-scholar-3-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-research-grant-for-a-senior-scholar-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apuraha-365-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomussalmen-stipendirahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-238-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/saatioiden-post-doc-pooli/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/osk-huttunen-fellow-apuraha-cambridgen-yliopistossa-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/osk-huttunen-fellow-apuraha-cambridgen-yliopistossa-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/osk-huttusen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apuraha-103-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/turun-seudun-soroptimistiapuraha/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-348-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/diabetestutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-yhdysvaltoihin-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomi-amerikka-yhdistysten-liiton-apurahasaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apuraha-360-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-farmaseuttisen-yhdistyksen-tutkimus-ja-koulutusrahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-farmaseuttisen-yhdistyksen-tutkimus-ja-koulutusrahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/suomalainen-insinoorityopalkinto-4-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tekniikan-akateemisten-liitto-tek-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/karjalan-kulttuurirahaston-apurahat-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/karjalan-kulttuurirahasto-sr/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/kaupunki-ja-kohderahastot-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alfred-kordelinin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/suuret-kulttuurihankkeet-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alfred-kordelinin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/psykiatrian-tutkimussaation-apurahat-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/psykiatrian-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/skrn-pohjois-pohjanmaan-rahasto-6-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-kulttuurirahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/skrn-lapin-rahasto-6-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-kulttuurirahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/skrn-keski-suomen-rahasto-7-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-kulttuurirahasto/
http://www.aurora-tietokanta.fi/


 
 
Jatkuva haku 
 
Rahoitushaun nimi Rahoittajan nimi 
Suomen kielen apurahat jatko-opiskelijoille ja 
tutkijoille 1-4 viikoksi  

Opetushallitus 

Tutkimusrahaston apurahat  Retina ry 

Avustukset  Jane ja Aatos Erkon säätiö 

Apurahat  Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr 

Tuki  Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö 

Understöd  

Medicinska Understödsföreningen Liv och 
Hälsa r.f. 

Avustukset  Weisell-säätiö sr 

Apurahat ja stipendit  Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö sr 

Finnish Government Scholarship Pool  Opetushallitus 

Tuotteistusmääräraha  Työsuojelurahasto 

Maakunnan kehittämisraha  Varsinais-Suomen liitto 

Kehittämisavustukset  Työsuojelurahasto 

Apurahoja avointen tietojärjestelmien käytön ja 
kehityksen tukemiseksi  

Fuugin säätiö 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)sekä 
Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-
ohjelma  

Satakuntaliitto 

Tutkimusapurahat  Avohoidon Tutkimussäätiö 

Apurahat  Elektroniikkainsinöörien Säätiö 

Ydinturvallisuustutkimus ja ydinjätetutkimus  Työ- ja elinkeinoministeriö 

Apurahat  Reino Lahtikarin säätiö 

Pohjoismainen tutkimuspalkinto  Juliana von Wendtin säätiö 

CIMO Fellowships  Opetushallitus 

Matka-apurahat  Arvo ja Lea Ylppö säätiö 

Apurahat, stipendit  Suomen Epilepsiatutkimuksen Tukisäätiö 

Ulkojäsenten matka-apurahat  Kirurgian edistämissäätiö 

Alkoholitutkimussäätiön kannustuspalkinto alko-
holiaiheisten pro gradu -töiden tekijöille  

Alkoholitutkimussäätiö 

Antti Murto -palkinto rahapelihaittojen tutkimuk-
seen liittyvästä pro gradu -työstä  

Alkoholitutkimussäätiö 

Padasjoen Säästöpankkisäätiön apurahat  Padasjoen Säästöpankkisäätiö sr 

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/).  

https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/suomen-kielen-apurahat-jatko-opiskelijoille-ja-tutkijoille-1-4-viikoksi/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/suomen-kielen-apurahat-jatko-opiskelijoille-ja-tutkijoille-1-4-viikoksi/
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/avustukset/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/jane-ja-aatos-erkon-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-110/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/onni-ja-hilja-tuovisen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tuki/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/raija-ja-ossi-tuuliaisen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/understod-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/medicinska-understodsforeningen-liv-och-halsa-r-f/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/medicinska-understodsforeningen-liv-och-halsa-r-f/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/avustukset-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/weisell-saatio-sr/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-ja-stipendit/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/aalto-yliopiston-tekniikan-tukisaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/finnish-government-scholarship-pool/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/opetushallitus/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tuotteistusmaararaha/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/maakunnan-kehittamisraha-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/varsinais-suomen-liitto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/sv-1398/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahoja-avointen-tietojarjestelmien-kayton-ja-kehityksen-tukemiseksi/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahoja-avointen-tietojarjestelmien-kayton-ja-kehityksen-tukemiseksi/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fuugin-saatio/
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/grant/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut-aikoseka-kestavaa-kasvua-ja-tyota-rakennerahasto-ohjelma/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/satakuntaliitto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapurahat-40/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/avohoidon-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-384/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/elektroniikkainsinoorien-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/ydinturvallisuustutkimus-ja-ydinjatetutkimus/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyo-ja-elinkeinoministerio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-388/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/reino-lahtikarin-saatio/
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/matka-apurahat-14/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/arvo-ja-lea-ylppo-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-stipendit-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-epilepsiatutkimuksen-tukisaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/ulkojasenten-apurahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/kirurgian-edistamissaatio/
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/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/padasjoen-saastopankkisaation-apurahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/padasjoen-saastopankkisaatio-sr/
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/


 
 
HAE RAHOITUSTA - VUODEN 2018 VALTION TUTKIMUSRAHOITUKSEN 3. NS. 
KLINIKKA-HAKU 
 
 
SATSHP:n tutkimushanketyöryhmän vuoden 2018 kolmas kokous pidetään perjantaina 14.12.2018. 
Tänä vuonna on tutkimusrahoitusta jaettavana yhteensä n. 285 000 €, josta on jaettu tähän mennessä n. 
206 000 €. Rahoitus on käytettävissä v. 2019 loppuun asti.  
 
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 siis perjantaina 30.11.2018. 
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. 
 
 
LUE TURUN YLIOPISTON TIEDEUUTISIA 
 
 
Tutustu tutkimukseen lukemalla Turun yliopiston tiedeuutisia netistä: 
 
http://www.utu.fi/fi/Sivut/home.aspx?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedeuu
ti-
sia%20Turun%20yliopistosta*%20**idit%20suosivat%20tyttaria%20ja%20isat%20poikia&utm_term=Lue
%20lisaa&utm_content=u-2933786-60502111-1696783-3  
 
 
KUTSU SITRAN ILTAPÄIVÄSEMINAARIIN 
 
 
Vaikuttavuuteen perustuva terveydenhuolto edellyttää uusia välineitä ja valmiuksia. Tule iltapäi-
väseminaariimme kuulemaan ja keskustelemaan mitä ja millaisia ne ovat. 
 
KÄYTÄNNÖN VÄLINEITÄ VAIKUTTAVAAN TERVEYDENHUOLTOON  
  
Esittelemme uuden digitaalisen Terveyshyötyarvio-työkalun, jonka avulla voidaan analysoida terveystie-
toa sekä mitata palvelujen laatua ja vaikuttavuutta yksilö- ja väestötasolla. Saarikan ja Helsingin terveys-
asemien edustajat kertovat työkalun avulla tehdyistä virtuaalisista terveystarkastuksista ja löydetyistä 
hoitovajeista Saarikan, Puistolan ja Vuosaaren terveysasemilla. 
  
Kerromme myös täydennyskoulutuskokeilusta Satakunnassa ja Tallinnassa, jossa opittiin, että yksinker-
taistakin data-analytiikkaa hyödyntämällä terveyspalveluista saadaan huomattavasti asiakaskeskeisem-
piä ja vaikuttavampia. Olemme koostaneet kokeilusta kerätyt opit ja kokemukset yksiin kansiin. 
 
Tervetuloa 
 
 
 
 

 

http://www.satshp.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx
http://www.utu.fi/fi/Sivut/home.aspx?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedeuutisia%20Turun%20yliopistosta*%20**idit%20suosivat%20tyttaria%20ja%20isat%20poikia&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-2933786-60502111-1696783-3
http://www.utu.fi/fi/Sivut/home.aspx?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedeuutisia%20Turun%20yliopistosta*%20**idit%20suosivat%20tyttaria%20ja%20isat%20poikia&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-2933786-60502111-1696783-3
http://www.utu.fi/fi/Sivut/home.aspx?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedeuutisia%20Turun%20yliopistosta*%20**idit%20suosivat%20tyttaria%20ja%20isat%20poikia&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-2933786-60502111-1696783-3
http://www.utu.fi/fi/Sivut/home.aspx?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedeuutisia%20Turun%20yliopistosta*%20**idit%20suosivat%20tyttaria%20ja%20isat%20poikia&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-2933786-60502111-1696783-3


 
 
___________________________________________________________________________ 
Mitä? lltapäiväseminaari: Käytännön välineitä vaikuttavaan terveydenhuoltoon 
Missä? Sitra, Juhla-tapahtumatila, 2. krs. Itämerenkatu 11-13, Helsinki 
Milloin? To 29.11.2018 klo 12.00-16.00 
  
Ilmoittaudu viimeistään ke 21.11.2018: Henkilökohtainen ilmoittautumislinkki 
Tilaisuuteen mahtuu 70 ensimmäisenä ilmoittautunutta.  
  
Voit myös jakaa kutsua eteenpäin, pyydäthän silloin ilmoittautumaan tä-
män avoimen ilmoittautumislinkin kautta. 
Tilaisuuden verkkosivut 
____________________________________________________________________________ 
  
Ohjelma 
  
12.00 Kahvitarjoilu 

13.00 

 
Tervetuloa 
Tuula Tiihonen, Ihminen edellä -projekti, Sitra 
 

13.05 Terveyshyötyarvio-työkalu käyttöön: Työkalun esittely, käyttöohjeet sekä käyttöönoton 
edellytykset sekä työkalulla saavutettavien tietojen hyödyntäminen 

  

Ilkka Kunnamo, kehitysjohtaja, Kustannus Oy Duodecim/terveyskeskuslääkäri, Saarikka  
Marja-Liisa Lommi, kehittäjäylilääkäri, Helsinki 
Timo Lukkarinen, ylilääkäri, Helsinki 
  

  Saarikan ja Helsingin pilottikokemuksia 
Päivi Koikkalainen ja Mirva Weckman, Terveyshyötyarviohankkeen projektipäälliköt 

14.15 
 
Keskustelu 
  

14.30 Tauko 

14.40 

 
Opit ja kokemukset kansainvälisestä Terveyspalvelujen analytiikka - koulutusohjelmasta 
(Health Analytics Education Programme 2017 -2018) 
  

  

• From Big Data to Myhealth - Data analytics as a tool for human driven wellbeing, 
koulutusohjelman ja julkaisun tulosten esittely 
Andrew Sirkka, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) 
Tarmo Lipping, professori, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö (TTY) 

  • EBMeDS työkaverina -– kokemuksia päätöksentuen käytöstä 
Minna-Maarit Ampio, sairaanhoitaja, tutkimushoitaja, yamk-opiskelija 

15.30 Keskustelu 

15.45 

 
Yhteenveto ja jatkoaskeleet 
Antti Kivelä, johtaja, Sitra 
  

16.00 Tilaisuus päättyy 
  
 

http://ulqr.mjt.lu/lnk/AJsAD-4BAoUAAAAAAAAAAFteZqoAAP-LYyAAAAAAAAVvlQBb0bntx96cESGGSCKAgnSzFFH-egAFNnQ/1/7wH9Gb4xAp6XY7ZuEf1uNw/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vMjg0MDI4LTQ5MDEyMzU1NA
http://ulqr.mjt.lu/lnk/AJsAD-4BAoUAAAAAAAAAAFteZqoAAP-LYyAAAAAAAAVvlQBb0bntx96cESGGSCKAgnSzFFH-egAFNnQ/2/T7rcF8z1jGZ1RuhnyzYSAA/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuaW4vSWx0YXBhaXZhc2VtaW5hYXJp
http://ulqr.mjt.lu/lnk/AJsAD-4BAoUAAAAAAAAAAFteZqoAAP-LYyAAAAAAAAVvlQBb0bntx96cESGGSCKAgnSzFFH-egAFNnQ/3/3fgpQHIQLQxEuhUkJ2rNGw/aHR0cHM6Ly93d3cuc2l0cmEuZmkvdGFwYWh0dW1hdC9rYXl0YW5ub24tdmFsaW5laXRhLXZhaWt1dHRhdmFhbi10ZXJ2ZXlkZW5odW9sdG9vbi8


 
 
  
KLIINISEN TUTKIMUKSEN ARVOPOHJA JA MERKITYS TERVEYDENHUOLLOSSA -
SEMINAARI 
 
 
TurkuCRC:n ja VSSHP:n tutkimuspalveluiden tutkimustiedote 9/2018, 11.10.2018 
 
VSSHP:n eettinen toimikunta järjestää seminaariin. Tiedoksi ja jaettavaksi eteenpäin yksikössäsi. 
 
Kliinisen tutkimuksen arvopohja ja merkitys terveydenhuollossa 
 
26.11.2018, Tyks, T-sairaala, Lahesmaa-sali (videoyhteys) 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen VSSHP:n koulutuskalenterista (julkiset verkkosivut): 
http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/taydennyskoulutus/Sivut/Koulutuskalenteri-2016.aspx   
 
 
12.30–12.40                                Avaussanat 
                                                    professori Mika Scheinin, VSSHP:n eettisen toimikunnan puheenjohtaja 
 
12.40–13.00                                Miten yliopistosairaalan tiede ja tutkimus näyttäytyvät kuntapäättäjälle? 
                                                    sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Piia Elo 
 
13.00–13.20                                Miten tiede ja tutkimus näkyvät VSSHP:n strategiassa? 
                                                    johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, Tyks 
 
13.20–13.40                                Kliininen tutkimus ja organisaation kilpailukyky 
                                                    PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti, VSSHP ja TY 
 
13.40–14.00                                Tutkimuksen merkitys potilaalle 
                                                    hallintoylihoitaja Wiveka Kauppila, Tyks  
 
14.00–14.30                                Kahvi/tee 
 
14.30–14.50                                Hyvät johtamiskäytännöt tieteellisen tutkimuksen tukena 
                                                    sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas, Tyks 
 
14.50–15.10                                Biopankkitutkimuksen merkitys sairaanhoidolle ja potilaalle 
                                                     vt. johtaja Lila Kallio, Auria Biopankki 
 
15.10–15.30                                Tyksin kliinisen tutkimuksen infrastruktuuri nyt ja tulevaisuudessa 
                                                     tutkimusylilääkäri Päivi Rautava, VSSHP 
 
15.30–15.50                                Eettinen arviointi osana tutkimusinfrastruktuuria 
                                                     professori Mika Scheinin, VSSHP:n eettisen toimikunnan pj 
 
15.50–16.00                                Loppukeskustelu ja seminaarin päätös 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Susanna Tuomaala 
Tutkimuspäällikkö, Turun kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC) 
Laatuvastaava, VSSHP:n luupankki 
p. 050 438 3709 
Käyntiosoite: TYKS, rakennus 9, huone 221 
Postiosoite: TYKS, PL 52, 20521 Turku 
www.turkucrc.fi  
www.facebook.com/turkucrc  
 
 
 

http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/taydennyskoulutus/Sivut/Koulutuskalenteri-2016.aspx
http://www.turkucrc.fi/
http://www.facebook.com/turkucrc


 
 
 
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  
 
 
SELVITYS RAHOITUKSEN KÄYTÖSTÄ 30.11.2018 MENNESSÄ 
 
 
Kaikkien valtion tutkimusrahoitusta vuosina 2017 – 2018 saaneiden tulee tehdä selvitys rahoituksen käy-
töstä 30.11.2018 mennessä. Lomake löytyy osoitteesta http://www.satshp.fi/tutkijoille/valtion-
tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx  
 
Lomake toimitetaan spostilla osoitteella: mari.niemi@satshp.fi  
 
Jos tutkija ei pysty käyttämään v. 2017 myönnettyä rahoitustaan tämän vuoden (2018) loppuun mennes-
sä, rahoitukselle voi hakea erillisellä vapaamuotoisella käyttösuunnitelman muutoshakemuksella jatkora-
hoitusta. Selvitykseen rahoituksen käytöstä ei voi sisällyttää muutoshakemusta! Käyttösuunnitelman 
muutoshakemus on tehtävä 31.12.2018 mennessä, ja muutos voidaan myöntää vain erityisen perustel-
lusta syystä. Päätöksen tekee johtajaylilääkäri.  
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