
 
 
TIEDOTE TUTKIJOILLE  
 
 
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. 
 
 
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 
____________________________________________________________________________ 
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 

 

http://www.satshp.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx
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


 
 
____________________________________________________________________________ 
  
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 
  
 



 
 
LÄÄKETUTKIMUSTEN TULOSTEN RAPORTOINTI EU:N KLIINISTEN TUTKIMUS-
TEN REKISTERIIN 
 
 
TurkuCRC:n ja VSSHP:n tutkimuspalveluiden tutkimustiedote 10/2018, 16.10.2018: 
 
Lääketutkimuksista tehdään ennen tutkimuksen aloittamista ilmoitus Fimealle EudraCT-lomakkeella. 
Fimea siirtää EudraCT-lomakkeen tiedot/osan tiedoista EU:n kliinisten tutkimusten rekisteriin (EU Clini-
cal Trials Register, EUCTR) www.clinicaltrialsregister.eu. Rekisterin tiedot ovat julkisia. 
 
Lääketutkimuksen päätyttyä toimeksiantajan tai tutkimuksesta vastaavan henkilön on annettava selvitys 
tutkimuksen tuloksista Fimealle.  Selvitys on annettava viimeistää vuoden kuluttua tutkimuksen päätty-
misestä. Tämän lisäksi toimeksiantajan pitäisi toimittaa tulokset EU:n kliinisten tutkimusten rekis-
teriin. Tulosten toimittaminen on siis toimeksiantajan (tutkijalähtöisissä tutkimuksissa tutkimuksesta vas-
taavan henkilön) vastuulla, eivätkä tulokset siirry rekisteriin automaattisesti Fimeasta, niin kuin tutkimus-
suunnitelman tiedot. Asiasta on ollut hieman ristiriitaista tietoa, eikä esimerkiksi Fimean sivuilla ole asiaa 
mainittu ennen tätä viikkoa. Nyt vaatimus on sinne lisätty.  
 
Asia on noussut julkisuuteen BMJ:n syyskuisen artikkelin myötä 
https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3218. Artikkelin mukaan vain 11 % julkisesti rahoitetuista tutki-
muksista on ilmoittanut tuloksensa rekisteriin. Tämän jälkeen aihetta ovat käsitelleet monet mediat ja 
Suomessa ainakin Mediuutiset jo kahdessa numerossa 
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/tutkimustulosten-raportointi-kaipaa-selkeita-pelisaantoja/e8f4ae09-
02fb-4052-9ee8-049368f95d60  
 
Raportointivelvollisuuden valvontavastuu on Euroopan lääkevirastolla EMA:lla, mutta valvonta ei ole en-
nen kohua ollut kovinkaan aktiivista. Viime viikolla on EMA:lta tullut muistutusviesti ainakin yhdelle Tyk-
sin tutkijalle tutkimustulosten raportoinnin viivästymisestä, joten todennäköisesti muistutuksia on samoi-
hin aikoihin tullut muillekin.  
 
EudraCT-sivustolta löytyy useita ohjeita aiheeseen liittyen https://eudract.ema.europa.eu/result.html ja 
https://eudract.ema.europa.eu/training.html TurkuCRC:ssä ei ole vielä käytännön kokemusta tulosten 
laittamisesta rekisteriin, mutta jos joku haluaa, että koetamme tehdä rekisteröintiä yhdessä, niin voi ottaa 
yhteyttä. 
 
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.clinicaltrialsregister.eu/
https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3218
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/tutkimustulosten-raportointi-kaipaa-selkeita-pelisaantoja/e8f4ae09-02fb-4052-9ee8-049368f95d60
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/tutkimustulosten-raportointi-kaipaa-selkeita-pelisaantoja/e8f4ae09-02fb-4052-9ee8-049368f95d60
https://eudract.ema.europa.eu/result.html
https://eudract.ema.europa.eu/training.html
http://www.turkucrc.fi/
http://www.facebook.com/turkucrc


 
 
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  
 
 
STUDY CAFET SATSHP:SSÄ 
 
 
Tutkijoiden tapaamiset jatkuvat kerran kuussa kuun 1. torstaina SATSHP:n kerhohuoneessa. Seuraava 
tapaaminen pidetään 1.11.2018 klo 8 – 9.  
 

http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx

