
 
 
TIEDOTE TUTKIJOILLE  
 
 
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 puheenjohta-
ja 
 
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


 
 
 
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. 
 
 
SATAKUNNAN SOTE-ALAN TUTKIJAFOORUMIN TOIMINTA VAKIINTUMASSA 
 
 
Satakunnan sote-alan monitieteinen tutkijafoorumi kokoontui kolmanteen tapaamiseensa tiistaina 9.10. 
Porin yliopistokeskuksessa. Paikalle saapui noin 30 tutkijaa ja tutkimusorganisaation edustajaa. Tällä 
kertaa yhtenä teemana oli Terveyspalvelujen analytiikka -koulutus, joka on tuotettu yhteistyössä Sitran, 
Satakunnan Ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tallinnan yliopiston kanssa. Kou-
lutusta esittelivät Andrew Sirkka ja Sari Merilampi. Lisäksi opiskelijat Hanna-Kaisa Knihti ja Minna-Maarit 
Ampio kertoivat opinnoissaan tekemistään analytiikkakokeiluista.  
 
− Analytiikalla on paljon annettavaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tietoa voidaan hyödyntää monella 
tasolla niin käytännön hoitotyöstä prosessien suunnitteluun ja organisaation johtamiseen, totesi fooru-
miin ensi kertaa osallistunut SATSHP:n potilasturvallisuuskoordinaattori Lotta Nikki.  
 
Tilaisuudessa pohdittiin myös tutkijafoorumin toimintatapoja ja sitä, miten verkostoituminen palvelee tut-
kimusta ja uusia tutkimusavauksia parhaiten. Projektiasiantuntija Ronja Kuokkanen esitteli Tampereen 
yliopiston kehittämää POSOK -alustaa, joka tukee verkostoitumista ja mahdollistaa uusien tutkimusten 
yhteisideoinnin. Vaikka alusta vaatii vielä markkinointia ja kehittämistä, sitä käytetään yhteisenä työalus-
tana foorumin toiminnassa. Posok-alusta löytyy osoitteesta https://posok.uta.fi.  
 
Maakuntauudistuksen hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi kertoi sote-uudistuksen valmistelun yhtey-
dessä tehtävästä monialaisesta sote-alan tutkimusyksikön kehittämistyöstä.  
 
− Sote-valmistelun suunnittelu on Satakunnassa jo pitkällä. Seuraavassa vaiheessa onkin tavoitteena 
aloittaa eri teemoihin liittyen käytännön pilotointi yhdessä maakunnan sote-toimijoiden kanssa. Myös 
tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja osaamiskenttään tullaan esittämään konkreettisia toimia, Niemi to-
tesi.  
 
Tutkijafoorumi on yksi sote-alan tutkimuskoordinaation toimintamuodoista. Malli on saanut myös valta-
kunnallista kiitosta.  
 

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


 
 
Tutkijafoorumi kokoontuu seuraavan kerran tammi-helmikuun vaiheessa Satakunnan ammattikorkeakou-
lulla. Tätä edeltää avoin kysely, jossa haetaan kaikkien tutkijoiden ja tutkimuksesta kiinnostuneiden toi-
veita ja näkemyksiä verkoston toimintaan liittyen. 
 
Tutustu tutkijafoorumin 9.10.2018 esityksiin maakuntauudistuksen verkkosivuilla. 
 
Lisätietoja antavat: 
Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi etunimi.sukunimi@satshp.fi  
Kehityspäällikkö Kimmo Laakso etunimi.sukunimi@utu.fi  
Tutkijatohtori Mervi Vähätalo etunimi.sukunimi@utu.fi  
Yliopettaja Anne Kärki etunimi.sukunimi@samk.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  
 
 
STUDY CAFET SATSHP:SSÄ 
 
 
Tutkijoiden tapaamiset jatkuvat kerran kuussa kuun 1. torstaina SATSHP:n kerhohuoneessa. Seuraava 
tapaaminen pidetään 1.11.2018 klo 8 – 9.  
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