
 
 
TIEDOTE TUTKIJOILLE  
 
 
LÄÄKE-, HOITO- JA TERVEYSTIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA TUKEVIEN  
SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN HAKUAIKOJA KESÄ-ELOKUUSSA 2018 
 
 
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: 
 
Rahoittaja Linkki hakemukseen Haku päättyy 
Nuorisotutkimusseura ry. Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu  8.6.2018 
Osk. Huttusen Säätiö Apurahat väitöskirjatyöhön  15.6.2018 
Osk. Huttusen Säätiö Post-doc apuraha  15.6.2018 
Laboratoriolääketieteen Edistämissäätiö sr Apurahat  30.6.2018 
Laboratoriolääketieteen Edistämissäätiö sr Juhla-apurahat 2018  30.6.2018 
Maire Lisko Säätiö Apuraha  30.6.2018 
Kunnallisalan kehittämissäätiö Apurahat  31.8.2018 

Lähde: www.aurora-tietokanta.fi/  
 
 
Rahoittaja Linkki 
Opetushallitus CIMO Fellowships  

Retina ry Tutkimusrahaston apurahat  

Työsuojelurahasto Kehittämisavustukset  

Työsuojelurahasto Tuotteistusmääräraha  

Arvo ja Lea Ylppö säätiö Matka-apurahat  

Jane ja Aatos Erkon säätiö Avustukset  

Fuugin säätiö 

Apurahoja avointen tietojärjestelmien käytön ja kehi-
tyksen tukemiseksi  

Satakuntaliitto 

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

Medicinska Understödsföreningen Liv och 
Hälsa r.f. 

Understöd  

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr Apurahat  

Suomen Epilepsiatutkimuksen Tukisäätiö Apurahat, stipendit  

Kirurgian edistämissäätiö Ulkojäsenten matka-apurahat  

Avohoidon tutkimussäätiö Tutkimusapurahat  

Reino Lahtikarin säätiö Apurahat  

Opetushallitus Finnish Government Scholarship Pool  

Varsinais-Suomen liitto Maakunnan kehittämisraha  

Juliana von Wendtin säätiö Pohjoismainen tutkimuspalkinto  

 
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/). 
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HAE RAHOITUSTA - VUODEN 2018 VALTION TUTKIMUSRAHOITUKSEN 2. NS. 
KLINIKKA-HAKU 
 

 
SATSHP:n tutkimushanketyöryhmän vuoden 2018 toinen kokous pidetään torstaina 16.8.2018. 
Tänä vuonna on tutkimusrahoitusta jaettavana yhteensä n. 285 000 €, josta on jaettu tähän mennessä n. 
95 000 €. 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 torstaina 2.8.2018. 
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.  
 
 
OSALLISTU SOTE-ALAN TUTKIJAFOORUMIIN  
 
 
TERVETULOA Satakunnan monitieteisen sote-alan tutkijafoorumin toiseen tapaamiseen to 31.5.2018 
klo 9 – 12 Satakunnan keskussairaalan auditoriossa N2, Sairaalantie 3, Pori. Tutkijafoorumiin ovat terve-
tulleita kaikki asiasta kiinnostuneet, erityisesti monitieteistä sote-alan tutkimusta tekevät tutkijat, jatko-
opiskelijat sekä sote- tai tutkimusorganisaatioissa tutkimuksen parissa työskentelevät. 
 
Sosiaali- ja terveysalan tutkijafoorumi on perustettu osana maakuntauudistuksen valmisteluryhmätyös-
kentelyä. Tutkijafoorumin perusti monitieteisen sote-alan kehittämisyksikön työryhmä, jonka tavoitteena 
on kehittää yhteistyöalueen tutkimuksen ja kehittämisen rakennetta sekä yhteistyötä maakunnan ja oppi-
laitosten välillä. Tutkijayhteistyön tavoitteena on vahvistaa tutkijoiden verkostoitumista ja monitieteellistä 
yhteistyötä. Tarkoituksena on myös edistää uusien, yhteistyöhön perustuvien tutkimushankkeiden syn-
tymistä. Tutkimusyhteistyön kautta voidaan myös lisätä tutkijoiden osaamista. 
 
2. tapaamisen teemoina ovat 

− monitieteisen sote-alan kehittämisyksikön tehtävät 
− biopankki ja sen tuomat mahdollisuudet tutkimukselle 
− konkreettiset tutkimusaihiot, joiden ympärille voi rakentaa tutkijayhteistyötä. 

 
Osallistujia pyydetään tuomaan keskusteluun konkreettisia tutkimushankkeita tai –aihioita. 
Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittauduthan tilaisuuteen. 
 
Lisätietoja foorumista: Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi, mari.niemi@satshp.fi  
 
 

http://www.satshp.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx
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http://www.satshp.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Documents/OHJEET%202016%2c%20viimeisin%20versio.pdf
mailto:mari.niemi@satshp.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 7.6.2018 klo 8 – 9.  
 
 
TURKUCRC:N JA VSSHP:N TUTKIMUSPALVELUIDEN TUTKIMUSTIEDOTE - TIE-
TOSUOJAUUDISTUS JA TIETEELLINEN TUTKIMUS VSSHP:SSÄ 
 
 
EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018. TurkuCRC:n nettisivuille lisätään lähiaikoina 
lisää tietoa tieteelliseen tutkimukseen liittyvistä tietosuoja-asioista. SATSHP:n tutkijat voivat hyödyntää 
soveltuvin osin VSSHP:n tietosuojaohjeistusta niin kauan kunnes SATSHP:n mahdolliset omat ohjeet ja 
lomakkeet päivitetään.  
 
 
TUTKIMUILMAPIIRIKYSELY 
 
Vastaattehan oheiseen tutkimusilmapiirikyselyyn: 
 
”Arvoisa vastaanottaja 
 
Laadukkaan potilashoidon ja yliopistotasoisen opetuksen perusedellytyksenä on korkeatasoinen tutki-
mus ja tuotekehitys. Tutkimusmyönteinen ilmapiiri ja riittävä resursointi taas ovat useimmiten edellytyk-
senä sille, että työntekijä jaksaa ja ehtii kehittää hoitoja ja työtään näyttöön perustuen eli perehtymällä 
tutkimustietoon ja tekemällä itse tutkimustyötä. 
 
Toivomme Sinun vastaavan kyselyyn, joka on osoitettu koko Tyksin erityisvastuualueen ja Turun kau-
pungin hyvinvointitoimialan henkilökunnalle. Kysely tehtiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2014. 
Arviomme mukaan vastaaminen vie noin 3-5 minuuttia. Vastaathan 21.6. mennessä. Vastaajien kesken 
arvotaan elokuvalippuja. Vastaamalla voit vaikuttaa organisaatiosi tiede- ja tutkimusmyönteisyyteen! 
https://www.webropolsurveys.com/S/93C33D17912247C0.par  
 
Terveisin 
Tyksin erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategian implementoinnin arviointityöryhmä: 
Päivi Rautava 
Seija Grénman 
Satu Jääskeläinen 
Tiina Varis 
Paula Asikainen 
Juhani Airaksinen” 
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