
 
 
TIEDOTE TUTKIJOILLE  
 
 
LÄÄKE-, HOITO- JA TERVEYSTIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA TUKEVIEN  
SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN HAKUAIKOJA MAALIS - TOUKOKUUSSA 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: 
 
Rahoitushaun linkki Rahoittaja Päättyy 
Silmätautien tutkimusapurahat Mary ja Georg C. Ehrnroothin s... 12.3.2018 
Apurahat Lapsi ja Luonto Säätiö 15.3.2018 
Stipendier, belöningar och understöd Waldemar von Frenckells stiftelse 15.3.2018 
Kevään apurahat Suomen tietokirjailijat ry 29.3.2018 
Apuraha Suomalais-Norjalainen Lääketie... 31.3.2018 
Apurahat Heikki Kuhan 100-vuotisrahasto 31.3.2018 
Apurahat OLVI-säätiö 31.3.2018 
Apurahat vuodelle 2019 Lastentautien tutkimussäätiö sr 31.3.2018 
Kiinan kansantasavallan apurahat lukuvuo-
delle 2018-2019 

Opetushallitus maalis.18 

Liikenneturvallisuustutkimuksen apuraha Onnettomuustietoinstituutti OTI 31.3.2018 
Stipendier och understöd Svensk-Österbottniska Samfundet 31.3.2018 
Venäjän valtion apurahat Opetushallitus maalis.18 
Yleinen apuraha Islantilais-suomalainen kulttu... 31.3.2018 
Travelling Fellowship -apuraha Kirurgian edistämissäätiö 1.4.2018 
Panda-palkinto Maailman Luonnon Säätiö WWF, S... 3.4.2018 
Apurahat Suomen Onkologiayhdistys 15.4.2018 
PoDoCo Program PoDoCo 15.4.2018 
Fellowship Sigrid Jusélius Stiftelse - Si... 16.4.2018 
Senior Fellowship Sigrid Jusélius Stiftelse - Si... 16.4.2018 
Apurahat tieteelliseen tutkimukseen Kauppaneuvos Otto A. Malmin la... 30.4.2018 
Hankeapurahat Pohjois-Suomen Terveydenhuollo... huhti.18 
Stipendit Työsuojelurahasto 15.5.2018 
Tutkimusapurahat Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiö 15.5.2018 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämis-
hankkeisiin 

Palosuojelurahasto 31.5.2018 

Lähde: www.aurora-tietokanta.fi/  

http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5174/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5061/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5192/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5188/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5191/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5052/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5182/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5202/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5139/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5139/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5185/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5057/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5128/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5141/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5144/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5162/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5196/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5161/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5153/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5154/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5164/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5065/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5204/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5146/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/4984/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/4984/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/


 
 
 
Jatkuvan haun rahoitushaut 
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AI-
KO)sekä Kestävää kasvua ja työtä rakenne-
rahasto-ohjelma 

Satakuntaliitto 

Apurahat Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö 
Apurahat Reino Lahtikarin säätiö 
Apurahat, stipendit Suomen Epilepsiatutkimuksen Tu... 
Apurahoja avointen tietojärjestelmien käy-
tön ja kehityksen tukemiseksi 

Fuugin säätiö 

Apurahoja saunakulttuurin tutkimiseen ja 
edistämiseen 

Suomen Saunaseura ry 

Avustukset Jane ja Aatos Erkon säätiö 
EDUFI Fellowship Opetushallitus 
Finnish Government Scholarship Pool Opetushallitus 
Kehittämisavustukset Työsuojelurahasto 
Maakunnan kehittämisraha Varsinais-Suomen liitto 
Matka-apurahat Arvo ja Lea Ylppö säätiö 
Pohjoismainen tutkimuspalkinto Juliana von Wendtin säätiö 
Stipendier och bidrag Svenska Kulturfonden 
Tuotteistusmääräraha Työsuojelurahasto 
Tutkimusapurahat Avohoidon tutkimussäätiö 
Tutkimusrahaston apurahat Retina ry 
Ulkojäsenten apurahat Kirurgian edistämissäätiö 
Understöd Medicinska Understödsföreninge... 

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), Tekesin 
(www.tekes.fi) tutkimushakuja ja EU-komission rahoitushakuja (mm. http://www.tekes.eu/horisontti-
2020/).  
 
 
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.  
Seuraava Study Cafe –tilaisuus pidetään to 5.4.2018 SATSHP:n kerhohuoneessa. 
 
 

http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/4581/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/4581/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/4581/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/4648/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/1226/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/4731/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/4308/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/4308/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5184/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5184/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/3910/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/1620/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/1621/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/2345/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/1641/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/3689/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/1329/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/3545/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/3180/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/391/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/1752/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/5147/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/index/search-details/id/4755/words/exact/0/deadline/31.05.2018/refc/index/refa/search
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.saatiopalvelu.fi/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.suomenakatemia.fi/
http://www.tekes.fi/
http://www.tekes.eu/horisontti-2020/
http://www.tekes.eu/horisontti-2020/
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx


 
 
 
OSALLISTU SOTE-ALAN TUTKIJAFOORUMIIN  
 
 
Uusi Satakunnan sote-alan tutkijafoorumi käynnistyi maanantaina 29.1.2018, kun paikalle saapui yli 30 
tutkijaa tai tutkimusorganisaation edustajaa. Osallistujat edustivat laajasti eri organisaatioita ja tutkimus-
alueita, sillä osallistujia oli mm. Porin kaupungista ja perusturvasta, Porin yliopistokeskuksesta, Sata-
edusta, Satakunnan ammattikorkeakoulusta (SAMK), Satakunnan ELY-keskuksesta, Satakunnan sai-
raanhoitopiiristä, Satakunnan Sydänpiiristä,  Tampereen yliopistosta (TaY) ja Tampereen teknillisestä 
yliopistosta (TTY). Ensimmäisen tilaisuuden järjestelyistä vastasi SAMK. 
 
Verkostoitumisen lisäksi käytiin työryhmittäin keskustelua siitä, mitä verkostolta odotetaan ja missä näh-
dään yhteistyön paikkoja. Yhteinen näkemys syntyi mm. yhteisestä keskustelualustasta tutkijoiden välil-
le, laajemmalle yleisölle suunnatuista tilaisuuksista sekä yhteisten tutkimushankkeiden suunnittelusta. 
 
Tutkijafoorumista tulee pysyvä käytäntö. Verkostotapaamisten järjestelyvastuu on kiertävä. Seuraava 
tapaaminen on huhtikuussa. Ensimmäisessä tapaamisessa löydettiin jo lukuisia yhteistyön muotoja, jois-
ta jatketaan seuraavalla kerralla. Tutkijafoorumiin ovat tervetulleita kaikki erityisesti sote-alan tieteellistä 
tutkimusta tekevät tutkijat, jatko-opiskelijat sekä sote- ja 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. 
 
Lisätietoja foorumista: Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi, mari.niemi@satshp.fi  

mailto:mari.niemi@satshp.fi

