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Tiedote tutkijoille 
 
 
Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2020  
valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen  
 
 
Tyksin erityisvastuualueen (erva) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mu-
kaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Erityis-
vastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sai-
raanhoitopiirin toiminta-alueet. 
 
Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on  

1. edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän kor-
keatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta 

2. edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta 
3. tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa 

ja muualla yhteiskunnassa. 
 
Rahoitusta voi hakea yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ohjeiden mukaisesti. Ennen lähettämistä tut-
kijan tulee varmistaa toimintayksikkönsä johdolta, että hän voi olla organisaationsa osahakijana, koska 
lain mukaisesti rahoituksen hakijoina voivat olla Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayk-
sikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetty palvelujen tuottaja (Terveydenhuoltolaki, 1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslää-
kärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palve-
lujen tuottajista, 1125/2013).  
 
Hakemukset arvioidaan lääketieteen ja terveystieteen tutkimuksen asiantuntijoista koostuvissa hanke-
työryhmissä. Keskeisinä arviointiperusteina ovat tutkimushankkeen tieteellinen taso ja merkitys tervey-
den- ja sairaanhoidon sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta.  
 
Hakuohjeissa on tarkemmat tiedot hakukriteereistä ja -menettelyistä. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta 
http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx  
 
Haku alkaa perjantaina 16.8.2019.  
Hakuaika päättyy maanantaina 16.9.2019 kello 15.45.  
 
Lisätietoja antavat työryhmien puheenjohtajat  
 
tutkimusylilääkäri Päivi Rautava (kliininen tutkimus),  
puh. 050 300 5846  
 
ja  
 
professori Helena Leino-Kilpi (palvelujärjestelmä- ja vaikuttavuustutkimus), 
puh. 050 342 4384.

http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx
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Seuraava monitieteinen sote-alan tutkijafoorumi 14.10.2019 Yliopistokeskuksessa 
 
 
Seuraava monitieteinen sote-alan tutkijafoorumi pidetään ma 14.10.2019 klo 13 – 16 Yliopistokeskuksen 
Augusti-monitoimitilassa 103 (eli pääaulan monitoimitila).  
 
Ohjelma: 
 

− Avaus 
− SoteAkatemian monialainen toiminta 

Tutkimuspäällikkö Miia Tuominen 
− Tietoa suomalaisesta lastenhoidon, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestelmistä 

Professori Katja Repo 
− Paineita valmistumisen kynnyksellä: opiskelijasta yrittäjämäiseksi minäksi 

Dosentti, yliopistolehtori Eriikka Oinonen 
− Satahyvää tutkimuspäivät 2020 

Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila ja projektikoordinaattori Vilma Wiro 
− Keskustelua ja mahdollisuus pitchata omaa tutkimusta/ajankohtaista asiaa 

(5min/tutkimus/asia) 
− Tilaisuuden päätös 

 
Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittauduthan oheisen linkin kautta viimeistään 10.10.2019: 
https://www.lyyti.in/Tutkijafoorumi_9205  
 
Tervetuloa kaikki tutkimuksesta kiinnostuneet!  
 
Kutsua saa mielellään jakaa kaikille asiasta kiinnostuneille. 
 
Lisätietoja antaa mm.  
 
Mervi Vähätalo 
mervi.vahatalo@utu.fi  
 
Mari Niemi 
mari.niemi@satasairaala.fi  
 
 
Ennakkotietoa Satasairaalan rahoitushausta 
 
 
Satakunnassa on v. 2019 tutkimusrahoituksesta vielä yksi oma ns. klinikka-rahoituksen haku, jonka ha-
kuaika päättyy 18.10.2019. Tästä tulee tarkempaa tietoa myöhemmin.  
 
Satakunnan tutkimusrahoituksen hakulomakkeet ja ohjeet on päivitetty. Uudet lomakkeet julkaistaan 
viimeistään elokuun 2019 aikana Satasairaalan internet-sivuilla 
(http://www.satasairaala.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx).  
Satakunnan omissa ns. klinikkahauissa käytetään jatkossa uusittuja lomakkeita.

https://www.lyyti.in/Tutkijafoorumi_9205
mailto:mervi.vahatalo@utu.fi
mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
http://www.satasairaala.fi/tutkijoille/valtion-tutkimusrahoitus/Sivut/default.aspx
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Kampus-sote-hankkeen toiminta syksyllä 
 
 
Tervetuloa mukaan kehittämään satakuntalaista hyvinvointia ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspal-
veluita yhteistyössä yliopistojen tutkijoiden ja opiskelijoiden, julkisten sote-toimijoiden, yritysten ja yhdis-
tysten kanssa.  
 
Merkitse kalenteriisi hankkeen workshopit syksyllä 2019: 
 
17.9.2019 klo 8.30 -12 Workshop: Gaming Meets X -haaste! 
29.10.2019   Workshop: Ideoista tuotteiksi 
 
Lue lisää Kampus-sote –hankkeesta osoitteessa https://sites.tuni.fi/kampussote/  
 
Lisätiedot: 
Elina Patana 
Projektiasiantuntija, Kampus-SOTE –hanke (EAKR 2018-2020), Tampereen yliopisto, Pori 
elina.patana@tuni.fi, puh. 050 318 7786 
 
 
SOTEUTTAMO 15.10.2019 
 
 
Tampereen yliopiston (SOC) ASTe- ja Kampus-Sote –hankkeet  sekä Turun yliopiston kauppakorkeakou-
lun KumppanuusAkatemia –hanke kutsuvat Sinut ja verkostosi Satakunnan seuraavaan Soteuttamoon 
15.10 klo 12.00-16.00 Porin yliopistokeskukseen! 
 
Tilaisuus on tarkoitettu yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin toimijoille sekä kaikille hyvinvointipalve-
luiden kehittämisestä kiinnostuneille.  
 
Soteuttamo on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen ja kehittämisen työkalupakki. Se tuo tule-
vaisuuden tekijät niin sote-alalta kuin muiltakin aloilta yhteen edistämään ekosysteemiajattelua ja 
luomaan uudenlaisia kumppanuuksia.  
  
Tilaisuuden teemana on tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tuottaminen yhteistyössä eri toimijoiden 
kesken. 
Tapahtuman tiedot löydät viestin liitteestä tai osoitteesta 
https://ucpori.fi/?action=getcontent&type=viewevent&eventid=59  
  
Ilmoittaudu mukaan 8.10.2019 mennessä: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=7904  
 
Lisätiedot: 
 
Eveliina Kaukkila 
Projektipäällikkö  
ASTe - Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) 
eveliina.kaukkila@tuni.fi  
p. 050 318 2136

https://sites.tuni.fi/kampussote/
mailto:elina.patana@tuni.fi
https://ucpori.fi/?action=getcontent&type=viewevent&eventid=59
https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=7904
mailto:eveliina.kaukkila@tuni.fi
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ENNAKKOTIEDOTE: Satahyvää -tutkimuspäivä 21.1.2020  
 
 
Satahyvää - Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen katselmus   
21.1.2020, Porin yliopistokeskus  
 
Satahyvää-katselmus kokoaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, ter-
veys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyötä. Päätavoitteena on tehdä näkyväksi alueen tut-
kimusta ja tutkimuksen teon mahdollisuuksia sekä käytännön kehittämisen tuloksia. Tilaisuuden järjestää 
Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet/SOC) Porin yksikkö yhdessä Satakunnan ammattikorkeakou-
lun kanssa.  
 
Pääpuhujat:  

− Juho Saari, VTT, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopiston 
− yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani   
− Minna Harjula, FT, dosentti, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto   
− Heidi Luotolahti-Pitkäranta, LL, Porin perusturvan ylilääkäri  

 
Kutsumme koolle Satakunnassa toimivia sekä Satakuntaa ja satakuntalaista väestöä käsitteleviä sosi-
aali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyön asiantuntijoita. Tutkimuspäivän abstrakti-
haku avataan elokuussa 2019.   
 
Kiinnostuksen kohteina voivat olla esimerkiksi:  

− Sosiaali- ja terveyspolitiikka  
− Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujärjestelmä, palvelujen käyttö sekä palvelukokemukset ja 

-tarpeet  
− Väestön fyysinen ja psyykkinen terveys ja hyvinvointi   
− Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen asiantuntijuus, työmenetelmät ja osaamisen kehittäminen  
− Hyvinvointi- ja terveysteknologia sekä digitalisaatio  
− Osallisuus, syrjäytyminen ja sosiaaliset suhteet  
− Eletty ja koettu hyvinvointi  

 
Osana tutkimuskatselmusta järjestetään monitieteisiä työryhmiä, joissa on mahdollista esitellä omaa 
tutkimusta tai kehittämishanketta. Myös väitöskirjatutkijat ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyt-
teitään esittelevät opiskelijat ovat tervetulleita työryhmiin. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia 
tutkimuspäivän työryhmien teemoista. 
 
Tapahtuman verkkosivut julkaistaan kesän 2019 aikana.  
Tutkimuspäivä on osallistujille maksuton.  
 
Tervetuloa!  
 
Yhteystiedot:   
 
Tampereen yliopisto (yhteiskuntatieteet/SOC) Porin yksikkö:  
Eveliina Kaukkila, YTM, projektipäällikkö, ASTe-hanke (ESR)  
eveliina.kaukkila@tuni.fi   
050  318 2136   
 
Elina Patana, YTM, projektiasiantuntija, Kampus-Sote –hanke (EAKR)  
elina.patana@tuni.fi    
050 318 7786  
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu: 
Sari Merilampi, TkT, Hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmän vetäjä 
sari.merilampi@samk.fi  
044 710 3171

mailto:eveliina.kaukkila@tuni.fi
mailto:elina.patana@tuni.fi
mailto:sari.merilampi@samk.fi
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Lääke-, hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta tukevien säätiöiden ja rahastojen  
hakuaikoja syys - lokakuu 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 terveystie-
teiden hauista: 
 
Rahoittajan nimi Rahoitushaun nimi Haku päättyy 
Instrumentariumin tiedesäätiö Juhlavuoden 2020 apurahat  9.9.2019 
Orionin Tutkimussäätiö Apurahat vuodelle 2020  10.9.2019 
Victoriastiftelsen Studiestipendier för år 2020  12.9.2019 
Paulon Säätiö Lääketieteen apurahat  15.9.2019 
Säätiöiden post doc -pooli Apurahat  15.9.2019 
Einar och Karin Stroems stiftelse Einar och Karin Stroems stiftelse - understöd för medi-

cinsk forskning  

16.9.2019 

Työsuojelurahasto Tutkimusmäärärahat ;  16.9.2019 
Työsuojelurahasto Tiedotus- ja koulutusmäärärahat  16.9.2019 
Gunvor Plantings Fond Stipendier för studier i Sverige  16.9.2019 
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö Apurahat vuodelle 2020  16.9.2019 
Suomalaisen Tiedeakatemian Vilho, Yrjö ja Kalle 
Väisälän rahasto 

Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahahaku  23.9.2019 

Yrjö Jahnssonin säätiö sr Apurahat  27.9.2019 
Aarne Koskelon säätiö sr Apurahat  30.9.2019 
Paavo Nurmen Säätiö sr Apurahat  30.9.2019 
Kristillinen Suojakoti-säätiö Apurahat  30.9.2019 
Victoriastiftelsen Forskarstipendier för år 2020  30.9.2019 
Urheiluopistosäätiö Tutkimusapuraha 2020  30.9.2019 
Suomen tietokirjailijat ry Syksyn apurahat luovaan kirjalliseen työskentelyyn  30.9.2019 
Alkoholitutkimussäätiö Apurahat alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä raha-

pelihaittojen tutkimukseen  

30.9.2019 

Alkoholitutkimussäätiö Alkoholitutkimussäätiön matka-avustukset  30.9.2019 
Tampereen Yliopiston Tukisäätiö Nimikkorahaston apurahat  7.10.2019 
Munuaissäätiö Apurahat  10.10.2019 
K. Albin Johanssons stiftelse sr Apurahat  11.10.2019 
Työsuojelurahasto Stipendit  15.10.2019 
Suomen Kulttuurirahasto Lokakuun haku (keskusrahasto)  31.10.2019 
Tieteellisten seurain valtuuskunta Valtion avustukset kansainvälisiin konferensseihin, liikun-

tatieteellisiin konferensseihin ja kansallisiin seminaarei-
hin  

31.10.2019 

Lähde: http://www.aurora-tietokanta.fi/  

https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/instrumentariumin-tiedesaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-117-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/orionin-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-vuodelle-2018-3-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/victoriastiftelsen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/studiestipendier-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/paulon-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/laaketieteen-apurahat-3-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/saatioiden-post-doc-pooli/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-238-2-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/einar-och-karin-stroems-stiftelse/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/understod-for-medicinsk-forskning-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/understod-for-medicinsk-forskning-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusmaararahat-5-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tiedotus-ja-koulutusmaararahat-8-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/gunvor-plantings-fond/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendier-for-studier-i-sverige-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/paivikki-ja-sakari-sohlbergin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-369-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/vilho-yrjo-ja-kalle-vaisalan-rahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/vilho-yrjo-ja-kalle-vaisalan-rahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/sv-2530-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/yrjo-jahnssonin-saatio-sr/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-482-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/aarne-koskelon-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-116-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/paavo-nurmen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-490-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/kristillinen-suojakoti-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-12/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/victoriastiftelsen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/forskarstipendier-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/urheiluopistosaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapuraha-2018-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-tietokirjailijat-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/sv-1407-2-2-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-alkoholi-ja-huumetutkimukseen-seka-rahapelihaittojen-tutkimukseen-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-alkoholi-ja-huumetutkimukseen-seka-rahapelihaittojen-tutkimukseen-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apuraha-9-2-2-3-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tampereen-yliopiston-tukisaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/nimikkorahaston-apurahat-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/munuaissaatio-njurstiftelsen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-122-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/k-albin-johanssons-stiftelse/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendierunderstod-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendit-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-kulttuurirahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/skrn-keskusrahasto-3-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tieteellisten-seurain-valtuuskunta/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin-6-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin-6-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin-6-2-2-2-2/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
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Jatkuva haku: 
 
Rahoittaja nimi Rahoitushaku 
Avohoidon Tutkimussäätiö Tutkimusapurahat  

Reino Lahtikarin säätiö Apurahat  

Opetushallitus Finnish Government Scholarship Pool  

Opetushallitus EDUFI Fellowships  

Retina ry Tutkimusrahaston apurahat  

Työsuojelurahasto Kehittämisavustus  

Työsuojelurahasto Tuotteistusmääräraha  

Jane ja Aatos Erkon säätiö Avustukset  

Pelitoiminnan tutkimussäätiö Matka-apurahat  

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

Alkoholitutkimussäätiö Alkoholitutkimussäätiön kannustuspalkinto alko-
holiaiheisten pro gradu -töiden tekijöille  

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

Puhti Lab Oy Apuraha hyvinvointiin liittyvään tutkimukseen  

Arvo ja Lea Ylppö säätiö Matka-apurahat  

Lähde: http://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/).   
 
 
Auria Biopankki on myös satakuntalaisten biopankki 
 
 
Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sai-
raanhoitopiirit. Biopankki perustettiin vuonna 2012, ja keväällä 2014 se sai toimiluvan Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta. Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen biopankki. 
Auria Biopankki sijaitsee Turussa Tyksin ja Turun yliopiston yhteydessä. 
 
Auria Biopankissa on noin miljoona ihmisperäistä näytettä. Merkittävä osa näytteistä on syöpänäyttei-
tä. Biopankkien näytteet kerätään tavanomaisten terveydenhuollon ja lääketieteellisten tutkimusten 
yhteydessä. Ne säilötään biopankkiin odottamaan hetkeä, jolloin niitä tarvitaan tutkimuksessa. 
 
Näytteet luovutetaan tutkimukseen pääsääntöisesti koodattuina, eli yksittäisen näytteenantajan henki-
löllisyys ei ole tunnistettavissa. Tutkimuksen päätyttyä kerätty raakadata tai näytekohtaiset analysoidut 
tulokset palautetaan biopankkiin. Näin näytteeseen liitetty tieto ”kasvaa korkoa”. Tämän jälkeen näy-
tettä tai siitä saatua tutkimustietoa voidaan käyttää tulevissa tutkimuksissa. Auria Biopankin näytteisiin 
on liitetty potilastietojärjestelmistä poimittuja kliinisiä tietoja. 
 
Biopankkiin talletettu tieto hyödyttää monenlaista tutkimusta. Auria biopankki on myös satakuntalais-
ten tutkijoiden käytettävissä. Biopankin asiantuntijat antavat tietoa ja avustavat mielellään tutkijoita. 
 
Lue lisää biopankista: https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi  
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YHTYMÄHALLINTO 
 

 

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 1.–2.10.2019 -  
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2019 
 
 
Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon tutkijaverkosto järjestää kansalliset Vaikuttavuuden tutki-
muksen päivät 2019 Kuopion kampuksella 1.–2.10.2019. Tapahtuma tarjoaa monitieteisen keskustelu-
foorumin alan tutkijoille ja asiantuntijoille sekä jokaiselle, joka kokee tarvitsevansa työssään uusinta tut-
kimustietoa vaikuttavuudesta. Tutkimuspäivien pääteema on Voimavaroja ja laatua vaikuttavuudes-
ta. 
 
Pääpuhujiksi saapuvat professori Bent Greve (University of Roskilde), professori Martin Knapp (London 
School of Economics and Political Science), professori ja arviointijohtaja Pekka Rissanen (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos) sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Keynote-puhujia ovat mm. 
professorit Anssi Keinänen, Hanna Kuusisto, Janne Martikainen ja apulaisprofessori Anna- 
Maija Tolppanen Itä-Suomen yliopistosta. 
 
Ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu 1.5.2019 ja päättyy 1.9.2019. Vaikuttavuuden tutkimuksen 
päivien osallistumismaksu on 75/100 euroa (yksi päivä/kaksi päivää) ja perusopiskelijoille 30/50 euroa. 
Tervetuloa mukaan keskustelemaan, kuulemaan ajankohtaista tutkimustietoa vaikuttavuudesta ja 
verkostoitumaan asiantuntijoiden kanssa!  
 
Lisätietoa ohjelmasta, puhujista ja ilmoittautumisesta: www.uef.fi/vaikuttavuuden-talo.  
 
Ilmoittautuminen Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville 2019 osoitteessa: 
https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=1148-T_1148-1214  
 
 
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  
 
 
Tutustu TurkuCRC:n palveluihin 
 
 
TurkuCRC:n palvelut ovat myös satakuntalaisten tutkijoiden käytettävissä. 
 
TurkuCRC:n sivuilta löytyy hyviä ohjeita tutkimustoimintaan liittyen: http://www.turkucrc.fi/  
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http://www.turkucrc.fi/
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