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Satasairaalan vuoden viimeinen tutkimusrahoitushaku on avoinna  
 
 
Satasairaalan vuoden 2019 viimeinen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tut-
kimukseen on avoinna. Hakuaika päättyy 18.10.2019. 
 
Hakemukset toimitetaan joko paperimuodossa tai sähköpostilla tutkimushanketyöryhmän 
sihteerille: 
 
Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi 
Satakunnan sairaanhoitopiiri/ Keskustoimisto 
Sairaalantie 3, 28500 Pori 
 
tai 
 
mari.niemi@satasairaala.fi   
 
Hakemuslomakkeet on uusittu, ja ne löytyvät osoitteesta 
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/valtion-tutkimusrahoitus/hakulomakkeet   
 
− Post doc- ja varttuneet tutkijat käyttävät A-lomaketta sekä täyttävät myös liitteeksi tulevan 

pakollisen rahoitussuunnitelma-lomakkeen. 
− Väitöskirjaa valmistelevat käyttävät C-lomaketta. 
 
Molempien lomakkeiden täyttöavuksi on tehty ohjeet, joihin kannattaa tutustua. 
 
Koska uudet lomakkeet ja ohjeet nyt vasta ensimmäistä kertaa käytössä, otamme mielel-
lämme palautetta vastaan niiden käytettävyyteen liittyen. 

mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/valtion-tutkimusrahoitus/hakulomakkeet
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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 Yliopis-
tokeskuksen Augusti-monitoimitilassa 103 (eli pääaulan monitoimitila).  
 
Ohjelma ja muut lisätiedot: 
https://ucpori.fi/?action=getcontent&type=viewevent&eventid=58 
 
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. 
 
 
 
Valtakunnallinen selvitys TKI-toiminnasta  
 
 
Tiedoksenne ja tutustuttavaksenne selvitys innovaatioympäristöjen ja –ekosysteemien menes-
tystekijöistä, sote-alan innovaatioekosysteemien erityispiirteistä sekä julkisen sektorin roolista 
niiden kehittymisen tukena. Selvityksen on laatinut MDI Public Oy yhteistyössä Forefront Oy:n 
kanssa. Selvityksen johtopäätökset ja suositukset ovat selvityksen laatijoiden omia.  
 
Selvitys käynnistettiin osana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä osaamisen 
muutosohjelmaa, joka oli osa keväällä keskeytetyn maakunta- ja sote-uudistuksen toimeen-
panorakennetta. Uudistuksen keskeytymisestä huolimatta selvitys on ajankohtainen TKI-
politiikan kehittämistoimissa, mm. hallitusohjelman mukaisen TKI-tiekartan valmistelussa.  
 
Selvitys ja sen tapausesimerkkien pitkät kuvaukset ovat saatavilla: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161808  
 
OKM:n uutinen selvityksestä: https://minedu.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/innovaatioekosysteemien-menestystekijoita-selvitettiin  

https://ucpori.fi/?action=getcontent&type=viewevent&eventid=58
https://www.lyyti.in/Tutkijafoorumi_9205
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161808
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/innovaatioekosysteemien-menestystekijoita-selvitettiin
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/innovaatioekosysteemien-menestystekijoita-selvitettiin
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Auria Biopankki on myös satakuntalaisten biopankki 
 
 
Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaa-
san sairaanhoitopiirit. Biopankki perustettiin vuonna 2012, ja keväällä 2014 se sai toimiluvan 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta. Auria Biopankki on Suomen en-
simmäinen biopankki. Auria Biopankki sijaitsee Turussa Tyksin ja Turun yliopiston yhteydessä. 
 
Auria Biopankissa on noin miljoona ihmisperäistä näytettä. Merkittävä osa näytteistä on syö-
pänäytteitä. Biopankkien näytteet kerätään tavanomaisten terveydenhuollon ja lääketie-
teellisten tutkimusten yhteydessä. Ne säilötään biopankkiin odottamaan hetkeä, jolloin niitä 
tarvitaan tutkimuksessa. 
 
Näytteet luovutetaan tutkimukseen pääsääntöisesti koodattuina, eli yksittäisen näytteenan-
tajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Tutkimuksen päätyttyä kerätty raakadata tai näyte-
kohtaiset analysoidut tulokset palautetaan biopankkiin. Näin näytteeseen liitetty tieto ”kas-
vaa korkoa”. Tämän jälkeen näytettä 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 sata-
kuntalaisten tutkijoiden käytettävissä. Biopankin asiantuntijat antavat tietoa ja avustavat mie-
lellään tutkijoita. 
 
Lue lisää biopankista: https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi  
 
 
SOTEUTTAMO 15.10.2019 
 
 
Tampereen yliopiston (SOC) ASTe- ja Kampus-Sote –hankkeet  sekä Turun yliopiston kauppa-
korkeakoulun KumppanuusAkatemia –hanke kutsuvat Sinut ja verkostosi Satakunnan seuraa-
vaan Soteuttamoon 15.10 klo 12.00-16.00 Porin yliopistokeskukseen. 
 
Tilaisuus on tarkoitettu yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin toimijoille sekä kaikille hyvin-
vointipalveluiden kehittämisestä kiinnostuneille.  
 
Soteuttamo on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen ja kehittämisen työkalupakki. Se 
tuo tulevaisuuden tekijät niin sote-alalta kuin muiltakin aloilta yhteen edistämään ekosystee-
miajattelua ja luomaan uudenlaisia kumppanuuksia.  
  
Tilaisuuden teemana on tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tuottaminen yhteistyössä eri 
toimijoiden kesken. Tapahtuman tiedot löydät viestin liitteestä tai osoitteesta 
https://sites.tuni.fi/kampussote/tapahtumat-ja-materiaalit/15-10-2019-soteuttamo-satakunta-
kohti-parempaa-elamaa-tulevaisuuden-hyvinvointipalvelut-ja-niiden-tuottaminen-satakunta/  
  
Ilmoittaudu mukaan 8.10.2019 mennessä: 
https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=7904  
 

https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi
https://sites.tuni.fi/kampussote/tapahtumat-ja-materiaalit/15-10-2019-soteuttamo-satakunta-kohti-parempaa-elamaa-tulevaisuuden-hyvinvointipalvelut-ja-niiden-tuottaminen-satakunta/
https://sites.tuni.fi/kampussote/tapahtumat-ja-materiaalit/15-10-2019-soteuttamo-satakunta-kohti-parempaa-elamaa-tulevaisuuden-hyvinvointipalvelut-ja-niiden-tuottaminen-satakunta/
https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=7904
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Satahyvää -tutkimuspäivä 21.1.2020  
 
 
Satahyvää-tutkimuspäivä kokoaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää 
sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyötä. Päätavoitteena on tehdä 
näkyväksi alueen tutkimusta ja tutkimuksen teon mahdollisuuksia sekä käytännön kehittämi-
sen tuloksia. Tilaisuuden järjestää Tampereen yliopiston Porin yksikkö (yhteiskuntatieteet/SOC) 
yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. 
 
Tilaisuuden abstraktihaku on avoinna. Ilmoittautuminen käynnistyy 1.11.2019. 
 
Lisätiedot: https://research.tuni.fi/satahyve/ 
 
 
SOTEHY-Digisilta-hankkeen tilaisuudet Porissa marraskuussa 
 
 
SOTEHY-Digisilta-hanke järjestää marraskuussa Satakunnassa kolme tilaisuutta 
 
- DIGI-Soteuttamo 8.11.2019 klo 8.30-12.00, Sokos Hotel Vaakuna, Pori 

Ilmoittautuminen 25.10. mennessä: 
https://link.webropolsurveys.com/S/74990BAEC15C7E2D 

-  Satakunnan Digi-illat järjestetään 
o maanantaina 18.11. klo 17-20 Sokos Hotel Vaakunassa. 
o maanantaina 25.11. klo 17-20 Sokos Hotel Vaakunassa. 

 
 
TYKS-Säätiöllä on käytössään tila tutkijoiden käyttöön 
 
 
TYKS-säätiön tutkimusyksikkö tarjoaa nuorelle kliinisille tutkijalle työskentelytilan TYKSin välittö-
mästä läheisyydestä viikosta vuoteen.  
 
Kysy lisää: 
 
professori Olli Ruuskanen 
olli.ruuskanen@tyks.fi  
puh. 040 748 6250 
TYKS-säätiön tutkimusyksikkö 
Sirkkalankatu 4 
20520 Turku 

https://research.tuni.fi/satahyve/
https://link.webropolsurveys.com/S/74990BAEC15C7E2D
mailto:olli.ruuskanen@tyks.fi
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 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/  
 
 

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