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Tiedote tutkijoille 
 
 
Satahyvää -tutkimuspäivä 21.1.2020  
 
 
Ensimmäinen maakunnallinen Satahyvää-tutkimuspäivä kokoaa yhteen Satakunnassa tehtä-
vää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämis-
työtä. Päätavoitteena on tehdä näkyväksi alueen tutkimusta ja tutkimuksen teon mahdolli-
suuksia sekä käytännön kehittämisen tuloksia.  
 
Tilaisuuden abstraktihaku on avoinna. Ilmoittautuminen käynnistyy 1.11.2019. 
Tervetuloa mukaan kaikki tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet! 
 
Lisätiedot: https://research.tuni.fi/satahyve/  
 
 
Seuraava monitieteinen sote-alan tutkijafoorumi keväällä 2020 SAMKissa 
 
 
Seuraava monitieteinen sote-alan tutkijafoorumi pidetään keväällä 2020 SAMKissa.  
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan loppuvuonna.  
 
Tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet saavat ehdottaa puheenvuoroja tai teemoja foorumin 
ohjelmaan. Lisätiedot: Anne Kärki (anne.karki@samk.fi)  
 
 
Auria Biopankki on satakuntalaisten biopankki 
 
 
Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaa-
san sairaanhoitopiirit. Biopankki sai keväällä 2014 toimiluvan Valviralta. Auria Biopankki on 
Suomen 1. 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. 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  

https://research.tuni.fi/satahyve/
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Lääke-, hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta tukevien säätiöiden ja rahastojen  
hakuaikoja marras-joulukuu 2019 
 
 
SATSHP:n tutkimushanketyöryhmä kannustaa tutkijoita ja tutkimusryhmiä hakemaan tutkimus-
rahoitusta erilaisilta tutkimusta tukevilta säätiöiltä ja rahastoilta.  
Ohessa lista joistakin avoinna olevista biolääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, hoi-
totieteen, kansanterveystieteen, kliinisen lääketieteen, lääketieteen bioteknologian, neurotie-
teiden tai terveystieteiden hauista: 
 
Rahoittajan nimi Rahoitushaun nimi Haku päättyy 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö MLL:n tutkimussäätiön apuraha  12.11.2019 
Valon Vuoksi – Annen, Katrin ja Tiinan muisto ry Apuraha  15.11.2019 
Sigrid Juséliuksen Säätiö 1-3-vuotiset apurahat  28.11.2019 
Sigrid Juséliuksen Säätiö Visiting professor  28.11.2019 
U.S. Embassy Helsinki American Studies Scholarship  29.11.2019 
Svenska Kulturfonden Stipendier och bidrag  30.11.2019 
Magnus Ehrnroothin säätiö Magnus Ehrnroothin säätiön apurahat 2020  30.11.2019 
Vatsatautien tutkimussäätiö Apurahat  4.12.2019 
Fulbright Suomi -säätiö ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow Program  8.12.2019 
Fulbright Suomi -säätiö ASLA-Fulbright Research Grant for a Senior Scholar  8.12.2019 
Fulbright Suomi -säätiö ASLA-Fulbright Research Grant for a Junior Scholar  8.12.2019 
Turun Suomalainen Yliopistoseura ry Valto Takalan rahaston apurahat  11.12.2019 
Tampereen kaupungin Tiederahasto Tiedeapuraha  28.12.2019 
Diabetes Wellness Suomi säätiö Project Grants  31.12.2019 
Biocodex Microbiota Foundation Gut Microbiota in Human Health and Disease  31.12.2019 

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

https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/mannerheimin-lastensuojeluliiton-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapurahat-12-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/valon-vuoksi-annen-katrin-ja-tiinan-muisto-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/en-245-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sigrid-juselius-stiftelse-sigrid-juseliuksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/1-3-vuotiset-apurahat-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sigrid-juselius-stiftelse-sigrid-juseliuksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/visiting-professor-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/u-s-embassy-helsinki/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/american-studies-scholarship/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/svenska-kulturfonden/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendier-och-bidrag-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/magnus-ehrnroothin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/magnus-ehrnroothin-saation-apurahat-2020/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/vatsatautien-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-124-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-pre-doctoral-research-fellows-stipendi-4-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-research-grant-for-a-senior-scholar-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-research-grant-for-a-junior-scholar-3-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/turun-suomalainen-yliopistoseura-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/valto-takalan-rahaston-apurahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tampereen-kaupungin-tiederahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tiedeapuraha-5-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/diabetes-wellness-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/project-grants/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/biocodex-microbiota-institution/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/gut-microbiota-in-human-health-and-disease/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/avohoidon-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapurahat-40/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/reino-lahtikarin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-388/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/opetushallitus/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/finnish-government-scholarship-pool/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/opetushallitus/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/cimo-fellowships/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/retina-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusrahaston-apurahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/sv-1398/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tuotteistusmaararaha/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/jane-ja-aatos-erkon-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/avustukset/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/pelitoiminnan-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apurahat-rahapelitutkimuskonferensseihin/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/satakuntaliitto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut-aikoseka-kestavaa-kasvua-ja-tyota-rakennerahasto-ohjelma/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut-aikoseka-kestavaa-kasvua-ja-tyota-rakennerahasto-ohjelma/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut-aikoseka-kestavaa-kasvua-ja-tyota-rakennerahasto-ohjelma/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/alkoholitutkimussaation-kannustuspalkinto-alkoholiaiheisten-pro-gradu-toiden-tekijoille-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/alkoholitutkimussaation-kannustuspalkinto-alkoholiaiheisten-pro-gradu-toiden-tekijoille-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/antti-murto-palkinto-rahapelihaittojen-tutkimukseen-liittyvasta-pro-gradu-tyosta/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/antti-murto-palkinto-rahapelihaittojen-tutkimukseen-liittyvasta-pro-gradu-tyosta/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/puhti-lab-oy/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apuraha-hyvinvointiin-liittyvaan-tutkimukseen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/arvo-ja-lea-ylppo-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apurahat-14-2/
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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/).   
 
 
Tutkimusluvat ja ohjeet 
 
 
Muistutus tutkijoille, että kaikkeen Satasairaalassa tehtävään tieteelliseen tutkimukseen, opinnäytetöi-
hin sekä mm. rekisteritietojen käyttöön tutkimuksessa tai laadun kehittämisessä tulee olla sairaanhoito-
piirin asianomainen lupa.  
 
Lupalomakkeet löytyvät sairaanhoitopiirin internet-sivuilta: http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-
ja-ohjeet/Sivut/default.aspx  
 
 
Tutustu ja hyödynnä TurkuCRC:n palveluita 
 
 
TurkuCRC:n palvelut ovat myös satakuntalaisten tutkijoiden käytettävissä. 
TurkuCRC:n sivuilta löytyy hyviä ohjeita tutkimustoimintaan liittyen: http://www.turkucrc.fi/  
 
 
 
 

http://www.saatiopalvelu.fi/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.suomenakatemia.fi/
http://www.businessfinland.fi/
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/
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/

