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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 on käynnissä! 
Tervetuloa mukaan kaikki tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet! 
 
Lisätiedot: https://research.tuni.fi/satahyve/  
 
 
Soteuttamo 22.1.2020 
 
 
Tervetuloa Eettisyys, vastuullisuus ja kumppanuus sotehy-palveluissa -soteuttamoon 22.1.2019 
klo 8:30 - 11:30 Porin Yliopistokeskuksella. 
 
Tilaisuus on tarkoitettu yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin toimijoille sekä kaikille hyvin-
vointipalveluiden kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuuden tavoitteena on verkottaa hyvin-
vointialan toimijoita yli sektorirajojen.  
 
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. Yhdessä valmistaudumme tulevaan 
asiakas-ja kilpailukyky-näkökulmasta.  
 
Varaa aika kalenteristasi ja ilmoittaudu jo nyt! https://urly.fi/1mlU  
 
 

Seuraava monitieteinen sote-alan tutkijafoorumi alkuvuonna 2020 SAMKissa 
 
 
Seuraava monitieteinen sote-alan tutkijafoorumi pidetään keväällä 2020 SAMKissa.  
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet saavat ehdottaa puheenvuoroja tai teemoja foorumin 
ohjelmaan. Lisätiedot: Anne Kärki (anne.karki@samk.fi)  
 
 

https://research.tuni.fi/satahyve/ilmoittautuminen/
https://research.tuni.fi/satahyve/
https://urly.fi/1mlU
mailto:anne.karki@samk.fi


Tiedote tutkijoille 9/2019  2 (6) 
19.12.2019 

YHTYMÄHALLINTO 
 

 

Satasairaalan v. 2020 ensimmäinen tutkimusrahoitushaku aukeaa 
 
 
Satasairaalan vuoden 2020 ensimmäinen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden 
tutkimukseen on avoinna. Hakuaika päättyy 7.2.2020. 
 
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 tu-
levan pakollisen rahoitussuunnitelma-lomakkeen. 

− Väitöskirjaa valmistelevat käyttävät C-lomaketta. 
 
Molempien lomakkeiden täyttöavuksi on tehty ohjeet, joihin kannattaa tutustua. 
 
 

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 näytteenantajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Tutkimuksen päätyttyä kerätty 
raakadata tai näytekohtaiset analysoidut tulokset palautetaan biopankkiin. Näin näyttee-
seen liitetty tieto ”kasvaa korkoa”. Tämän jälkeen näytettä tai siitä saatua tutkimustietoa voi-
daan 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  
 
 

mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/valtion-tutkimusrahoitus/hakulomakkeet
https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi


Tiedote tutkijoille 9/2019  3 (6) 
19.12.2019 

YHTYMÄHALLINTO 
 

 

Fingenious® – ikkuna suomalaiseen biopankkiaineistoon ja biolääketieteelli-
seen tutkimukseen 
 
 
Julkaisuvapaa 18.12.2019 
 
Suomalainen biopankkitutkimus uudistuu ja tähtää kansainvälisiin läpimurtoihin sairauksien 
ennaltaehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa. Digitaalisen Fingenious-palvelun avulla tutkija 
voi tehdä nopean esikartoituksen selaamalla biopankkien kokoelmia ja tavoittaa yhdellä 
esiselvityspyynnöllä kaikki Suomen julkiset biopankit. Palvelun pyrkimyksenä on edistää lääke-
tieteen tutkimusta maailmanlaajuisesti. 
 
Fingenious on Biopankkien Osuuskunta Suomen (FINBB) hallinnoima innovatiivinen digitaali-
nen palvelu, jonka piirissä ovat kaikki Suomen julkiset biopankit. Näitä ovat sairaalabiopankit 
(Auria Biopankki, Helsingin Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Pohjois-
Suomen biopankki Borealis, ja Tampereen Biopankki) sekä THL Biopankki.  
 
Kotimaisen Fingenious-palvelun päätavoitteina on tuoda Suomen korkealuokkainen 
biopankkitoiminta ja -aineisto helposti tutkijan saataville, edistää tutkimus- ja tuotekehitystä 
globaalisti sekä parantaa Suomen kilpailukykyä tutkimusympäristönä. 
 
Nyt lanseerattava Fingenious Catalogue on tutkijoille maksuton digitaalinen esikartoitustyöka-
lu, joka mahdollistaa näytekokoelmien tilastotason selaamisen nopealla ja yksinkertaisella 
haulla antaen näin kattavan kokonaiskuvan biopankkien tarjonnasta. Näytekokoelma kas-
vaa ja monipuolistuu biopankkiemme toiminnan seurauksena. 
 
Fingenious Feasibility -työkalun avulla tutkija voi tavoittaa kaikki julkiset biopankit yhdellä 
esiselvityspyynnöllä, ja Fingenious Access -työkalun kautta voi jättää luovutuspyynnön kaikkiin 
sairaalabiopankkeihin. Hakemuksen etenemistä voi seurata ajantasaisesti ja hankkeen kus-
tannusarvio toimitetaan esiselvitys- ja luovutusprosessin aikana. Harmonisoitujen prosessien ja 
lomakkeiden ansiosta tutkimuksen käynnistäminen on vaivatonta ja nopeaa. 
 
Fingenious-palvelu on saatavilla osoitteessa www.fingenious.fi sekä FINBB:n ja partneri-
biopankkien verkkosivuilla. 
 
Fingenious lyhyesti: 

− Kaikki suomalaiset julkiset biopankit tavoitettavissa yhdellä hakemuksella 
− Nopeuttaa ja helpottaa tutkijan asiointia sekä edistää lääketieteen tutkimusta 
− Parantaa Suomen kilpailukykyä tutkimusympäristönä 

 
Tiedusteluihin vastaa FINBB:n toimitusjohtaja Marco Hautalahti: marco.hautalahti@finbb.fi,  
+ 358 40 049 3613.  
 
 

http://www.fingenious.fi/
mailto:marco.hautalahti@finbb.fi
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Lääke-, hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta tukevien säätiöiden ja rahastojen  
hakuaikoja tammi-helmikuussa 2020 
 
 
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 
Säätiöiden post doc -pooli Apurahat  15.1.2020 

Työsuojelurahasto Stipendit  15.1.2020 

Osk. Huttusen säätiö sr Osk. Huttunen Fellow –apuraha lukuvuodelle 2020–2021  15.1.2020 

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen tutkimus- ja 
koulutusrahasto 

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen apuraha  31.1.2020 

Maud Kuistilan Muistosäätiö Henkilökohtaiset apurahat  31.1.2020 

Diabetestutkimussäätiö Apurahat diabetestutkimukseen  31.1.2020 

Psykiatrian Tutkimussäätiö Psykiatrian Tutkimussäätiön apurahat  31.1.2020 

Alfred Kordelinin säätiö Suuret kulttuurihankkeet  31.1.2020 

Alfred Kordelinin säätiö Kaupunki- ja kohderahastot  31.1.2020 

Alli Paasikiven Säätiö Alli Paasikiven Säätiön tutkimusapurahat 2020  1.2.2020 

Aarne ja Aili Turusen säätiö Tutkimusapurahat  7.2.2020 

Suomen Kulttuurirahasto SKR:n Satakunnan rahasto, tammikuun haku  10.2.2020 

Suomen Kulttuurirahasto SKR:n Varsinais-Suomen rahasto, tammikuun haku  10.2.2020 

Kansaneläkelaitos Tutkimusrahoitus kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja 
sairausvakuutusta koskevan tutkimuksen tekemiseen  

14.2.2020 

Sydäntutkimussäätiö Soisalo-palkinto  15.2.2020 

Emil Aaltosen Säätiö Apurahat  15.2.2020 

Työsuojelurahasto Tiedotus- ja koulutusmäärärahat  17.2.2020 

Työsuojelurahasto Tutkimusmäärärahat  17.2.2020 

Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö Silmätautien tutkimusapurahat  24.2.2020 

Niilo Helanderin Säätiö Apurahat 2020  28.2.2020 

Suomen termoanalyysin ja kalorimetrian yhdistys 
FinTAC ry 

Matka-apuraha tohtorikoulutettavalle  28.2.2020 

Alkoholitutkimussäätiö Alkoholitutkimussäätiön matka-avustukset  28.2.2020 

Tieteellisten seurain valtuuskunta Valtion avustukset kansainvälisiin konferensseihin, liikun-
tatieteellisiin konferensseihin ja kansallisiin seminaareihin  

29.2.2020 

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa 
r.f. 

Understöd  29.2.2020 

Hengityssairauksien tutkimussäätiö Apurahat  29.2.2020 

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

https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/saatioiden-post-doc-pooli/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-238-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendit-4/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/osk-huttusen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/osk-huttunen-fellow-apuraha-lukuvuodelle-2020-2021/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-farmaseuttisen-yhdistyksen-tutkimus-ja-koulutusrahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-farmaseuttisen-yhdistyksen-tutkimus-ja-koulutusrahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/suomen-farmaseuttisen-yhdistyksen-apuraha/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/maud-kuistilan-muistosaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/henkilokohtaiset-apurahat-3-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/diabetestutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-diabetestutkimukseen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/psykiatrian-tutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/psykiatrian-tutkimussaation-apurahat-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alfred-kordelinin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/suuret-kulttuurihankkeet-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alfred-kordelinin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/kaupunki-ja-kohderahastot/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alli-paasikiven-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/alli-paasikiven-saation-tutkimusapurahat-2020/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/aarne-ja-aili-turusen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapurahat-26-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-kulttuurirahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/skrn-satakunnan-rahasto-tammikuun-haku/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-kulttuurirahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/skrn-varsinais-suomen-rahasto-tammikuun-haku/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/kansanelakelaitos/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusrahoitus-kuntoutusta-sairauksien-ehkaisya-ja-sairausvakuutusta-koskevan-tutkimuksen-tekemiseen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusrahoitus-kuntoutusta-sairauksien-ehkaisya-ja-sairausvakuutusta-koskevan-tutkimuksen-tekemiseen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sydantutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/soisalo-palkinto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/emil-aaltosen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-18/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tiedotus-ja-koulutusmaararahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusmaararahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/mary-ja-georg-c-ehrnroothin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/silmatautien-tutkimusapurahat-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/niilo-helanderin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-226-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fintac-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fintac-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apuraha-tohtorikoulutettavalle/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apuraha-9-2-2-3-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tieteellisten-seurain-valtuuskunta/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/medicinska-understodsforeningen-liv-och-halsa-r-f/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/medicinska-understodsforeningen-liv-och-halsa-r-f/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/understod-4/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/hengityssairauksien-tutkimussaatio-hes-en/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-16/
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. Tie-
dot löytyvät vielä kootusti osoitteesta: http://www.saatiopalvelu.fi/ tai http://www.aurora-
tietokanta.fi/.   
 
Tutkijoita kehotetaan seuraamaan myös Suomen Akatemian (www.suomenakatemia.fi), Bu-
siness Finlandin (www.businessfinland.fi) tutkimushakuja ja EU-komission rahoitushakuja (mm. 
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/).   
 
 

Tutkimusluvat ja ohjeet 
 
 
Muistutus tutkijoille, että kaikkeen sairaanhoitopiirissä tehtävään tieteelliseen tutkimukseen, 
opinnäytetöihin sekä mm. rekisteritietojen käyttöön tutkimuksessa tai laadun kehittämisessä 
tulee olla sairaanhoitopiirin asianomainen lupa.  
 
Lupalomakkeet löytyvät sairaanhoitopiirin internet-sivuilta: 
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx  
 
 

Tyks-erva-rahoituksen ennakkotiedot 
 
 
Ennakkotietoa Tyks-erva-alueen haun ehdollisista päätöksistä löytyy oheisesta linkistä: 
http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituspaatokset.aspx  
 

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/
http://www.saatiopalvelu.fi/
http://www.aurora-tietokanta.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.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituspaatokset.aspx
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YHTYMÄHALLINTO 
 

 

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.turkucrc.fi/
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