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JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN YKSIKKÖ 
 

 

 

Tiedote tutkijoille 
 
 
Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2021 
valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen  
 
 
Tyksin erityisvastuualueen (erva) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain 
(1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutet-
tuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan 
sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin toiminta-alueet. 
 
Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on  

1. edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä teh-
tävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta 

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

huollossa ja muualla yhteiskunnassa. 
 
Rahoitusta voi hakea yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ohjeiden mukaisesti. Ennen lähet-
tämistä tutkijan tulee varmistaa toimintayksikkönsä johdolta, että hän voi olla organisaationsa 
osahakijana, koska lain mukaisesti rahoituksen hakijoina voivat olla Tyksin erityisvastuualueen 
terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja (Terveydenhuoltolaki, 
1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoi-
sen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 1125/2013).  
 
Hakemukset arvioidaan lääketieteen ja terveystieteen tutkimuksen asiantuntijoista koostuvis-
sa hanketyöryhmissä. Keskeisinä arviointiperusteina ovat tutkimushankkeen tieteellinen taso 
ja merkitys terveyden- ja sairaanhoidon sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannal-
ta.  
 
Hakuohjeissa on tarkemmat tiedot hakukriteereistä ja -menettelyistä. Hakuohjeet löytyvät 
osoitteesta http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx  
 
Hakuaika päättyy maanantaina 14.9.2020 kello 15.45.  
 
Lisätietoja antavat  

- tutkimusylilääkäri Päivi Rautava, puh. 050 300 5846,  
- professori Helena Leino-Kilpi, puh. 050 342 4384, ja  
- professori Matti Laato, puh 02 313 0000.  

 
 
 

http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx
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Lääke-, hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta tukevien säätiöiden ja rahastojen  
hakuaikoja elo-marraskuussa 2020 
 
 
Satasairaalan tutkimushanketyöryhmä kannustaa tutkijoita ja tutkimusryhmiä hakemaan tut-
kimusrahoitusta 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: 
 

Rahoittaja Rahoitushaku Päättyy 
Alfred Kordelinin säätiö Elokuun haku 15.8.2020 

Suomalainen Lääkäriseura Duode-
cim 

Tutkimus- ja matka-apurahoja lääketieteen koulutuk-
seen sekä apurahoja yliopistojen perusterveydenhuol-
lon koulutusyhteistyön kehittämiseen 16.8.2020 

Tellervo ja Juuso Waldenin säätiö Apurahat 24.8.2020 
Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimusrahoitus 28.8.2020 
Arvo ja Lea Ylppö säätiö Tutkimusapurahat 31.8.2020 

Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiön ja Hilja ja Pekka 
Vuorisalon rahaston apurahat 31.8.2020 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö Sairaanhoitajien koulutussäätiön apurahat 31.8.2020 
Instrumentariumin tiedesäätiö Instrumentariumin Tiedesäätiön vuoden 2021 apurahat 1.9.2020 
Orionin Tutkimussäätiö Apurahat vuodelle 2021 10.9.2020 
Säätiöiden post doc -pooli Säätiöiden post doc -pooli 15.9.2020 
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö Apurahat vuodelle 2021 15.9.2020 

Työsuojelurahasto 
Tutkimusmäärärahat 15.9.2020 
Tiedotus- ja koulutusmäärärahat 15.9.2020 

Paulon Säätiö Lääketieteen apurahat 15.9.2020 
Munuaissäätiö Munuaissäätiön apurahahaku 18.9.2020 
Suomalaisen Tiedeakatemian Vilho, 
Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahahaku 21.9.2020 
Juho Vainion Säätiö Apurahat 30.9.2020 
Yrjö Jahnssonin säätiö sr Apurahat 30.9.2020 
Paavo Nurmen Säätiö sr Apurahat syksy 2020 30.9.2020 
Suomen tietokirjailijat ry Syksyn apurahat 30.9.2020 
Urheiluopistosäätiö Tutkimusapuraha 2021 30.9.2020 
Aarne Koskelon säätiö sr Apurahat 30.9.2020 

Alkoholitutkimussäätiö 
Alkoholitutkimussäätiön matka-avustukset 30.9.2020 
Apurahat alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä rahape-
lihaittojen tutkimukseen 30.9.2020 

Silmäsäätiö Apurahat 1.10.2020 
K. Albin Johanssons stiftelse sr Apurahat 15.10.2020 

Sigrid Juséliuksen Säätiö 

Varttunut tutkija 16.10.2020 
Senior Fellowship 16.10.2020 
Fellowship 16.10.2020 
Suurapuraha 16.10.2020 

Miina Sillanpään Säätiö Tutkimusapuraha 23.10.2020 
Tieteellisten seurain valtuuskunta Valtion avustukset kansainvälisiin konferensseihin, liikun- 31.10.2020 
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https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-116-2-2-2/
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tatieteellisiin konferensseihin ja kansallisiin seminaareihin 

Sigrid Juséliuksen Säätiö 
Visiting Professor 28.11.2020 
1-3 vuotiset apurahat 28.11.2020 

Lähde: http://www.aurora-tietokanta.fi/  
 
Jatkuva haku: 
Rahoittaja nimi Rahoitushaku 
Avohoidon Tutkimussäätiö Tutkimusapurahat  

Reino Lahtikarin säätiö Apurahat  

Opetushallitus 
 

Finnish Government Scholarship Pool  

EDUFI Fellowships  

Retina ry Tutkimusrahaston apurahat  

Työsuojelurahasto 
 

Kehittämisavustus  

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 alkoholiaiheisten pro gradu -
töiden tekijöille  

Antti Murto -palkinto rahapelihaittojen tutkimukseen 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/. Sivustoja kannattaa seurata, sillä avoimia hakuja päivitetään jatkuvasti. Tutkijoi-
ta kehotetaan seuraamaan myös Suomen Akatemian (www.suomenakatemia.fi), Business 
Finlandin (www.businessfinland.fi) tutkimushakuja ja EU-komission rahoitushakuja (mm. 
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/).   
 
 

TKI-toiminnan tapahtumat 
 
 
Satakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tapahtumista tiedotetaan erikseen, 
kun syksyn tilanne ja ohjelmat selviävät. Tilaisuuksien järjestämisessä otetaan huomioon vallit-
seva epidemiatilanne ja sitä koskeva ohjeistus. 
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https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/retina-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusrahaston-apurahat/
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Findata on uusi sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen 
 
 
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. 
Löydät lisää tietoa tietolupaviranomaisesta Findatan verkkosivuilta: https://www.findata.fi/  
 
Findata on yhden luukun palvelu, joka myöntää luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen 
käyttöön silloin, kun 
- tietoja yhdistellään useammalta rekisterinpitäjältä 
- rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä tai 
- kyse on Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista 
 
Findata toimii THL:n yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta. Findatan toiminta pe-
rustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Toisiolaki mahdollis-
taa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen käytön (STM). 
 
1.4.2020 alkaen Findata on ainoa toimivaltainen viranomainen, joka voi myöntää luvat sosi-
aali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun tietoja yhdistellään usealta rekiste-
rinpitäjältä. 
 
Mikäli hakemuksessa haetaan aineistoa vain yhdeltä rekisterinpitäjältä eikä sitä ole tarkoitus 
yhdistää muiden rekisterinpitäjien aineistoihin, yksittäinen rekisterinpitäjä on toimivaltainen 
myöntämään luvan myös 1.4.2020 jälkeen. 
 
 
Satasairaalan 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. Mikäli tiedon toissijaiseen käyttöön on Finda-
tan lupa, Satasairaalan lupaa ei tarvita erikseen, mutta tieto Findatan luvasta tulee saattaa 
Satasairaalan tietoon.  
 
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/  
 

https://www.findata.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen
https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimusluvat-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx
http://www.turkucrc.fi/
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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  
 
 
 
 

https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi
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