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Tiedote tutkijoille 
 
 
 

Satasairaalan vuoden viimeinen tutkimusrahoitushaku on avoinna  
 
 
Satasairaalan vuoden 2020 viimeinen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tutki-
mukseen on avoinna. Hakuaika päättyy 5.11.2020. 
 
Hakemukset toimitetaan sähköpostilla tutkimushanketyöryhmän sihteerille: 
 
mari.niemi@satasairaala.fi   
 
Sähköpostin otsakkeena tulee olla tutkimusrahoitushaku. 
 
Hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.satasairaala.fi/tutkimus/valtion-tutki-
musrahoitus/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. 
 
 
TKI-toiminnan tapahtumat 
 
 
Satakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tapahtumista tiedotetaan erikseen, 
kun syksyn tilanne ja ohjelmat selviävät. Suunnitelmissa on mm. järjestää vielä tämän vuoden 
puolella monitieteinen sote-alan tutkijafoorumi etäyhteyksiä hyödyntäen. Tilaisuuksien järjes-
tämisessä otetaan huomioon vallitseva epidemiatilanne ja sitä koskeva ohjeistus. 
 
 

Koulutusta tutkijoille ja tutkimushoitajille 
 
 
HUSin eettisten toimikuntien etäseminaari järjestetään 29.10.2020 klo 14.30 -16.30. Seminaariin voi osal-
listua linkistä: https://vimeo.com/453239428  
 
Seminaarin tallenne on katsottavissa 2.11.2020 lähtien osoitteessa: https://vi-
meopro.com/user39826906/husin-eettisten-toimikuntien-seminaari-torstai-29102020-klo-1430-1630  
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Yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen voi hakea rahoitusta lokakuussa – 
tutkimuksen painopisteet on määritelty 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että syyskuun alussa tuli voimaan sosiaalihuoltolain 
muutos, jonka myötä valtion tutkimusrahoitusta saa myös yliopistotasoiseen sosiaalityön tutki-
mukseen. Lakimuutos vahvistaa sosiaalihuollon tutkimusperusteisuutta ja siten sosiaalihuollon 
käytäntöjen vaikuttavuutta. 
 
Tutkimusrahoituksen käyttöä on tarkennettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella: Sosiaali- 
ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta (605/2020)  
 
Vuodelle 2020 määritellyt sosiaalityön tutkimuksen painopisteet ovat: 
 

• sosiaalityö sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksien ja palveluiden järjestelmässä; 
• sosiaalityön työmenetelmät; 
• sosiaalityön vaikuttavuus; 
• erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteet ja palvelutarpeet; 
• ennakoiva, ehkäisevä ja rakenteellinen sosiaalityö sekä innovaatiot sosiaalityössä; 
• asiakkaiden osallisuus ja toimijuus sosiaalityössä. 

 
Tutkimusrahoituksen haku avautuu lokakuussa 2020. Hakemukset vastaanottaa STM, joka te-
kee lopulliset päätökset rahoituksista. Rahoitusta voivat hakea mm. yliopistot, ammattikor-
keakoulut tai järjestöt, kunhan hakemus täyttää yliopistotasoisen tutkimuksen tieteelliset kri-
teerit. Vuoden 2020 talousarviossa yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen määräaha on 4 
miljoonaa euroa.   
 
Myös valtakunnallinen sosiaalityön tutkimuksen arviointiryhmä asetetaan lokakuussa. Sen teh-
tävänä on ehdottaa tutkimustoiminnan painoalueita ja tavoitteita seuraavalle vuodelle sekä 
seurata ja arvioida rahoitusta saaneiden hankkeiden toteutumista. 
 
Lisätietoja: 
 
Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM, p. 0295 163 492, etunimi.sukunimi@stm.fi 
 
 
Tyksin koulutus- ja tutkimussäätiön sekä Anne ja Rauno Puolimatkan Säätiön 
apurahat haettavissa 
 
 
Tyksin koulutus- ja tutkimussäätiön sekä Anne ja Rauno Puolimatkan Säätiön apurahojen hakuaika 
päättyy 31.10.2020 klo 15.00. Lisätiedot: http://www.tykssaatio.fi 
 
 

TYKS-säätiön tutkimusyksikkö tarjoaa nuorelle kliinisille tutkijalle työskentelytilaa 
 
 
TYKS-säätiön tutkimusyksikkö tarjoaa nuorelle kliinisille tutkijalle työskentelytilan Tyksin välittömästä lähei-
syydestä viikosta vuoteen. Lisätietoja: http://www.tykssaatio.fi 
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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 rekisterinpi-
täjältä. 
 
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: https://www.satasairaala.fi/tutki-
mus/satakunnan-sairaanhoitopiirin-tutkimusluvat  
  
 

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/
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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  
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