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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 Satasairaalan internet-osoitteesta.  
 
− 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. 
 
Huom! Tällä hetkellä doc-päätteiset dokumentit eivät tule perille. Word-dokumentit täytyy 
tallentaa joko docx- tai pdf-muodossa.  

Tutkijafoorumi 
 
 
Seuraava monitieteinen sote-alan tutkijafoorumi pidetään maanantaina 30.11.2020 klo 13 – 
15.15 teemalla ”Näyttöön perustuvan tiedon käyttöönoton ja työelämämuutoksen haasteet 
sekä mahdollisuudet”. Foorumi on avoin kaikille sote-alan tutkijoille ja tutkimuksesta kiinnostu-
neille.  
 
Foorumin järjestää Satakunnan ammattikorkeakoulu. Koronan vuoksi tilaisuus on kokonaan 
virtuaalinen. Käytössä on Teams –alusta, johon ilmoittautuneille lähetetään linkki edellisellä 
viikolla.  
 
ILMOITTAUDU viimeistään tästä linkistä 26.11.2020, niin sinulle lähetetään Teams –linkki.  
 
  

mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/valtion-tutkimusrahoitus/hakulomakkeet
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/11059/lomake.html
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Tutkijafoorumin ohjelma  
 
13:00   
Tervetuloa SataSoten Tutkijafoorumiin!  
SataSoten TKI -toiminnan ajankohtaiset uutiset 
Mari Niemi, Hankejohtaja, hanketoiminnan päällikkö, Satasairaala 
 
13:15- 13.45  
”Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen implementoinnin haasteita erikoissairaanhoi-
dossa” 
Marita Koivunen, Kehittämisylihoitaja, TtT, Dosentti Satasairaala 
 
13:45-14:15 
" Systeemisen työotteen implementointi. Tapausesimerkkinä lastensuojelu." 
Marketta Raivio, Johtava sosiaalityöntekijä Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 
 
14:15-14:30 Tauko 
 
14:30-15:15 
Ideariihi: Kehittämistyön tulosten ja tutkimusnäytön käyttöönoton edistäminen – mitä voimme tehdä 
paremmin? 

Tutkimusrahoituksen raportointi 
 
Satasairaalan tutkimusrahoitusta vuosina 2019 – 2020 saaneita muistutaan, että selvitys tutki-
musrahoituksen käytöstä on toimitettava marraskuun 2020 aikana. Selvityslomake löytyy Sata-
sairaalan internetsivuilta ja se toimitetaan hanketoiminnan päällikölle sähköpostilla: 
mari.niemi@satasairaala.fi  

Vuoden 2020 julkaisutietojen keruu 
 
 
Terveydenhuoltolain (61§) mukaan yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetään 
valtion rahoitusta erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoi-
tuksen myöntämisestä tutkimushankkeille.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut terveydenhuoltolain mukaisesti valtakunnallisen ar-
viointiryhmän, jonka tehtävänä on arvioida terveyden tutkimuksen laatua, määrää ja tulok-
sellisuutta sekä painoalueiden ja tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin perusteella jaetaan 
rahoitus erityisvastuualueille aina nelivuotiskausittain.  
 
Julkaisutiedonkeruusta saadaan tutkimustoiminnan laadun (JuFo-julkaisupisteet) ja määrän 
eräs mittari. Tyksin erityisvastuualueen tieteellisten artikkelien (julkaisujen) tallentaminen teh-
dään Julki-järjestelmään maan muiden erityisvastuualueiden mukaisesti. Näin julkaisujen tal-
lentaminen saadaan yhtenäiseksi ja vertailukelpoiseksi. Julkaisut kerätään samojen periaat-
teiden mukaan kuin edellisinäkin vuosina, koska uutta asetusta asiasta ei ole.  
 

https://www.satasairaala.fi/tutkimus/valtion-tutkimusrahoitus/hakulomakkeet
mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
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STM määrittää julkaisutietojen perusteella kullekin ervalle jaettavan VTR rahoituksen määrän! 
Siksi jokainen vertaisarvioitu artikkeli pitää saada tallennetuksi. STM haluaa tietoja myös tutki-
muksen vaikuttavuudesta. Tämä kysely tehdään ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2021, ku-
ten jo 5 vuotta on tehty. 
 
Vuonna 2020 julkaisseita tutkijoita pyydetään ystävällisesti toimittamaan julkaisutietonsa tal-
lennettavaksi yksikkönne tallentajalle. Koska kaikkien vuoden 2020 tietojen tulee olla talletet-
tuina järjestelmässä tammikuun 2021 loppuun mennessä, Satakunnan tutkijoiden tulee toimit-
taa tietonsa viimeistään 25.1.2021 mennessä.  
 
Ohje vuoden 2020 julkaisujen keruusta 
  
Julkaisutiedonkeruu koskee tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannan kannalta merkittäviä 
julkaisuja. Julkaisujen tulee täyttää seuraavat kriteerit:  
 
− Julkaisun tulee sisältää uutta, tieteellistä tai ammatillista sisältöä.  
− Julkaisu perustuu kirjoittajan tekemään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.  
− Kirjoittajalla on yhteys terveydenhuollon yksikköön.  
− Julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla (maksusta tai maksutta).  
− Lehdellä tulee olla kirjoittajasta riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää leh-

dessä julkaistavista julkaisuista.  

Tällaisia julkaisuja ovat mm. tieteellisissä lehdissä julkaistut alkuperäis- ja katsausartikkelit, pää-
kirjoitukset ja kirjeet, oppikirjat, tieteelliset ja ammatilliset kirjat (sekä erillisteokset että toimite-
tut teokset) ja niiden luvut, väitöskirjat, julkaistut konferenssiesitykset ja myönnetyt patentit.  
 
Julkaisutietojen hyväksikäytön kannalta on erittäin tärkeää, että tunnistetaan ne julkaisujen 
kirjoittajat, jotka ovat terveydenhuollon yksikön henkilökuntaa. Pääsääntönä on, kirjattavaksi 
hyväksytään vain ne julkaisut, joissa tutkijan nimi ja organisaatio esiintyvät julkaisun varsinais-
ten kirjoittajien joukossa. Konsortiokirjoittajuus (consortium) tai ryhmäkirjoittajuus (study group) 
hyväksytään, jos konsortio tai tutkimusryhmä esiintyy kirjoittajanimenä ja konsortion tai tutki-
musryhmän osallistujaluettelo ja kunkin osallistujan affliaatiot on julkaisussa purettu auki. Mikäli 
tutkijan nimi esiintyy esimerkiksi vain Acknowledgements-osiossa, julkaisua ei hyväksytä tutki-
jalle kirjattavaksi. Satasairaalan kautta tutkimusrahoitusta saaneiden tutkijoiden on merkit-
tävä tietoihin Satakunnan sairaanhoitopiirin affiliaatio. 
 
Toimittakaa tiedot sähköpostitse viimeistään 25.1.2020 mennessä 

- toimi- tai vastuualueenne johdon assistentille, jos olette Satasairaalan henkilökuntaa. 
- Satasairaalan johdon assistentti Heidi Purolalle (heidi.purola@satasairaala.fi), jos työs-

kentelette muussa organisaatiossa kuin Satasairaalassa. 

Koulutusta tutkijoille ja tutkimushoitajille 
 
 
HUSin eettisten toimikuntien seminaarin tallenne on katsottavissa 2.11.2020 lähtien.  
 

mailto:heidi.purola@satasairaala.fi
https://vimeopro.com/user39826906/husin-eettisten-toimikuntien-seminaari-torstai-29102020-klo-1430-1630
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Yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen voi hakea rahoitusta  

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. 
 
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 

Findata on uusi sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen 

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. 
Löydät lisää tietoa tietolupaviranomaisesta Findatan verkkosivuilta.  
 
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.  
 

mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi
https://www.findata.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
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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.  

Tutustu ja hyödynnä TurkuCRC:n palveluita 
 
 
TurkuCRC:n palvelut ovat myös satakuntalaisten tutkijoiden käytettävissä. 
TurkuCRC:n sivuilta löytyy hyviä ohjeita tutkimustoimintaan liittyen.  

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 satakuntalaisten tutkijoiden käytettävissä. Biopankin asiantuntijat antavat 
tietoa ja avustavat mielellään tutkijoita. Lue lisää biopankista.  

https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satakunnan-sairaanhoitopiirin-tutkimusluvat
http://www.turkucrc.fi/
https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi
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