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Tiedote tutkijoille 
 
 

Satasairaalan vuoden ensimmäinen tutkimusrahoitushaku on avoinna 
 
 
Satasairaalan vuoden 2021 ensimmäinen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden 
tutkimukseen on avoinna. Hakuaika päättyy 18.2.2021. 
 
Hakemukset toimitetaan sähköpostilla tutkimushanketyöryhmän sihteerille: mari.niemi@sata-
sairaala.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.  
 
Tutkimusta tukevien säätiöiden ja rahastojen hakuaikoja helmi - maalis-
kuu 2021 
 
 
Satasairaalan tutkimushanketyöryhmä kannustaa tutkijoita ja tutkimusryhmiä hakemaan tutki-
musrahoitusta erilaisilta tutkimusta tukevilta säätiöiltä ja rahastoilta.  
 
Ohessa listat joistakin avoinna olevista biolääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, hoi-
totieteen, kansanterveystieteen, kliinisen lääketieteen, lääketieteen bioteknologian, neurotie-
teiden tai terveystieteiden hauista.  
 

Rahoittaja Hakuilmoitus Haku päättyy 
Aarne ja Aili Turusen säätiö Tutkimusapurahat 5.2.2021 
Suomen Kulttuurirahasto SKR:n Satakunnan rahasto, tammikuun 

haku 
10.2.2021 

Glaukooma Tukisäätiö Lux Apuraha 15.2.2021 
Työsuojelurahasto Viestintämäärärahat 15.2.2021 
Työsuojelurahasto Tutkimusmäärärahat 15.2.2021 
Emil Aaltosen Säätiö Apurahat 2021 15.2.2021 
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk-
sen säätiö 

Juhlavuoden apuraha 26.2.2021 

mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/valtion-tutkimusrahoitus/hakulomakkeet
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/aarne-ja-aili-turusen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapurahat-26-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-kulttuurirahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/skrn-satakunnan-rahasto-tammikuun-haku-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/skrn-satakunnan-rahasto-tammikuun-haku-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/glaukooma-tukisaatio-lux/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apuraha-21/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/viestintamaararahat/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tyosuojelurahasto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusmaararahat-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/emil-aaltosen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-2021/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-tuberkuloosin-vastustamisyhdistyksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-tuberkuloosin-vastustamisyhdistyksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/suomen-tuberkuloosin-vastustamisyhdistyksen-saation-juhlavuoden-apuraha/
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Rahoittaja Hakuilmoitus Haku päättyy 
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyk-
sen säätiö 

Tutkimusapurahat 26.2.2021 

Sakari Alhopuron säätiö sr 
 

Lääketieteen tutkimus / Monitieteinen ym-
päristötutkimus ja luonnon monimuotoi-
suutta sekä luonnonsuojelua edistävä tutki-
mus 

28.2.2021 

Epilepsiatutkimussäätiö Apurahoja epilepsiatutkimukseen 28.2.2021 
Tieteellisten seurain valtuuskunta 
 

Valtion avustukset kansainvälisiin konfe-
rensseihin, liikuntatieteellisiin konferenssei-
hin ja kansallisiin seminaareihin 

28.2.2021 

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö Apurahat 28.2.2021 
Hengityssairauksien tutkimussäätiö Apurahat 28.2.2021 
Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimusrahoitus 28.2.2021 
Alkoholitutkimussäätiö Alkoholitutkimussäätiön matka-avustukset 28.2.2021 
Suomen MS-säätiö Apurahat 1.3.2021 
Ida Montinin Säätiö Apurahat 1.3.2021 
Väinö ja Laina Kiven säätiö Apurahat 8.3.2021 
Waldemar von Frenckells stiftelse Stipendier, belöningar och understöd 15.3.2021 
Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö Silmätautien tutkimusapurahat 22.3.2021 
Suomen tietokirjailijat ry Kevään apurahat 2021 31.3.2021 

Lähde Aurora-tietokanta 
 
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 ra-
kennerahasto-ohjelma  

Alkoholitutkimussäätiö 
 

Alkoholitutkimussäätiön kannustuspalkinto alkoholiaiheisten pro gradu -töi-
den tekijöille  

Alkoholitutkimussäätiö 
 

Antti Murto -palkinto rahapelihaittojen tutkimukseen liittyvästä pro gradu -
työstä  

Puhti Lab Oy Apuraha hyvinvointiin liittyvään tutkimukseen  

Arvo ja Lea Ylppö säätiö Matka-apurahat  

Lähde Aurora-tietokanta  
 
Lisätiedot, hakemuslomakkeet ja ohjeet hakuihin löytyvät ao. rahastojen omilta sivuilta. Tie-
dot löytyvät vielä kootusti säätiöpalvelusta tai Aurora-tietokannasta. Sivustoja kannattaa seu-
rata, sillä avoimia hakuja päivitetään jatkuvasti. Tutkijoita kehotetaan seuraamaan myös Suo-
men Akatemian, Business Finlandin tutkimushakuja ja EU-komission rahoitushakuja, mm. Hori-
sontti-ohjelmaa.  
 

https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-tuberkuloosin-vastustamisyhdistyksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-tuberkuloosin-vastustamisyhdistyksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapurahat-7/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sakari-alhopuron-saatio-sr/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/laaketieteen-tutkimus-monitieteinen-ymparistotutkimus-ja-luonnon-monimuotoisuutta-seka-luonnonsuojelua-edistava-tutkimus-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/laaketieteen-tutkimus-monitieteinen-ymparistotutkimus-ja-luonnon-monimuotoisuutta-seka-luonnonsuojelua-edistava-tutkimus-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/laaketieteen-tutkimus-monitieteinen-ymparistotutkimus-ja-luonnon-monimuotoisuutta-seka-luonnonsuojelua-edistava-tutkimus-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/laaketieteen-tutkimus-monitieteinen-ymparistotutkimus-ja-luonnon-monimuotoisuutta-seka-luonnonsuojelua-edistava-tutkimus-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/epilepsiatutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahoja-epilepsiatutkimukseen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/tieteellisten-seurain-valtuuskunta/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tieteellisten-seurain-valtuuskunta-valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tieteellisten-seurain-valtuuskunta-valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tieteellisten-seurain-valtuuskunta-valtion-avustukset-kansainvalisiin-konferensseihin-liikuntatieteellisiin-konferensseihin-ja-kansallisiin-seminaareihin/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/ella-och-georg-ehrnrooths-stiftelse/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-51/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/hengityssairauksien-tutkimussaatio-hes-en/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-50/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/kunnallisalan-kehittamissaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusrahoitus/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apuraha-9-2-2-3-2-2-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-ms-saatio-finlands-ms-stiftelse-rs/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-59/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/ida-montinin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-355-2-2-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/vaino-ja-laina-kiven-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/apurahat-60/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/waldemar-von-frenckells-stiftelse/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendier-beloningar-och-understod/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/mary-ja-georg-c-ehrnroothin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/silmatautien-tutkimusapurahat-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/suomen-tietokirjailijat-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/kevaan-apurahat-2021/
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/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.aurora-tietokanta.fi/
http://www.saatiopalvelu.fi/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.suomenakatemia.fi/
http://www.suomenakatemia.fi/
http://www.businessfinland.fi/
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/
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Kliinisen tutkimuksen perusteet –seminaarisarja 
 
 
TurkuCRC ja Turun kliininen tohtoriohjelma järjestävät "Kliinisen tutkimuksen perusteet" -koulu-
tustilaisuuksien sarjan, jonka tavoitteena on antaa perustiedot kliinisestä tutkimuksesta.  
Koulutus järjestetään etäyhteydellä Zoomin välityksellä. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki. 
 
 

CTIS (clinical trial information system)- koulutus akateemisille tutkijoille 
 
 
European Medicines Agency EMA antaa CTIS (clinical trial information system)- koulutusta 
akateemisille tutkijoille ja pienille firmoille. Koulutuspäivät ovat 22.2.2021 ja 4.3.2021.  
 
Lisätietoa: 
European Medicines Agency  
Päivä 1: 22 Feb 2021  
Päivä 2: 4 Mar 2021  

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.  
 
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. 
 
 
  

http://www.turkucrc.fi/koulutus/kliinisen_tutkimuksen_perusteet_2021
http://www.ema.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en/events/sme-academia-clinical-trials-information-system-ctis-two-part-training-webinar-day-1
https://www.ema.europa.eu/en/events/sme-academia-clinical-trials-information-system-ctis-two-part-training-webinar-day-2
https://www.findata.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
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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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