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Tiedote tutkijoille 
 
 

Tervetuloa tutkijafoorumiin 10.5.2021 
 
 
Tervetuloa vuoden 2021 ensimmäiseen tutkijafoorumiin ma 10.5.2021 klo 13 – 15.  
Tutkijafoorumiin ovat tervetulleita kaikki sote-alan monitieteisestä tutkimuksesta kiinnostuneet. 
Tilaisuus on etänä, tässä linkki. 
 
Ohjelma: 
 
klo 13.00 Tervetuloa tutkijafoorumille/ Apulaisprofessori Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto 
  
klo 13.05 Erva-alueen tiede- ja tutkimusstrategioiden esittely / Kehittämisylihoitaja Marita Koi-
vunen, Satasairaala 
  
klo 13.40 Varjossa, välissä vai välittämättä? - Post doc -tutkimus elämästä parantumattoman 
syövän kanssa/ Yliopistonlehtori Suvi Holmberg, Tampereen yliopisto 
  
klo 14.15 Monitieteisen TKIO-koordinaatioalustan valmistelu/ Erityisasiantuntija Pauliina Hieta-
salo, Porin perusturva 
  
klo 14.40 Loppukeskustelu  
 
klo 15.00 Foorumin päätös 
 
Tilaisuuteen voi osallistua vapaasti. Ennakkoilmoittautuminen ei ole välttämätöntä.  
Kuitenkin osallistujamäärien kartoittamiseksi toivotaan osallistujatietoja.  
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI0OTc4Y2YtNDEwMy00Mzk2LTg1MTMtNDdhMzM0OTRjZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%221c18bc84-403e-413d-be7c-945977959699%22%7d
https://link.webropolsurveys.com/S/ECCEA94A9E9DF8D3
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Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien abstraktihaku 
 
 
Ohessa tiedoksi Itä-Suomen yliopiston viesti koskien tulevaa abstraktihakua: 
 
”Haemme abstrakteja ensi syksyn Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville, jotka järjestetään 5.-
6.10.2021 Kuopiossa. Päivien teemana on tänä vuonna Kohti uutta! Vaikuttavuus muutok-
sissa. 
 
Pyydämme tutkimuspäivillemme 10 minuutin mittaisia suullisia esityksiä sekä postereita vaikut-
tavuuteen liittyvistä aiheista. Esitykset voivat pohjautua meneillään olevaan tai tuoreeseen 
tutkimukseen. Toivotamme tervetulleiksi niin laadullisia, määrällisiä kuin teoreettisia sekä me-
netelmällisiä avauksia vaikuttavuuteen liittyen. Myös esitykset liittyen kokeellisiin ja interven-
tiotutkimuksiin ovat tervetulleita. Kokonaisten temaattisten sessioiden ja työpajojen ehdotta-
minen on myös mahdollista. 
 
Esitysehdotus tulee osoittaa johonkin seuraavista temaattisista sessioista: 

1. Asiakas- ja potilasturvallisuus 
2. Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus 
3. Kustannusvaikuttavuus 
4. Lainsäädännön ja politiikkatoimien vaikuttavuus 
5. Rekisteriaineistot vaikuttavuustutkimuksessa 
6. Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuus 
7. Vaikuttavuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
8. Vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimusasetelmat 
9. Muu sessioehdotus 

 
Pyydämme lähettämään enintään 300 sanan abstraktit 31.5. mennessä alla tällä lomak-
keella. Abstraktien jättö aukeaa 1.5., jolloin aukeaa myös ilmoittautuminen päiville. 
Abstraktien tulee sisältää kuvaus tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuskysymyksistä/hypo-
teeseista, aineistosta ja menetelmistä sekä tutkimuksen tuloksista että (alustavista) johtopää-
töksistä. Abstraktin voi jättää joko suomen tai englannin kielellä. Mahdollisuuksien mukaan jär-
jestämme englanninkielisiä sessioita.  
 
Kokonaista temaattista sessiota ja työpajaa ehdotettaessa tulee jättää abstrakti, joka kuvaa 
session taustan ja tavoitteet sekä siihen kuuluvat esitykset sekä niiden esittäjät. Lisäksi jokaisen 
esittäjän tulee jättää erilliset abstraktit omasta esityksestään. Esitysten hyväksymisestä tutki-
muspäiville ilmoitetaan kesäkuun puolivälissä. 
 
Lisätietoa Vaikuttavuuden tutkimuksen päivistä tapahtuman nettisivuilla. Vaikuttavuuden tut-
kimuksen päivien kuulumisia ja muuta vaikuttavuuden tutkimukseen liittyvää voit seurata 
myös Twitter-tilillämme @VAIKtaloUEF. 
 
Aurinkoista kevättä! 
Vaikuttavuuden talon puolesta 
 
TERHI SUOMINEN 
Viestintäkoordinaattori 
www.uef.fi” 

https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=2257-T_2257-2882
https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=2257-T_2257-2882
https://sites.uef.fi/vaikuttavuuden-talo/vaikuttavuuden-tutkimuksen-paivat-2021/
https://twitter.com/VAIKtaloUEF
http://www.uef.fi/
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Tutkimusta tukevien säätiöiden ja rahastojen hakuaikoja huhti - toukokuu 
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 
Sigrid Juséliuksen Säätiö Fellowship 16.4.2021 
Sigrid Juséliuksen Säätiö Senior Fellowship 16.4.2021 
Medixine Oy Medixine stipendi 30.4.2021 
ALS-tutkimuksen tuki ry. Tutkimusapuraha 30.4.2021 
Zonta International Piiri 20 Zonta International Piiri 20 Lisa Andström -

stipendi 
1.5.2021 

Minervasäätiö Selma ja Maja-Lisa Selanderin rahaston 
apurahat hammaslääketieteen tutkimuk-
seen 

3.5.2021 

Minervasäätiö Minerasäätiön Medix-palkinto 3.5.2021 
Fulbright Suomi -säätiö ASLA-Fulbright Graduate Grant 23.5.2021 
Fulbright Suomi -säätiö Fulbright-Technology Industries of Finland 

Grants 
23.5.2021 

Nuorisotutkimusseura ry. Opinnäytetyökilpailu 2021 30.5.2021 
Suomen farmaseuttisen yhdistyksen tutki-
mus- ja koulutusrahasto 

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen apu-
raha 

31.5.2021 

Alkoholitutkimussäätiö Alkoholitutkimussäätiön matka-avustukset 31.5.2021 
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  

https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sigrid-juselius-stiftelse-sigrid-juseliuksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/fellowship-7-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sigrid-juselius-stiftelse-sigrid-juseliuksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/senior-fellowship-7-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/medixine-oy/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendit-6-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/als-tutkimuksen-tuki-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/tutkimusapuraha-4-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/zonta-international-piiri-20/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/zonta-international-piiri-20-lisa-andstrom-stipendi/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/zonta-international-piiri-20-lisa-andstrom-stipendi/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/minervasaatio-minervastiftelsen-minerva-foundation/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/selma-ja-maja-lisa-selanderin-rahaston-apurahat-hammaslaaketieteen-tutkimukseen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/selma-ja-maja-lisa-selanderin-rahaston-apurahat-hammaslaaketieteen-tutkimukseen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/selma-ja-maja-lisa-selanderin-rahaston-apurahat-hammaslaaketieteen-tutkimukseen/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/minervasaatio-minervastiftelsen-minerva-foundation/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/minerasaation-medix-palkinto/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-graduate-grant/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/fulbright-technology-industries-of-finland-grants/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/fulbright-technology-industries-of-finland-grants/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/nuorisotutkimusseura-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/opinnaytetyokilpailu-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-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/suomen-farmaseuttisen-yhdistyksen-apuraha-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/alkoholitutkimussaatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/matka-apuraha-9-2-2-3-2-2-2-2-2/
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/
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Rahoittaja nimi Rahoitushaku 
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. 
 
 
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. 
 
 
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.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/
https://www.findata.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satakunnan-sairaanhoitopiirin-tutkimusluvat
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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.  

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