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Tiedote tutkijoille 
 
 
 
Satasairaalan vuoden 2021 viimeinen tutkimusrahoitushaku on käynnissä! 
 
Satasairaalan tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on avoinna 21.10.2021 
asti. Nyt haettavaa rahoitusta voi käyttää vuoden 2022 loppuun asti.  
 
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 pa-
kollisen rahoitussuunnitelma-lomakkeen. 

− Väitöskirjaa valmistelevat käyttävät C-lomaketta (uudistettu). 
 
Molempien lomakkeiden täyttöavuksi on tehty ohjeet, joihin kannattaa tutustua. 
 
Huom! Word-dokumentit täytyy tallentaa joko docx- tai pdf-muodossa.  
 
 
SAVE THE DATE: Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutki-
muksen päivä 15.12.2021 
 
Satahyvää - Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä järjestetään webinaarina ke 
15.12.2021 klo 9 - 15.  
 
Satahyvää-tutkimuspäivä kokoaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, 
terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyötä. Päätavoitteena on tehdä näkyväksi alueen 
tutkimusta ja tutkimuksen teon mahdollisuuksia sekä käytännön kehittämisen tuloksia. Tilaisuus on suun-
nattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla toimiville asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä 
kaikille aiheesta kiinnostuneille.  
 
Tilaisuuden järjestävät Satasairaala, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Tampereen yliopiston 
Porin yksikkö (yhteiskuntatieteet/SOC) ja Pikassos. Tutkimuspäivä on osa Satasote – Satakunnan sote-
rakenneuudistuksen kehittämishankkeen toimeenpanoa.  
 
Tilaisuus sisältää asiantuntijapuheenvuoroja sekä tutkimus- ja kehittämisprojektien esittelyjä.  
Tarkempi ohjelma ja aikataulu, lisätiedot ja osallistumisohjeet päivittyvät tapahtuman verkkosivuille.  
 
Abstraktihaku on käynnissä 22.10.2021 asti.  
Tule esittelemään tutkimus- tai kehittämisprojektia tilaisuuteen!  
Lisätiedot ja abstraktihaun lomake 
 
 

mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/valtion-tutkimusrahoitus/hakulomakkeet
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/save-date-satahyvaa-satakunnan-sosiaali-terveys-ja-hyvinvointitutkimuksen-paiva-15122021
https://www.satasairaala.fi/satahyvaa-tutkimuswebinaari-15122021
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Rahoitushaku Tyks ervan post doc -tutkijoiden ulkomaisesta tutkijajaksosta pa-
luuseen 
 
Nyt on haettavissa rahoitusta Ervan ulkomailta takaisin tulevien post doc –tutkijoille, jotta heidän post 
doc aikanaan tehty tutkimustyönsä pääsisi keskeytymättä jatkumaan. Hakua varten on varattu 
60 000€ rahoitusta. Tätä rahoitusta voi hakea 29.10.2021 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen ha-
kemus Tyksin tutkimusylilääkärille. Päätöksen rahoituksen saajista tekee tutkimusylilääkärin esityksestä 
Tyksin johtajaylilääkäri eli Erva tutkimustoimikunnan puheenjohtaja. 
  
Hakemuksessa (max pituus 5 sivua kustannusarvioineen) pitää olla kuvattu  

- post doc -kautena ulkomailla tehty tutkimus 
- sen perusteella mahdollisesti tehty julkaisu/julkaisut,  
- miten tutkimusta jatketaan kotimaassa, sekä  
- jatkotyölle kustannusarvio.  

Tätä rahaa voi saada vain kerran ja kotimaahan paluun on pitänyt tapahtua vuoden sisällä. 
Rahoitus on käytössä heti päätöksen teon jälkeen kuluvana vuonna sekä vuonna 2022. 
  
Lisätiedot:  
Päivi Rautava, Tutkimusylilääkäri 
VSSHP/Hallintokeskus/Tutkimuspalvelut 
paivi.rautava@tyks.fi  
  

 
EMA järjestää webinaareja CTIS-ohjelmaan valmistautumisesta ja asetuksen 
soveltamisesta kliinisten lääketutkimusten sponsoreille 
 
EU:n kliinisten lääketutkimusten asetusta 536/2014 aletaan soveltaa tammikuun 2022 lopulla. Tästä joh-
tuen kliinisten lääketutkimusten hakemukset toimitetaan jatkossa arvioitavaksi CTIS-järjestelmän kautta 
siirtymäajan puitteissa. Euroopan lääkevirasto järjestää sponsoreiden organisaatioille koulutuksia CTIS-
järjestelmästä ja asetuksen soveltamisesta. 
 
Sponsoreille EMA järjestää DIA:n kanssa yhteistyössä 26.10.2021 koulutuksen: Clinical Trials Information 
System (CTIS): Virtual information day. Koulutus on maksullinen. 
 
Akateemisille tutkijoille ja pk-yrityksille EMA järjestää 29.11.2021 koulutusta asetuksen soveltamisesta ja 
CTIS-järjestelmästä. Tilaisuuteen on rekisteröidyttävä etukäteen. Tallennus tulee saataville tilaisuuden 
jälkeen. 
 
Lisätiedot saatavilla Fimean sivuilta.  
 
 
  

mailto:paivi.rautava@tyks.fi
https://www.fimea.fi/-/ema-jarjestaa-webinaareja-ctis-ohjelmaan-valmistautumisesta-ja-asetuksen-soveltamisesta-kliinisten-laaketutkimusten-sponsoreille
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Satasairaalan tutkimusluvat ja ohjeet 
 
Kaikkeen sairaanhoitopiirissä tehtävässä tieteellisessä tutkimuksessa, opinnäytetöissä sekä 
toisiolain mukaisessa toiminnassa tulee olla sairaanhoitopiirin asianomainen lupa. Mikäli tie-
don toissijaiseen käyttöön on Findatan lupa, Satasairaalan lupaa ei tarvita erikseen, mutta 
tieto Findatan luvasta tulee saattaa Satasairaalan tietoon.  
 
Aiemmin lupaprosessissa käytettiin kahta lupalomaketta, mutta nyt lomakkeet on yhdistetty. 
Kaikkia lupia haetaan samalla lomakkeella. Uudistunut lupalomake löytyy sairaanhoitopiirin 
internet-sivuilta.  
 
 
Findata on 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 Fin-
data on ainoa toimivaltainen viranomainen, joka voi myöntää luvat sosiaali- ja terveystieto-
jen toissijaiseen käyttöön silloin, kun tietoja yhdistellään usealta rekisterinpitäjältä. 
 
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. 

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

https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satakunnan-sairaanhoitopiirin-tutkimusluvat
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satakunnan-sairaanhoitopiirin-tutkimusluvat
https://www.findata.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
http://www.turkucrc.fi/
https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi
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