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Tiedote tutkijoille 
 
 
 
Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuk-
sen päivä 15.12.2021 
 
 
Tervetuloa Satahyvää - Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen webinaariin keskiviik-
kona 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.  
 
Webinaarin järjestävät Satasairaala, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Tampereen yliopiston 
Porin yksikkö (yhteiskuntatieteet/SOC) ja Pikassos. Tutkimuspäivä on osa Satasote – Satakunnan sote-
rakenneuudistuksen kehittämishankkeen toimeenpanoa.  
 
Satahyvää-webinaari sisältää kaksi keynote-asiantuntijapuheenvuoroa sekä yli 20 tutkimus- ja kehittä-
misprojektin esittelyä. Tarkempi ohjelma ja aikataulu, lisätiedot ja osallistumisohjeet päivittyvät tapahtu-
man verkkosivuille marraskuun 2021 aikana.  
 
Tilaisuus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla toimiville asiantuntijoille, ammattilaisille ja 
opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.  
 
 

Tutkimusrahoituksen raportointi 
 
 
Kaikkien Satasairaalan tutkimusrahoitusta vuosina 2020 – 2021 saaneiden tutkijoiden tulee toimittaa 
selvitys rahoituksen käytöstä 30.11.2021 mennessä. Selvitys laaditaan Selvitys tutkimusrahoituksen käy-
töstä -lomakkeelle, joka löytyy Satasairaalan tutkimusrahoituksen verkkosivuilta. Selvitys toimitetaan 
sähköpostitse osoitteella mari.niemi@satasairaala.fi.  
 
Mikäli vuoden 2020 rahoitus on kokonaisuudessaan käytetty ko. vuonna ja siitä on jo esitetty selvitys, 
raporttia ei tarvitse toimittaa tänä vuonna uudestaan.  
 
 
  

https://www.satasairaala.fi/tutkimus/save-date-satahyvaa-satakunnan-sosiaali-terveys-ja-hyvinvointitutkimuksen-paiva-15122021
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/save-date-satahyvaa-satakunnan-sosiaali-terveys-ja-hyvinvointitutkimuksen-paiva-15122021
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/valtion-tutkimusrahoitus/hakulomakkeet
mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
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Vuoden 2021 julkaisutietojen keruu 
 
 
Tyks-erva-alueen tieteellisten julkaisujen tietojen kerääminen on taas ajankohtaista.  
 
Ohje vuoden 2021 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 lehdessä jul-

kaistavista julkaisuista. 

Tällaisia julkaisuja ovat mm. tieteellisissä lehdissä julkaistut alkuperäis- ja katsausartikkelit, pääkirjoitukset 
ja kirjeet, oppikirjat, tieteelliset ja ammatilliset kirjat (sekä erillisteokset että toimitetut teokset) ja niiden 
luvut, väitöskirjat, julkaistut konferenssiesitykset ja myönnetyt patentit. 
 
Julkaisutietojen hyväksikäytön kannalta on erittäin tärkeää, että ne julkaisujen kirjoittajat tunnistetaan, 
jotka ovat terveydenhuollon yksikön henkilökuntaa. Sääntönä on, kirjattavaksi hyväksytään vain ne 
julkaisut, joissa tutkijan nimi ja organisaatio esiintyvät julkaisun varsinaisten kirjoittajien joukossa. 
 
Kaikki vuonna 2021 julkaisseet satakuntalaiset tai Satakunnasta rahoitusta saaneet tutkijat:  
 
Satasairaala kerää tiedot keskitetysti. Tutkijoita pyydetään toimittamaan julkaisutietonsa oman organi-
saationsa yhteyshenkilölle mahdollisimman pikaisesti, jotta he pääsevät kokoamaan alueensa listaa.  
 
- Jos työskentelette Satakunnan sairaanhoitopiirissä, toimittakaa tiedot ohjeen mukaisessa muodossa 

vastuu/toimialueenne johdon assistentille.  
- Perusterveydenhuollon ja muita toimijoita pyydetään kokoamaan oman alueensa tutkijoiden julkai-

sutiedot ja toimittamaan ne sähköpostitse johdon assistentti Heidi Purolalle (heidi.purola@satasai-
raala.fi).     

  
Satakunnan tutkijoiden deadline on 27.1.2022, eikä sitä saa ylittää, sillä Satakunnan tiedot kootaan yh-
teen ja toimitetaan Tyksiin 31.1.2022 mennessä.  
 
On tärkeää, että kaikki julkaisut saadaan tiedoksi, sillä julkaisumäärät vaikuttavat alueelle saatavaan 
valtion tutkimusrahoitukseen.  
 
 
  

mailto:heidi.purola@satasairaala.fi
mailto:heidi.purola@satasairaala.fi
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Tutkimusta tukevien säätiöiden ja rahastojen hakuaikoja marras-joulukuu 
2021 
 
 
Satasairaalan tutkimushanketyöryhmä kannustaa tutkijoita ja tutkimusryhmiä hakemaan tutkimusrahoi-
tusta erilaisilta tutkimusta tukevilta säätiöiltä ja rahastoilta. Ohessa listat joistakin avoinna olevista bio-
lääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, hoitotieteen, kansanterveystieteen, kliinisen lääketie-
teen, lääketieteen bioteknologian, neurotieteiden tai terveystieteiden hauista.  
 

Rahoittaja Hakuilmoitus Haku päättyy 
Sokeain Ystävät ry. Silmälääketieteen apurahat 19.11.2021 
Sigrid Juséliuksen Säätiö Visiting Professor 30.11.2021 
Svenska Kulturfonden Stipendier och bidrag 30.11.2021 
Biocodex Microbiota Foundation Structure and function of the gut micro-

biota resistome 
30.11.2021 

U.S. Embassy Helsinki American Studies Scholarship 2021 30.11.2021 
Magnus Ehrnroothin säätiö Magnus Ehrnroothin säätiön apurahat 2022 30.11.2021 
Fulbright Suomi -säätiö ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fel-

low Program 
2.12.2021 

Fulbright Suomi -säätiö ASLA-Fulbright Research Grants for Junior 
Scholars 

2.12.2021 

Fulbright Suomi -säätiö ASLA-Fulbright Research Grants for Senior 
Scholars 

2.12.2021 

Fulbright Suomi -säätiö Seeking Solutions for Global Challenges 
Award 

2.12.2021 

Runar Bäckströmin Säätiö Runar Bäckströmin säätiön apurahat kek-
sinnöille 

15.12.2021 

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  
 

https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sokeain-ystavat-ry/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/schalinin-rahaston-apurahat-5-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/sigrid-juselius-stiftelse-sigrid-juseliuksen-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/visiting-professor-6-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/svenska-kulturfonden/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/stipendier-och-bidrag-3-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/biocodex-microbiota-institution/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/structure-and-function-of-the-gut-microbiota-resistome/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/structure-and-function-of-the-gut-microbiota-resistome/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/u-s-embassy-helsinki/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/american-studies-scholarship-2021/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/magnus-ehrnroothin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/magnus-ehrnroothin-saation-apurahat-2022/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-pre-doctoral-research-fellow-program-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-pre-doctoral-research-fellow-program-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-research-grants-for-junior-scholars-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-research-grants-for-junior-scholars-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-research-grants-for-senior-scholars-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-research-grants-for-senior-scholars-3/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/fulbright-suomi-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-research-grants-for-senior-scholars-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/asla-fulbright-research-grants-for-senior-scholars-2-2/
https://www.aurora-tietokanta.fi/foundation/runar-backstromin-saatio/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/runar-backstromin-saation-apurahat-keksinnoille/
https://www.aurora-tietokanta.fi/grant/runar-backstromin-saation-apurahat-keksinnoille/
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/
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Lisätiedot, hakemuslomakkeet ja ohjeet hakuihin löytyvät ao. rahastojen omilta sivuilta. Tiedot löytyvät 
kootusti Aurora-tietokannasta. Sivustoa kannattaa seurata, sillä avoimia hakuja päivitetään jatkuvasti. 
Tutkijoita kehotetaan seuraamaan myös Suomen Akatemian, Business Finlandin tutkimushakuja ja EU-
komission rahoitushakuja, mm. Horisontti-ohjelmaa. 

 
 

EMA järjestää webinaareja CTIS-ohjelmaan valmistautumisesta ja asetuk-
sen 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. 
 
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.  

Auria Biopankki on satakuntalaisten biopankki 
 
 
Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sai-
raanhoitopiirit. 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.  
 
 
Satasairaalan tutkimusluvat ja ohjeet 
 
 
Kaikkeen sairaanhoitopiirissä tehtävässä tieteellisessä tutkimuksessa, opinnäytetöissä sekä toisiolain mu-
kaisessa toiminnassa tulee olla sairaanhoitopiirin asianomainen lupa. Mikäli tiedon toissijaiseen käyt-
töön on Findatan lupa, Satasairaalan lupaa ei tarvita erikseen, mutta tieto Findatan luvasta tulee saat-
taa Satasairaalan tietoon.  
 
Aiemmin lupaprosessissa käytettiin kahta lupalomaketta, mutta nyt lomakkeet on yhdistetty. Kaikkia 
lupia haetaan samalla lomakkeella. Uudistunut lupalomake löytyy sairaanhoitopiirin internet-sivuilta.  
 
 
  

http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.suomenakatemia.fi/
http://www.businessfinland.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/tietoa-ohjelmasta
https://www.fimea.fi/-/ema-jarjestaa-webinaareja-ctis-ohjelmaan-valmistautumisesta-ja-asetuksen-soveltamisesta-kliinisten-laaketutkimusten-sponsoreille
https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satakunnan-sairaanhoitopiirin-tutkimusluvat
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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 perustuu 
toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. 1.4.2020 alkaen Findata on ainoa 
toimivaltainen viranomainen, joka voi myöntää luvat sosiaali- ja terveystietojen 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.  
 

https://www.findata.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
http://www.turkucrc.fi/
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