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Tiedote tutkijoille 
 
 
Satasairaalan v. 2022 toinen tutkimusrahoitushaku on käynnissä! 
 
Satasairaalan vuoden 2022 toinen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on 
avoinna 11.5.2022 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. Hakemuslomakkeet 
ja liitteet kannattaa täyttää ohjeiden mukaan, sillä vain asianmukaiset dokumentit huomioidaan 
haussa. 
 
Huom! Word-dokumentit täytyy tallentaa joko docx- tai pdf-muodossa.  

 
Tervetuloa Tutkijafoorumiin 24.5.2022! 
 
Satakunnan sote-alan monitieteinen tutkijafoorumi järjestetään 24.5.2022 kello 13.00–16.00 Satakun-
nan ammattikorkeakoulun (SAMK) Porin kampuksella, tilassa A101 (Satakunnankatu 23). Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita kaikki tieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneet.  
 
Ohjelma 
 
13:00  Tilaisuuden avaus | Henna Kyhä ja Tiina Mäkitalo, SAMK 
13:10  Miten tieteellinen tutkimus voi tukea hyvinvointialueen toimintaa?  

Alustukset eri toimijoiden näkökulmista johdattelevat osallistujat Learning Cafessa pohti-
maan, mitä tutkimustarpeita Satakunnassa on nyt ja tulevaisuudessa: 
- Anneli Lehtimäki, Satakunnan hyvinvointialue 
- Milja Karjalainen, Satakunnan yhteisökeskus  
- Markku Kivinen, Satakunnan Yrittäjät 

14:00 Kahvitauko 
14:15  Learning Cafe: Monitieteinen näkökulma tulevaisuuden sotetutkimukseen 
15:35  TKIO-toiminnan organisoituminen hyvinvointialueella | Mari Niemi, Satasairaala 
15:55  Loppukeskustelu  
 
Ilmoittautuminen 20.5.2022 mennessä:  
https://elomake.samk.fi//lomakkeet/13133/lomakkeet.html  
 
 

mailto:mari.niemi@satasairaala.fi
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/valtion-tutkimusrahoitus/hakulomakkeet
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/13133/lomakkeet.html
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Vielä ehtii hakea tukea ulkomailla suoritettavaa erikoistumiskoulutusta 
varten  
 
TYKS-ervan erikoistuvien lääkäreiden ulkomaan koulutuksen haku on auki vielä tämän viikon 6.5. 15:45 
asti. Tiedote asiasta on erillisenä liitteenä.  
 
TYKSIn tutkimusylilääkäri Päivi Rautava ohjeistaa, että jos joltain on jäänyt haku huomaamatta eikä 
kaikkia liitteitä ehdi saada ajoissa valmiiksi, pitää ainakin lähettää varsinainen hakupaperi ja luvata toi-
mittaa liitteet ensi tilassa.  
 
 

Kliinisen tutkimuksen päivä 20.5.2022 
 
Vuoden 2022 Kliinisen tutkimuksen päivän pidetään 20.5.2022 klo 9.30 – 15.45 Tampereen yliopistossa 
(Arvo Ylpönkatu 34).  Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Ohjelma erillisenä liitteenä. 
 
Ilmoittautuminen 5.5.2022 mennessä oheisen linkin kautta: https://link.webropolsur-
veys.com/S/086700F12829DD4D.  
 
 
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.  
 
 
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 

https://link.webropolsurveys.com/S/086700F12829DD4D
https://link.webropolsurveys.com/S/086700F12829DD4D
https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satakunnan-sairaanhoitopiirin-tutkimusluvat
https://www.findata.fi/
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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.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
http://www.turkucrc.fi/
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