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Tiedote tutkijoille 
 
 
Tyks-erva-alueen yhteinen valtion tutkimusrahoituksen haku vuodelle 
2023 
  
Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2023 valtion tutkimusrahoi-
tusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.  
  
Hakuaika päättyy maanantaina 5.9.2022 kello 15.45.  
  
Lisätietoja linkistä. 
  
 

Tervetuloa 3. Satahyvää –tutkimuspäivään 20.10.2022! 
 
Tervetuloa kolmanteen Satahyvää - Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivään, 
joka järjestetään torstaina 20.10.2022 klo 9 – 15.30 Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMKissa.  
Merkitse päivä jo kalenteriisi! 
 
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.  
 
Tilaisuus sisältää asiantuntijapuheenvuoroja sekä tutkimus- ja kehittämisprojektien esittelyjä. Tarkempi 
ohjelma ja aikataulu, lisätiedot ja osallistumisohjeet päivittyvät syksyn kuluessa tapahtuman verkkosi-
vuille. 
 
Tule esittelemään tutkimus- tai kehittämisprojektia tilaisuuteen!  
Tutkimusten abstraktihaku on käynnissä 16.9.2022 asti. Lisätiedot: Abstraktihaku | Satasairaala 
 
Tarjoamme myös kehittämishankkeille sekä LivingLab/Simulaatio – toiminnalle esittelymahdollisuuden 
Satahyvää -päivän aikana.  
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen 30.9. mennessä sähköpostitse osoitteella anne.karki@samk.fi  
 
Tilaisuuden järjestävät Satasairaala, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Tampereen yliopiston 
Porin yksikkö (yhteiskuntatieteet/SOC) ja Pikassos.  
 
Kutsua saa välittää eteenpäin! 
 
 

Suomen Akatemian syyshaun hakuilmoitukset on julkaistu 
 
Haut aukeavat elokuussa ja päättyvät porrastetusti syys-lokakuun vaihteessa. Ask & Apply -tietoiskuja 
syyshausta järjestetään elo-syyskuussa. Lue lisää 
  

http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/rahoitus/Sivut/Rahoituksen-haku.aspx
file://filessat1.sisasatshp.fi/marniemi/EVO/2022%20valtion%20tutkimusrahoitus/Satahyv%C3%A4%C3%A4%20%E2%80%93%20Satakunnan%20sosiaali-,%20terveys-%20ja%20hyvinvointitutkimuksen%20p%C3%A4iv%C3%A4%2020.10.2022%20|%20Satasairaala
file://filessat1.sisasatshp.fi/marniemi/EVO/2022%20valtion%20tutkimusrahoitus/Satahyv%C3%A4%C3%A4%20%E2%80%93%20Satakunnan%20sosiaali-,%20terveys-%20ja%20hyvinvointitutkimuksen%20p%C3%A4iv%C3%A4%2020.10.2022%20|%20Satasairaala
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satahyvaa-satakunnan-sosiaali-terveys-ja-hyvinvointitutkimuksen-paiva-20102022/abstraktihaku
mailto:anne.karki@samk.fi
https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/2022/suomen-akatemian-syyshaun-hakuilmoitukset-on-julkaistu--haut-avautuvat-25.8/
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Tiede on yhteiskunnan rakennuspilari – seminaari 30.9.2022 
 
Tiede on yhteiskunnan rakennuspilari - Tutkimus ennen ja jälkeen hyvinvointialueuudistuksen –seminaari 
pidetään 30.9.2022 klo 12 – 15.30 Johan Haartman –salissa Turussa. Seminaari on suunnattu tutkimus-
työn tulevaisuudesta kiinnostuneille. Lisätiedot löytyvät Tyksin sivuilta.  
 
 

Tutkimusta tukevien säätiöiden ja rahastojen hakuaikoja syys-lokakuu 
2022 
 
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 
Alkoholitutkimussäätiö https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-

call/10755  
30.9.2022 

Alkoholitutkimussäätiö https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-
call/10754  

30.9.2022 

Miina Sillanpään säätiö https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-
call/10738  

14.10.2022 

Sigrid Juséliuksen Säätiö https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-
call/10772  

15.10.2022 

Sigrid Juséliuksen Säätiö https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-
call/10771  

15.10.2022 

Sigrid Juséliuksen Säätiö https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-
call/10770  

15.10.2022 

Sigrid Juséliuksen Säätiö https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-
call/10769  

15.10.2022 

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-
call/10685  

17.10.2022 

Lähde Rahoitushaut - Tiedejatutkimus.fi 
 
 
Lisätiedot, hakemuslomakkeet ja ohjeet hakuihin löytyvät ao. rahastojen omilta sivuilta. Tiedot löytyvät 
kootusti Rahoitushaut - Tiedejatutkimus.fi –sivuilta, joita kannattaa seurata, sillä ajankohtaisia asioita 
päivitetään jatkuvasti. Tutkijoita kehotetaan seuraamaan myös Suomen Akatemian, Business Finlandin 
tutkimushakuja ja EU-komission rahoitushakuja, mm. Horisontti-ohjelmaa. 
 
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.  
 
 

file://filessat1.sisasatshp.fi/marniemi/EVO/2022%20valtion%20tutkimusrahoitus/KoulutuskalenteriSympa%20-%20Tiede%20on%20yhteiskunnan%20rakennuspilari%20-%20Tutkimus...%20(vsshp.fi)
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10755
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10755
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10754
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10754
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10738
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10738
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10772
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10772
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10771
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10771
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10770
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10770
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10769
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10769
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10685
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding-call/10685
https://tiedejatutkimus.fi/fi/funding-calls?status=open&status=future&date=%7C2022-05-31&page=1&field=273&field=275&field=277&field=279&field=281&field=283&field=253&field=287&field=293
https://tiedejatutkimus.fi/fi/funding-calls?status=open&status=future&date=%7C2022-05-31&page=1&field=273&field=275&field=277&field=279&field=281&field=283&field=253&field=287&field=293
http://www.suomenakatemia.fi/
http://www.businessfinland.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/tietoa-ohjelmasta
https://www.auria.fi/biopankki/index.php?lang=fi
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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 
 
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.satasairaala.fi/tutkimus/satakunnan-sairaanhoitopiirin-tutkimusluvat
https://www.findata.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
http://www.turkucrc.fi/
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