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Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn 23. tutkimuspäivät –
”Yhteinen sote-tieto? - tiedon toisiokäyttö ja digitalisaation vaikutukset”
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry järjestää 23. Sosiaali- ja terveydenhuollon
tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät etätapahtumana tai Kuopiossa to 11.11.2021 Odotettavissa koko
maassa 2021 seminaarin (10.11.) jälkeen. Tutkimuspäivät muodostavat foorumin Suomessa tehtävälle
sosiaali- ja terveydenhuollon informatiikan, tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimukselle ja kehittämistoiminnalle. Alan tutkijoita, tutkimusryhmiä, opiskelijoita ja kehittäjiä, jotka haluavat esitellä tutkimuspäivillä tutkimuksiaan tai käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita pyydetään
lähettämään paperiehdotukset
yhteystietoineen
30.6.2021
mennessä
osoitteessa
https://journal.fi/finjehew/about/submissions. Mainitse paperin lähettämisen
yhteydessä järjestelmään, että kyseessä on ehdotus SoTeTiTe-tutkimuspäiville. Papereihin liittyvien
esitysten lisäksi tutkimuspäivil-lä on mahdollisuus seurata myös keynote-esityksiä.
Tutkimuspäiville voi lähettää ehdotuksen tutkimusartikkelista. Tutkimusartikkelit pyydetään laatimaan
noudattaen FinJeHeW-lehden verkkosivuilla olevia kirjoittajan ohjeita. Tutkimusartikkeleille suoritetaan tieteellinen vertaisarviointi, jonka palaute annetaan 6.9.2021 mennessä.
Tutkimuspäiville voi lähettää myös ehdotuksen hanke-esittelystä. Hanke-esittely pyydetään laatimaan
tämän kutsun liitteenä olevan ohjeen mukaisesti. Esittelyt tarkistetaan suhteessa niihin asetettuihin
kriteereihin. Hanke-esittelyt eivät ole vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja.
Artikkelin tai hanke-esittelyn kielenä voi olla suomi tai englanti, ja artikkeleista julkaistaan myös englanninkielinen abstrakti. Tutkimuspäivien parhaaksi arvioitu paperi palkitaan parhaan paperin palkinnolla
(221 euroa), joka perustuu vähintään neljän arvioijan yhteisten kriteerien mukaisesti tekemiin suosituksiin.
Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon informatiikan, tietotekniikan ja tiedonhallinnan alalle sijoittuvat paperit ovat tervetulleita. Soveltuvia aiheita ovat paperit esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan selvityksistä, käyttäjätutkimuksista, tiivistelmät tutkimus- ja kehittämishankkeiden menetelmä- tai määrittelytuloksista, hyvinvointiteknologian vaikuttavuustutkimukset, hankearvioinnit ja
"lessons learned" kokemuspaperit, kirjallisuuskatsaukset, uudet tekniset innovaatiot, alaan liittyvien
opinnäytteiden tai väitöskirjojen tiivistelmät sekä tutkimusmenetelmiin tai tutkimuksen tarpeisiin liittyvät paperit. Tutkimuspäivien otsikon mukaisen teeman lisäksi kaikista muistakin teemoista tai aihepiireistä laaditut artikkelit tai hanke-esittelyt ovat tervetulleita.
Kaikki määräpäivään mennessä lähetetyt tutkimusartikkelit arvioidaan referee-menettelyllä päivien tieteellisen toimikunnan toimesta ja referoinnin tuloksista annetaan tekijöille kirjallinen palaute. Hyväksy-
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tyt tutkimusartikkelit julkaistaan tieteellisinä papereina Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen ja Suomen telelääketieteen ja eHealth seuran yhteisesti toimittamassa FinJeHeW (Finnish Journal of eHealth and eWelfare) lehdessä. FinJeHeW-lehti on Tieteellisten seurain valtuuskunnan
Julkaisufoorumissa tasolle 1 hyväksytty Open access -julkaisukanava.
Tutkimuspäivillä esitettäväksi hyväksytyistä artikkeleista ja hanke-esittelyistä lähetetään niiden tekijöille
tieto viimeistään 6.9.2021. Tekijät voivat korjata tai päivittää saadun palautteen perusteella papereitaan
ja toimittaa sen jälkeen hyväksytyn artikkelin lopullisen version julkaisua varten. Hyväksytyt artikkelit
esitetään osana tutkimuspäivien ohjelmaa.
Tutkimuspäivien ohjelmasta ja koordinoinnista vastaa STTY:n hallituksen nimeämä ohjelma- ja järjestelytoimikunta.
Tutkimuspäivien osallistumismaksu vuonna 2021 on 55 euroa STTY:n jäsenille ja 80 euroa muille osallistujille. Yhdistyksen jäseneksi liittyvät (jäsenmaksu 30 eur) perustutkinto-opiskelijat korkeakouluista voivat osallistua tutkimuspäiville ilman erillistä osallistumismaksua.
Lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilta http://www.stty.org ja juha.mykkanen@thl.fi

Tutkimusartikkelin kirjoittajan ohje:
http://journal.fi/finjehew/about/submissions

Mainitse paperin lähettämisen yhteydessä järjestelmään, että kyseessä on ehdotus SoTeTiTetutkimuspäiville.
Hanke-esittelyn kirjoittajan ohje:
FinJeHeW-lehdessä on mahdollista erillisten seminaarien yhteydessä julkaista myös hanke-esittelyjä.
Hanke-esittelyissä suositeltava päälukujen rakenne on 1. Johdanto, sen jälkeen aloitetaan omilta sivuiltaan 2. Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet 3. Toteutus ja tulokset ja tarvittaessa 4. Pohdinta / yhteenveto. Lähdeluettelo on suositeltava. Mahdolliset hanketta tukevat tahot ja kirjoittajien sidonnaisuudet on
suositeltavaa mainita. Hanke-esittelyartikkelien pituus on 9000 merkkiä, kuten FinJeHeW-lehden Muissa
artikkeleissa. Muilta osin (mm. otsikoinnit, viittaukset) suositellaan noudatettavaksi tieteellisten artikkelien ohjeita. Hanke-esittelyt eivät ole vertaisarvioituja artikkeleja eikä niistä voi saada Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumin mukaisia pisteitä. Hanke-esittelyjen arviointikriteereinä ovat soveltuvuus tapahtuman aihepiiriin, selkeys sekä kiinnostavuus. Esitykset tehdään FinJeHeW-lehden sivulla
”Muut artikkelit” kategoriassa.
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