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Hakuaika päättyy: 
3.9.2018 klo 15.45 

 

Organisaation hakuohje 

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen 
vuodelle 2019 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella 

OYS-erva tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2019 valtion tutkimusrahoitusta 
yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Rahoitusta voivat hakea terveydenhuollon 
toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja 
terveysministeriön voimassa olevalla asetuksella säädetty palvelujen tuottaja (viitteet: 
Terveydenhuoltolain 61 § 3 momentti ja Sosiaali- ja terveysministeriön voimassa oleva 
asetus 1125/2013 myöhemmin tehtyine muutoksineen). 
 
STM:n asetuksen (1434/10.12.2015) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen 
tavoitteena tulee olla väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen terveydenhuollon 
palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen 
kautta, terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden edistäminen sekä uuden tiedon 
tuottaminen ja huolehtiminen sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja 
muualla yhteiskunnassa. 
 
Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ovat:  
1) merkittävien kansanterveysongelmien ja sairauksien ehkäisyn, syntymekanismien, 
diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kliininen ja translationaalinen tutkimus 
2) yksilöllistetyn lääketieteen käyttöönottoon ja biopankkitoimintaan liittyvä tutkimus 
3) monien erikoisalojen yhteistyötä vaativiin tai harvinaisiin sairauksiin ja terveysongelmiin 
liittyvä tutkimus 
4) palvelujärjestelmän integraatioon ja tuloksellisuuteen, palveluiden laatuun ja 
vaikuttavuuteen, toimintakäytäntöjen muuttamiseen sekä osaamisen johtamiseen 
kohdistuva tutkimus 
5) väestökohorttien kliinis-epidemiologiset seurantatutkimukset 
6) terveyden edistämisen, väestön neuvonnan ja terveyserojen kaventamisen 
vaikuttavuustutkimus 
7) potilaan ja asiakkaan oikeuksiin, valinnanvapauteen sekä potilas- ja 
asiakasturvallisuuteen kohdistuva tutkimus. 
 
Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta ohjaa painoalueille 1 - 3 vähintään 25 prosenttia, 
painoalueelle 4 vähintään 10 prosenttia ja painoalueille 5 - 7 vähintään 15 prosenttia 
rahoituksesta asetuksen mukaisesti.  
 

Hakumenettely on kaksivaiheinen 

Ensimmäisessä vaiheessa OYS:n erityisvastuualueen tutkimusryhmät toimittavat 
rahoitushakemukset sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle. Toisessa vaiheessa 
rahoitusta hakemaan oikeutetut organisaatiot hakevat tutkimusrahoitusta 
erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalta sähköisesti tutkimusryhmien rahoitushakemusten 
perusteella. 
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Vaihe 1:  
Tutkimusryhmien rahoitushakemukset 

Tutkimusryhmät toimittavat hakemukset sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle 
(tutkimustoimikunta@ppshp.fi)  maanantaihin 14.5.2018 klo 15.45 mennessä 

Vaihe 2:  
Organisaatioiden rahoitushakemukset  

Kultakin organisaatiolta voi tulla vain yksi hakemus.  
 
PPSHP 
PPSHP:ssä tulosalueen johtaja toimittaa tulosalueen esityksen organisaation 
yhteenvetolomakkeella (liite 2) liitteineen maanantaihin 20.8.2018 klo 15.45 mennessä 
sähköisesti osoitteeseen tutkimustoimikunta@ppshp.fi. Perusterveydenhuollon yksikön 
johtaja ja hallintoylihoitaja toimivat samoin.  
Johtajaylilääkäri tai vastaava tekee varsinaisen hakemuksen OYS-erva 
tutkimustoimikunnalle. Organisaation rahoitushakemus (liite 1) liitteineen lähetetään 
OYS-erva tutkimustoimikunnalle sähköisesti osoitteeseen tutkimustoimikunta@ppshp.fi 
maanantaihin 3.9.2018 klo 15.45 mennessä. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei 
oteta käsittelyyn. 
 
Muut organisaatiot 
Organisaation johtajaylilääkäri tai vastaava tekee varsinaisen hakemuksen OYS-erva 
tutkimustoimikunnalle. Organisaation rahoitushakemus (liite 1) liitteineen lähetetään 
OYS-erva tutkimustoimikunnalle sähköisesti osoitteeseen tutkimustoimikunta@ppshp.fi 
maanantaihin 3.9.2018 klo 15.45 mennessä. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei 
oteta käsittelyyn. 

Hakemusten käsittely ja päätökset OYS-erva tutkimustoimikunnassa 

Hakemukset käsitellään tutkimustoimikunnassa loka-marraskuussa. Tutkimustoimikunta 
tarkastaa hakemusten tietojen oikeellisuuden. Hakuohjeista poikkeaminen johtaa 
hakemuksen hylkäämiseen. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 
Mikäli vuoden 2018 tutkimusrahoitusta jää käyttämättä yli 20 %, niin ylimenevä osuus 
vähennetään vuoden 2019 rahoituspäätöksestä. 
 
Päätös on rahoituksen määrän osalta ehdollinen ja vahvistetaan vasta kun sosiaali- ja 
terveysministeriö ilmoittaa vuodelle 2019 myönnettävän tutkimusrahoituksen määrän OYS:n 
erityisvastuualueelle.  

Rahoituksen käyttö 

Tutkimusrahoitusta voidaan käyttää tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkaukseen 
sekä palveluiden, laitteiden ja tarvikkeiden hankintaan ja kongressimatkoihin, jos tutkija 
pitää tilaisuudessa esityksen. 
 
PPSHP:ssä projektin kirjanpitoa voi seurata intranetistä: Raportit / Intime Web-
raportointi.
 
Käyttämättä jäänyt rahoitus on palautettava.  
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Hakuohjeet liitelomakkeineen löytyvät myös PPSHP:n Internetistä.

 
Lisätiedot Tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi, puh. 08 315 5181, 040 773 1529, sähköposti: 

minna.makiniemi@ppshp.fi. Tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, puh. 08 315 4379, 
sähköposti:jaana.hyytinen@ppshp.fi. 
 
 
 
 

Merk. JUHA KORPELAINEN 
Juha Korpelainen 
Vs. johtajaylilääkäri 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
OYS-erva tutkimustoimikunnan puheenjohtaja 

 
 
 
Liitteet: 
Liite 1  Organisaation rahoitushakemuslomake 
Liite 2  Organisaation yhteenvetolomake 
 
 
Jakelu:  
OYS-erva: shp:ien johtajaylilääkärit tai vastaavat, v. 2012-2018 VTR-rahoitusta saaneet organisaatiot 
PPSHP: A1-A4 ja B1-B4, TUKE-koordinaattorit 
Oulun yliopisto/LTK: dekaani Anne Remes 
 
Internet, Intranet 
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