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Hakuaika päättyy: 
 14.5.2017 klo 15.45 

 

Tutkimusryhmän 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 (määritelmät: liite 4). 
 
Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta ohjaa painoalueille 1 - 3 vähintään 25 prosenttia, 
painoalueelle 4 vähintään 10 prosenttia ja painoalueille 5 - 7 vähintään 15 prosenttia 
rahoituksesta asetuksen mukaisesti.  

Hakija  

Tutkimusryhmän johtaja toimittaa sähköisesti rahoitushakemuksen liitteineen OYS-erva 
tutkimustoimikunnalle (tutkimustoimikunta@ppshp.fi).  
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Hakijan (tutkimusryhmän johtajan, principal investigator) tulee olla dosenttitason tutkija, 
joka ei ole eläkkeellä tai eläköitymässä rahoituskauden aikana. Erityisestä syystä voidaan 
hyväksyä tohtorintutkinto. 
Hänen täytyy myös olla yliopistosairaalan/VTR-kelpoisen terveydenhuollon yksikön 
palveluksessa oleva henkilö, joka on: 
• yksikön päätoiminen tai osa-aikainen työntekijä  tai 
• yksikön sivuvirkaan otettu yliopiston opettaja. 

 
Tutkimusryhmän johtajana ei voi toimia eläkkeelle siirtynyt henkilö eikä 
asiantuntijasopimuksella tutkimusyhteistyötä tekevä tutkija. Tutkimusryhmän jäsenten 
tulee aidosti kuulua tutkimusryhmään, ei vain oppiainekohtaisesti ja jäsenillä on esim. 
yhteisiä tieteellisiä julkaisuja.  

Tutkimusrahoituksen hakeminen 

OYS:n erityisvastuualueen tutkimusryhmät voivat hakea tutkimusrahoitusta joko: 
- tulosperusteisena enintään 120 000 euroa/hanke 
 
tai 
 
- arviointiperusteisena seuraavissa kategorioissa: 

- Start up -rahoitus 
- Konsolidaatio –rahoitus 
- Painoalue –rahoitus. 

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

Tulosperusteinen rahoitushakemus 

Tulosperusteinen rahoitus perustuu tutkimusryhmän vuosien 2015 - 2017 tieteellisten 
julkaisujen Jufo-pisteisiin ja väitöskirjojen määrään. Rahoitusta myönnetään enintään  
120 000 euroa. Tutkimusryhmän jäsen voi kuulua vain yhteen VTR-rahoitusta hakevaan 
tutkimusryhmään. Tutkimusryhmän johtaja ilmoittaa rahoitushakemuksessa vain ne ryhmän 
jäsenet, joilla on VTR-kelpoisia julkaisuja vuosilta 2015 - 2017. 
 
Tutkimuspalveluyksikössä tulostetaan rahoituspäätöksiä varten tutkimusryhmän jäsenten 
JULKI-julkaisurekisteriin kirjatut VTR-kelpoiset julkaisut vuosilta 2015 – 2017. 
Tutkimusryhmän johtaja tarkistaa hänelle kevään aikana lähetettävän julkaisuluettelon. 
Mikäli tarkistettua julkaisuluetteloa ei palauteta tutkimustoimikunnalle määräajassa, 
rahoitushakemusta ei oteta käsittelyyn.  
 
Jos tutkimusryhmillä on yhteisjulkaisuja enemmän kuin 30 %, pyydetään tutkimusyhmien 
johtajia sopimaan keskenään siitä, miten yhteisjulkaisut jaetaan ryhmien kesken. 
 
Kansallisesti yhtenäiset periaatteet tieteellisten julkaisujen käsittelyyn valtion 
tutkimusrahoitukseen oikeutetuissa toimintayksiköissä on kuvattu liitteessä 3. Painoalueelle 
4 tulee kohdistua STM:n ohjeen mukaan 10 % kokonaisrahoituksesta ja tutkimusryhmiä 
pyydetään huomioimaan tämä. 
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Arviointiperusteinen rahoitushakemus 

Arviointiperusteiseen rahoitushakuun varataan enintään 25 % vuonna 2019 OYS:n 
erityisvastuualueelle STM:n myöntämästä VTR -rahoitusosuudesta. Arviointiperusteista 
rahoitusta on mahdollista hakea yhdestä seuraavista kolmesta kategoriasta: 

 
- Start up -rahoitus: aloittava tutkimusryhmä, jolla ei ole vielä merkittävästi VTR-

kelpoisia tieteellisiä julkaisuja vuosilta 2015 – 2017, enintään 15 000 euron suuruinen  
rahoitus/hanke. Start up -vaiheen rahoitusta voi saada korkeintaan 3 vuoden ajan. 

 
- Konsolidaatio –rahoitus: kokonaan uudet tai laaja-alaiset useita erikoisaloja 

integroivat yhteishankkeet, erityisesti tässä haussa huomioidaan kuluvana vuonna 
tapahtuva Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986 -hankkeen datankeräys sekä 
kansalliset osaamiskeskukset (esim. biopankki, syöpäkeskus, neurokeskus, jne.). 

 
- Painoalue –rahoitus: painoalueelle 4 tulee kohdistua STM:n ohjeen mukaan 10 % 

kokonaisrahoituksesta. Painoalueen 4 hankkeita ovat: palvelujärjestelmän 
integraatioon ja tuloksellisuuteen, palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen, 
toimintakäytäntöjen muuttamiseen sekä osaamisen johtamiseen kohdistuva 
tutkimus. 

 
Rahoitettavan hankkeen tavoitteena on uuden tieteellisen tiedon tuottaminen julkaisuina. 
Arviointiperusteista rahoitusta hakeva tutkimusryhmä ei voi samalla hakea tulosperusteista 
rahoitusta. Tutkimusryhmän jäsen voi kuulua vain yhteen VTR-rahoitusta hakevaan 
tutkimusryhmään. Rahoitusta voidaan myöntää kahtena vuotena, jos hanke on edennyt. 
 
Hakulomakkeen liitteiksi toimitetaan mahdollinen julkaisuluettelo ja enintään kaksisivuinen 
CV.  
 
Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat tutkimushankkeet. Pisteytyskriteeristö on nähtävillä 
hakulomakkeessa. 

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. 
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PPSHP:ssä projektin kirjanpitoa voi seurata intranetistä: Raportit / Intime Web-
raportointi. 
 
Käyttämättä jäänyt rahoitus on palautettava.

Hakuohjeen lähettäminen OYS:n erityisvastuualueelle

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ja terveydenhuollon organisaatioiden
johtajaylilääkärit ja vastaavat henkilöt lähettävät tämän hakuohjeen liitteineen tiedoksi
omalla alueellaan toimiville tutkimusryhmille. 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  Tutkimusryhmän tulosperusteinen rahoitushakemuslomake 
Liite 2  Tutkimusryhmän arviointiperusteinen rahoitushakemuslomake 
Liite 3  Kansallisesti yhtenäiset periaatteet tieteellisten julkaisujen käsittelyyn valtion  

 tutkimusrahoitukseen oikeutetuissa toimintayksiköissä (päivitetty 9.9.2016) 
Liite 4  Tutkimuksen painoalueiden määritelmät 
 
Jakelu:  
OYS-erva: tutkimusryhmät, shp:ien johtajaylilääkärit tai vastaavat, vuosina 2012-2018 VTR-rahoitusta 
saaneet organisaatiot, terveyskeskusten johtavat lääkärit 
PPSHP: A1-A4 ja B1-B4, TUKE-koordinaattorit 
Oulun yliopisto/LTK: dekaani Anne Remes 
Internet, Intranet 
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