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Tutkimuspalvelut

9.4.2021

Valtion tutkimusrahoitus (VTR) – määrärahan käyttö vuonna 2021 ja
raportointi vuodelta 2020
Tutkimusrahoitusta voidaan käyttää tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkaukseen sekä palveluiden, laitteiden ja tarvikkeiden hankintaan sekä kongressimatkoihin, jos tutkija pitää tilaisuudessa esityksen tai toimii puheenjohtajana.
Hankintojen osalta tulee noudattaa hankintalakia ja oman organisaation yleisiä
hankintaohjeita sekä huomioida kilpailuttamisrajat ja hankintaoikeudet. PPSHP:n
yleiset hankintaohjeet löytyvät intranetistä ja internetistä löytyy hankintoihin liittyviä yleisohjeita. Lisätietoja saat tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemeltä
(minna.makiniemi@ppshp.fi, puh. 08 - 315 5181).
Tutkimushenkilöstön palkkaus vuonna 2021 PPSHP:ssä
PPSHP:ssä Kevo-tutkijoina toimivien lääkärien VTR-palkka on alla olevan taulukon
mukainen. Taulukkopalkat ovat henkilöasiain käsikirjan kohdan Palkkaus II.1.9.
mukaiset (ei-väitellyt, väitellyt ja dosentti).
Lääkäritutkijat

Palkka
1.4.2021 alkaen

Ei-väitellyt
Väitellyt
Dosentti

3 516,93 e
4 491,99 e
5 026,98 e

Muiden kuin lääkäritutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkauksessa noudatetaan KVTES:n ehtoja.
Rahoituksen saanut sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluva tutkija toimii kokopäiväisenä tai osa-aikaisena tutkijana vapautettuna omasta tehtävästään. Tutkija
on työsuhteessa PPSHP:iin eikä virkavapautta erikseen anota. Tällöin loma-, eläkeym. edut säilyvät. VTR-rahoitusta saava tutkija voi halutessaan päivystää OYServalla tutkijakausien aikana. Päivystysajan palkka on henkilön oma varsinainen
palkka kaikkine palkkatekijöineen. Tätä varten tulosalueella tehdään tutkijajakson
rinnalle lyhytaikainen palvelujakso päivystyksen ajalle.
PPSHP:n vakinaiselle viranhaltijalle ja OYS:n sivuvirkaiselle viranhaltijalle, joka on
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vakinainen opettaja, maksetaan
palkka yllä olevan taulukon mukaan. Niille tutkijoille, joilla ei ole PPSHP:n vakinaista virkaa tai OYS:n sivuvirkaa mukaan lukien ulkomaiset tutkijavieraat, maksetaan pätevyyden mukaan yllä olevan taulukon palkkoja soveltaen. Tutkimusvapaan
ajankohta sovitaan tulosalueen/vastuualueen johtajan kanssa, joka harkitsee sijaisen palkkaamisen.
PPSHP:n ulkopuolisille tutkijoille tehdään työsopimus sairaanhoitopiirin kanssa.
Osa-aikaisuusjärjestelyillä voidaan huolehtia siitä, että palvelusuhde omaan organisaatioon säilyy katkeamattomana.
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Erityisvastuualueen muut VTR-rahoitusta saavat organisaatiot voivat soveltuvin
osin noudattaa PPSHP:n ohjeistusta.
Laskut PPSHP:ssä
Kaikissa tutkimusmäärärahaa koskevissa laskuissa käytetään vastuuyksikkönumeron
lisäksi projektitunnusta. Mikäli tutkimuksella ei ole projektitunnusta, tulee sitä
varten täyttää projektikuvauslomake, joka lähetetään allekirjoituksineen skannattuna sähköpostilla Helena Toivaselle (helena.toivanen@ppshp.fi). Kaikki laskut käsitellään sähköisessä P2P-ohjelmassa ja matkalaskut M2-matkahallintajärjestelmässä. P2P-asioissa ota yhteyttä ppshp.ostoreskontra@monetra.fi ja matka- ja kulujenhallinnan osalta m2.oulu@monetra.fi. Monetran yhteystiedot:
http://www.monetra.fi/oulu/yhteystiedot/ppshp/.
VTR-rahoituksen käytön raportointi vuodelta 2020
Erityisvastuualueen organisaatiot raportoivat 31.12.2020 mennessä tapahtuneesta
vuoden 2020 VTR-rahoituksen käytöstä OYS-erva tutkimustoimikunnalle liitteenä
olevalla taulukolla. Taulukon liitteeksi toimitetaan myös raportti projektikirjanpidosta vuodelta 2020. Taulukko ja raportti projektikirjanpidosta lähetetään
10.5.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tutkimustoimikunta@ppshp.fi.
Käyttämättä jäänyt tutkimusrahoitus tulee palauttaa. PPSHP:ssä VTR-rahoitus täytyy käyttää kahden vuoden kuluessa. Tutkimustoimikunta päätti 26.11.2020, että
vuoden 2020 tilinpäätöksessä käyttämättä jääneen VTR-rahoituksen käyttöaikaa
jatketaan vuodella koronatilanteen takia.

Merk.

MIIA TURPEINEN
Miia Turpeinen
Tutkimus- ja arviointiylilääkäri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
OYS-erva tutkimustoimikunnan puheenjohtaja

Liite

Organisaation käyttöselvitys VTR-määrärahasta vuodelta 2020 (liitteeksi raportti projektikirjanpidosta)

Jakelu

OYS-ervan tutkimusryhmät, intranet, internet
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