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Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen
vuodelle 2023 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella
OYS-erva tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2023 valtion tutkimusrahoitusta
yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.
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 vuosille 2020 – 2023 ovat:
1) tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon
käyttöön
2) Kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun
tukeminen
3) terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus
(määritelmät: liite 2).
Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta ohjaa painoalueille vähintään 50 prosenttia
rahoituksesta asetuksen mukaisesti.
Hakija
Hakijan täytyy olla työsuhteessa terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävään kuntaan,
kuntayhtymään, valtion mielisairaalaan tai sosiaali- ja terveysministeriön voimassa olevalla
asetuksella säädettyyn palvelujen tuottajaan.
Hänen täytyy olla
• yksikön päätoiminen tai osa-aikainen (väh. 20 %) työntekijä tai
• yksikön sivuvirkaan (väh. 20 %) otettu yliopiston professori tai opettaja.
Tutkimusrahoituksen hakijan on oltava tosiasiallisesti työ- tai virkasuhteessa
erityisvastuualueen VTR-kelpoisessa hakijaorganisaatiossa rahoituksen käyttöaikana. Hakija
ei voi olla eläkkeelle siirtynyt tai rahoituskauden aikana eläköityvä henkilö eikä affiliaatio-/
asiantuntijasopimuksella tutkimusyhteistyötä tekevä tutkija. Päätöksen hakukelpoisuudesta
tekee tutkimustoimikunta.
Kokoaikaisesti virka-/työvapaalla (pl lakisääteiset poissaolot) oleva ei voi olla hakijana eikä
hänelle voida myöntää VTR-rahoitusta, koska työssäolon ehto ei täyty.
Tutkimusrahoituksen hakeminen
OYS:n erityisvastuualueella toimivat tutkijat voivat hakea tutkimusrahoitusta enintään
80 000 euroa/hanke. Kultakin hakijalta ja hankkeelta voi tulla vain yksi hakemus.
Rahoitusta voi hakea yhdelle tai kahdelle vuodelle (optio). Rahoituksen myöntäminen
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toiselle vuodelle edellyttää raporttia tutkimuksen edistymisestä ja aiemmin myönnetyn
rahoituksen käytöstä.
Hakemukset toimitetaan sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle
(tutkimustoimikunta@ppshp.fi) 11.4.2022 klo 15.00 mennessä.
Tutkimusrahoitushakemus
Tutkimusrahoitusta on mahdollista hakea yhdestä seuraavista neljästä kategoriasta:
- Kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus
- Tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon
käyttöön
- Alueelliset ja pienten alojen tutkimushankkeet, terveys- ja hyvinvointieroja
kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus
- Start up –rahoitus ja tutkijan urapolun tukeminen. Rahoitus on suunnattu aloitteleville
tutkimusryhmille. Hakijan tulee olla post doc- tai dosenttitason tutkija, jonka
väitöksestä on korkeintaan 10 vuotta.
Tutkimussuunitelman pituus on enintään viisi sivua. Ylimeneviä sivuja ei oteta arviointiin
mukaan.
Tutkimuspalveluyksikössä tulostetaan hakijan JULKI-järjestelmään kirjatut tieteelliset
julkaisut vuosilta 2019 – 2021. Hakija tarkistaa hänelle lähetettävän julkaisuluettelon. Mikäli
tarkistettua julkaisuluetteloa ei palauteta tutkimustoimikunnalle määräajassa,
rahoitushakemusta ei oteta käsittelyyn.
Tutkimustulosten raportointi
Tutkimustoimikunta raportoi STM:lle rahoituksen käytöstä vuosittain. Vuodelle 2023
haetusta tutkimusrahoituksesta (optio) tulee toimittaa raportti tutkimustoimikunnalle
toukokuussa 2022.
Hakemusten käsittely ja päätökset OYS-erva tutkimustoimikunnassa
Hakemukset käsitellään tutkimustoimikunnassa syys-marraskuussa. Tutkimustoimikunta
tarkastaa hakemusten tietojen oikeellisuuden. Hakuohjeista poikkeaminen johtaa
hakemuksen hylkäämiseen. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakuaika on
ehdoton. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Tutkimustoimikunta tekee lopullisen rahoituspäätöksen. Päätös on rahoituksen määrän
osalta ehdollinen ja vahvistetaan vasta kun sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa vuodelle
2023 myönnettävän tutkimusrahoituksen määrän OYS:n erityisvastuualueelle.
Rahoituksen käyttö
Tutkimusrahoitusta voidaan käyttää tutkimuksen suoriin kuluihin, kuten tutkijoiden ja muun
tutkimushenkilöstön palkkaukseen sekä palveluiden, laitteiden ja tarvikkeiden hankintaan ja
kongressimatkoihin, jos tutkija pitää tilaisuudessa esityksen tai toimii puheenjohtajana.
PPSHP:ssä projektin kirjanpitoa voi seurata intranetistä.
Käyttämättä jäänyt rahoitus on palautettava.
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Hakuohjeen lähettäminen OYS:n erityisvastuualueelle
Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ja terveydenhuollon organisaatioiden
johtajaylilääkärit ja vastaavat henkilöt lähettävät tämän hakuohjeen liitteineen tiedoksi
omalla alueellaan toimiville tutkijoille ja tutkimusryhmille. Hakuohjeet liitelomakkeineen
löytyvät myös PPSHP:n Internetistä.
Lisätiedot

Tutkimuspäällikkö 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.

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

Liitteet:
Liite 1 Rahoitushakemuslomake
Liite 2 Tutkimuksen painoalueiden määritelmät
Jakelu:
OYS-erva: tutkimusryhmät, shp:ien johtajaylilääkärit tai vastaavat, vuosina 2012-2022 VTR-rahoitusta
saaneet organisaatiot, terveyskeskusten johtavat lääkärit
PPSHP: A1-A4 ja B1-B4
Oulun yliopisto/LTK:n dekaani
Internet, Intranet
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