
      1 (3) 
HYKS-erityisvastuualue  
Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 19.5.2022   
               
 
 
Jakelussa mainitut 
 

HUS Yhtymähallinto  PL 100  Puh. (09) 4711 
Stenbäckinkatu 9   00029 HUS  etunimi.sukunimi@hus.fi 
Helsinki      

 
 
YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSELVITYS  
VUODELTA 2021 

 
HYKS-erityisvastuualueella olevia terveydenhuollon toimintayksiköitä, joilla 
on ollut käytössään valtion terveyden tutkimuksen määrärahaa vuonna 
2021, pyydetään raportoimaan valtion tutkimusmäärärahan käyttö vuoden 
2021 ajalta liitteiden a ja b mukaisesti erityisvastuualueen tutkimustoimi-
kunnalle (terveydenhuoltolaki 64 §).  
 
Erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan hakuohjeen mukaisesti valtion 
terveyden tutkimuksen määräraha on valtionapua, jonka käytöstä organi-
saatioiden on pidettävä kirjaa. Määrärahoja koskevien tili-, kirjanpito- ja 
seurantajärjestelmien tulee olla määrärahaa saavissa yksiköissä sellaiset, 
että tutkimusmäärärahan kohdentamista ja käyttöä voidaan seurata ja että 
siitä voidaan raportoida. 
 
Pyydämme kohteliaimmin, että vastaisitte käyttöselvityspyyntöön siinäkin 
tapauksessa, että käytettävissä olevaa määrärahaa ei ole kulutettu vuoden 
2021 aikana lainkaan.  
 
Antakaa käyttöselvityspyyntö myös siinä tapauksessa, että olette palautta-
nut käyttämättä jäänyttä valtion tutkimusmäärärahaa HYKS-ervan tutki-
mustoimikunnalle vuoden 2021 aikana. Ilmoittakaa samalla, minkä vuoden 
määrärahasta palautettu summa on peräisin. 
 
Kiinnitämme huomiota siihen, että erityisvastuualueen tutkimustoimikunta 
on vuodesta 2013 alkaen voinut myöntää määrärahan 1–4 vuotisille hank-
keille. Tiettynä kalenterivuotena alkaneen hankkeen monivuotisesta rahoi-
tuksesta on raportoitava ensimmäisen kerran seuraavana vuonna ja sen 
jälkeen vuosittain niin kauan, että rahoitus on kokonaan käytetty. Sen 
vuoksi on mahdollista, että organisaatiossanne on vuonna 2021 ollut käy-
tössä vielä ennen vuotta 2021 myönnettyä valtion tutkimusmäärärahaa. 
Sen johdosta tämä kysely koskee myös kaikkia organisaatioita, jotka eivät 
ole vielä HYKS-ervan Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan vuonna 
2021 pyytämässä raportissa (7.6.2021 mennessä) raportoineet kaikkea 
vuonna 2020 tai sitä ennen saamaansa valtionapua. 
 
Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta ilmoittaa päätöksessään, miten 
myönnetty rahoitus on kohdistettava STM:n säätämille painoalueille (alla 
linkki vuoden 2021 määrärahan jakoon). Pyydämme ottamaan päätökset 
huomioon, kun raportoitte rahoituksen käytön jakautumisen painoalueille. 
 

Dynasty tietopalvelu (oncloudos.com) 
 
Liitteellä a raportoidaan valtion terveyden tutkimuksen määrärahan käy-
töstä vuoden 2021 aikana vastaamalla kysymyksiin: 

https://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021428506-1
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1. HYKS-erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan vuotta 2021 koskevalla 
päätöksellä toimintayksiköllenne/organisaatiollenne myöntämä valtion 
terveyden tutkimuksen määräraha?  

2. Miten valtion tutkimusmäärärahan käyttö kohdistui organisaatiossa 
vuoden 2021 aikana? Raportoitaessa määrärahan käyttöä tulee ottaa 
huomioon myös aikaisemmilta vuosilta peräisin oleva vielä raportoima-
ton määräraha, jos organisaatiolla sellaista on.   

3. Miten terveyden tutkimuksen määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdis-
tui STM:n säätämille painoalueille 1–3?  

 
Liitteellä b ilmoitetaan vuonna 2021 käynnissä olleiden valtion terveyden 
tutkimusmäärärahalla rahoitettujen tutkimushankkeiden 

• nimet 

• päätutkija ja muut tutkijat  

• hankekausi (hankkeen alkamisvuosi on se kalenterivuosi, jona tut-
kimushankkeelle myönnettiin valtion tutkimusrahoitus HYKS-
erityisvastuualueen tutkimustoimikunnasta. Hankkeen päättymis-
vuosi on sama kuin alkamisvuosi yksivuotisissa hankkeissa ja 
myöhempi vuosiluku monivuotisissa hankkeissa. Jos tutkimushan-
ke on saanut toistamiseen rahoituksen (ns. jatkorahoitus), hank-
keen jatkohankekausi on raportoitava erikseen uudella rivillä). 

• Tutkimushankkeen saama rahoitus yhteensä koko hankekaudelle. 

• Liitteellä b raportoidun ”määrärahan käyttö 2021” sarakesumman 
tulee olla yhtä suuri kuin liitteessä a kohdassa 2 raportoidun ”mää-
rärahan käyttö yhteensä vuoden 2021 aikana”. 

 
Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta raportoi vuosittain kesäkuun lop-
puun mennessä sosiaali- ja terveysministeriöön tutkimusmäärärahan käy-
töstä, jotta ministeriöllä on käytettävissä ajankohtainen tieto (terveyden-
huoltolaki 64 §).  

 
Tietojen toimittaminen ja lisätiedot 
 
 Liitteet a ja b löytyvät Excel-tiedostoina linkistä:  
 www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/valtion-tutkimusrahan-haku 

 
(Sivulla kohta HYKS-erva-toimija: Tee määrärahan käyttöselvitys.) 

 
Edellä mainitut tiedot pyydetään toimittamaan liitteiden a ja b mukaisesti 
erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle osoitettuina sähköisesti Excel-
tiedostoina osoitteeseen lauri.ihari@hus.fi viimeistään ke 15.6.2022. 

 
Lisätietoja antaa tarvittaessa ylilääkäri Ari Lindqvist, ari.lindqvist@hus.fi, 
puh. 040 523 8686 tai johdon assistentti Lauri Ihari, lauri.ihari@hus.fi, puh. 
050 427 9860. 

 
 

Ari Lindqvist  
HYKS-erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan esittelijä  

 Allekirjoitettu koneellisesti 

 
LIITTEET  Liitteet a ja b: Selvitys yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan 

käytöstä vuodelta 2021 (Excel-tiedostot) 
   

http://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet/valtion-tutkimusrahan-haku
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JAKELU Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahaa vuonna 2021 saa-
neet ja vielä raportoimatta olevan rahoituksen käytön osalta määrärahaa 
aikaisempina vuosina saaneet HYKS-erityisvastuualueen terveydenhuollon 
toimintayksiköt  

 
   


