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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

718/2013

yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain
(1326/2010) 66 §:n nojalla:

1 §

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen
tavoitteet

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen
tavoitteena on:

1) edistää väestön terveyttä ja hyvinvoin-
tia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä
tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan ter-
veyden tutkimuksen kautta;

2) edistää terveydenhuollon laatua ja poti-
lasturvallisuutta;

3) tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen
levittämisestä ja hyödyntämisestä terveyden-
huollossa ja muualla yhteiskunnassa.

2 §

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen
painoalueet

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen
painoalueet ovat:

1) merkittävien kansanterveysongelmien
ja sairauksien ehkäisyn, syntymekanismien,
diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen perus-
tavaa laatua oleva kliininen ja translationaali-
nen tutkimus;

2) yksilöllistetyn lääketieteen käyttöönot-
toon ja biopankkitoimintaan liittyvä tutki-
mus;

3) erityisen vaikeasti hoidettaviin tai har-
vinaisiin sairauksiin ja terveysongelmiin liit-
tyvä tutkimus;

4) väestökohorttien kliinis-epidemiologi-
set seurantatutkimukset;

5) terveyden edistämisen, väestön neuvon-
nan ja terveyserojen kaventamisen vaikutta-
vuustutkimus;

6) terveydenhuollon palvelujärjestelmän
ja menetelmien tuloksellisuuteen ja vaikutta-
vuuteen, toimintakäytäntöjen muuttamiseen
ja osaamisen johtamiseen sekä potilasturval-
lisuuteen ja laadunhallintaan kohdistuva tut-
kimus;

7) potilaan ja asiakkaan oikeuksien ja va-
linnanvapauden toteutumisen terveystieteelli-
nen interventio- ja vaikuttavuustutkimus;

8) valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin
liittyvä yliopistotasoinen terveydenhuoltotut-
kimus.

3 §

Painoalueille ohjattava rahoitus

Erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan
tulee ohjata 2 §:n 1 - 3 kohdissa tarkoitetuille
painoalueille vähintään 25 prosenttia sekä
kohdissa 4 - 8 tarkoitetuille painoalueille vä-
hintään 15 prosenttia kunakin vuonna sen
käytettävissä olevasta yliopistotasoisen ter-
veyden tutkimuksen rahoituksesta.



4 §

Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen
arviointiryhmän asettaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä
on valtakunnallinen asiantuntijoista koostuva
terveyden tutkimuksen arviointiryhmä, jonka
toimikausi on neljä vuotta kerrallaan.

5 §

Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen
arviointiryhmän tehtävät

Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen
arviointiryhmän tehtävänä on:

1) tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle
ehdotus yliopistotasoisen terveyden tutki-
muksen arvioinnissa ja rahoituksen jakami-
sessa käytettävistä perusteista erityisvastuu-
alueiden tutkimustoimikuntia kuultuaan;

2) seurata vuosittain yliopistotasoisen ter-
veyden tutkimuksen painoalueiden toteutu-
mista;

3) arvioida tutkimustoiminnan tavoittei-
den saavuttamista sekä tutkimuksen laatua,
määrää ja tuloksellisuutta ja tehdä arviointien
pohjalta ehdotus sosiaali- ja terveysministeri-
ölle yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen
rahoituksen jakamisesta erityisvastuualueille;

4) tehdä yhteenveto arviointikauden tutki-
mustoiminnasta sekä tehdä ehdotuksia tutki-
mustoiminnan tavoitteiksi ja painoalueiksi
seuraavalle nelivuotiskaudelle;

5) seurata yliopistotasoisen terveyden tut-
kimuksen vaikuttavuutta ja tehdä ehdotuksia
tutkimuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi;

6) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle
lausuntoja toimialaltaan.

6 §

Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen
arviointiryhmän kokoonpano

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Arvioin-
tiryhmässä tulee olla puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan lisäksi yhteensä enintään 18
jäsentä ja varajäsentä. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö määrää erityisvastuualueiden tutki-
mustoimikuntien ehdotuksesta arviointiryh-
mälle 3-5 sihteeriä.

Valtakunnallisessa arviointiryhmässä tulee
olla edustettuina ainakin sosiaali- ja terveys-
ministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, yli-
opistojen lääketieteelliset ja terveystieteelliset
tiedekunnat, Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos, sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistolli-
nen sairaala sekä muut sairaanhoitopiirit, Te-
kes ja Suomen Akatemia sekä riittävä edustus
sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon
yksiköistä.

Arviointiryhmässä tulee olla edustus jokai-
selta viideltä erityisvastuualueelta ja riittävä
tieteellinen asiantuntemus yliopistotasoisen
terveyden tutkimuksen painoalueilta.

Arviointiryhmä voi kutsua pysyviä ja tila-
päisiä asiantuntijoita.

7 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2013.

Sen estämättä, mitä asetuksen 4 §:ssä sää-
detään, vuonna 2013 perustettavan arviointi-
ryhmän toimikausi päättyy vuoden 2015 lo-
pussa.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2013
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