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81 §
Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen (ERVA) lisämäärärahan 
jako vuodelle 2019

HEL 2018-003676 T 13 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää yliopistota-
soiselle terveyden tutkimukselle osoitetun 12 900 euron lisämäärära-
han ********** tutkimukselle ”Kuka hyötyy koululääkärin tarkastukses-
ta?". Lisämääräraha myönnetään samoin ehdoin kuin vuodelle 2019 
aiemmin myönnetty tutkimusrahoitus (liite 3). Tutkimusapuraha on käy-
tettävä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja kohdensi päätöksellään 
23.11.2018 (168 §) HYKS:in erityisvastuualueen osoittaman 85 000 eu-
ron tutkimusmäärärahan seitsemälle hakijalle (liite 3). Valtion lopulli-
sessa talousarviossa erityisvastuualueen tutkimusrahoituksen määrä 
kasvoi yhteensä 1,109 miljoonalla eurolla. Helsingin kaupungin tutki-
musapurahan lopulliseksi määräksi tuli 97 900 euroa, josta organisaa-
tion on kohdennettava vähintään 45 034 euroa STM:n asetuksen 
1434/2015 mukaiselle terveyden tutkimuksen painoalueelle 4 ja vähin-
tään 33 286 euroa painoalueille 5-7. (Liite 1.)

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmassa yhtenä keskeisenä 
painopisteenä on nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena on tun-
nistaa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja ohjata heidät tarvittavien 
palvelujen piiriin. ********** tutkimuksen yhtenä tavoitteena on etsiä kei-
noja, joilla voidaan kohdentaa koululääkärin resursseja eniten huolta 
herättävien oppilaiden tukemiseksi. Täten esitetään kohdennettavaksi 
lisämääräraha 12 900 euroa ********** väitöstutkimukseen ”Kuka hyötyy 
koululääkärin tarkastuksesta?" Tutkija on esittänyt suunnitelmansa li-
sämäärärahan käytöstä.

Lisätiedot
Taija Puranen, ts. erityissuunnittelija, puhelin: 310 21352

taija.puranen(a)hel.fi
Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi

Liitteet

1 HUS Pöytäkirjanote 7.3.2019 § 1
2 Erva-lisämäärärahan jako 2019
3 Pöytäkirjanote 23.11.2018
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Apurahan hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Talouden- ja toiminnan 
suunnittelu

Liite 2
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 81 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.05.2019.


