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153 §
Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen (ERVA) apurahojen jako 
vuodelle 2020

HEL 2019-005072 T 13 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti kohdentaa HUS:n 
terveyden tutkimuksen toimikunnan 19.9.2019 myöntämän tutkimus-
määrärahan yhteensä 50 000 euroa alla mainituille tutkimuksille jäljem-
pänä mainituin ehdoin.

Perhekeskusten vauvaperhepalveluiden vaikuttavuus perhesuhteisiin, 
vanhempien hyvinvointiin ja lapsen kehitykseen. ********** ja tutkimus-
ryhmälle 5 000 euroa liitteessä 2 mainittuihin tarkoituksiin.

Säännöllisen musiikinkuuntelun vaikutus iäkkään potilaan toimintaky-
kyyn, elämänlaatuun ja neuropsykiatrisiin oireisiin. ********** ja tutki-
mushankkeelle 16 000 euroa liitteessä 2 mainittuihin tarkoituksiin.

Hoivakotien palliatiivisen koulutuksen ja sen asukkaisiin kohdistuvien 
vaikutusten tutkimukseen. ********** 6000 euroa liitteessä 2 mainittuun 
tarkoitukseen.

Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta? ********** ja tutkimushank-
keelle 12 000 euroa liitteessä 2 mainittuihin tarkoituksiin.

FINGER-elintapaintervention pitkäaikaisvaikutukset ja jalkauttaminen. 
********** 5000 euroa liitteessä 2 mainittuun tarkoitukseen.

Muistisairauksien ja neuropsykiatristen oireiden yhteys kaatumisiin, 
psyykenlääkkeiden käyttöön ja elämänlaatuun. ********** 6 000 euroa 
liitteessä 2 mainittuun tarkoitukseen.

Tutkimusapuraha myönnetään seuraavin ehdoin:

1. Apurahalla toteutettavalla tutkimuksella on voimassa oleva Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimialan myöntämä tutkimuslupa, mikäli tutkimus 
kohdistuu toimialan alaiseen toimintaan.

2. Kaikkien tutkimusjulkaisujen nimiölehdillä mainitaan Helsingin kau-
pungin sosiaali- ja terveystoimiala.

3. Tutkimusapurahan saaja antaa tammikuun 2021 loppuun mennessä 
selvityksen apurahan käytöstä. Selvitys toimitetaan kaupungin kirjaa-
moon osoitteella Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoi-
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miala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

4. Mikäli edellä mainittuja ehtoja ei noudateta, tai selvityksestä tai muul-
la tavoin ilmenee, että apurahaa ei ole käytetty hakemuksen ja tämän 
päätöksen mukaisesti, apuraha tai osa siitä voidaan periä takaisin.

5. Tutkimusapurahaa tai osaa siitä ei voida siirtää seuraavalle vuodelle, 
vaan apuraha on käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Päätöksen perustelut

HUS:n terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta voi myöntää vuosit-
tain hakemuksesta tutkimusapurahoja Helsingin kaupungille, joka on 
yksi valtion tutkimusrahoituksen hakuun oikeutetuista organisaatioista. 
Yksittäisellä tutkijalla ei ole subjektiivista oikeutta saada apurahaa, 
vaan hänelle voidaan myöntää käyttöoikeus kaupungille myönnettyyn 
apurahaan. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään 
yksi tutkimusryhmän jäsenistä on työ- tai virkasuhteessa Helsingin 
kaupunkiin. 

Sosiaali- ja terveystoimiala julkaisi terveyden tutkimuksen määrärahoja 
koskevan haun toukokuun 2019 esimiesviestissä. Lisäksi hausta tiedo-
tettiin henkilöstölle sähköpostitse. Toimialalle saapui kuusi apurahaha-
kemusta, joilla haettiin HUS:n terveyden tutkimuksen toimikunnalta yh-
teensä 120 500 euron tutkimusrahoitusta vuodelle 2020. Samalla ra-
portoitiin vuosilta 2016-2018 HUS:lle 71 julkaisufoorumipistettä, jotka 
kertyvät tutkijan affliaation (Helsingin sosiaali- ja terveystoimen) sisäl-
tävistä tutkimusjulkaisuista. Kaikki hakemukset täyttivät terveystieteelli-
sen tutkimuksen kriteerit.

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 Päätös HUS 19.9.2019
2 Tutkimusapurahan kohdentuminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Apurahan hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
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lautakunta
Liite 1
Liite 2

Talouden  ja toiminnan 
suunnittelu

Liite 2

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Hallintojohtaja
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 153 §.

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 21.11.2019.


