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13 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokoukseen kutsuttiin varsinaisten jäsenten lisäksi kaikki varajäsenet. Menettelyllä turvattiin kokouksen päätösvaltaisuus käsiteltäessä valtion tutkimusrahoitushakemuksia. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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14 §
Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Erva-tutkimustoimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajat. Aakkosjärjestyksessä seuraavina vuorossa ovat Päivi Meriranta ja Kati Myllymäki.
Päätös
Tutkimustoimikunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Merirannan ja Kati
Myllymäen. Pöytäkirja lähetetään ennen allekirjoituksia sähköpostitse toimikunnan jäsenille kommentoitavaksi. Tämän jälkeen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, jonka jälkeen se lähetetään pöytäkirjantarkastajille.
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15 §

109/00.00.01.00.02/2015

Erva-tutkimustoimikunnan kokoonpano seuraavalla nelivuotiskaudella (1.1.2016-31.12.2019)

Erva-tutkimustoimikunta 10.11.2015 15 §
Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erva-alueen sairaanhoitopiirien
kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Tutkimustoimikunta päättää
tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on osallistua yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden määrittämiseen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa nelivuotiskausittain. Valtion tutkimusrahoituksen ensimmäinen nelivuotiskausi päättyy 31.12.2015.
KYS erva-tutkimustoimikunnan kokoonpano on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen hyväksymä. Kokoonpanoon kuuluu 15 jäsentä ja varajäsentä sekä puheenjohtaja. Lisäksi toimikunnalla on esittelijä,
kaksi asiantuntijaa ja sihteeri.
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ilmoitti
edustajan vaihdoksesta 19.10.2015. Varsinaisena jäsenenä KYS ervatutkimustoimikunnassa kaudelle 2012 – 2015 on toiminut kirurgian ylilääkäri, dosentti Tapio Hakala. Kaudella 2016 -2019 varsinaisena jäsenenä toimii
terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen. Vara jäsenenä jatkaa
sisätautien ylilääkäri, dosentti Juha Mustonen.

Esitys
Erva-tutkimuskoordinaattori:
Toimikunta on 12.3.2015 päättänyt, että KYS erva-tutkimustoimikunnan kokoonpano kaudella 1.1.2016 – 31.12.2019 on sama kuin kuluvalla kaudella.
Hyväksytään PKSSK:n jäsen vaihdos. Toimikunnan kokoonpano, jäsenvaihdos huomioiden viedään hyväksyttäväksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle joulukuun 2015 kokoukseen. Tiedepalvelukeskus koordinoi asiaa.

Päätös
Toimikunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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16 §

109/00.00.01.00.02/2015

Erva-toimihenkilöiden toimet kaudella 2016-2019

Erva-tutkimustoimikunta 10.11.2015 16 §
Erva-tutkimustoimikunta päätti 15.5.2012 kokouksessaan perustaa ervatutkimuskoordinaattorin ja erva-biostatistikon toimet määräaikaisiksi vuoden
2013 alusta vuoden 2015 loppuun. Erva-tutkimuskoordinaattorin tehtävänä
on ollut muun muassa erva-tutkimustoimikunnan käytännön toiminnan hallintaan ja ylläpitämiseen liittyvät tehtävät. Erva-tutkimuskoordinaattorin tehtävänä on ollut huolehtia VTR:n käytännön hallinnoinnista KYS ervaalueella (ml. VTR-hakujen valmistelu, arvioinnin käytännön järjestelyt ja raportointi sosiaali- ja terveysministeriölle) sekä osallistua VTR:een liittyvien
käytäntöjen ja toimintatapojen kehittämiseen erva-alueella (ml. hakumenettelyiden edelleen kehittäminen). Erva-biostatistikon tehtäviin on kuulunut
auttaa ja opastaa KYS erva-alueen henkilöstöä terveystieteellisen tutkimuksen tilastollisissa kysymyksissä. Erva-tutkimuskoordinaattorin ja ervabiostatistikon toimialueena on ollut KYS erva-alue ja sijoituspaikkana
PSSHP (KYS / Tiedepalvelukeskus). Erva-toimihenkilöiden kustannukset
on erotettu KYS erva-alueen saamasta VTRsta, ennen rahoituksen jakamista hakemusten perusteella VTR-kelpoisille organisaatioille.
Nelivuotiskauden erva-toimihenkilöiden toimenkuvat ovat tarkentuneet ja
tehtävässä tarvittava asiantuntijuus on lisääntynyt. Erva-biostatistikko on
avustanut vuonna 2015 lokakuuhun mennessä 217 erva-alueen tutkijaa.
Erva-biostatistikko on ollut kirjoittajana 16 tieteellisessä julkaisussa sekä 20
artikkelin kiitoksissa. Erva-tutkimuskoordinaattori tiedottaa erva-alueen toimijoita kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista (mm. EUrahoitus), koulutuksista ja tapahtumista sekä avustaa erva-alueen tutkijoita
kansainvälisten rahoitushakemusten laadinnassa. Ervatutkimuskoordinaattorin tehtäviin on lisäksi sisällytetty tiedeviestintä (Tiedepalvelukeskuksen uutiskirjeen laatiminen ja jakelu sekä Tiedepalvelukeskuksen internet- ja intrasivujen ylläpito ja kehittäminen).

Esitys
Tutkimusjohtaja:
Erva-tutkimustoimikunta päättää jatkaa tehtäviä nykyisin hoitavien ervabiostatistikon ja erva-tutkimuskoordinaattorin työsuhteita määräaikaisena
seuraavalle nelivuotiskaudelle 1.1.2016 -31.12.2019.

Päätös
Ennen päätöksen tekoa tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto esitti kuinka ervabiostatistikon työpanos on jakautunut erva-alueen organisaatioille kokouspäivään mennssä. Palveluita on käyttänyt 221 henkilöä, joista PSSHP:stä
183 henkilöä (83 %), KSSHP:stä 20 henkilöä (9 %), PKSSK:stä 14 henkilöä
(6 %), ESSHP:stä kaksi henkilöä (1 %) ja ISSHP:stä kaksi henkilöä (1 %).
Toimihenkilöiden palveluista on tiedotettu uutiskirjeessä, PSSHP:n intra- ja
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internetsivuilla, tutkijoiden sähköpostijakelulistojen kautta, ervatutkimustoimikunnan kokouksissa sekä organisaatiovierailuilla erva-alueen
organisaatioissa.
Toimikunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Erva-tutkimuskoordinaattori ei esteellisyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn.
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17 §

107/13.01.02.00/2015

Tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajan korvaus

Erva-tutkimustoimikunta 10.11.2015 17 §
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) tutkimuseettisen toimikunnan
puheenjohtaja hoitaa tutkimuseettisen toimikunnan tehtäviä kliinisen työn lisäksi. Tehtävät sisältävät muun muassa kokousmateriaaliin tutustumisen ja
tutkijoiden ohjaamisen. Lisäksi valmistella on useita lakimuutoksia, joihin
perehtyminen vie aikaa. PSSHP:n tutkimuseettinen toimikunta on antanut
vuonna 2015 lokakuuhun mennessä 240 lausuntoa, joista uusia lausuntohakemuksia oli 89. Lisäselvitysten ja suuria muutoksia vaativien lausuntohakemusten määrä on selvästi noussut viime vuosina.
Elokuussa 2015 virkavapaalla ollut tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtaja jättäytyi pois puheenjohtajan tehtävästä. Toimikunnan puheenjohtajan tehtävää oli virkavapaan sijaisena hoitanut 1. varapuheenjohtaja, joka
aloitti varsinaisena puheenjohtajana syyskuussa 2015.
Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota, joka on 180 € kokousta kohden. Tutkimuseettinen toimikunta on esittänyt, että puheenjohtajalle varataan kaksi päivää kuukaudessa tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajan tehtävien hoitoon. Tällöin palkkakustannukset sivukuluineen ovat yhteensä n. 670 € kuukaudessa. Kustannukset vuoden 2016 aikana ovat yhteensä n. 8 000 €. KYS erva-tutkimustoimikunta on päättänyt 12.3.2015 kokouksessaan vastata tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajan kahden
päivän palkkakustannuksista vuoden 2015 loppuun (yhteensä 9 kk). KYS
erva-tutkimustoimikunta ei ole budjetoinut rahoitusta tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajien palkkakustannuksiin vuodelle 2016.

Esitys
Erva-tutkimuskoordinaattori:
Erva-tutkimustoimikunta päättää vastata PSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajan tehtävien kustannuksista (kaksi päivää kuukaudessa vuonna 2016) vastaavin menettelyin kuin vuonna 2015.

Päätös
Toimikunta päätti, että seuraavaan erva-toimikunnan kokoukseen pyydetään PSSHP:n tutkimuseettiseltä toimikunnalta selvitys kuinka annetut 240
lausuntoa ovat jakautuneet erva-alueen organisaatioihin tutkimuksen vastuuhenkilön organisaation mukaan.

Toimikunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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18 §

107/13.01.02.00/2015

Erva-tutkimustoimikunnan hallinnoinnista vuodelta 2015 säästyvät varat

Erva-tutkimustoimikunta 10.11.2015 18 §
KYS erva-tutkimustoimikunnan hallinnon kustannuspaikalle on jäämässä
vuodelta 2015 käyttämättä hallinnon varoja noin 70 000 €. Varat säästyvät,
koska tutkimuseettisen toimikunnan tulot ovat arvioitua suuremmat, palkkamenot ovat budjetoitua pienemmät ja matka- ja koulutuskuluja aiheutuu
budjetoitua vähemmän. Lisäksi palvelunostot ovat ennakoitua pienempiä,
mukaan lukien Istekin palvelut.
Esitys
Erva-tutkimuskoordinaattori:
Erva-tutkimustoimikunta päättää käyttää käyttämättä jäävän rahoituksen:
1. Sähköisten järjestelmien kehittämiseen 20 000 €
a. tutkimuseettisen toimikunnan sähköinen asiointi
eTutkijaan ja sähköinen allekirjoitus
b. VTR-hakuprosessin kehittäminen täysin sähköiseksi
(paperiton haku) ja sähköinen allekirjoitus sekä
sähköisen VTR-hakuprosessin edelleen kehittäminen
(lomakegeneraattori)
c. JULKI-järjestelmän edelleen kehitys (mm. integraatio
kansallisiin järjestelmiin)
2. Loput vuodelta 2015 säästyvät varat (50 000 €) jaetaan
syksyn 2016 VTR-haussa.

Päätös
Käyttämättä jäävien varojen määrä on tarkentunut esityksen teko ajankohdasta. Tällä hetkellä varoja on noin 50 000 €. Erva-tutkimustoimikunta päätti vuonna 2015 käyttämättä jäävien varojen käytöstä siten, että 20 000 €
käytetään esityksen mukaisesti sähköisten järjestelmien / palveluiden kehittämiseen. Loput säästyvät varat (noin 30 000 €) jaetaan syksyn 2015 haussa mukana olleille erva-yhteistyötutkimushankkeille.
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19 §

108/13.01.02/2015

Valtion tutkimusrahoituspäätökset 2016

Erva-tutkimustoimikunta 10.11.2015 19 §
KYSin erityisvastuualueen valtion tutkimusrahoitushaku vuodelle 2016 toteutettiin 24.8. - 21.9.2015. Hakua varten laadittiin hakukuulutus, hakuohje
ja arviointiohje. Hakemukset laadittiin KYSin eTutkija-järjestelmässä.
Hakuun tuli määräaikaan mennessä yhteensä 186 hakuehdot täyttävää hakemusta. Tutkimushankeluokkaan tuli 105 hakemusta, väitöskirjatutkimushankeluokkaan 67 hakemusta, erva-yhteistyötutkimushankeluokkaan 9 hakemusta ja post doc –toimia 5.
Erva-tutkimustoimikunnan jäsenet ja varajäsenet arvioivat hakemukset. Arviointi toteutui eTutkijassa. Arvioitsijat (yhteensä 28) laitettiin satunnaiseen
järjestykseen ja hakemukset jaettiin arvioitsijoille hakuluokittain tutkimushankkeiden vastuuhenkilöiden sukunimen aakkosten mukaisessa järjestyksessä. Tutkimushankkeet ja post doc -toimet saivat 5 arviointia, väitöskirjatutkimushankkeet 3 arviointia ja erva-yhteistyötutkimushankkeet 6 arviointia. Yhdelle arvioijalle arvioitavaksi tuli 25–28 hakemusta, lukuun ottamatta
henkilöitä (5) jotka arvioivat keskitetysti väitöskirjatutkimushankkeet (n. 40
per arvioija).
Ennen arvioinnin alkamista KYSin Tiedepalvelukeskuksessa pisteytettiin
osa hakemuksen kohdista (kriteerit 3.5 ja 4.1) hakemuslomakkeessa annettujen tietojen perusteella. Pisteytettäessä huomattiin, että kohtaa ”kuvaus”
(kriteerin 3.5 Tutkimushankkeen laajuus) tutkijat olivat tulkinneet eritavoin.
Tekstikentässä pyydettiin kuvausta tutkimushankkeen laajuudesta / yhteistyöstä. Osa tutkijoista oli kuvannut kohtaan tutkimussuunnitelmaa tiivistäen.
Haasteita aiheutti myös post doc –toimien hakuluokassa vaadittu Yksikön
sitoumus –liite. Tutkijat olivat mieltäneet yksikön sitoumuksen organisaatiositoumukseksi. Asian selventämiseksi erva-tutkimuskoordinaattori lisäsi
eTutkijan etusivulle asiasta tiedotteen. Mikäli tutkija oli liittänyt yksikön sitoumus –lomakkeen muihin kuin post doc –toimien hakuluokkaan, jätettiin
lomake huomioimatta. Jatkossa eTutkijaa tulee kehittää siten, että yksikön
sitoumus –liite on mahdollista liittää hakemukseen vain post doc –toimien
hakuluokassa sekaannusten välttämiseksi.

Yhteenveto VTR-tutkimushankehakemusten arvioinneista esitetään kokouksessa 10.11.2015. Lisäksi arviointiyhteenveto on ervatutkimustoimikunnan jäsenten ja varajäsenten nähtävillä eTutkijassa ennen
kokousta.
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Esitys
Erva-tutkimuskoordinaattori:
Erva-tutkimustoimikunta keskustelee ja antaa palautetta VTRtutkimushankehausta ja hakemusten arviointiprosessista. Ervatutkimustoimikunta keskustelee VTR:n jaosta ja tekee rahoituspäätökset
STM:n asetusluonnoksen STM/3466/2015 asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta mukaisesti.

Päätös
Tutkimustoimikunta keskusteli toteutuneesta VTR-hausta. Toimikunta oli
yksimielinen, että valtion tutkimusrahoitus on vähentynyt merkittävästi ja aiheuttaa huolta laadukkaan tutkimuksen jatkumosta KYS erva-alueella.
Toimikunta keskusteli vuoden 2017 hakuperiaatteista lyhyesti. Hakuohjeessa tulee korostaa, että tutkimuksen vastuuhenkilön tulee täyttää huolellisesti hakemuksen tiedot. Tutkimuksen vastuuhenkilön tulee tarkastaa ja ilmoittaa hakemuksessaan ajantasaiset julkaisujen JUFO-luokitukset. Mikäli arvioitsija huomaa, etteivät JUFO-pisteet ole ajantasaiset, johtaa se hankkeen hylkäämiseen.
Tutkimustoimikunta tarkasteli hakemuksia tutkimushankeluokittain ja määritti periaatteet rahoituksen jakamiseksi prosenttiosuuksina. VTR:n jako perustui arviointipisteiden mediaaneihin. Tarvittaessa toimikunta tarkasteli
myös tutkimushankkeiden yhteispisteitä, yleisarviota ja sanallisia perusteluja yleisarviolle. Tutkimushankekohtaiset prosenttiosuudet lasketaan kokouksen jälkeen KYSin Tiedepalvelukeskuksessa.
Kaikista hakuun osallistuneista tutkimushankkeista (186) rahoitusta saa yhteensä 62 tutkimushanketta (33,33 %).
Erva-yhteistyötutkimushankeluokan rahoitusosuus on 9,94 % jaettavasta
kokonaisrahoituksesta. Rahoitusta saa 5 tutkimushanketta (55,56 %). Yhden hakemuksen kohdalla mediaanin mukainen painoarvo oli suurempi
kuin haettu summa, jonka vuoksi hankkeelle myönnettiin hakemuksen mukainen prosenttiosuus. Erva-yhteistyöhankkeille lisäksi osoitettiin jaettavaksi 18 § mukaiset noin 30 000 €. Ville Leinonen ja Vesa Kataja eivät esteellisyyksien vuoksi osallistuneet erva-yhteistyötutkimushankkeiden käsittelyyn.
Post doc –tutkijoiden toimien rahoitusosuus on 5,88 % jaettavasta kokonaisrahoituksesta. Rahoitusta saa 2 tutkimushanketta (40 %). Luokan sisällä on 2 rahoitusryhmää. Ryhmään 1 osoitettiin 36,2 % ja 2. ryhmään 63,8
%. Heikki Kröger ei esteellisyyden vuoksi osallistunut post doc –toimien käsittelyyn.
Tutkimushankeluokan rahoitusosuus on 69,89 % jaettavasta kokonaisrahoituksesta. Rahoitusta saa 32 tutkimushanketta (30,47 %). Luokan sisällä on
4 rahoitusryhmää. Ryhmään 1 osoitettiin 30,51 %, 2. ryhmään 25,66 %, 3.
ryhmään 31,33 % ja 4. ryhmään 12,07 %. Tutkimustoimikunta tarkasteli yhtä tutkimushanketta, jolle pisteytyksen perusteella kohdistui rahoitusta, mutta joille annetuista viidestä yleisarviosta yksi oli hylätty. Arvioinnissa hylkäyksen perusteena oli se, että arvioijan mielestä hanke on monikansallinen
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mielipidetiedustelu, jolla ei ole kliinistä merkitystä. Muut arvioijat (4) arvioivat hankkeen tasolle hyväksyttävä. Toimikunta päätyi hylkäämään hankehakemuksen. Hylkäämisen perusteeksi katsottiin, että kysymyksessä on
kansainvälinen mielipidetiedustelu eikä hankkeella ole tieteellistä tavoitetta.
Ville Leinonen, Heikki Kröger, Hilkka Soininen, Jukka Pelkonen, Reetta
Kälviäinen, Juhana Hakumäki, Tarja Kettunen, Sari Lindeman, Merja Miettinen, Kai Kaarniranta ja Liisa Suominen eivät esteellisyyksien vuoksi osallistuneet tutkimushankehakuluokan hakemusten käsittelyyn.
Väitöskirjatutkimushankeluokan rahoitusosuus on 14 % jaettavasta kokonaisrahoituksesta. Rahoitusta saa 23 tutkimushanketta (34,3 %). Luokan
sisällä on 3 rahoitusryhmää. Ryhmään 1 osoitettiin 8,4 %, 2. ryhmään 36,4
% ja 3. ryhmään 57,7 %. Tutkimustoimikunta tarkasteli yhtä väitöskirjatutkimushanketta, jolle pisteytyksen perusteella kohdistui rahoitusta, mutta
tutkimuksen vastuuhenkilö oli menehtynyt hakuajan päättymisen jälkeen.
Toimikunta päätti jättää rahoittamatta kyseistä hanketta. Vesa Kataja, Reetta Kälviäinen, Heikki Kröger ja Kai Kaarniranta eivät esteellisyyksien vuoksi
osallistuneet väitöskirjatutkimushankehakemusten käsittelyyn.
Erva-tutkimustoimikunta huomioi rahoituspäätöksen teossa STM:n asetusluonnoksen STM/3466/2015 asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta.
Tutkimushankekohtaiset rahoituspäätökset ovat prosenttiosuuksia, kunnes
sosiaali- ja terveysministeriön päätös on tullut ja Aluehallintovirasto on toimittanut maksatuspäätöksen KYS erva-tutkimustoimikunnalle vuoden 2016
alussa.
VTR-päätöstaulukot ovat liitteenä.
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Henkilövaihdokset ja lisäykset
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.8.2015 KYS erva-tutkimustoimikunnan esityksestä ESSHP:n
varajäsenen apulaisylilääkäri Tuula Tarkiaisen tilalle erikoislääkäri Sakari
Simulan.
Opetus- ja tutkimuskoordinaattori Mari Matveinen on aloittanut PKSSK:n
erva-yhteyshenkilönä.
Terveystieteiden maisteri Emmi Reijula on toiminut Mari Matveisen sijaisena KYS erva-alueen erva-tutkimuskoordinaattorina 1.8.2015 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM:n asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta
Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä tutkimusrahoituksen muista perusteista ja valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmästä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (718/2013). Terveydenhuoltolain mukaan tutkimusrahoituksen painoalueet, tavoitteet ja rahoituksen jakautuminen määritellään nelivuotiskausittain. Seuraava nelivuotiskausi koskee vuosia 2016 – 2019. Nyt voimassa oleva sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveydentutkimuksen rahoituksesta
718/2013 on tarkoitus uusia vuoden 2016 alusta.
Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti lausuntopyynnön koskien STM:n asetusta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta 6.10.2015.
Lausuntopyynnöstä tiedotettiin KYS erva-tutkimustoimikunnan jäseniä ja
pyydettiin heitä kommentoimaan lausuntopyyntöä. Kommentteja tuli yhteensä viisi 26.10.2015 mennessä. Tiedepalvelukeskus vastasi kommenttien koonnasta keskitetysti. Erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtaja antoi
lausunnon.

Tieteellisten julkaisujen tarkastaminen ja ilmoittaminen KYS erva-alueella
Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueen tutkimustoimikunta kerää KYSin erva-alueen terveydenhuollon toimintayksiköiden
terveystieteelliset julkaisut muun muassa STM raportointia varten. Julkaisut
tallennetaan erva-alueen yhteiseen Julki-rekisteriin KYSin Tiedepalvelukeskuksessa.
Tieteellisten julkaisujen käsittelyyn ollaan sopimassa kansallisesti yhtenäiset periaatteet. Tieteellisen tutkimuksen yhtenä mittarina käytetään tutkimuksesta julkaistavien tieteellisten artikkeleiden laatua. Kansallisesti on
oleellista, että tieteelliset artikkelit (eli julkaisut) arvioidaan samojen kriteereiden perusteella kaikkialla.
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Erva-tutkimustoimikunta noudattaa kansallisia linjauksia yliopistosairaaloiden yhteisten periaatteiden mukaisesti tieteellisten julkaisujen tarkastamisesta ja ilmoittamisesta KYS erva-alueella. Tiedepalvelukeskus koordinoi
toimintaohjeen päivityksen tieteellisten julkaisujen tarkastamisesta ja ilmoittamisesta.
KYSin Tiedepalvelukeskuksen tutkimuksen tukipalveluiden kehittämissuunnitelma
Erva-tutkimustoimikunta päätti kevään kokouksessa 12.3.2015 siirtää kehittämishankkeen suunnittelun valmistelua syksylle 2015. Kehittämissuunnitelman valmistelu on vielä kesken johtuen SOTE-uudistuksesta ja síitä, että
muista erva-tutkimustoimikunnan toimintaan vaikuttavista muutoksista ei
ole vielä tietoa.
Päätös
Toimikunta hyväksyi henkilövaihdokset ja lisäykset, Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM:n asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta, Tieteellisten julkaisujen tarkastaminen ja ilmoittaminen KYS erva-alueella sekä KYSin Tiedepalvelukeskuksen tutkimuksen tukipalvelujen kehittämissuunnitelman siirtämisen. Lisäksi toimikunta keskusteli erva-organisaatioiden VTR-hankkeilta perittävästä infrakulusta. Infrakulut katsottiin kohtuuttoman suuriksi.
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21 §
Seuraava kokous
Erva-tutkimuskoordinaattori:
Sovitaan KYS erva-tutkimustoimikunnan seuraava kokous.
Päätös
Seuraava erva-tutkimustoimikunnan kokous pidetään 16.3.2016 klo 13 alkaen KYS hallituksen kokoushuone rakennus 10, 1. kerros.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

2/2015

Erva-tutkimustoimikunta

17 (17)

21 §
10.11.2015

Oikaisuvaatimusohjeet
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii KYS
erva-tutkimustoimikunta, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan,
sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä
sanotun mukaan on luettava.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Päätöksen nähtäväksi
asettamispvm:

Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi

Tiedoksianto
asianosaiselle:

Tämä päätös on

.

.20

☐ lähetetty tiedoksi kirjeellä ________________________________________ lle
ja annettu postin kuljetettavaksi

.

.20

________________________________________
Tiedoksiantajan allekirjoitus
☐ luovutettu

ssa

.

.20

________________________________________ lle
Vastaanottajan allekirjoitus

