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VALTION TUTKIMUSRAHOITUKSEN ARVIOINTI SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 
 
 
Post doc- ja varttuneiden tutkijoiden hakemusten arviointi (enintään 16 pistettä) 
 

- Tavoitteet ja tutkimushypoteesit (enintään 3 pistettä):  
o Tutkimus perustuu alkuperäisideaan, joka on looginen sekä lääke- ja terveystieteellisesti 

mielekäs.  
o Tutkimussuunnitelmassa on selkeä kysymyksenasettelu, hyvä tieteellinen pohdinta ja kriitti-

nen valintaprosessi sekä soveltuvat menetelmät ja aineisto.  
o Tutkimusasetelma on hyvin suunniteltu, ja se pystyy vastaamaan tutkimuskysymyksiin. 
o Terveyspalvelujärjestelmään kohdistuvassa tutkimuksessa on selkeä tavoiteasettelu, jonka 

avulla kehittäminen on loogisesti mahdollista. 
 

- Toteutus (enintään 2 pistettä):  
o Tutkimus tulee suurella todennäköisyydellä ja ripeästi toteutetuksi.  
o Käytetyt menetelmät ovat ansiokkaita ja hankkeen kannalta relevantteja. 

 
- Tuotos-panos –suhde (enintään 2 pistettä):  

o Tuotoksena useita hyviä julkaisuja (enintään 1 p.), ja  
o huomattava merkitys palvelujärjestelmien tai hoitokäytäntöjen kehittämisen kannalta (enin-

tään 1 p.). 
 

- Saatu muu rahoitus (enintään 1 pistettä):  
o Muun rahoituksen katsotaan kuvastavan ryhmän vakautta ja kilpailukykyä. 

 
- Hakija (enintään 3 pistettä):  

o Koulutus sekä tieteellinen meritoituminen esim. julkaisut, ja 
o muut erityisansiot kuten laadukas tutkijakoulutus, sekä  
o merkittävät tutkimusyhteistyöt. 

 
- Tutkijakoulutus hankkeen osana sekä hakijan panos väitöskirjojen ohjaajana ja koulutuksen anta-

jana (enintään 1 pistettä). 
 

- Vaikuttavuus Satakunnan alueella (enintään 4 pistettä):  
1) Palvelujärjestelmätutkimus: Vaikutus maakunnalliseen sote-toimintaan ja kehittämiseen: 
2) Kliininen tutkimus: Hyödynnettävyys maakunnan sote-toiminnassa ja kliinisessä tutkimukses-

sa: 
o tutkimusaiheen originaalisuus ja laatu (enintään 1 piste), 
o jäsenyys Satakunnan alueen tutkimusryhmässä (enintään 1 piste), 
o verkostoituminen (esim. satakuntalaisen tutkimuksen kytkeminen muuhun tutkimusryh-

mään) (enintään 1 piste), 
o sopivuus Satakunnan sote-palvelujärjestelmään (enintään 1 piste). 

 
Kaikessa arvioinnissa huomiota kiinnitetään myös hakemuksen laatuun (esim. selkeys ja kysymyk-
senasettelu). Julkaisupisteiden arvioinnissa huomioidaan vain julkaistut tai julkaistavaksi hyväksyt artik-
kelit, ei submittoituja. 



 

 
Tohtorin tutkintoa suorittavan arviointi (enintään 12 pistettä) 
 

- Suoritettu teoriakoulutus (enintään 2 pistettä): 
o 1/3 suoritettu, 1 piste 
o 2/3 suoritettu, 2 pistettä.  

 
- Julkaisut (enintään 3 pistettä): 

o 1 julkaisu, 1 piste, 
o 2 julkaisua, 2 pistettä, 
o 3 – enemmän julkaisua, 3 pistettä.  

 
- Muualta saatu rahoitus (enintään 3 pistettä): 

o 1 rahoitus, 1 piste, 
o 2 rahoitusta, 2 pistettä, 
o 3 – enemmän rahoitusta, 3 pistettä.  

 
- Vaikuttavuus Satakunnan alueella (enintään 4 pistettä):  

3) Palvelujärjestelmätutkimus: Vaikutus maakunnalliseen sote-toimintaan ja kehittämiseen: 
4) Kliininen tutkimus: Hyödynnettävyys maakunnan sote-toiminnassa ja kliinisessä tutkimukses-

sa: 
o tutkimusaiheen originaalisuus ja laatu (enintään 1 piste), 
o jäsenyys Satakunnan alueen tutkimusryhmässä (enintään 1 piste), 
o verkostoituminen (esim. satakuntalaisen tutkimuksen kytkeminen muuhun tutkimusryh-

mään) (enintään 1 piste), 
o sopivuus Satakunnan sote-palvelujärjestelmään (enintään 1 piste). 

 
 
 
Kaikessa arvioinnissa huomiota kiinnitetään myös hakemuksen laatuun (esim. selkeys ja kysymyk-
senasettelu). Julkaisupisteiden arvioinnissa huomioidaan vain julkaistut tai julkaistavaksi hyväksyt artik-
kelit, ei submittoituja. 

 


