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VertaisarVioitu 

Tieteessä | terveydenhuolto

Esimerkkinä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
Mitä EVO-rahoituksella on saatu aikaan?
Kolmen miljoonan euron EVO-rahoitus 153 tutkimushankkeelle tuotti 1 899 kansainvälistä ja 83 kotimaista 
julkaisua sekä 92 väitöskirjaa kuutena seurantavuonna Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Tutkijoiden 
 tuottavuudessa oli suuria eroja. Väitöskirjaprojektit valmistuivat todennäköisemmin suurissa kuin pienissä 
tutkimusryhmissä. Tutkimus-EVO on etenkin väitöskirjaprojektien ja pienten tutkimusryhmien keskeinen 
 rahoituslähde. Rahoituksen tuottavuutta on aiemmin tutkittu hyvin vähän.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on vuodes-
ta 1957 maksanut yliopistosairaaloille lakisää-
teisesti erityisvaltionosuutta (tutkimus-EVO) 
korvaamaan yliopistotasoisesta tutkimuksesta 
koituvia kuluja ja tukemaan tutkimuksen teke-
mistä. Vuonna 1994 rahoituksen jako muuttui 
ja tutkimus-EVO:a alettiin maksaa julkaisupis-
teiden perusteella. Sitä ennen koulutus- ja tut-
kimus-EVO yhteensä kattoivat noin 10–12 % 
yliopistosairaaloiden käyttömenoista. Vuoteen 
1997 asti rahoituksen piiriin kuuluivat vain 
 sairaalat, sen jälkeen myös terveyskeskukset ja 
vuodesta 2000 lähtien muut terveydenhuollon 
toimintayksiköt.

Tutkimus-EVO:a käytettiin tutkimusinfra-
struktuurin, tutkimuksen tukipalvelujen ja hal-

linnoinnin rahoitukseen. Yliopistosairaaloissa 
tutkimus-EVO:sta 25–50 % jaettiin tutkimus-
hankkeille kilpailutettavina apurahoina haki-
joiden ansioiden ja tutkimussuunnitelmien 
 arvioinnin perusteella.

Rahoitusta uudistettiin vuonna 2012 tervey-
denhuoltolain tultua voimaan. Nykyään se ohja-
taan erityisvastuualueille, joihin perustetut tut-
kimustoimikunnat jakavat sitä STM:n asetuk-
sen mukaisesti terveydenhuollon organisaatioil-
le niissä tehtävään yliopistotasoiseen terveyden 
tutkimukseen (1). Tällaista tutkimusta pidetään 
yhteiskunnalle ja sairaalalle hyödyllisenä ja tär-
keänä, ja erityisvaltionosuus on ollut keskeinen 
sen rahoittamisessa (2).

EVO-rahoituksen tuottavuutta on kuitenkin 
tutkittu hyvin vähän. Rahoituksessa on silti to-
dettu olevan kehittämisen varaa (3,4,5). Lisäksi 
EVO-rahoitus ja nykyinen terveydenhuoltolain 
mukainen valtion tutkimusraha (VTR) ovat 
 vähentyneet vuosien mittaan huomattavasti 
(kuvio 1), joten rahoituksen yhteiskunnallinen 
vaikutus on oletettavasti vastaavasti vähentynyt. 
Myös rahoituksen hakijoiden määrä on kasva-
nut. Tutkimuksen tavoite oli  selvittää tutkimus-
hankkeille myönnetyn EVO-rahoituksen tuotta-
vuus mitattuna julkaisujen määrällä yhdellä eri-
tyisvastuualueella.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimus rajattiin koskemaan Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin vuoden 2008 kilpailutettua tut-
kimus-EVO-rahoitusta. Hakemukset arvioi lää-
ke- ja hoitotieteen asiantuntijoista koottu tiede-
toimikunta, jonka esityksen pohjalta jakopää-
tökset teki sairaanhoitopiirin hallitus. Rahoitus-
hakemuksia tuli hakuaikana 235. Rahoitusta 
myönnettiin niistä 153:lle (65 %).

Tutkimusaineisto muodostettiin myönteisen 
rahoituksenpäätöksen saaneesta 153 hakemuk-
sesta ja niiden liitteinä olevista tutkimussuun-
nitelmista sekä rahoitusta saaneiden tutkijoi-
den vertaisarvioiduista tutkimusjulkaisuista. 
 Aineisto ja menetelmät on kuvattu tarkemmin 
liitteessä (liite 1, www.laakarilehti.fi > Sisällys-
luettelot > 10/2017).

Apurahahakemukset ja rahoitussuunnitelmat 
kerättiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tutki-
musrekisteristä. Rahoitettujen tutkimushank-
keiden taloustoteumat tarkastettiin sairaanhoi-
topiirin kirjanpidosta.

Tutkimusrahoituksen tuottavuuden mittarina 
käytettiin rahoitusta saaneen tutkijan nimen 
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mukaan tunnistettuja kotimaisia ja kansainväli-
siä julkaisuja sekä tuotettuja väitöskirjoja. Tuot-
tavuuteen laskettiin myös tutkimussuunnitel-
massa mainitut tutkimusryhmän muiden tutki-
joiden tuottamat väitöskirjat. Tuottavuuden 
seuranta-aika kattoi vuodet 2009–14.

Tulokset

Vuonna 2008 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri jakoi 
kilpailutettavaa EVO-rahoitusta 153 tutkimus-
hankkeelle yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Myön-
netty summa oli keskimäärin 19 700 euroa (me-
diaani 15 000 €). Pienin myönnetty määrä oli 
4 300 euroa ja suurin 75 000 euroa.

Suurin osa EVO-rahoituksesta ohjautui 3–9 
hengen tutkimusryhmille (kuvio 2). Suurten 
tutkimusryhmien hakema rahoitus oli suunni-

teltu valtaosin (89 %) käytettäväksi laite- ja ma-
teriaalihankintoihin. Pienissä 1–2 hengen ryh-
missä vastaava osuus oli 66 %.

Myönnetystä rahoituksesta 68 % käytettiin 
hankekirjanpidon mukaan tutkijoiden ja  apu-
henkilökunnan palkkaukseen, ja tämän yhteen-
laskettu työllistävä vaikutus oli 25 henkilötyö-
vuotta. Loput rahoituksesta käytettiin materiaa-
lihankintoihin (23 %) ja palvelujen ostoon 
(9 %). Tutkijoista 87 % käytti vähintään 90 % 
saamastaan rahasta säädetyn käyttöajan kulues-
sa. Raha jäi kokonaan käyttämättä vain kahdella 
tutkijalla, ja viidellä tutkijalla rahasta jäi käyttä-
mättä enemmän kuin kolmasosa.

Kuuden seurantavuoden aikana lähes kaikki 
tutkijat (94 %) olivat julkaisseet rahoitushake-
musta vastaavasta aiheesta vähintään yhden jul-
kaisun. Kuudelta ei löytynyt yhtään kotimaista 
tai kansainvälistä julkaisua. Julkaisumäärän 
mediaani oli 8 julkaisua. Tutkijoista 38 oli jul-
kaissut yli 10 ja 24 tutkijaa yli 20 julkaisua. Suu-
rimmat julkaisumäärät ajoittuivat neljälle 
 ensimmäiselle tutkimusvuodelle (kuvio 3).

Kansainvälisiä julkaisuja oli määrällisesti eni-
ten ja kotimaisia julkaisuja kokonaismäärästä 
vain 4 %. EVO-rahoitusta saaneiden tutkimus-
ryhmien tutkimussuunnitelmat sisälsivät 
 yhteensä 161 väitöskirjaprojektia. Niistä toteu-

Miehet hakivat huomattavasti suurempia 
apurahoja kuin naiset.

Kuvio 1.

tutkimus-eVo-rahoitus vuosina 1997–2016 
(valtion talousarvio). Vuodesta 2012 lähtien 
valtion tutkimusrahoitus (Vtr).
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Kuvio 2.

eVo-tutkimusrahoitusta saaneet tutkimus ryhmät 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2008.
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 Kuvio 3.

eVo-tutkimusrahoituksella tuotetut julkaisut 
vuosina 2009–14.
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tui rahoituksen käyttöönottovuotena 16 ja seu-
raavina viitenä vuotena 76. Tutkimusryhmän il-
moittamista väitöskirjantekijöistä väitteli yli 14 
tutkijan ryhmissä seuranta-aikana 90 % ja pie-
nemmissä ryhmissä noin 50 % (kuvio 4).

Erot tuottavuudessa ovat suurimmat eniten 
julkaisseilla tutkijoilla. Dosentti- ja professorita-
soisilla tutkijoilla on hyvin suuri ero varsinkin 
julkaisujen lukumäärän mediaanin ja eniten 
julkaisseiden tutkijoiden julkaisujen määrän 
välillä. Heillä tuottavuuden mediaani oli 16 jul-
kaisua ja maksimi 97 julkaisua.

Jo aiemmin EVO-rahoitusta saaneet tutkijat 
julkaisivat enemmän kuin ensimmäistä kertaa 
EVO-rahoitusta saaneet, mutta tutkijoiden tuot-
tavuus oli sama suhteessa myönnettyyn rahoi-
tukseen. Tutkijan tuottavuus lisääntyi merkittä-
västi 40 ikävuoden jälkeen ja oli suurimmillaan 
55–60-vuotiailla (kuvio 5). Yli 60-vuotiaiden tut-
kijoiden tuottavuuden mediaani laski 58 % ja 
rahoitus vain 10 % verrattuna heitä seuraavaksi 
nuorempaan ikäryhmään aineistossamme.

Mies- ja naistutkijat hakivat rahoitusta mää-
rällisesti yhtä paljon. Kandidaatti- ja maisteri-
vaiheen hakijoissa oli kuitenkin kolmannes 
enemmän nais- kuin miestutkijoita. Ylemmän 
koulutustason ryhmissä miestutkijoiden hake-
muksia oli kautta linjan hieman enemmän.

Miehet hakivat huomattavasti suurempia 
apurahoja kuin naiset kaikissa koulutusryhmis-
sä. Hakusummien mediaaneja verrattaessa 
kandidaatti-, maisteri- ja lisensiaattitasoiset 
miestutkijat hakivat yli kolme kertaa ja tätä kor-
keammin koulutetut 2,5 kertaa suurempia ra-
hoituksia kuin naispuoliset tutkijat. Myönnetty-
jen apurahojen suuruudessa tai tutkijoiden 
tuottavuudessa ei kuitenkaan havaittu merkittä-
vää eroa sukupuolien välillä.

Pohdinta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kilpailutetulla 
EVO-rahoituksella tuetut tutkimushankkeet 
mahdollistivat 25 henkilötyövuoden panostuk-
sen ja tuottivat kuuden seurantavuoden aikana 
1 982 tutkimusjulkaisua ja 92 väitöskirjaa. Vain 
kaksi tutkimusrahoitusta jäi käyttämättä, ja 
kuudelta tutkijalta ei ilmestynyt seuranta-aikana 
yhtään julkaisua. Tuotteliaimpia tutkijoita olivat 
dosentit ja professorit, ja tuotteliaisuuden huip-
pu oli ikävuosina 55–60.

Tutkimusrahoituksen tuottavuuden tutkimi-
nen osoittautui haastavaksi, koska julkaisuja ei 

Kuvio 4.

seuranta-aikana valmistuneiden 
väitöskirjaprojektien osuus eVo-rahoitusta 
saaneiden väitöskirjantekijöiden (tekijä 
rahoituksen hakijana) ja tutkimusryhmien 
ilmoittamista (väitöskirjan tekijä eri kuin 
rahoituksen hakija) väitöskirjaprojekteista (%).

pystytä täysin luotettavasti tunnistamaan ja luo-
tettavaa tietoa tutkijoiden ja tutkimushankkei-
den muusta rahoituksesta ei ole saatavilla. Huo-
li valtion tutkimusrahoituksen (VTR) pienene-
misestä sekä oikeudenmukaisesta kohdentumi-
sesta on nostettu esille jo aiemmissa selvityksis-
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Vuonna 2008 eVo-rahoitusta saaneiden 
tutkijoiden julkaisujen mediaani ikäryhmittäin 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja taysin 
erityisvastuualueella.
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sä (2,3,5). Stakesin selvityksessä arvioitiin, että 
vuonna 2006 EVO-rahoitus kattoi valtakunnalli-
sesti 46 % sairaaloiden tutkimusmenoista (6), 
joista suurin osa on yliopistollisten sairaaloiden 
tutkimusmenoja. Tämä asettaa kunnat eriarvoi-
seen asemaan, koska runsaasti yliopistosairaa-
loiden palveluja käyttävät kunnat rahoittavat sa-
malla yliopistollista tutkimusta enemmän kuin 
valtio. EVO-rahoituksen vähentymisestä aiheu-
tuvaa kuntien eriarvoisuutta voidaan oikaista 
sote-uudistuksen yhteydessä. Julkisen tutki-
musrahoituksen oikea kohdentaminen, läpi-
näkyvyys ja tuottavuuden seuranta ovat yhteis-
kunnan, tutkijan ja potilaan etu (7). Näihin teki-
jöihin voidaan vaikuttaa kehittämällä tutkimus-
infrastruktuuria.

Tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden 
edun mukaista olisikin, että tutkijoilla olisi  käy-
tössä yksilöllisen tutkijatunnus (8). ORCID eli 
Open Researcher and Contributor ID on käy-
tössä jo monissa maissa (9), ja Suomessakin 
sen käyttöönottoa on selvitetty (10). Myös EVO-
rahoituksen ja valtion tutkimusrahoituksen su-
pistuminen sekä tutkijoiden saaman rahoituk-
sen monikanavaisuus hankaloittavat tuottavuu-
den tutkimista. Yksittäisen rahoituskanavan 
vaikuttavuutta ei siten voida arvioida täysin luo-
tettavasti (7). Esimerkiksi Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin tutkijoiden kokonaisra-

hoituksesta EVO-rahoitus oli vain 17 % vuonna 
2010 (2). Valtakunnallinen tietokanta tutkimus-
rahoituksista helpottaisi myös tuottavuuden tut-
kimista.

Tutkimustietoa tulisi tarkastella myös laadulli-
sesti ja läpäisevyydellä (viittausmäärillä). Terveys-
menojen kasvu lisää painetta tehostaa terveyden-
huoltoa (11), joten lisäksi tulisi selvittää, miten 
uusi tieto saadaan tehokkaasti käyttöön. ●

tÄstÄ asiasta tieDettiin

• evo-/vtR-rahoitus on tärkeä terveydenhuollon 
organisaatioissa tehtävälle tutkimukselle.

• evo-rahoituksen tuottavuutta on aiemmin tutkittu 
hyvin vähän, mutta sen epätasainen jakautuminen 
on huomattu.

tÄMÄ tutKiMus oPetti

• evo-rahoitusta käytetään tuloksellisesti 
tutkijoiden ja tutkimushenkilöstön palkkauksessa.

• Kolmella miljoonalla eurolla tuettiin 
1 982 tutkimusjulkaisun ja 92 väitöskirjan 
valmistumista. 

• Rahoitettujen tutkimushankkeiden tuottavuudessa 
oli suuria eroja.

• tuottavuuden tutkimusta on kehitettävä.

English summary | www.laakarilehti.fi | in english
What has been achieved by EVO funding? Productivity of the funded research 
projects in the Pirkanmaa Hospital District in 2008
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What has been achieved by EVO funding? 
Productivity of the funded research 
projects in the Pirkanmaa Hospital 
District in 2008
Background
The Ministry of Social Affairs and Health funds university-level research. There is scant evidence on the 
productivity of these special state subsidies known as EVO funding.

Methods
The material studied consisted of the publications and dissertations of EVO-funded researchers in the Pirkanmaa 
Hospital District. The study year was 2008 and the follow up period for publications was six years between 
2009−2014. The publications were compared by funding, academic status, age and size of the research group.

results
Research projects received €3 million of EVO funding, of which 96% was used. Funded projects produced 
1899 international publications, 89 domestic publications and 92 doctoral dissertations. The median number 
of publications was highest during the first four years. The most published researchers were professors and 
docents. Publishing increased after 40 years of age and began to decline after 60 years of age. Bigger research 
groups were more likely to produce dissertations than the smaller groups. EVO research funding was used for 
staff expenditure (68%), equipment and materials (23%) as well as services (9%).

Conclusions
EVO research funding is an important source of funding for doctoral dissertation projects and for smaller groups. 
Measuring the effectiveness of research funding and productivity is necessary but requires the development of a 
research infrastructure. Use of an ORCID Open Research and Contributor ID would help to unambiguously identify 
researchers and their publications. Researching the productivity and effectiveness of single source funding is 
difficult because of the multi-channelled research funding.
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Liite 1.

aineisto ja menetelmät

Tutkimus rajattiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2008 kilpailutettuun tutkimus- EVO:on. 
 Sairaanhoitopiirissä EVO-hakemukset arvioi lääke- ja hoitotieteen asiantuntijoista koottu tiedetoimikunta, 
jonka esityksen pohjalta jakopäätökset teki sairaanhoitopiirin hallitus. Kilpailutuksessa vuonna 2007 EVO-
rahoitushakemuksia tuli hakuaikana 235. Niistä 153:lle (65 %) myönnettiin rahoitusta.

Tutkimusaineisto muodostettiin 153:sta myönteisen rahoituksenpäätöksen saaneesta hakemuksesta ja niiden 
liitteinä olevista tutkimussuunnitelmista sekä rahoitusta saaneiden tutkijoiden vertaisarvioiduista tutkimus-
julkaisuista.

Tutkijoiden apurahahakemukset ja rahoitussuunnitelmat kerättiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tutkimus-
rekisteristä. Hakemuksista kirjattiin tutkimusaihe, tutkijan ikä ja sukupuoli, akateeminen oppiarvo 
( kandidaatti/maisteri, lisensiaatti, tohtori, dosentti/professori), tutkimusryhmän koko ja väitöskirjatekijät. 
Rahoitettujen tutkimushankkeiden taloustoteumat tarkastettiin sairaanhoitopiirin kirjanpidosta.

Tutkimusrahoituksen tuottavuuden mittarina käytettiin tutkimusrahoitusta saaneen tutkijan nimen mukaan 
tunnistettuja kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja sekä tuotettuja väitöskirjoja. Tuottavuuteen laskettiin 
myös tutkimussuunnitelmassa mainitut tutkimusryhmän muiden tutkijoiden tuottamat väitöskirjat. 

Vuonna 2007 toteutettu kilpailutus koski vuoden 2008 erityisvaltionosuutta, joten tuottavuuden seuranta-
ajaksi valittiin vuodet 2009–14. Kansainväliset julkaisut haettiin Scopus-julkaisutietokannasta (1.–30.9.2015) 
ja kotimaiset julkaisut terveystieteellisestä tietokannasta Medic (1.6.–30.7.2015).

Tutkijan julkaisuista laskettiin mukaan artikkelit, jotka olivat tutkimussuunnitelman tai apurahahakemuksessa 
mainitun tutkimusaiheen mukaisia. Julkaisusarjan vaikuttavuuskertoimia (impact factor) ei selvitetty 
 julkaisujen suuren määrän vuoksi.

Tutkijoiden tunnistamisen varmentamiseksi käytettiin Scopuksen kehittyneempää hakutoimintoa, Structured 
Query Language (SQL) -hakua. Väitöskirjat haettiin Tampereen yliopiston julkaisuarkiston TamPubin ja 
Medicin avulla. Kaikki väitöskirjat eivät löytyneet julkaisuarkistoista, mutta ne löytyivät yliopiston väitös-
tiedotteiden avulla. Väitöstiedotteet haettiin (1.–30.6.2015) käyttämällä hakupalvelu Googlea syöttämällä 
tukijan nimi ja sana ”väitöstiedote”.
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