
Tiedote 8.6.2011  
 
Suomen Akatemia  
Terveyden tutkimuksen yksikkö 
 
 
Kliininen tutkijanura 2011  
 
Akatemiatutkijan rahoituksen saaneet  

 
Terveyden tutkimuksen toimikunnalle osoitettiin 29.10.2010 päättyneessä haussa 20 kliinisen 
tutkijanuran hakemusta. Terveyden tutkimuksen toimikunta päätti kokouksessaan 8.6.2011 
myöntää kliinisen tutkijanuran rahoituksen ajalle 1.9.2011 - 31.8.2014 seuraaville 8 hakijalle: 
 
Järvinen, Tero Tampereen yliopisto 
Kaukonen, Kirsi-Maija Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Meretoja, Tuomo Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Mäkitie, Outi Folkhälsanin tutkimuskeskus 
Peltonen, Sirkku Turun yliopisto 
Piltonen, Terhi Oulun yliopistollinen keskussairaala 
Raij, Tuukka Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Raivio, Taneli Helsingin yliopisto 
 
Mikäli rahoitusta nyt saanut ei ota tehtävää vastaan tai luopuu tehtävästä ennen 31.12.2011, 
voidaan hänen tilalleen ottaa jäljelle jääväksi kaudeksi hakija varalistalta. Toimikunta päätti 
varasijalistan järjestyksestä seuraavasti: 
 
1. Koistinen, Heikki Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva 
2. Suomela, Sari Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
3. Kervinen, Marko Oulun yliopisto   
 
Kaikki kliinisen tutkijanuran määrärahaa hakeneet saavat sähköpostiosoitteeseensa ilmoituksen 
toimikunnan päätöksestä. Kukin hakija voi lukea hakemuksestaan saamansa lausunnon 
käyttäjätunnuksillaan Akatemian verkkoasioinnissa. Rahoituksen maksaminen edellyttää 
hakijan sekä suorituspaikan vahvistusta rahoituksen vastaanottamisesta Akatemian 
verkkoasioinnin (https://asiointi.aka.fi/sahas) / Omat hakemukset kautta kuuden viikon 
kuluessa päätöspäivästä (20.7.2011 mennessä). 
 
Suorituspaikan on otettava tutkija palvelussuhteeseen päätöksen ehtojen mukaisesti. Varasijalla 
oleviin otetaan yhteyttä vain, mikäli joku nyt valituista luopuu määrärahastaan.  
 
Vain noin 40 % hakemuksista voitiin rahoittaa. Tästä johtuen monia erittäin hyvät arviot saaneita 
hakijoita jäi tälläkin kertaa vaille rahoitusta. 
 
 
Sara Illman 
Tiedeasiantuntija  
Terveyden tutkimuksen yksikkö 

https://asiointi.aka.fi/sahas


8.6.2011 
 
Finlands Akademi 
Enheten för hälsoforskning  
 
Kliniska forskare 2011 
 
I Finlands Akademis utlysning som avslutades 29.10.2010 mottog forskningsrådet för hälsa 
sammanlagt 20 ansökningar om forskaranställning som kliniska forskare. Forskningsrådet har vid 
sitt möte 8.6.2011 beslutat bevilja följande åtta sökande finansiering för kliniska forskare för 
perioden 1.9.2011 - 31.8.2014: 
 
Järvinen, Tero Tampereen yliopisto 
Kaukonen, Kirsi-Maija Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Meretoja, Tuomo Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Mäkitie, Outi Folkhälsanin tutkimuskeskus 
Peltonen, Sirkku Turun yliopisto 
Piltonen, Terhi Oulun yliopistollinen keskussairaala 
Raij, Tuukka Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Raivio, Taneli Helsingin yliopisto 
 
 
Om någon av de sökande som beviljats finansiering inte tar emot denna före 31.12.2011, kan 
forskningsrådet i stället välja en sökande från reservlistan för resten av perioden. Forskningsrådets 
beslut om reservlistan var följande: 
 
1. Koistinen, Heikki Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva 
2. Suomela, Sari Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
3. Kervinen, Marko Oulun yliopisto   
 
Alla som har sökt forskaranställning som kliniska forskare får ett e-postmeddelande om beslutet 
efter att det har fattats. Var och en kan läsa utlåtandet om sin ansökan i Akademins e-tjänst. För 
att finansieringen kan utbetalas krävs att den ansvariga ledaren och forskningsplatsen bekräftar att 
de tar emot finansieringen. Bekräftelsen ska göras i Akademins e-tjänst 
(https://asiointi.aka.fi/sahas, under Mina ansökningar) inom sex veckor från beslutsdagen, dvs. 
senast 20.7.2011.  
 
Forskningsplatsen måste anställa forskaren i ett anställningsförhållande i enlighet med 
beslutsvillkoren. De som placerats på reservlistan kontaktas endast ifall någon 
finansieringsmottagare avstår från sin finansiering. 
 
Endast cirka 40 procent av ansökningarna kunde finansieras. Därför blev många ansökningar som 
fått en utmärkt bedömning också denna gång utan finansiering. 
 
 
Sara Illman 
Vetenskapsrådgivare 
Enheten for hälsoforskning 

https://asiointi.aka.fi/sahas


8 June 2011 
 
Academy of Finland 
Health Research Unit 
 
Clinical researchers 2011 
 
The Research Council for Health received a total of 20 applications for research posts as Academy 
Research Fellow by the call deadline of 29 October 2010. At its meeting on 8 June 2011, the 
Research Council decided to grant funding for clinical researchers to the following eight applicants 
for the period 1 September 2011‒31 August 2014: 
 
Järvinen, Tero Tampereen yliopisto 
Kaukonen, Kirsi-Maija Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Meretoja, Tuomo Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Mäkitie, Outi Folkhälsanin tutkimuskeskus 
Peltonen, Sirkku Turun yliopisto 
Piltonen, Terhi Oulun yliopistollinen keskussairaala 
Raij, Tuukka Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Raivio, Taneli Helsingin yliopisto 
 
If an applicant who was granted funding in this call decides not to accept or to give up a research 
post as Clinical researcher before 31 December 2011, an applicant placed on the reserve list can 
be given a substitute position for the rest of the period. The Research Council decided to draw up a 
reserve list as follows: 
 
1. Koistinen, Heikki Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva 
2. Suomela, Sari Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
3. Kervinen, Marko Oulun yliopisto   
 
All applicants for research posts as Clinical researcher will receive an email notification after the 
funding decision has been made. Applicants may read the expert reviews issued on their 
application by logging in to the Academy’s online services with their user ID. Before the funding 
can be paid, the principal investigator and the site of research must confirm that they will 
accept the funding. The confirmation must be done via the online services 
(https://asiointi.aka.fi/sahas, under My applications) within six weeks from the decision date, 
i.e. by 20 July 2011. 
 
 
The site of research shall hire the researcher in an employment relationship in accordance with the 
conditions specified in the decision. Those placed on the reserve list will be contacted only if a 
grantee gives up his/her research grant. 
 
The Research Council could fund only some 40 per cent of the applications submitted and, once 
again, many applicants who received very good marks could not be granted funding. 
 
 
 
 
 
Sara Illman 
Science Adviser 
Health Research Unit 
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