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Missio
Tuotamme tieteellisen tutkimuksen avulla näyttöön perustuvia toimintamalleja hoidon
vaikuttavuuden lisäämiseksi ja terveyden edistämiseksi.
Visio
Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ja tunnustettu monitieteinen
tutkimusyhteisö ja haluttu yhteistyökumppani.
Strategia
Varmistamme, että tieteellinen tutkimus on oleellinen osa toimintaamme luomalla sille
parhaat mahdolliset edellytykset.
1. Potilas
Arvostamme potilaiden osallistumista tieteelliseen tutkimukseen.
a) Tiedotamme mahdollisuuksista osallistua tutkimuksiin.
b) Kannustamme aktiivisesti osallistumaan tutkimuksiin.
c) Vahvistamme väestön, potilaiden ja terveydenhuollon päättäjien
tutkimusmyönteisyyttä.
2. Henkilöstö
Tutkimus on olennainen osa toiminnan kehittämistä mahdollistaen henkilöstölle
mielekkään ja haasteellisen työn.
a) Panostamme erityisesti tutkimusten ohjaamisen laatuun ja tutkimustoiminnan
korkeatasoiseen ja vastuulliseen johtamiseen.
b) Tuemme hyvällä tutkimustyön ja – rahoituksen suunnittelulla ja organisoinnilla
henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista, mikä tukee henkilöstön
rekrytointia.
c) Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti huippututkimuksen
osaamisvaatimuksiin.
d) Lisäämme tutkimusryhmien keskinäistä yhteistyötä ja yhteistä
tutkijakoulutusta sekä tutkimushenkilöstön liikkuvuutta ja erityisosaamisen
laajentumista.
3. Tutkimusympäristö
Vahvistamme yhteistä tutkimusosaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.
a) Tunnistamme tutkimuksen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon
perustoimintoja.

b) Tutkimusmyönteisyys on vahvasti esillä toiminnan kaikilla tasoilla
erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa.
4. Resurssit
Mahdollistamme henkilöstön osallistumisen tutkimustyöhön.
a) Lisäämme päättäjien tietoisuutta hyvin johdetun tutkimustoiminnan
kustannustehokkuudesta ja – vaikuttavuudesta.
b) Tuemme tutkimustoimintaa myöntämällä tutkimusrahoitusta sekä avustamalla
tutkimusrahoituksien hakuprosesseissa.
c) Tarjoamme tutkimustoiminnalle riittävät tilat, laitteet ja välineet sekä
tukipalvelut.
5. Yhteistyö
Vahvistamme tutkimusyhteistyötä valtakunnallisten toimijoiden ja korkeakoulujen
kanssa ja lisäämme kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja tutkijavaihtoa.
a) Tarjoamme tutkimusosaamista ja tutkijakoulutusta maakunnan eri toimijoille.
b) Kehitämme terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista- ja
taitokoulutusta.
c) Järjestämme kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuskursseja ja -kongresseja.
c) Haemme uusia tutkimus- ja kehittämiskohteita laajamittaisen yhteistyön avulla.
d) Kehitämme biopankkitoimintaa tärkeänä osana maakunnallista ja kansallista
tutkimusyhteistyötä.
6. Viestintä
Tutkimustoiminnasta ja -tuloksista viestitään aktiivisesti ja ymmärrettävästi.
a) Lisäämme henkilöstön ja väestön tietoisuutta tutkimustoiminnasta ja
meneillään olevista tutkimuksista sekä niiden tuloksista.
b) Saatamme tutkimustulokset käytäntöön, väestön, potilaiden ja yhteiskunnan
hyödyksi sekä päätösten teon pohjaksi.
c) Edistämme viestinnällä rekrytointia tutkimuksiin.
d) Edistämme positiivisen mielikuvan leviämistä tutkimustoiminnasta potilaiden
hyvien kokemusten, tutkimustoiminnan tuloksellisuuden ja mediayhteistyön
avulla.
e) Mahdollistamme positiivisen julkisuuden ja viestinnän avulla jatkuvan myös
lahjoituksiin perustuvan tutkimusrahoituksen Keski-Suomen keskussairaalan
tukisäätiön kautta.
Mittarit
a) Tieteellisten julkaisujen ja opinnäytetöiden määrä ja laatu vuosittain
b) Erilaisten tutkimusrahoituksien määrä vuosittain
c) Myönnetyt ja olemassa olevat tutkimusluvat vuosittain

d) Vuosittain alkavien ja menossa olevien ulkopuolisella rahoituksella (lääke- ja
laitetutkimukset, VTR – rahoitukset, muut) toteutettavien tutkimusten määrä
e) Tutkimushenkilöstön määrä
f) Yhteistyökumppaneiden määrä
g) Tutkimuspotilaiden määrä
h) Näytteiden antaminen Keski-Suomen biopankkiin
i) Potilastyytyväisyys (tutkimuspotilaat vs. muut)
j) Henkilöstön tyytyväisyys yleisestä henkilökyselystä
k) Järjestettyjen tutkimuskoulutusten ja niihin osallistuneiden määrä
l) Koulutettavien tyytyväisyys
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehtävän tieteellisen tutkimuksen
painopistealueet
Nykyiset vahvuusalueet
 Syöpätutkimus
 Reuma- sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimus
 Kardiologinen tutkimus
Kehittyvät ja kehitettävät alueet
 Vaikuttavuustutkimus
 Terveyspalvelujärjestelmän tutkimus
 Biopankkitoiminta ja – tutkimus

