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OP Ryhmän Tutkimussäätiö avaa suomalaisissa yliopistoissa toimivien tutkijoiden ja
tutkimusryhmien haettavaksi apurahan juhlavuoden erityishankkeeseen, jossa
tutkitaan rahoitusinstituutioita. Erityishankkeessa on varauduttu tukemaan valittavaa
tutkimusryhmää vuosittain 400 000 eurolla vuosina 2023–2025. Säätiö on
varautunut tukemaan tutkimusryhmää pitkäjänteisesti eli myös tämän ajanjakson
jälkeen.

Lähtökohta

Rahoitusinstituutioilla (financial institutions) tarkoitetaan erilaisia rahoituksenvälittäjiä, kuten pankkeja,
pääomasijoitusyhtiöitä, rahoitusyhtiötä, sijoitusrahastoja, hedge-rahastoja, luottolaitoksia ja joukkorahoitus-
alustoja. Niihin luetaan myös erilaiset arvopaperimarkkinoiden instituutiot, kuten pörssit, selvitysjärjestel-
mät ja muut rahoituksen välitykseen liittyvät markkinapaikat ja -alustat. Näistä erilaisista toimijoista
koostuva rahoitustoimiala on voimakkaassa murroksessa. Yksi keskeinen syy on teknologinen kehitys (ml.
digitalisaatio) ja sääntely-ympäristön muutokset, jotka ovat sekä muuttaneet jo alalla olevien toimijoiden
toimintamalleja että tuoneet alalle uusia toimijoita.

Hankkeelle asetettavat tavoitteet

Säätiön rahoittaman hankkeen tavoitteena on muodostaa Suomeen vahva rahoitusinstituutioita ja niiden
toimintaympäristöä eri näkökulmista tarkasteleva kansallinen tutkimusryhmä, joka toimii taloustieteellisen
(economics) ja rahoitustieteellisen (finance, financial economics) tutkimuksen rajapinnassa.

Hanke vahvistaa rahoitusinstituutioihin kohdistuvaa talous- ja rahoitustieteellistä tutkimusta Suomessa ja
täydentää ja kokoaa jo olemassa olevaa tutkimusinfrastruktuuria. Ensivaiheessa hankkeen tarkoituksena on
ensisijaisesti rahoitusinstituutioita koskevan tutkimuksen ja koulutuksen määrän ja laadun nostamisesta ja
olemassa olevien toimijoiden saattamisesta yhteen synergioiden aikaansaamiseksi. Tavoitteena on luoda
toimintamalli, joka tukeutuu olemassa olevien toimijoiden vahvuuksiin ja joka aikaa myöten kykenee
vahvistamaan myös itse itseään.

Hankkeesta rahoitusta saavien tulee edistää yllä mainittuja tavoitteita:

 järjestämällä useamman kerran vuodessa kokoontuva tieteellinen tutkimusseminaari, tarjoamalla
tutkijakoulutusta yhteistyössä muiden kansallisten toimijoiden kanssa sekä mahdollisesti järjestämällä
ajoittain alan tutkimukseen liittyviä konferensseja;

 järjestämällä seminaareja ja koulutusta, jotka ovat avoimia kaikille suomalaisille ja Suomessa toimiville
alan tutkijoille ja toimimalla sen eteen, että osallistujia on mahdollisimman laajasti eri yksiköistä

 tekemällä yhteistyötä olemassa olevien toimijoiden (rahoituksen tutkijakoulun (GSF), Helsinki Graduate
School of Economics:in (GSE) ja Kansantaloustieteen Valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman (KAVA))
kanssa tarjottaessa taloustieteen ja rahoituksen koulutusta jatko-opiskelijoille.
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 koordinoimalla ja edistämällä rahoitusinstituutioihin liittyvien tutkimusaineistojen hankintoja ja
kokoamista, kutsumalla alan johtavia tutkijoita tutkimusvierailuille Suomeen, koordinoimalla
väitöskirjojen ohjausta (esimerkiksi avustamalla ohjausta yli yliopistorajojen) sekä hakemalla
toiminnalleen myös muuta ulkopuolista rahoitusta.

Tutkimuksellisten ja koulutuksellisten tavoitteiden lisäksi hankkeen toivotaan tuovan OP Ryhmän
Tutkimussäätiölle näkyvyyttä tieteellisen tutkimuksen rahoittajana.

Hankkeen kesto ja seuranta

Hanke on tarkoitettu jatkuvaksi siten, että Tutkimussäätiö sitoutuu rahoitukseen kolmen vuoden jaksoissa.
Hankkeen etenemistä ja sen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain ja tarkemmin aina kun
rahoituspäätös seuraavasta kolmen vuoden jaksosta tehdään.
Ensimmäinen kolmen vuoden rahoitusjakso alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2025.
Rahoitusta saaneiden tulee raportoida vuosittain Tutkimussäätiölle, miten he ovat toiminnallaan edistäneet
yllä kuvattuja tavoitteita ja yhtenäisen kansallisen tutkimusryhmän syntymistä. Raportissa tulee myös kuvata,
miten hankkeella on tavoiteltu soveltuvaa ja tarkoituksenmukaista näkyvyyttä  kansallisesti ja
kansainvälisesti.

Organisointi

Tutkimussäätiö odottaa saavansa yhteishakemuksia (ns. konsortiohakemuksia). Tehtävät hanke-ehdotukset
ovat  siten etukäteen koordinoituja  ja  eri toimijoiden  yhteistyössä  laatimia.  Tavoite on, että hanke on
hallinnollisesti kevyt.

Hankkeelle muodostetaan johtoryhmä, joka vastaa hankkeesta ja ohjaa sen toimintaa. Tutkimussäätiöllä on
oikeus  nimetä  oma  edustaja  johtoryhmään.  Johtoryhmän  oletetaan  koostuvan  professorin (professori,
associate professor, apulaisprofessori) virassa toimivista tutkijoista siten, että heistä kukin tulee eri yksiköstä
(eri yliopistosta). Heillä kullakin on oma budjettivastuu.

Hankkeelle kohdennettava rahoitus myönnetään tarkoituksenmukaisella jakosuhteella kunkin johtoryhmän
jäsenen kotiyliopistolle:

• Esimerkki:  Jos  ehdotettavassa  hankkeessa  on  mukana  kolme  yliopistoa,  hankkeelle
vuosittain kohdennettavan  apurahan  jakosuhde voi esimerkiksi olla se, että vuosimyönnöstä 40
% kohdennetaan päähakijan (principal investigator) yliopistolle, ja kahdelle muulle yliopistolle
kohdennetaan vuosimyönnöstä 30 %.

Saatu  rahoitus  tulee  kohdentaa  rahoitusinstituutioita  koskevaan  tutkimukseen  ja  tutkijakoulutukseen.
Hankkeesta  voidaan  maksaa  palkkaa  rahoitusinstituutioita tutkiville post doc -tutkijoille ja/tai jatko-
opiskelijoille, ja mahdollisesti osa-aikaista palkkaa myös johtoryhmän jäsenelle (erityisen  merkittävän
työpanoksen kohdentuessa tutkimusryhmän kehittämiseen). Rahoitusta tulee käyttää myös alan kurssien ja
tutkimusvierailujen järjestämiseen sekä tutkimusaineistohankintoihin. OP Ryhmän Tutkimussäätiön linjaus
on,  että  yliopiston  veloittamat  henkilösivukulut  voivat  olla  maksimissaan  30  %  ja  yliopiston
yleiskulu  (overhead) maksimissaan 15 %.
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Erityishankkeen puitteissa rahoitettavalle toiminnalle ja toimijoille pyritään vakiinnuttamaan oma,
tunnistettava nimi. Tutkimussäätiö pyytää hakijoilta osana hakua nimiehdotuksia, kuitenkin niin, että
lopullisen päätöksen nimestä tekee säätiön hallitus. Lähtökohta on, että nimessä nousisi esiin soveltuvalla ja
tarkoituksenmukaisella tavalla toiminnalle rahoitusta tarjoava taho.

Yksityiskohtaiset hakuohjeet ja -menettely

Erityishanke julkistettiin Tutkimussäätiön 50-v. juhlaseminaarissa 27.1.2022. Hakujärjestelmä,
http://www.tutkimusapurahat.fi/ aukeaa 1.3.2022 ja hakuaika päättyy 1.6.2022.

Päätös saajasta tehdään syksyllä 2022. Hankkeen odotetaan käynnistyvän 1.1.2023.

Tutkimussäätiö ottaa hakijoilta hakemuksia vastaan siitä, miten he edistäisivät rahoitusinstituutiotutkimusta
Suomessa. Erityishankkeessa myönnetty rahoitus maksetaan yliopistolle. Sitä ei voida myöntää suoraan
yksittäisille tutkijoille.

Tutkimussäätiö odottaa saavansa useiden toimijoiden yhteishakemuksia (eli ns. konsortiohakemuksia):

•  Hakemuksella on oltava päähakija (principal investigator), joka liittää hakujärjestelmään jätettävään
päähakemukseen hankekuvauksen.

o Hankekuvaus on yksi dokumentti (yksi PDF-tiedosto), jonka päähakija liittää hakemukseensa.

o Hankekuvausdokumentin tulee sisältää kaikki se materiaali, jonka samaan yhteishakemukseen
kuuluvat hakijat haluavat otettavan huomioon hakemusta arvioitaessa.

o Hankekuvausdokumentissa tulee ottaa huomioon tässä dokumentissa kuvattuja tavoitteita ja
reunaehtoja, hakijoiden omaan hanke-ehdotukseen tarkoituksenmukaisella tavalla sovellettuna.

o Tarvittavia tietoja ovat mm. kuvaus siitä, ketkä ovat hankkeeseen osallistuvat tahot (yliopistot,
vastuulliset tutkijat, muut tutkijat), mitä hankkeessa tavoitellaan ja tehdään, miten toiminta
organisoidaan mukaan, ehdotus johtoryhmän kokoonpanosta, keskeisten vastuututkijoiden
ansio- ja julkaisuluettelot, sekä koko hankkeelle budjetti vuosille 2023–2025. Lisäksi
tarvitaan ehdotus siitä, miten haettu vuosittainen summa kohdennetaan hakemuksessa
mukana olevien yliopistojen kesken. Hankekuvauksen tulee sisältää myös nimiehdotus
hankkeelle, yllä kuvatun mukaisesti.

o Hankekuvausdokumenttiin ei tule sisällyttää alkuperäisjulkaisuja, työpapereita, tai kirjoja, tai
vastaavia.

o Hankekuvausdokumentin kokonaispituus ei saa ylittää 50 sivua (A4), ja se on laadittava
vähintään fonttikoolla 12.

•  Hakemuksen muut jäsenet jättävät järjestelmään oman hakemuksensa, jos he edustavat yliopistoa,
jolla  apurahaa on  tarkoitus  kohdentaa.  Hakemuksen  muiden  jäsenien  tulee hakujärjestelmässä
viitata päähakijaan ja päähakemukseen ja heidän tarvitsee antaa hakujärjestelmässä vain
yhteystietonsa.

http://www.tutkimusapurahat.fi/
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o  Esimerkki: Yhteishakemuksen ABC jäseninä on yliopistot A, B ja C, joissa hankkeesta
vastaavat tutkijat A1 (principal investigator, PI), B1 ja C1. Hakijoita ovat yliopistot A, B ja C ja
heitä hakemuksessa edustavat tutkijat A1, B1 ja C1. Tässä esimerkissä A1, B1 ja C1
muodostavat tutkimusryhmän johtoryhmän, joka ohjaa ja johtaa erityishanketta. Päähakijaa
edustavalta tutkijalta A1 tarvitaan omat ja yliopiston A yhteystiedot + hankekuvaus-
dokumentti (yksi PDF-tiedosto, ks. yllä). Hakijat B1 ja C1 laittavat järjestelmään vain omat ja
yliopistojensa yhteystiedot ja viittaavat olevansa konsortio ABC:n jäseniä.

Säätiö varaa oikeuden jättää arvioimatta hakemukset, joita ei ole laadittu kuvattujen ohjeiden mukaisesti.
Säätiö varaa myös oikeuden rahoittaa hanketta vain osittain tai rajatulta osin.

Lisätiedot apurahojen hakemisesta:
Auli Vilen-Heiska, p. 040 590 4532, auli.vilen-heiska@op.fi
Riitta Pyhälä, p. 040 505 0825, riitta.pyhala@op.fi


