SENIORITUTKIJAN 3-VUOTINEN APURAHA / SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEITA
Otsikko
Lyhyt (< 150 merkkiä) ja informatiivinen.
Ansioluettelo (pdf-liite)
CV enintään 2 sivua.
Julkaisuluettelo (pdf-liite)
20 parasta julkaisua (IF ja siteeraukset), joista viisi on merkitty tärkeimmäksi.
Tutkimussuunnitelman yhteenveto (max 1,5 sivua)
Yhteenveto tulee jäsennellä seuraavasti:
a) Tausta
b) Tavoitteet
c) Menetelmät ja suunnittelu
d) Suoritus
e) Merkitys ja toteuttamismahdollisuudet.
Kustannusarvio
Tulee näkyä ne menoluokat, joita suunnitellaan käytettävän. Senioritutkijan apurahaa voi käyttää sekä
hankkeen kuluihin että tutkijan palkkaan. Apurahakauden aikana tutkija voi työskennellä osa-aikaisena
sairaalan tai yliopiston virassa (korkeintaan 50 %). Järjestely edellyttää sairaalan tai yliopiston kanssa tehtävää
sopimusta, jonka puitteissa apurahan ja osa-aikaisen työskentelyn yhteenlaskettu palkkasumma vastaa hakijan
akateemisessa ja/tai sairaalavirassa saatua peruspalkkaa.
Hakemuksen kustannuserittely kohdassa ilmoitetaan tiedot ensimmäisen vuoden ajalta.
Tutkimussuunnitelma (pdf-liitteenä)
Pituus korkeintaan 10 sivua, fonttikoko 12, johon sisältyy mahdolliset liitteet ja kirjallisuusviitteet. Se tulee olla
jäsennelty samoin kuin tutkimussuunnitelman yhteenveto. Selkeästi ja tiiviisti kirjoitettu suunnitelma on usein
kilpailukykyisin.
Tutkimuksen taustassa on käytävä ilmi miksi tätä tutkimusta tehdään, miten merkityksellinen ongelma odottaa
selvittämistä ja millaiset edellytykset tutkijaryhmällä on.
Tutkimuksen tavoitteita esitettäessä on eduksi, mikäli tutkijalla on originaalinen idea tai hypoteesi. Tavoitteita
selvitettäessä on kiinnitettävä huomiota niiden realistisuuteen ja merkitykseen ko. tutkimusalalla. Hyvässä
tutkimuksessa tavoitteita ei voi olla kovin monta ja odotettavissa olevat tulokset ovat todennäköisesti
merkittäviä riippumatta saaduista tutkimustuloksista.

Tutkimuksen menetelmät ja suunnittelu-osio riippuvat tutkimukseen laadusta. Kliinisissä populaatio- tai
hoitotutkimuksissa on kiinnitettävä huomiota populaation kuvaamiseen ja statistisiin menetelmiin, kun taas
etupäässä translationaalisessa tutkimuksessa selvitetään myös lyhyesti laboratoriotutkimukset ja niiden tekijät.
Tutkimuksen suoritus-osiossa on useita huomioitavia seikkoja ja ne voidaan tuoda esille tutkijan parhaaksi
katsomalla jaotuksella. Tämän osion selittämistä helpottaa esim. kuva tai taulukko. Tutkimuksen aikataulu
kuvataan sanallisesti tai taulukko/kuva-muodossa. Tutkimusryhmän jäsenet ja työnjako kuvataan. Edelleen on
mainittava tärkeimmät yhteistyötahot ja työnjako ryhmien välillä. Hyvin toimivat monikeskustutkimukset tai
yhteistyökuviot katsotaan eduiksi tutkimussuunnitelmaa arvioitaessa. Kustannusarvio perustellaan ja
tarvittaessa tarkennetaan. Hakemuksen budjettisivulla esitetään käytännössä ensimmäisen vuoden arvio.
Eettinen arvio osassa luetellaan eettisen komitean hyväkysyntälupakirjan otsikko ja identifikaationumero, ja
annetaan tarvittaessa lisäselvitys.
Toteuttamismahdollisuudet ja merkitys-osiossa esitetään kriittinen itsearvio tutkimuksesta ja sen
merkityksestä. Tukeeko tutkimus olemassa olevaa tietoa ja onko sen tulos odotettavissa, vai liittyykö
tutkimukseen riskejä ja yllätyksellisiä tuloksia? Jälkimmäinen on eduksi, mutta tässä tapauksessa hyvässä
suunnitelmassa pyritään selvittämään myös se vaihtoehto, jossa toivottu tulos ei toteudukaan. Merkityksen
kuvauksen tulee olla lyhyt ja naseva.
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