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OHJE ANSIOLUETTELON LAATIMISEKSI  

 
Ansioluettelo (CV) on kooste henkilön opiskelu- ja työurasta sekä akateemisista ja muista ansioista. 
Hakuasiakirjoihin liitettynä se on julkinen asiakirja, jossa esitettyjen tietojen tulee olla tarvittaessa 
todennettavissa. CV:n pituus on korkeintaan kaksi sivua. Siitä ei tule karsia julkaisuluetteloa tai 
hakemuksen kannalta muita oleelliseksi katsottuja tietoja. CV esitetään seuraavassa järjestyksessä. 
  
1. Henkilötiedot  

• Sukunimi (myös aikaisemmat), etunimi  

• Ansioluettelon laatimispäivämäärä  

• Syntymäaika  

• Kansalaisuus ellei Suomen  

• Nykyinen asuin/kotipaikka  
 
2.Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot  

• Tutkintonimike, myöntövuosi, myöntänyt oppilaitos  

• Dosentin arvo, tieteenala, myöntöaika, yliopisto  

• Tarvittaessa muu tutkintoon tähtäävä koulutus 
 

3. Kielitaito  

• Äidinkieli  

• Muu kielitaito  
 
4. Työura   

• Nykyinen työtehtävä  

• Tutkijanuran nykyvaihe (tohtorikoulutettava, tutkijatohtori (post doc), itsenäinen tutkija, johtava tutkija 
(professori, hankkeen johtaja)  

• Apurahatutkija: apurahan myöntäjä, tarkoitus, rahoituskausi  

• Sivutoimet ja hankkeen kannalta relevantit tehtävät ja sidonnaisuudet  

• Aiempi työkokemus, joka on tutkimushankkeen kannalta mainittava, kuten 
o Tiedot tutkijana toimimisesta ulkomailla 
o Ulkomaiset jatko-opinnot 
o Aiemmat palvelusuhteet ja apurahakaudet (viimeisimmät ensin, tarvittaessa karsien) 
o Urakatkokset: perhevapaat, armeija/siviilipalvelus (ilmoittaminen on vapaaehtoista) 

 
 5. Tutkimusrahoitus, -johtaminen ja -ohjaus  

• Hakijan tutkimusrahoitus viiden edeltävän vuoden ajalta (myöntäjä, rahoitusaika, ja määrä; suuret 
tutkimusrahoitukset ja -tuet on ilmoitettava)  

• Hakijan rooli tutkimushankkeessa, johon rahoitusta haetaan 

• Hakijan ohjaamat opiskelijat (syventävät, tohtorikoulutettavat, post doc opiskelijat)  
 
6. Palkinnot, huomionosoitukset ja merkittävät kansainväliset kutsuluennot 
 
7. Muut tieteelliset ansiot ja toiminta tutkimuksen edistämiseksi 

• Väitöskirjan esitarkastus, vastaväittäjänä toiminen  

• Tieteellisen pätevyyden arviointi (esim. dosentin arvo)  

• Osallistuminen rahoitushakemusten kansainväliseen vertaisarviointiin   

• Tieteellisten julkaisusarjojen toimituskuntien jäsenyydet ja julkaisusarjojen arvioijana toimiminen 

• Oman tutkimustyön esille tuominen ja asiantuntijatehtävät mediassa 

• Opetusansiot  
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8. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

• Tutkimustyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus  

• Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot  
 
9. Julkaisut 

• Korkeintaan kymmenen hakijan parasta julkaisua ensisijaisesti viiden vuoden ajalta (ilmoitetaan 
erillisessä julkaisuluettelossa, kts. apurahan hakuohje) 

o Julkaisussa on oltava tekijä, otsikko, julkaisusarja, volyymi ja sivut. Mikäli tekijöitä on yli 10, 
tällöin mainitaan ensimmäiset sekä viimeinen(set) ja ilmoitettava millä kohdalla hakijan nimi 
on listassa. Hakija voi niin halutessaan laittaa valituista julkaisuistaan esim. IFn ja 
sitaatioiden määrä. 


