Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku
Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio
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Rahoituksen haku Akatemiasta
•
•
•

Uudet hakuajat
Sähköinen asiointi
Uudet hakuohjeet

Hakemus
• Hakulomake
• Tutkimussuunnitelma
• Ansioluettelo
• Julkaisuluettelo
• muut liitteet

Hakemukset liitteineen ovat julkisia asiakirjoja lukuun ottamatta tutkimus- ja
aiesuunnitelmia sekä abstraktia. Julkisuus perustuu lakiin viranomaisten
toiminnan julkisuudesta (621/1999).
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Hakemusten käsittelijät

•

valmistelijana ja esittelijänä hallintoviraston virkamiehet

•

tieteellinen arviointi yleensä kansainvälisissä asiantuntijapaneeleissa
> hakemukset ja liitteet englanniksi!

•

päätökset tieteellisissä toimikunnissa, hallituksessa tai jaostoissa
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Ansioluettelo Akatemian uusien hakuohjeiden mukaan
Ansioluettelon enimmäispituus on neljä sivua.
Sen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1. Nimi ja syntymävuosi
2. Tutkinnot, suoritusajat ja paikat, pääaine, väitöskirjan aihe
3. Dosentuurit, yliopistot, nimittämisvuodet
4. Tärkeimmät virat ja päätoimiset tehtävät, mukaan luettuna alkamis- ja
päättymispäivämäärät
5. Ohjatut väitöskirjat (yliopiston määräämänä ohjaajana)
6. Tieteelliset asiantuntijatehtävät
7. Merkittävimmät tieteelliset luottamustehtävät
8. Merkittävimmät ulkomaiset vierailut
9. Merkittävimmät tieteelliset kunnianosoitukset ja palkinnot
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Julkaisuluettelo Akatemian uusien hakuohjeiden mukaan
Julkaisuluettelo laaditaan enintään 25 merkittävimmästä julkaisusta.
Sen tulee sisältää seuraavat tiedot:
• Nimi ja syntymävuosi
•
•
•
•
•
•
•
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Artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa on refereekäytäntö
Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa ja konferenssijulkaisuissa, joissa on
refereekäytäntö
Julkaistut monografiat
Muut tieteelliset julkaisut
Oppi- ja muut tutkimustyöhön liittyvät kirjat
Tutkimustyöhön liittyvät populäärit artikkelit, radio- tai tv-ohjelmat
Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenee tekijät ja
artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija.

Eettiset ohjeet

•

Opetusministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut yhdessä
suomalaisen tiedeyhteisön kanssa tutkimuseettiset ohjeet hyvästä tieteellisestä
käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä. Suomen Akatemia on sitoutunut näiden
ohjeiden noudattamiseen. Akatemian omat tutkimuseettiset ohjeet perustuvat
tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamiin ohjeisiin. Akatemia edellyttää, että sen
rahoittamissa tutkimushankkeissa työskentelevien ja virkatutkijoiden osalta noudatetaan
tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita sekä Akatemian omia tutkimuseettisiä
ohjeita.

•

Edellä mainittujen tutkimuseettisen neuvottelukunnan asettamien edellytysten lisäksi
Akatemia edellyttää, että hakemusasiakirjat, mukaan lukien ansio- ja julkaisuluettelo, on
laadittu huolellisesti ja niissä esitetyt tiedot ovat totuudenmukaisia.

•

Akatemia ottaa rahoitushakemusten käsittelyssä huomioon sen, miten hankkeen
vastuullinen johtaja ja tutkimusryhmä on osoittanut kykenevänsä hallitsemaan
tutkimusvaroja ja noudattamaan muutoinkin hyvää tieteellistä käytäntöä.
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Esimerkkejä
Virka- ja muut nimikkeet ja niiden käännökset (1)
•
•
•
•

dosentti = docent, ~ senior lecturer, ~reader, ~ senior reader, ~ adjunt
professor, ~ adjunt associate professor
assistentti, yliassistentti
lehtori
apulaisopettaja

•
•

assistant professor
associate professor
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Esimerkkejä
Virka- ja muut nimikkeet ja niiden käännökset (2)
•
•
•
•

erikoistutkija
erikoistumassa oleva lääkäri (specialising doctor, specialist, licenced medical
specialist, consultant, senior consultant)
researcher (maisteri, OPM paikat)
varttunut tutkija, vanhempi tutkija: virkanimikkeenä ja/tai kokemusta
ilmaisevana ~ senior research, senior research fellow, senior research scientist,
senior scientist

•

akatemiatutkija (Academy research fellow), akatemiaprofessori (Academy
Professor - ei Research professor of Academy of Sciences)

•

hankkeen johtaja vs. hankkeen vastuullinen johtaja, hankkeessa työskentelevä
Researcher in charge?, Principal Investigator, Director of Research?
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Esimerkkejä
Opinnäytteiden ohjaus
•
•
•

supervisor, co-supervisor (suositeltavaa mainita ohjatun nimi ja vuosi)
instructor
teaching experience in postgraduate or doctoral level
8 ”supervised doctoral thesis” (kaikki käynnissä olevia, mukana myös B.Sc)

•

daily supervision in 3 ongoing/accepted Ph.D. projects, supervision in charge
for 5 M.Sc. thesis, assistant supervisor for 4 ongoing Ph.D. thesis

•
•

väistöskirjan ohjaus yliopiston määräämänä ohjaajana
vastaväittäjä (opponent, reviewer, referee) ja väitöskirjan ennakkotarkastaja
(reviewer, referee) ei ole ohjaaja vaan asiantuntijatehtävä?

•

yhteisohjaukset

•

”kuolleet sielut”
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Dismeriittejä ansioluettelossa?
•
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esim. kansanterveystieteen alalla rahoitus tupakkateollisuudelta

