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Uutta syyskuun haussa 2014
Kooste liittyy Suomen Akatemian syyskuun hakuilmoitukseen 26.6.2014
Hakuaika päättyy syyskuun viimeisellä viikolla
Suomen Akatemian omien hakujen hakuaika päättyy syyskuun viimeisenä keskiviikkona 24.9.2014
klo 16.15. Näiden lisäksi hakuilmoituksessa on hakuja, jotka on valmisteltu kansainvälisessä
yhteistyössä tai jotka organisoidaan muualla kuin Akatemiassa. Näiden hakujen päättymisaika on
tarkistettava hakuilmoituksesta.
Kansainvälisen liikkuvuuden tukeminen Akatemian hankkeissa
Hankkeille tutkimuskuluna haettava liikkuvuuskorvaus (entinen ulkomaanapuraha) muuttuu
yksinkertaisemmaksi. Liikkuvuuskorvausta haetaan hankkeen tutkijalle (myös tutkijatohtorille,
akatemiatutkijalle ja akatemiaprofessorille) tutkimuskuluna, osana hankkeen alkuperäistä hakemusta.
Suositellun korvauksen määrä ei riipu enää kohdemaasta eikä ulkomaankauden pituudesta vaan siitä,
onko tutkijalla huollettavia vai ei. Liikkuvuuskorvausta voi hakea seuraavasti:



tutkijalle, jolla on huollettavia:
1 500 euroa/kk
tutkijalle, jolla ei ole huollettavia: 1 050 euroa/kk

Liikkuvuuskorvauksesta pidätetään henkilösivukulut ja se on verollinen. Sitä haetaan hakulomakkeen
rivillä Muut kulut. Matkakulut merkitään riville Matkakulut. Lisätietoja liikkuvuuskorvauksen
hakemisesta on hakuilmoituksen liitteessä 4 A.
Varsinaiset henkilökohtaiset liikkuvuusapurahat säilyvät entisellään (Kahdenvälisiin sopimuksiin
perustuva tutkijoiden liikkuvuus, hakuilmoituksen kohta 3.4.2 ja hakuilmoituksen liite 4 B Suomesta ja
4 C Suomeen).
Akatemia kehottaa avoimeen julkaisemiseen ja suosittaa tutkimusaineistojen avaamista
Syyskuun hausta alkaen rahoitusta voi hakea myös tutkimustulosten avoimesta julkaisemisesta
aiheutuviin kuluihin. Rahoitus haetaan lomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut, julkaisut
perustellaan tutkimussuunnitelman kohdassa 3, Toteutus/Julkaisusuunnitelma ja kustannukset
kohdassa 6, Toteutus/Budjetti.
Akatemia kehottaa julkaisemaan avoimesti ensisijaisesti niin sanotun vihreän linjan kautta mutta
hyväksyy myös niin sanotun kultaisen linjan julkaisukulut osaksi hankkeen kokonaiskustannuksia.
Hybridimallista julkaisemista ei suositella.
Akatemia suosittelee myös tutkimusaineistojen avaamista. Suunnitelma aineistojen avaamiseksi
kuvataan lyhyesti osana aineistonhallintasuunnitelmaa tutkimussuunnitelman kohdassa 4.
Lisätietoja avoimista julkaisemistavoista ja tutkimusaineistojen avaamisesta on Akatemian
verkkosivuilla kohdassa avoin julkaiseminen ja tutkimusaineistojen avaaminen.
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Hakemuksen liitteitä koskevia ohjeita on tarkennettu
Liiteohjeet ovat Akatemian verkkosivuilla kohdassa www.aka.fi > Rahoitus ja ohjeet > Näin haet >
Hakemuksen liitteet. Hakemukseen liitetään vain ohjeiden mukaiset liitteet. Tässä liiteohjeiden
tärkeimmät päivitykset:
Tutkimussuunnitelmaohje
Akatemia kutsuu joka vuosi satoja kansainvälisiä asiantuntijoita arvioimaan hakemuksia kymmeniin
tutkimusala- tai tutkimusohjelmakohtaisiin paneeleihin. Näiltä asiantuntijoilta saadun palautteen
perusteella Akatemia on uusinut tutkimussuunnitelmaohjeensa ja uusii myös arviointilomakkeensa
syyskuun 2014 hakuun.
Tutkimussuunnitelmasta tulee löytyä vastaukset arvioinnissa esitettäviin kysymyksiin.
Tutkimussuunnitelmaa laatiessa kannattaa tutustua siihen, miten sitä arvioidaan. Arviointikysymykset
ovat kaikille tutkimuksen aloille samat mutta asiantuntijat soveltavat niitä tarvittaessa alakohtaisesti.
Jotta hakemukset olisivat vertailukelpoisia, Akatemia pyytää noudattamaan uudistetun
tutkimussuunnitelmaohjeen jäsentelyä.
Tutkimussuunnitelmaohjeeseen on lisätty alakohta Julkaisusuunnitelma.
Ansioluettelo-ohje
Akatemia pyytää laatimaan hakemuksen liitteeksi tulevan ansioluettelon Tutkimuseettisen
neuvottelukunnan TENKin ja Akatemian ohjeistuksen mukaisesti. Ansioluettelon laatimisessa otetaan
huomioon haun luonne, hakijan oma tutkijanuravaihe ja oman tieteenalan käytännöt. Ohjeen on
tarkoitus yhdenmukaistaa ansioluetteloita tutkimuseettisestä näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat
esille mahdollisimman kattavasti, todenmukaisina ja vertailukelpoisina.
Ohjeen mukaisen ansioluettelon enimmäispituutta ei rajoiteta. Luettelon on kuitenkin oltava
tarkoituksenmukainen ja mahdollisimman tiivis esitys tieteellisistä ansioista, mihin kokeneellakin
tutkijalla yleensä riittää korkeintaan 3–7 sivua.
Akatemia pyytää ansioluettelon ja julkaisuluettelon erillisinä liitteinä. Siksi Akatemiaan toimitettavaan
ansioluetteloon ei tule merkitä julkaisuja, jotka esitetään julkaisuluettelossa.
Hakemuksen julkinen kuvaus
Hakulomakkeelle kirjoitetaan lyhyt, yleiskielinen kuvaus hankkeesta. Kuvaus on tärkeä: sen tulee
lyhyesti kertoa muille kuin tutkimussuunnitelmaan yksityiskohtaisesti perehtyneille, mitä tutkitaan,
miten ja miksi. Jos hanke saa rahoituksen, julkinen kuvaus julkaistaan sellaisenaan Akatemian
verkkosivuilla. Akatemia ei voi muokata julkisia kuvauksia teknisesti tai sisällöllisesti, niiden sisältö ja
ulkoasu on hakijan vastuulla.
Julkisessa kuvauksessa kannattaa välttää erikoismerkkejä, sillä ne tulostuvat usein väärin (esimerkiksi
lainausmerkit tulostuvat kysymysmerkkeinä).
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Julkinen kuvaus on syytä laatia huolellisesti, sitä käytetään paitsi tiedottamisessa myös hakemuksen
arvioinnin osana. Rahoitettujen hankkeiden julkinen kuvaus jää näkyviin Akatemian verkkosivuille
vuosiksi eteenpäin.
Erikoislääkärit akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihakijoina, aika tohtorintutkinnosta
Pääsääntöisesti akatemiatutkijan tehtävää voivat hakea tutkijat, joilla on tohtorintutkinnon
suorittamisesta hakuajan päättyessä kolmesta yhdeksään vuotta, toisin sanoen tohtorintutkintotodistus
on päivätty 24.9.2005-24.9.2011. Syyskuun hausta 2014 alkaen akatemiatutkijan tehtävää voivat hakea
myös sellaiset tutkijat, joilla on tohtorintutkinnosta vähintään kolme mutta enintään 13 vuotta, jos
tutkinnon jälkeen on suoritettu erikoislääkärikoulutus. Tohtorintutkinto tulee olla päivätty 24.9.200124.9.2011.
Tutkijatohtorin rahoitusta voivat hakea tutkijat, joilla tohtorintutkinnon suorittamisesta on kulunut
hakuajan päättyessä enintään neljä vuotta, eli todistus on päivätty 24.9.2010-24.9.2014. Kuitenkin jos
tohtorintutkinto on suoritettu samanaikaisesti erikoislääkärikoulutuksen kanssa, tutkinnosta voi olla
enintään kahdeksan vuotta. Tämä sääntö tuli voimaan jo syyskuun haussa 2013.
Lisätietoa näistä hauista on hakuilmoituksen kohdissa 3.2 ja 3.3.
Kliinisen tutkijan rahoitus nelivuotiseksi
Syyskuun hausta 2014 alkaen uudet hakijat voivat hakea kliinisen tutkijan rahoitusta
nelivuotiskaudelle. Tämä on vuodeksi pidempään kuin aikaisemmin. Lisätietoja tästä rahoituksesta on
hakuilmoituksen kohdassa 3.4.1.
Hakuilmoitus ja verkkosivupäivitys
Akatemian verkkosivuja päivitetään kesän aikana. Uudistetut hakemusten arviointilomakkeet, joihin
hakuilmoituksessa viitataan, päivitetään verkkosivuille ennen haun avautumista. Jos hakuilmoituksessa
ja verkkosivuilla on toisistaan poikkeavaa tietoa ennen tätä, toimitaan hakuilmoituksen mukaisesti

