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• Profi-rahoituksen käytöstä raportoidaan verkkoasioinnissa yhdellä kumuloituvalla 
väliraportilla ensimmäisen edellisenä vuonna rahoituksessa olleen myönnön kautta.

• Päättyvästä Profi -rahoituspäätöksestä jätetään erillinen loppuraportti rahoituskautta 
seuraavana vuonna.

• Raportit kirjoitetaan englanniksi.

• Raportit jätetään vuosittain maaliskuussa: väliraportti 1.3. ja loppuraportti 15.3. mennessä.

• Akatemian verkkoasioinnissa (https://www.aka.fi/verkkoasiointi/) raportteja voi käsitellä vain 
”hakija” (principal investigator). 

• Kaikki jätetyt raportit säilyvät verkkoasioinnissa alkuperäisessä muodossa ja ovat 
käytettävissä, jollei ”hakija” ole poistanut raporttia.  

• Yliopiston pääkäyttäjä voi päivittää voimassaolevien Profi-päätösten vastuuhenkilön 
verkkoasioinnissa. Ohjeet suorituspaikan edustajille: https://www.aka.fi/globalassets/1-
tutkimusrahoitus/6-verkkoasioinnin-ohjeet/fi/organisaation-edustajan-toiminnallisuudet.pdf.

• Raportit säilytetään myös Akatemian arkistossa.

Yleistä Profi-raportoinnista

https://www.aka.fi/verkkoasiointi/
https://www.aka.fi/globalassets/1-tutkimusrahoitus/6-verkkoasioinnin-ohjeet/fi/organisaation-edustajan-toiminnallisuudet.pdf


• Raporttien käyttö

• Akatemia raportoi vuosittain maaliskuussa opetus- ja kulttuuriministeriölle 
perustuen yliopistojen Akatemialle toimittamaan aineistoon (OKM:n kirje 
8.12.2014 OKM/90/592/2014)

• Profi-hakujen rahoituspäätöksissä otetaan huomioon väli- ja loppuraportit jo 
rahoitusta saaneiden profiloitumisalueiden toimien edistymisestä

• Akatemian yleisjaosto hyväksyy loppuraportit.

• Raportit ovat julkisia asiakirjoja, jotka saa pyytämällä Akatemian kirjaamosta. 

• Raportteihin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja tulee käsitellä kaikissa vaiheissa 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain edellyttämällä tavalla. 

Yleistä Profi-raportoinnista





• Katseluoikeus

• Valtuutettu henkilö näkee koko tutkimusraportin. 

• Katseluoikeus voi olla usealla henkilöllä yhtäaikaisesti.

• Muokkausoikeus

• Valtuutettu henkilö pääsee muokkaamaan niitä tutkimusraportin kenttiä, 
joihin hänelle on annettu muokkausoikeus. 

• Muokkausoikeus yhteen raportin kenttään voi olla kerrallaan vain yhdellä 
henkilöllä. (Esim. jos olet valtuuttanut henkilön muokkaamaan jotakin 
kenttää tutkimusraportissasi, et voi hänen muokkausoikeutensa aikana itse 
muokata samaa kenttää.)  

• Muokkausoikeuden saaneella henkilöllä on automaattisesti katseluoikeus 
koko tutkimusraporttiin. 

Valtuutusmenettely: ohje raportoijalle 1/3



• Valtuutukselle voi asettaa päättymispäivämäärän. Jos päivämäärää ei ole 
asetettu, valtuutus päättyy automaattisesti, kun raportti jätetään. 

• Valtuutuksen voi poistaa tutkimusraportin Valtuutukset välilehdellä. 

• Annettua valtuutusta ei voi muokata. 

• Jos valtuutusta (esim. valtuutettuja kenttiä tai valtuutuksen 
päättymisaikaa) halutaan muuttaa, täytyy valtuutus poistaa Valtuutukset 
välilehdellä ja antaa samalle henkilölle uusi valtuutus.

• Järjestelmä ei lähetä automaattisia sähköpostiviestejä valtuutuksen 
antamisesta, poistamisesta tai valtuutetun tekemistä muokkauksista 
raportilla. 

• Valtuutukseen liittyvä viestintä, esim. ilmoitus valtuutuksen antamisesta, 
tulee hakijan hoitaa siis järjestelmän ulkopuolella. 

Valtuutusmenettely: ohje raportoijalle 2/3
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Valtuutusmenettely: ohje raportoijalle 3/3



Väliraporttipohjan luominen

Kopioi viimeisin jätetty Profi-väliraportti pohjaksi toiselle päätökselle  (jos jonain vuonna ei ole 
loppuraportoitavaa Profi-päätöstä,  väliraportin pohja luodaan linkistä kopioi pohjaksi)



Valitse raportoitava hanke ja luo uusi raportti

Väliraporttipohjan luominen



Valitse raportin tyyppi (väliraportti) ja kieli (englanti)
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Väliraporttipohjan luominen



Tiedot tulevat raporttipohjaan esitäytettynä rahoituspäätöksistä
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Sivu: Basic project data  



Sivu: Implementation



Sivu: Staff
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Kumulatiiviset Research career

stage- ja Person-months -tiedot 

päivittyvät automaattisesti 

Akatemian maksatusjärjestelmästä. 

Nämä eivät ole raportoijan 

muokattavissa. Tiedot ovat 

lopulliset sen jälkeen kun edellistä 

vuotta koskevien laskujen käsittely 

on valmis arviolta helmikuun 

puolivälissä. 

Myös muulla kuin Akatemian 

rahoituksella tehdyt person-months –

tiedot raportoidaan kumulatiivisesti 

raportoitavien päätösten 

rahoituskaudelta. Mikäli ei onnistu, 

raportin sivulla 8 (General comments) 

voi antaa lisätietoja. 



Sivu: Other funding
Toimintasuunnitelman toteutukseen käytetty muu kuin Akatemian Profi-rahoitus

Rahoituksen määrä arvioidaan 

kumulatiivisesti raportoitavien päätösten 

rahoituskaudelta kokonaiskustannus-

laskentaa noudattaen sisältäen hsk:t ja yk:t. 

Mikäli ei onnistu, kommentoikaa sivulla 8 

(General comments).

15



Sivu: Profiling area
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Keywords-kohtaan raportoidaan tutkimusalat, 

joihin profiloitumistoimi kohdistuu.

Verkkoasioinnissa kunkin tekstikentän 
ohjeistus (muistilappu) aktivoituu siirtämällä 
kursori tekstikenttään.



Sivu: Impact
Raportointi loppuraportissa − ei väliraportointia
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Raportointi loppuraportissa − ei väliraportointia.
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Sivu: General comments



Sivu: Submit report
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Impact-välilehdelle kirjoitettavan raportin sisältö ja osien ohjeelliset pituudet:  

1. Yliopiston strategian toteuttaminen (n. 1 sivu/3000 merkkiä)

• Kuvaus siitä, miten nyt raportoitava Profi-rahoitus on tukenut yliopiston 
strategian toimeenpanoa 

Loppuraportin ohjeet



2. Akatemian rahoituksen tutkimuksen laadun kehittämiseen lisäarvoa 
tuottaneet vaikutukset profiloitumisalueittain (n. 1 sivu/3000 merkkiä per 
profiloitumisalue) 

• Tarkasteltuna sen mukaan mitä hakemuksessa on esitetty ja mitä yliopisto on 
päättänyt toteuttaa saadulla rahoituksella

• Kuvataan myös mahdolliset ennakoimattomat vaikutukset 

• Hakemuksessa esitettyjen indikaattoreiden lisäksi raportoinnissa voi hyödyntää 
muitakin indikaattoreita

• Tarkastelussa voi hyödyntää seuraavaa rakennetta soveltuvin osin:

− Tutkimuksen laadun kehittämiseen liittyvien toimien (esim. rekrytoinnit, 
vierailuohjelmat, yhteistyöalustat tms.) vaikutukset 

− Merkittävimmät vaikutukset yliopistojen ja muiden toimijoiden yhteistyön 
syventämiseen (sekä kotimaassa että kansainvälisesti) ja poisvalintoihin 

− Profiloitumisen konkreettinen merkitys kansallisen osaamispohjaisen kasvun ja 
muiden yhteiskunnan tarpeiden kannalta

Loppuraportin ohjeet 



3. Tiivistelmä (n. 0,5 sivua/1500 merkkiä)

• Yhteenveto raportin sisällöstä: strategian toteuttaminen ja keskeiset 
vaikutukset

• Akatemia käyttää tiivistelmää rahoitusmuotoa koskevassa viestinnässä. 
Siksi on tärkeää, että tiivistelmä on mahdollisimman selkeä ja yleistajuinen. 

Loppuraportin ohjeet 



• Loppuraportin laatimisen voi aloittaa verkkoasioinnissa väliraportin jättämisen jälkeen, kun Akatemiasta on vahvistettu 
että raporttipohja on käytettävissä 

• Valitse Raportit -välilehdellä ”Näytä raportoitavat hankkeet”

• Valitse kyseinen rahoituspäätös ja ”Luo uusi raportti”

Loppuraporttipohjan luominen



Valitse raportin tyyppi (loppuraportti) ja kieli (englanti)
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Loppuraporttipohjan luominen



Loppuraportti kirjoitetaan Impact-välilehdelle 
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Raportin esikatselu on hyödyllinen 
ominaisuus. 

Akatemian rahoituksella maksetut 
henkilötyökk:t tulevat lomakkeelle 
automaattisesti (välilehti 4. Staff).
Muut välilehdet jätetään tyhjiksi. 

Raportoi käyttäen annettua rakennetta

ja noudata osille määriteltyä pituutta 

(diat 20-22). Tekstikentän 

maksimimerkkimäärä on 20000, ml. 

välilyönnit. 



Submit report
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