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Rakenteisen tutkimussuunnitelman täyttäminen 

Verkkoasioinnin hakemuslomakkeella on oma välilehti hankkeen tutkimussuunnitelmalle. Välilehdelle täytetään hankkeen 

tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen. Konsortiohakemuksissa konsortion johtaja täyttää tutkimussuunnitelma-välilehden. 
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Tekstin kirjoittaminen: Tutkimussuunnitelmaeditorissa keltaisella pohjalla olevat otsikot ja kysymykset ovat lukittuja, ja niitä ei voi 

muokata tai poistaa. Tutkimussuunnitelman teksti kirjoitetaan kunkin aliotsikon alle, kohtiin 1.1, 1.2 jne. Pääotsikoiden alle ei voi 

kirjoittaa tekstiä. Hakemusta ei voi jättää, jollei tutkimussuunnitelman kaikkia kohtia ole täytetty. 

 

Kuvat, taulukot ja kaavat: Tutkimussuunnitelmaan on mahdollista liittää mm. tekstiä, kuvia, matemaattisia kaavoja ja taulukoita 

editorin yläreunan työkalurivin avulla. Yhden kuvan koko voi olla enintään 4 MB. Huom! Kaikki kaavakomennot eivät ole tuettuja, ja 

editoriin ei voi myöskään liittää esim. Feynmanin diagrammeja. Tuetut funktiot on lueteltu täällä: Support Table · KaTeX  Pidemmät ja 

monimutkaisemmat kaavat ja taulukot suositellaan liittämään editoriin kuvina. 

 

Tutkimussuunnitelman pituus: Tutkimussuunnitelmien pituudet on mainittu tutkimussuunnitelmaohjeessa Akatemian verkkosivuilla. 

Tutkimussuunnitelman merkkimäärää ei ole rajoitettu, vaan tutkimussuunnitelman pituutta mitataan pdf-tiedoston sivuina ja 

tutkimussuunnitelman kokonaissuuruutena, joka voi olla enintään 45 MB.  

 

Editorin työkalurivissä näkyy tutkimussuunnitelman sivumäärä. Huomioi, että sivumäärän näyttäminen työkalurivissä on tuettu vain 

seuraavilla selaimilla: Chrome, Edge Chromium ja Opera. Voit tarkistaa tutkimussuunnitelman pituuden ja ulkoasun missä tahansa 

vaiheessa hakemuksen täyttämistä lomakkeen vasemmasta yläreunasta painikkeesta Näytä tutkimussuunnitelma. 

Tutkimussuunnitelma (sisältäen lähdeluettelon) avautuu pdf-tiedostona, jossa sivumäärä näkyy. Tutkimussuunnitelma tallentuu myös 

osaksi hakemuksen kokonaispdf-tiedostoa (painike Hakemuksesi lomakemuodossa (pdf)). 

https://katex.org/docs/support_table.html
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/tutkimussuunnitelma/
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Jos tutkimussuunnitelma ja/tai lähdeluettelo ylittää sallitun pituuden, antaa järjestelmä siitä ilmoituksen sivua tallennettaessa. 

Hakemusta ei voi jättää, jos tutkimussuunnitelma ja/tai lähdeluettelo ylittää sallitun pituuden tai kaikkia kenttiä ei ole täytetty.  
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Tutkimussuunnitelmaeditorin toiminnallisuudet ja rajoitukset on lueteltu alla: 

- Perusmuotoilut: bold, italic, subscript, superscript, overstrike, underline  

- Tutkimussuunnitelman pdf-versioon tulostuvan tekstin fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm, tekstin 

tasaus vasemmalle 

- Listat: Huom! Listoja ei voi keskittää. 

- Taulukot: Editorissa voi luoda taulukon. Huom! Taulukkoa voi muotoilla vain säätämällä taulukon ja solun arvoja (Table/Cell 

properties), ei raahaamalla. 

- Kaavat: editorissa voi luoda kaavan kaavaeditorilla tai Ctrl+M (tai Mac+M). Tuetut funktiot: Support Table · KaTeX 

- Kuvat: kuvan voi lisätä joko Lisää kuva -painikkeella, tai liittämällä (Ctrl-V). Kuvan voi keskittää oikealle tekstin viereen. 

Kuvateksti on keskitetty, eikä sitä voi tasata oikealle tai vasemmalle. Yksittäisen kuvan koko on max 4 MB; tuetut kuvaformaatit 

ovat JPEG, PNG, GIF, tai BMP. (BMP on pakkaamaton formaatti, joten sen käyttö ei käytännössä ole suositeltu). Jos kuvan koko on 

yli 4 MB, järjestelmä ilmoittaa siitä. Kuvan liittämistä ulkoisista lähteistä tuetaan osittain, esim. Word, Google Docs. Liian suuri 

kuva (yli 4 MB) kannattaa viedä Wordiin ennen editoriin liittämistä.  

- Selaintuki: IE 10, IE 11, Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera 

 

Katso myös Tutkimussuunnitelman mallipohjan ohje 

https://katex.org/docs/support_table.html
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/tutkimussuunnitelma/2021/tutkimussuunnitelman-mallipohjan-ohje/

