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Suorituspaikan sitoumus FIRI-tiekarttahaussa 2020 

FIRI-tiekarttahaussa 2020 hakijana ja suorituspaikan sitoumuksen antajana on 

tutkimusinfrastruktuuria isännöivä tutkimusorganisaatio. Teknisistä syistä sama henkilö ei voi jättää 

hakemusta ja antaa suorituspaikan sitoumusta. Hakijan täytyy olla tutkimusorganisaation 

rehtori/vararehtori tai pääjohtaja. Myös sitoumuksen antajan täytyy olla vastaavan tasoinen henkilö. 

-- 

Vaihtoehtoinen toimintatapa (päivitetty 6.4.2020) 

Mikäli organisaation ylin johto ei vallitsevien poikkeuksellisista olosuhteista johtuen pysty 

toimimaan hakemukseen nimettynä henkilönä, ylin johto voi vastuuttaa valitsemansa henkilön 

hakemuksen tekijäksi (eli avaamaan ja jättämään hakemuksen).  Sitoumuksen antajan täytyy 

tässäkin vaihtoehdossa kuulua tutkimusorganisaation ylimpään johtoon. 

-- 

Tutkimusorganisaatio sitoutuu tiekarttahakemukseen kuittaamalla verkkoasioinnissa erillisen 

suorituspaikan sitoutumispyynnön. Tämä tapahtuu seuraavasti: 

Hakemuksen tekijä täyttää hakemukseen suorituspaikan sitoumuksenantajan tiedot hakulomakkeen 

Suorituspaikka-välilehden alareunassa. Sitoumuspyyntö lähetetään sitoumuksenantajalle 

sähköpostitse Suomen Akatemiasta hakuajan päättymisen jälkeen. On tärkeä varmistaa, että 

sitoumuksenantajan sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein ja sellainen, jota sitoumuksenantaja 

aktiivisesti käyttää. 

Sitoumuksenantajalle lähetettävä sähköpostiviesti sisältää linkin verkkoasioinnin kirjautumissivulle. 

Kirjautumisen jälkeen sitoumuksenantaja näkee pyydetyt sitoumukset Sitoumukset-välilehdeltä. 

Kun suorituspaikan edustaja on tutustunut sähköiseen hakemukseen ja sen liitteisiin ja antanut 

sitoumuksen hankkeelle verkkoasioinnissa, hakija saa asiasta sähköpostiviestin. 

 

Mitä sitoutuminen FIRI-tiekarttahakuun 2020 tarkoittaa? 

Kansalliset tutkimusinfrastruktuurit ovat suuria strategisesti merkittäviä kokonaisuuksia, joihin 

liittyy paljon mm. taloudellista vastuuta. Sitoutumispyynnön avulla halutaan jo hakuvaiheessa 

varmistaa, että tutkimusinfrastruktuuria isännöivät organisaatiot ovat antaneet hyväksynnän ao. 

tutkimusinfrastruktuurin osallistumiselle tiekarttahakuun ja sitoutuneet hakemukseen.  

Suorituspaikka sitoutuu  
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• noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta "Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 

loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa". 

• valvomaan, että Akatemiaan toimitetun hakemuksen laatimisessa, ja siinä kuvatussa 

tutkimusinfrastruktuurissa noudatetaan eettisiä säännöksiä, määräyksiä ja suosituksia sekä 

henkilötietojen käsittelyä koskevaa ja muuta voimassaolevaa lainsäädäntöä.  

• valvomaan, että tarvittavat eettiset luvat on saatu.  

• valvomaan, että aineistonhallintasuunnitelma on toteutettavissa suorituspaikassa ja 

toimenpiteet noudattavat hyvää aineistonhallintatapaa. 

Tiekarttahakemuksen lähettäminen osoittaa, että tutkimusorganisaatio priorisoi ao. 

tutkimusinfrastruktuuria. Syksyllä 2020 hakemusten arvioinnin jälkeen tutkimusorganisaatiota 

pyydetään laatimaan priorisointilista, organisaation omien tiekarttahakemusten keskinäinen 

priorisointijärjestys. Listauksen helpottamiseksi tutkimusorganisaatio saa nähtäväkseen parhaiten 

menestyneiden hakemustensa lausunnot.  

Organisaatioita pyydetään toimittamaan priorisointilistat Suomen Akatemiaan syyskuun 2020 

loppuun mennessä. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan lähempänä. Tutkimusinfrastruktuurikomitea 

(TIK) ottaa priorisoinnit huomioon tehdessään lopulliset tiekarttavalinnat kokouksessaan 

10.12.2020. 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

