HUHTIKUUN HAKU
2.–24.4.2013
Kansainvälisten hakujen hakuajat päättyvät vaihtelevasti 11.3.–24.5.2013.
Tarkista hakuaika hakuilmoituksesta.
FIRI 2013 -haun hakuaikaa on jatkettu 31.5.2013 klo 16.15 saakka
tutkimusylijohtajan päätöksellä 18.3.2013.

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin
tähtäävää tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen
ja tutkimustyön asemaa. Akatemian rahoitus perustuu avoimeen kilpailuun ja riippumattomaan vertaisarviointiin. Akatemia tekee vuonna 2013 rahoituspäätöksiä noin 317 miljoonalla eurolla, ja sen rahoittamissa tutkimushankkeissa työskentelee noin 5 000 henkilöä (noin
3 300 htv). Suomen Akatemia edistää tasa-arvoa. Erityisesti naisia rohkaistaan hakemaan
tutkimusrahoitusta.
Lisää tietoa Suomen Akatemiasta on verkkosivuilla www.aka.fi.
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RAHOITUKSEN HAKEMINEN LYHYESTI
Hakuajat
Suomen Akatemialla on kaksi tutkimusrahoituksen hakuaikaa: syyskuussa ja huhtikuussa.
Syyskuussa voi hakea rahoitusta muun muassa akatemiahankkeisiin, suunnattuihin akatemiahankkeisiin ja tutkimusohjelmahankkeisiin. Syyskuussa on haettavana myös tutkijatehtäviin tarkoitettu henkilökohtainen rahoitus (akatemiaprofessorin, akatemiatutkijan, tutkijatohtorin ja kliinisen tutkijan tehtävät).
Huhtikuussa voi hakea rahoitusta muun muassa suunnattuihin akatemiahankkeisiin.
Seuraavilla hauilla voi olla poikkeavat hakuajat: tutkimusohjelmat, tutkimusinfrastruktuurit, kaksivaiheisina toteutettavat haut sekä kansainväliseen tai kansalliseen tutkimusyhteistyöhön liittyvät haut.
Rahoitusmuodot
Akatemian rahoitusmuodot tutkijanuran eri vaiheissa on kuvattu Akatemian verkkosivuilla osoitteessa > Rahoitusmahdollisuudet.
Hakuohjeet
Avoinna olevista hauista tiedotetaan verkkosivuilla kohdassa Nyt haettavana.
Haun päättymisaika tulee tarkistaa hakuilmoituksesta kunkin haun kohdalta. Jos
hakemus ei ole saapunut Akatemiaan määräajassa, sitä ei oteta käsiteltäväksi.
Hakemuksen jättämisestä on tarkemmat ohjeet Akatemian verkkosivuilla seuraavissa kohdissa:
1)
2)
3)
4)
5)

kaksi kertaa vuodessa julkaistava hakuilmoitus, jossa esitetään kaikki kulloinkin haettavana olevat rahoitusmuodot > Hakuilmoitukset
yksityiskohtaiset ohjeet hakemuksen jättämisestä > Hakuohjeet
yksityiskohtaiset ohjeet hakemuksen liitteiden muodosta ja pituudesta > Hakemuksen liitteet
käynnistyvien tutkimusohjelmien ohjelmamuistio > Haettavana
verkkoasioinnin käyttöohjeet > Käyttöohje hakijalle

Akatemia edellyttää, että hakija tutustuu ennen hakemuksen jättämistä hakuilmoitukseen ja muihin yllä mainittuihin ohjeisiin.
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1. YLEISET HAKUOHJEET
1.1. HAKIJALLE
Kuka voi hakea?
Suomen Akatemian rahoitusta hakevan (tutkimushankkeen vastuullisen johtajan) tulee olla professorin tai dosentin tasoinen tai väitellyt tutkija, ellei hakuilmoituksessa
ole mainittu toisin. Joissain rahoitusmuodoissa hakijana on yliopisto tai tutkimuslaitos.
Akatemian tutkimusrahoitus suunnataan vertaisarvioinnissa parhaiten menestyville
tutkijoille ja tutkimusryhmille sekä lupaavimmille nuorille tutkijoille tieteellisesti kunnianhimoisten hankkeiden toteuttamiseen. Lähtökohtana on, että rahoitettava hanke
palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä.
Akatemia arvioi hakijalta samalla hakukierroksella vain yhden hakemuksen yhdessä
seuraavista rahoitusmuodoista:
 akatemiahanke (hankkeen vastuullinen johtaja)
 akatemiahanke (konsortion tai sen osahankkeen vastuullinen johtaja)
 tutkijatohtori
 akatemiatutkija
 kliininen tutkija (suunnattu rahoitus).
Jos hakija kuitenkin jättää samassa haussa useamman hakemuksen yhteen tai useampaan edellä mainituista rahoitusmuodoista, vain ensiksi saapunut hakemus arvioidaan. Suunnattujen akatemiahankkeiden osalta tästä rajoituksesta ilmoitetaan hakukohtaisesti.
Hakemuksella tarkoitetaan sähköisen hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä
tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta.
Mitä rahoitetaan?
Akatemian rahoitusta voidaan hakea rahoitusmuodosta riippuen kattamaan esimerkiksi seuraavia tutkimuksen välittömiä kustannuksia:
 tutkimusryhmän työaika
 tutkimuskulut
 matkat
 kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus
 kansainvälisten hankkeiden valmistelu.
Akatemia voi rahoittaa myös arvonlisävero-osuudet tietyin ehdoin, katso lisää Akatemian verkkosivuilta > Arvonlisävero.
Kokonaiskustannusmallin mukaisissa hauissa Akatemian rahoituksella voidaan kattaa sekä hankkeen välittömiä kustannuksia (esim. välittömät palkat) että välillisiä kustannuksia (esim. toimitilakustannukset). Välittömiä ja välillisiä kustannuksia katetaan
samalla prosenttiosuudella. Katso lisää: Akatemian verkkosivuilta > Kokonaiskustannusmalli.
Akatemia edellyttää, että tutkimuksen suorituspaikka (esimerkiksi yliopiston laitos) takaa hankkeen toteuttamisen tavanomaiset perusedellytykset, jotka määräytyvät
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tutkimuksen luonteen perusteella. Nämä ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla eli
työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (mukaan lukien tietotekniset laitteet) sekä tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointi- ja kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus.
Hakija esittää hakemuksessaan kustannusarvion, joka sisältää arvion rahoituksen
vuosittaisesta tarpeesta menolajeittain. Lisäksi hakija selvittää hakemuksessaan rahoitussuunnitelman eli samaan hankkeeseen jo myönnetyn sekä hankkeen toteutuessa suorituspaikan tarjoaman rahoituksen. Kustannusarvion realistisuuteen on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Menolajien mukainen kustannusarvio on perusteltava tutkimussuunnitelmassa.
Milloin voi saada henkilökohtaista apurahaa?
Henkilökohtaista apurahaa myönnetään yleensä vain työskentelyyn tai opiskeluun ulkomailla sekä EU-maiden ulkopuolelta kotoisin olevan tutkijan korkeintaan vuoden
mittaiseen tutkimusvierailuun Suomessa (poikkeuksena tästä ns. liikkuvuusapurahat).
Vuotta pidempi tutkimusvierailu Suomessa edellyttää palvelussuhdetta. Katso ohjeelliset kuukausiapurahat ja verotusta koskeva huomautus liitteessä 2 ja 3 ja verkkosivuilta > Apurahat ulkomailla ja Suomessa.
Suomessa työskenteleville EU-maiden kansalaisille ei makseta apurahaa. Suomessa
työskennellessään heidän tulee olla palvelussuhteessa.
Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkakulut
Akatemian hankerahoitus (akatemiahankkeet, suunnatut hankkeet, tutkimusohjelmahankkeet) on tarkoitettu ensisijaisesti päätoimisesti ja kokoaikaisesti työskentelevien tutkijoiden palkkaukseen sekä muihin tutkimuskuluihin. Kuten jäljempänä
kuvataan, vastuullisen johtajan palkkakuluja voidaan rajoitetusti sisällyttää hankkeen
kokonaiskustannuksiin. Samoin johtajalle voidaan myöntää rahoitusta palkkauskuluihin tutkimuksellisesti hyvin perustelluista syistä.
1. Palkan sisällyttäminen kokonaiskustannuksiin hankkeen johtamista varten
Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkakuluja voidaan sisällyttää hankkeen
rahoitettaviksi kustannuksiksi kokonaiskustannusmallin ja tutkimussuunnitelman mukaisesti. Nämä kustannukset eivät kuitenkaan saa olla merkittävät verrattuna hankkeen kokonaiskustannuksiin. Esimerkiksi nelivuotiseen tutkimushankkeeseen voi sisällyttää enintään kuuden kuukauden verran vastuullisen johtajan työaikaa. Tämä
vastaa laskennallisesti noin yhtä työpäivää viikossa tai puoltatoista kuukautta vuodessa.
Vastuullisen johtajan tehtävät on kuvattava selkeästi tutkimussuunnitelmassa (kohta 5, Toteutus). Palkkaus ilmoitetaan hakulomakkeen sivulla Hankkeen rahoitus, kohdassa Palkat.
2. Rahoituksen hakeminen johtajalle tutkimuksen tekemistä varten
Akatemia voi myöntää vastuullisen johtajan palkkaukseen yhteensä enintään 12 kuukauden rahoituksen tutkimuksen tekemistä varten. Palkkauksella edistetään hankkeen toteutusmahdollisuuksia ja se myönnetään vain tutkimuksellisesti hyvin perustellusta syystä. Tällainen voi olla esimerkiksi työskentely ulkomailla, paluu kotimaa-
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han sekä siirtyminen toiseen tutkimusorganisaatioon tai Suomessa sijaitsevaan yritykseen.
Vastuullisen johtajan tehtävät ja palkkauksen tutkimukselliset perustelut on kuvattava selkeästi tutkimussuunnitelmassa (kohta 5, Toteutus). Palkkaus ilmoitetaan
hakulomakkeen sivulla Hankkeen rahoitus, kohdassa Palkat.
3. Palkkaus silloin, kun johtajalla ei ole palvelussuhdetta
Jos tutkimushankkeen vastuullisella johtajalla ei ole palvelussuhdetta esimerkiksi yliopistoon tai tutkimuslaitokseen, tulee hänen selvittää hakemuksessaan, miten hänen
oma palkkauksensa järjestetään hankkeen rahoituskauden aikana. Näiden yksityiskohtien selvittäminen on hakemusvaiheessa hakijan vastuulla.
Eläkkeellä olevalle tutkijalle ei voida myöntää rahoitusta omaa palkkaa tai henkilökohtaista apurahaa varten. Hänelle voidaan kuitenkin myöntää muuta tutkimusrahoitusta
samoin perustein kuin muille tutkijoille.
Hankeyhteistyö vai konsortio?
Tutkijoiden ja tutkimusryhmien yhteistyö voidaan toteuttaa tavanomaisena hankeyhteistyönä. Yhteistyön osapuolet voivat hakea rahoitusta itsenäisesti omilla hakemuksillaan omille hankkeilleen, ja yhteistyö kuvataan kunkin hakemuksen tutkimussuunnitelmassa. Hankeyhteistyöhakemukset käsitellään erillisinä hakemuksina.
Hakijana voi olla myös eri suorituspaikoissa toimivien tutkimushankkeiden yhteenliittymä, konsortio. Konsortion osahankkeet voivat sijaita esimerkiksi eri yliopistoissa tai saman yliopiston eri laitoksilla. Konsortio on yhteisen tutkimussuunnitelman ohjaamana toimiva määräaikainen itsenäisten osahankkeiden kokonaisuus, jossa
suunnitelmallisella yhteistyöllä pyritään tavanomaista hankeyhteistyötä mittavampaan
lisäarvoon. Konsortiohakemus käsitellään Akatemiassa yhtenä kokonaisuutena ja siitä tehdään päätös yhdessä toimikunnassa tai jaostossa.
Koko konsortion hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vain, jos kaikkien osahankkeiden
hakemukset on jätetty ennen hakuajan päättymistä. Hakuaika on ehdoton.
Konsortion kokoonpanoa ei voi muuttaa hakuajan päätyttyä.
Konsortiohakemuksen ja sen liitteiden laatimisesta on omat tarkemmat ohjeensa
Akatemian verkkosivuilla kohdassa Konsortiohakemuksen ohjeet.
Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)
Akatemia edistää rahoitusmuodoillaan strategisen huippuosaamisen keskittymien
(SHOK) korkeatasoista tieteellistä tutkimusta.
Tutkimus voi olla joko suoraan tiettyyn SHOKiin kuuluvaa tai sen aihealuetta palvelevaa tieteellistä tutkimusta. Jos tutkimussuunnitelmalla on yhteys yhden tai useamman
SHOKin aihealueelle, hakija noudattaa seuraavia ohjeita:
Hakemusta jättäessään hakija valitsee verkkoasioinnin tarjoamasta luettelosta
SHOKin, jonka aihealueelle tutkimus kuuluu.
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1. Jos hakemus kuuluu suoraan SHOKin alaan, on hakemukseen liitettävä SHOKin
lausunto, jossa
- vahvistetaan hankkeen kuuluminen SHOKiin
- esitetään kuvaus hankkeen roolista ja merkityksestä SHOK-toiminnassa
- sovitaan hankkeen ja SHOKin välisestä yhteistyön muodosta ja sisällöstä.
2. Jos hakemus ei suoraan kuulu SHOKiin, mutta hakija katsoo hakemuksensa palvelevan SHOKin aihealuetta, hänen tulee perustella se tutkimussuunnitelmassaan.
Hakemukset arvioidaan Akatemian yleisten käytäntöjen ja arviointikriteereiden mukaisesti. Katso yleiset arviointikriteerit Akatemian verkkosivuilta > Arviointikriteerit.
Lisätietoa SHOKeista Akatemian verkkosivuilla > Strategisen huippuosaamisen keskittymät ja SHOKien omilla sivuilla www.shok.fi.
Hakemuksen arviointi ja arvioimatta jättäminen
Akatemian rahoitus perustuu tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden
arviointiin. Akatemia käyttää hakemusten tieteellisinä arvioijina pääosin ulkomaisia
asiantuntijoita. Hakemukset pyydetään jättämään englanniksi, jotta
 hakemukset voidaan arvioida kansainvälisesti
 voidaan taata rahoituspäätösten yhdenmukainen valmistelu
 voidaan varmistaa hakemuskäsittelyn sujuvuus.
Hakijalla on oikeus jättää hakemuksensa suomeksi tai ruotsiksi.
Hakemus osoitetaan yleensä tieteelliselle toimikunnalle. Hakemuksen onnistuneen
arvioinnin varmistamiseksi on tärkeää, että hakija ilmoittaa tutkimusalan lisäksi hakulomakkeessa tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä kuvaavat asiasanat vapaatekstikenttään. Katso lisää verkkosivuilta > Tutkimusalaluokitus. Sivulta on linkki myös Akatemian tieteellisten toimikuntien toimialoihin.
Akatemian noudattama hakemusten arviointimenettely on esitelty Akatemian verkkosivuilla > Hakemusten arviointi sekä hakemusten arviointiohjeet. Arvioinnissa sovellettavat kriteerit on esitetty sivulla > Arviointikriteerit. Hakijoille suositellaan tutustumista näihin arviointiperusteisiin ja toimikuntien verkkosivujen mahdollisiin lisäohjeisiin.
Akatemia voi perustellusta syystä jättää hakemuksen arvioimatta. Hakijoita pyydetään tarkistamaan asiaa harkittaessa käytettävät perusteet verkkosivulta > Arviointikriteerit.

Ajankohtaiset, liitteitä koskevat ohjeet
Yksityiskohtaiset hakemuksen liitteitä koskevat ohjeet on esitetty Akatemian verkkosivuilta > Hakemuksen liitteet.
Tutkijan ansioluettelomalli TENKin ohjeen mukaiseksi
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä laatineet
tutkijan ansioluettelomallin. Malli on julkaistu TENKin sivuilla 4.12.2012. Tutkijan ansioluettelomallilla ohjeistetaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta
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siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, todenmukaisina ja vertailukelpoisina. Hakemuksen liitteeksi tuleva ansioluettelo pyydetään laatimaan TENKin
ja Akatemian ohjeistuksen mukaisesti ottaen huomioon haun luonne, oma tutkijanuravaihe ja oman tieteenalan käytännöt.
Julkaisuluettelo uuden luokittelun mukaiseksi
Akatemia pyytää hakijoita luokittelemaan julkaisuluettelossaan ilmoittamansa julkaisut uuden luokittelun mukaisesti. Luokittelu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön
vuonna 2010 käyttöönottamaan luokitteluun. Katso lisää julkaisuluettelon laatimisesta
Akatemian verkkosivuilta > Hakemuksen liitteet -sivulta ja luokittelun soveltamisesta
OKM:n käsikirjasta.
Esitä tutkimussuunnitelmassa myös eettiset kysymykset, aineistonhallinta- ja liikkuvuussuunnitelma
Hakuvaiheen eettiset kysymykset ja vastuut on selostettu verkkosivuilla kohdassa
Eettiset näkökohdat ja rahoituksen haku. Tutkimuksen eettiset näkökohdat on aina
kuvattava tutkimussuunnitelmassa ja ne arvioidaan osana tieteellistä arviointia.
Akatemia on sitoutunut edistämään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja noudattamaan sen ohjeita loukkausepäilyjen käsittelemisestä Suomessa. Tästä syystä Akatemia edellyttää, että sen rahoittamassa tutkimuksessa sekä hakija että suorituspaikka sitoutuvat noudattamaan hyvää
tieteellistä käytäntöä ja myös mainittua TENKin ohjetta. TENKin uudistama ohje Hyvä
tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa tulee voimaan 1.3.2013.
Akatemia edellyttää hakijoilta tutkimussuunnitelman osana suunnitelmaa siitä, miten
hankkeen tutkimusaineistot hankitaan, miten niitä käytetään, säilytetään ja suojataan
ja miten niiden myöhempi käyttö mahdollistetaan. Tästä ns. aineistonhallintasuunnitelmasta tulee lisäksi selvitä, mitkä ovat hankkeen käyttämien ja synnyttämien aineistojen omistus- ja käyttöoikeudet. Akatemia suosittelee, että sen rahoittamissa
hankkeissa selvitetään mahdollisuus tutkimusaineistojen pitkäaikaistallennukseen.
Akatemia suosittelee myös, että sen rahoittamat hankkeet luovuttavat kokoamansa
yhteiskuntatieteellisen aineiston Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston www.fsd.uta.fi
käyttöön. Samoin suositellaan, että hankkeissa luodut kieliaineistot saatetaan muiden
tutkijoiden käyttöön FIN-CLARIN-järjestelmän kautta.
Hakemukseen pitää sisältyä myös liikkuvuussuunnitelma. Hakulomakkeen kohdassa Liikkuvuus hakija kertoo, miten tutkimushankkeen tutkija tai tutkijat aikovat toteuttaa tutkimushanketta palvelevaa kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta rahoituskaudella. Lisäksi lomakkeen kohdassa Yhteistyökumppanit kuvataan, miten
kumppanit osallistuvat hankkeen työskentelyyn. Tutkijatohtori- ja akatemiatutkijahakijat kuvaavat lomakkeella myös aikaisempaa liikkuvuuttaan (Aikaisempi liikkuvuus).
Hakijan on kuvattava liikkuvuus, yhteistyökumppanit ja infrastruktuurien käyttö sekä
lomakkeella (yksityiskohtaisesti) että tutkimussuunnitelmassa.
Katso tarkemmat ohjeet tutkimussuunnitelmaliitteen ohjeesta Akatemian verkkosivuilta > Tutkimussuunnitelma.
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1.2. SUORITUSPAIKALLE
Rahoituksen ehdot
Suomen Akatemia rahoittaa tutkimushankkeita vain silloin, kun tutkimuksen suorituspaikka sitoutuu turvaamaan tutkijalle tutkimuksen perusedellytykset.
Akatemian rahoitus osoitetaan tutkijan taustaorganisaatiolle. Apuraha ulkomailla
työskentelyyn voidaan osoittaa myös suoraan tutkijalle (ns. liikkuvuusapuraha).
Akatemian rahoitus valtiontalouden ulkopuolisille organisaatioille (esimerkiksi yliopistoille) on valtionapua. Koska rahoitus osoitetaan tutkijan sijasta taustaorganisaatiolle,
on taustaorganisaatio valtionavustuslain mukainen valtionavustuksen saaja siihen liittyvine velvoitteineen. Avustuksen saajana oleva taustaorganisaatio voi rahoittaa
saamallaan rahoituksella vain hakemuksessa mainitun vastuullisen johtajan tutkimusta.
Akatemian tutkimusmäärärahalla palkattavat henkilöt tulee ottaa palvelussuhteeseen
suorituspaikkaan tai rahoituksen saaneeseen organisaatioon.
Rahoituksen käyttämiseen ja raportointiin liittyvät yksityiskohtaiset, vuosittain tarkistettavat ehdot ja ohjeet ovat Akatemian verkkosivuilla > Rahoituksen käyttö.
Yhteisrahoitteisuus, kokonaiskustannusmalli ja lisäkustannusmalli
Suomen Akatemian tutkimusrahoitus on luonteeltaan yhteisrahoitteista toimintaa,
jossa rahoitettavan hankkeen kustannuksista vastaa aina vähintään kaksi osapuolta.
Akatemialta rahoitusta haettaessa yliopistot, tutkimuslaitokset ja muut tutkimusorganisaatiot sitoutuvat yhteisrahoitteiseen toimintaan omalla rahoitusosuudellaan.
Niissä hauissa, joiden kustannuslaskentaan sovelletaan kokonaiskustannusmallia,
Akatemian rahoitusosuus on syyskuun 2012 hausta alkaen yleensä enintään 70
prosenttia.
Hakija esittää hakemuksessaan kokonaiskustannusmallin mukaisen rahoitussuunnitelman, johon sisältyy Akatemialta haettava rahoitus. Hakemus tulee täyttää järjestelmään siten, että Akatemian rahoitusosuus on enintään hakuilmoituksessa mainittu
osuus kokonaiskustannuksista.
Hakijan on ennen hakemuksen jättämistä keskusteltava suorituspaikan rahoitusosuudesta oman organisaationsa hallinnon kanssa. Koska kokonaiskustannuksiin ei
tule sisällyttää mitään sellaisia kuluja, jotka eivät kulje suorituspaikan kirjanpidon
kautta, hakijan vastuulla on tarkistaa omasta organisaatiostaan, soveltuuko omaksi
rahoitusosuudeksi suunniteltu rahoitus tähän tarkoitukseen. Haku- ja päätösvaiheen
kokonaiskustannuksia laskettaessa Akatemia ottaa huomioon vain rahoituksen, joka
on jo vahvistettu esimerkiksi rahoituksen myöntäjän päätöksellä.
Rahoituksen enimmäisosuutta sovelletaan yhtäältä haku- ja päätösvaiheen arvioituja
kokonaiskustannuksia laskettaessa ja toisaalta hankkeen kuluessa (maksatusmenettely) toteutuneita kokonaiskustannuksia laskettaessa. Rahoitusosuutta sovelletaan
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yhtäläisesti hankkeen kaikkiin kustannuksiin eli sekä välittömiin että välillisiin kustannuksiin, myös yleiskustannusosuuteen.
Katso ohjeet: Akatemian verkkosivut > Kokonaiskustannusmalli rahoitushaun yhteydessä ja Kokonaiskustannusmalli rahoituksen käytössä.
Kokonaiskustannusmallilaskenta otettiin käyttöön vuonna 2009. Ennen kokonaiskustannusmallia Akatemia korvasi yleiskustannuksia ns. lisäkustannusmallilla. Tätä mallia kuitenkin sovelletaan yhä akatemiatutkijoiden ja akatemiaprofessoreiden palkkauksessa. Lisäkustannusmallin mukaisissa hakemuksissa järjestelmä laskee yleiskustannuksiksi muiden kustannusten lisäksi 14,29 prosenttia, jolloin päätökseen sisältyy
12,5 prosentin yleiskustannusosuus.
Suorituspaikan sitoumus hakemukseen
Akatemia rahoittaa tutkimusta vain silloin, kun hakemukseen sisältyy tutkimuksen
suorituspaikan sitoumus, josta hakijan tulee sopia suorituspaikan edustajan kanssa
etukäteen. Akatemia pyytää suorituspaikan sitoumuksen hakijan ilmoittamalta henkilöltä hakuajan päätyttyä; katso lisätietoja verkkosivujen > Suorituspaikan sitoumus.
Kokonaiskustannusmallia noudattavissa hauissa hakijan täytyy ennen hakemuksen
jättämistä selvittää suorituspaikan rahoitusosuus ja laskennalliset kertoimet sekä alv-käytäntö omasta organisaatiostaan ja sopia niistä suorituspaikan sitoumuksen antajan kanssa. Ilmoitetut kertoimet jäävät voimaan koko rahoituskauden ajaksi.
Akatemia pyytää suorituspaikan sitoumuksen hakemuksessa mainitulta henkilöltä
(suorituspaikan sitoumuksen antajalta) hakuajan päätyttyä. Tämä henkilö antaa suorituspaikan puolesta sitoumuksen, jolla suorituspaikka sitoutuu
 turvaamaan hankkeen perusedellytykset, jotka ovat samat kuin laitoksen muilla
tutkijoilla eli työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (mukaan lukien tietotekniset
laitteet) sekä tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointi- ja kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus
 rahoittamaan kokonaiskustannusmallin mukaista hanketta rahoitussuunnitelmassa esitetyllä osuudella
 tarkistamaan kokonaiskustannusmallin mukaisista hankkeista, että hakulomakkeella ilmoitetut suorituspaikan kertoimet (yleiskustannusosuus, henkilösivukustannusosuus ja tehollinen työaika) on merkitty oikein
 tarkistamaan, että arvonlisäverokäytäntö on ilmoitettu hakulomakkeella oikein.
Akatemian rahoituksen edellytyksenä on, että sekä hakija että suorituspaikka sitoutuvat TENKin uudistamaan ohjeeseen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa, joka tulee voimaan 1.3.2013.
Mikäli kysymyksessä on valtiontalouden ulkopuolelle myönnettävä valtionapu (esimerkiksi yliopistoihin myönnettävä rahoitus), tutkimuksen suorituspaikka sitoutuu
myös toimimaan hakijan puolesta valtionavustuksen saajana siihen liittyvine velvoitteineen.
Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävän hakijoilla suorituspaikan sitoumus
koskee myös tutkijan työajan käyttöä muihin kuin tutkimustehtäviin sekä palkkausta ja
muita tutkijan toimintaedellytyksiä.
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Mikäli muita rahoittajia ei ole, suorituspaikan osuus kokonaiskustannusmallin mukaisen hankkeen kulujen rahoittamisesta on syyskuun hausta 2012 alkaen vähintään
30 prosenttia. Jos muita rahoittajia on, näidenkin rahoittajien osuuksien tulee kulkea
suorituspaikan kirjanpidon kautta.
Tarkemmat ohjeet sähköisestä suorituspaikan sitoumuksen antamisesta ovat verkkosivuilla > Suorituspaikan sitoumuksen pyytäminen.

1.3. HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN JA VIREILLE TULO, JULKISUUS JA JULKINEN KUVAUS
Hakemuksen jättäminen ja vireille tulo
Huhtikuun haussa 2013 hakemuksen voi laatia ja jättää Akatemian verkkoasiointiin
aikaisintaan 2.4.2013 ja viimeistään määräaikaan 24.4.2013 klo 16.15 mennessä ellei
hakuilmoituksessa mainita toisin. Hakuaika on ehdoton. Huomaa, että kansainvälisillä
hauilla voi olla Akatemian omasta hakuajasta poikkeava hakuaika. Sujuvan asioinnin
varmistamiseksi on tärkeää, että hakemus jätetään hyvissä ajoin.
Hakijan tulee jättää hakemus omalla nimellään ja omilla tunnuksillaan.
Vastuu hakemuksen saapumisesta perille määräajassa on hallintolain 17 §:n mukaan
lähettäjällä. Mikäli hakemus ei ole saapunut määräajassa, se voidaan ottaa huomioon
vain, jos hakemuksen jättämisen epäonnistuminen tai myöhästyminen johtuu hakijasta riippumattomasta syystä.
Hakemuksen katsotaan olevan vireillä Akatemiassa, kun verkkoasioinnin lomake ja
asioinnissa pakollisiksi määritellyt liitteet on jätetty asiointijärjestelmään. Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta hakemuksen jättämisestä sähköpostilla hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.
Huomaa, että kokonaiskustannusmallin mukaista hakemusta ei voi jättää verkkoasiointiin, jos siinä on Akatemian rahoitukseksi haettu suurempaa prosenttiosuutta kuin hakuilmoituksessa on ilmoitettu. Järjestelmä ei myöskään hyväksy hakemusta, josta puuttuu pakollisia liitteitä.
Hakemuksen jättäminen Akatemian verkkoasiointiin on kuvattu yksityiskohtaisesti
Akatemian verkkosivuilla > Verkkoasioinnin käyttöohjeet. Mikäli verkkoasioinnissa ilmenee ongelmia hakemuksen jättämishetkellä, hakijaa pyydetään ottamaan yhteyttä
Akatemiaan puhelimitse tai Kysymykset ja palaute -toiminnon kautta ennen hakuajan
päättymistä.
Hakemukseen tulee sisällyttää vain pyydetyt liitteet. Ohjeissa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää.
Hakemuksen täydentäminen
Akatemiaan jo jätettyä hakemusta voi muuttaa ennen hakuajan päättymistä esimerkiksi vaihtamalla hakemuksen liitteitä. Hakija kirjautuu asiointiin, avaa jättämänsä
hakemuksen, tekee tarvittavat muutokset ja jättää päivittämänsä hakemuksen uudestaan hakuajan puitteissa. Uudelleenjätetty hakemus korvaa aikaisemman version.

YLEISET HAKUOHJEET

SUOMEN AKATEMIA

HUHTIKUUN 2013 HAKUILMOITUS
12.2.2013

12

Mikäli hakija saa esimerkiksi ulkomaisen yliopiston kutsukirjeen vasta hakuajan päätyttyä tai huomaa hakuajan päätyttyä merkittäviä puutteita hakemuksessaan, häntä
kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä rahoitusmuodon esittelijään (hakuilmoituksessa mainittuun lisätietojen antajaan). Esittelijä avaa hakemuksen hakijan täydennettäväksi. Hakijan täydennys otetaan huomioon, mikäli se on mahdollista hakemuksen arviointi- ja päätöksentekoprosessin kannalta. Uusia liitteitä ei tule jättää ns. lisätietotoiminnon kautta, sillä näin toimitetut liitteet eivät päivity osaksi hakemusta.
Mikäli hakija saa hakemuksen jättämisen jälkeen muualta rahoitusta Akatemiasta haettuun tarkoitukseen, hänen tulee viipymättä ilmoittaa tästä Akatemiaan.
Hakemukset ovat julkisia
Hakemukset liitteineen ovat julkisia asiakirjoja lukuun ottamatta tutkimus- ja aiesuunnitelmia, abstraktia ja edistymisraporttia. Tästä syystä esimerkiksi ansioluettelossa ei
tule ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja. Julkisuus perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).
Hankkeen julkinen kuvaus selkeäksi
Akatemia julkaisee verkkosivuillaan rahoitettujen hankkeiden julkiset kuvaukset, jotka
hakijat ovat laatineet hakemusta jättäessään. Suomen- tai ruotsinkielinen hakija laatii
kuvauksen suomeksi tai ruotsiksi tähän tarkoitukseen varattuun lomakkeen kohtaan.
Kaikki hakijat kirjoittavat kuvauksen myös englanniksi.
Julkisen kuvauksen avulla Akatemia ja tutkijat viestittävät rahoitusta saavasta tutkimuksesta. Siksi on tärkeää, että tutkimuksen kuvaus on mahdollisimman selkeä ja
yleiskielinen. Sen tulee kertoa lukijalle lyhyesti tutkimuksen pääkohdat; katso Akatemian verkkosivut > Hankkeen julkinen kuvaus.
Akatemia ei editoi julkisia kuvauksia, joten niiden sisältö, selkeys ja kieliasu ovat hakijan omalla vastuulla.
1.4. PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN
Akatemian päätösaikataulut julkaistaan Akatemian verkkosivuilla > Päätösaikataulut.
Rahoitetut hankkeet, niiden julkiset kuvaukset ja päätöksiin liittyvät hakukohtaiset tiedotteet julkaistaan verkkosivuilla > Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä.
Hakija saa rahoituspäätöksen tekemisestä automaattisen ilmoituksen sähköpostiinsa. Hakija voi ilmoituksen saatuaan kirjautua omilla tunnuksillaan verkkoasiointiin ja
lukea saamansa rahoituksen tiedot ja siihen liittyvät ehdot tai kielteisen päätöksen.
Hakija voi samalla tutustua hakemuksestaan annettuun asiantuntijalausuntoon, mikäli
sellaista on käytetty päätöstä tehtäessä.

1.5. RAHOITUKSEN VASTAANOTTAMINEN
Rahoitusta saaneen on hyväksyttävä saamansa rahoitus verkkoasioinnissa viivytyksettä. Tämän jälkeen järjestelmä lähettää hyväksymispyynnön henkilölle, joka antoi
hakemukseen suorituspaikan sitoumuksen. Hänenkin tulee hyväksyä rahoitus vas-
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taanotetuksi. Tämän jälkeen järjestelmä ilmoittaa rahoituksesta suorituspaikan
taloushallinnolle ja rahoitus voidaan ottaa käyttöön.
Rahoitus on maksatuskelpoinen vasta, kun sekä hakija että suorituspaikan edustaja
ovat hyväksyneet sen vastaanotetuksi.
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Huhtikuussa 2013 haettavana oleva rahoitus
2. TUTKIMUS
2.1. TULEVAISUUDEN OPPIMINEN JA OSAAMINEN -TUTKIMUSOHJELMA (TULOS), AIEHAKU
Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelmaan osallistuvat tutkimushankkeet liittyvät 2000-luvun yhteiskunnan ja globaalin yhteistyön osaamistarpeisiin
koulutuksessa ja työelämässä. Hankkeet ovat monitieteisiä tai tieteidenvälisiä ja yhteiskunnan kannalta relevantteja. Ohjelmassa kannustetaan Akatemian toimikuntarajat ylittävään tieteenalojen väliseen vuoropuheluun. Lisäksi pyrkimyksenä on edistää
eri alojen kohtaamisia muun muassa metodologioita yhdistämällä sekä verkottumalla
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Tutkimusohjelmassa rahoitetaan erityisesti sellaisia hankkeita, jotka vastaavat tutkimusohjelman tavoitteisiin:
 tuottaa uutta ja entistä kokonaisvaltaisempaa tietoa ja ymmärrystä ohjelman teema-alueiden aloilta
 edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä
 kannustaa tutkimusmenetelmien kehittämistä ja niiden entistä integroidumpaa hyödyntämistä
 vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehostaa tutkimustuloksista tiedottamista.
Ohjelman teema-alueita ovat muun muassa:
 yhteiskunnallisten muutosten vaatimukset oppimiselle, osaamiselle ja opettamiselle
 oppimisanalytiikka ja oppimisen monitasoinen arviointi
 tulevaisuuden oppimisympäristöt ja käyttäjälähtöinen sisältö
 kehittyvien yhteiskuntien oppimisympäristöt
 yksilöllisten oppimisen edellytysten parantaminen eri ikäkausina.
Ohjelman sisältö ja tavoitteet on kuvattu tarkemmin tutkimusohjelman ohjelmamuistiossa.
Hakija
Rahoitusta voivat hakea yksittäiset tutkimushankkeet sekä kahden tai useamman tutkimusryhmän muodostamat konsortiot.
Tutkimusohjelman rahoituskausi
Tutkimusohjelman hankkeiden rahoituskausi on neljä vuotta. Hankkeiden rahoitus alkaa yleensä 1.1.2014. Ohjelmassa järjestetään mahdollisesti täydentäviä hakuja
myöhemmin.
Akatemian rahoitus nelivuotiselle ohjelmalle on kymmenen miljoonaa euroa. Ohjelman toinen rahoittaja on Työsuojelurahasto, joka päättää rahoituksensa määrästä
myöhemmin. Se rahoittaa hankkeita, joiden painotus ja aihepiirit sopivat Työsuojelurahaston omiin tavoitteisiin. Kumpikin rahoittajataho käyttää rahoituspäätöksissään
omia menettelytapojaan ja kriteereitään.
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Ohjelmamuistio
Ohjelmamuistiossa esitellään tarkemmin tutkimusohjelman tausta, tavoitteet, ohjelman aihealueet sekä arviointikriteerit. Ohjelmamuistion saa Akatemian verkkosivuilta
www.aka.fi/TULOS ja siihen on syytä tutustua huolellisesti onnistuneen hakemuksen
laatimiseksi.
Näin laadit hakemuksen
Tutkimusohjelman haku on kaksivaiheinen. Aiehaun hakuaika päättyy 24.4.2013 klo
16.15. Hakuaika on ehdoton. Tee hakemus Akatemian verkkoasioinnissa, valitse
Avoimet haut > TULOS 2013, aiehaku. Aiehakemusvaiheessa hakija täyttää ainoastaan Suomen Akatemian hakulomakkeen liitteineen.
Laadi hakemus siten, että Akatemian rahoitusosuus on enintään 70 prosenttia hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Katso lisää: verkkosivut > Kokonaiskustannusmalli.
Varsinaiseen hakuun kutsuttavat hankkeet valitaan aiesuunnitelmien perusteella kesäkuussa 2013. Jatkoon valituilta pyydetään varsinaiset hakemukset Akatemian
verkkoasiointiin 2.9.2013 klo 16.15 mennessä. Hakuaika on ehdoton. Jatkoon valittu
hakija, joka hakee rahoitusta Työsuojelurahastolta, jättää hakemuksensa sekä Akatemiaan että Työsuojelurahastoon, kumpaankin erikseen. Varsinaisen hakemuksen
valmisteluvaiheessa hakijan on suositeltavaa olla yhteydessä Työsuojelurahastoon.
Mikäli hakijana on konsortio, katso tarkemmat ohjeet Akatemian verkkosivuilta >
Konsortiohakemuksen ohjeet. Aiehakuvaiheessa hakemuksen jättää vain konsortion
johtaja, mutta varsinaisessa haussa konsortiohakemusten kaikkien osahankkeiden
hakemukset on jätettävä hakemukset ennen hakuajan päättymistä. Mikäli yksikin
konsortion osahankkeen hakemus jää saapumatta Akatemiaan varsinaiselle haulle
asetettuun määräaikaan mennessä, ei konsortiohakemusta oteta käsiteltäväksi. Konsortion kokoonpanoa ei voi muuttaa aiehaun hakuajan päätyttyä.
Hakemuksen liitteet
Katso hakuilmoituksen liite 1 B, Aiehakemuksen liitteet.
Lisätiedot






ohjelmapäällikkö Risto Vilkko (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5136
ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5143
projektisihteeri Ritva Helle (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5023
Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, p. 09 6803 3310
ohjelman verkkosivut www.aka.fi/TULOS
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2.2. IHMISEN MIELI -TUTKIMUSOHJELMAAN LIITTYVÄT KANSAINVÄLISET HAUT
2.2.1. Yhteishankehaku, Ihmisen mieli (Suomen Akatemia ja RFH, Venäjä)
Suomen Akatemia ja Venäjän humanistinen tiederahasto (Russian Foundation for
Humanities, RFH) avaavat yhteishankehaun, jonka tavoitteena on edistää suomalaisvenäläistä tutkimusyhteistyötä ihmisen mielen tutkimuksen alalla. Yhteishaun aihealueina ovat:
 mielen kehitys, kasvu ja oppiminen
 mieli, ilmaisu ja kieli
 mieli ja terveys
 mieli, kokeminen ja vuorovaikutus.
Haussa rahoitetaan humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimushankkeita.
Tavoitteena on tukea pitkäjänteistä, systemaattista tutkimusyhteistyötä ja tutkimusyhteisverkostojen syntymistä ja vahvistumista Suomen ja Venäjän välillä. Hakemusten
tulee sisältää tutkimusryhmiä molemmista maista.
Hankkeita rahoittaa Suomen Akatemia Suomessa ja RFH Venäjällä. Kumpikin kansallinen rahoittajaorganisaatio rahoittaa vain omassa maassaan tehtävää tutkimusta.
Kukin hanke voi hakea Suomen Akatemialta rahoitusta enintään 350 000 euroa.
Rahoituskausi
Hankkeiden rahoituskausi on enintään kolme vuotta. Rahoituskausi alkaa 1.1.2014.
Hakemusten arviointi
Suomen Akatemia ja RFH järjestävät hakemusten arvioinnin omien käytäntöjensä
mukaisesti.
Tärkeimmät arviointikriteerit ovat:
 yhteisen tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus
 suomalais-venäläisen tutkimusyhteistyön tuottama lisäarvo.
Muita arviointikriteereitä ovat:
 yhteisen tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
 suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden/tutkimusryhmien pätevyys ja asiantuntemus.
Rahoittajaorganisaatiot päättävät rahoitettavista yhteishankkeista tieteellisten arviointien ja keskusteluissa saavutetun yksimielisyyden perusteella.
Yhteinen tutkimussuunnitelma
Kahdenvälisen yhteishankkeen kaikkien osahankkeiden johtajien on toimitettava hakemus omalle kansalliselle rahoittajaorganisaatiolleen sen ohjeistuksen mukaisesti.
Hankkeen budjetissa on selvästi kuvattava perustellut kustannukset. Suomalaisen
osapuolen kustannusten on oltava Suomen Akatemian ohjeiden mukaisia. Onnistu-
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neen yhteistyön varmistamiseksi hakijoiden tulee laatia riittävä budjetti tutkijoiden
Suomen ja Venäjän välisiin matkoihin.
Hakemuksen liitteet
Katso hakuilmoituksen liite 1 C, Hakemuksen liitteet kansainvälisessä yhteishankehaussa. Ohjeesta poiketen tutkimussuunnitelmassa ilmoitetaan vain Akatemialta rahoitusta hakevan osapuolen budjetti.
Näin laadit hakemuksen
Hakuaika on poikkeuksellinen. Ehdoton hakuaika päättyy 24.5.2013 klo 16.15. Tee
hakemus Akatemian verkkoasioinnissa, valitse Avoimet haut > Yhteishankehaku:
Ihmisen mieli (SA ja RFH).
Laadi hakemus siten, että Akatemian rahoitusosuus on enintään 70 prosenttia hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Katso lisää verkkosivuilta > Kokonaiskustannusmalli.
Hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä ennen hakemuksen laatimista haun yhteyshenkilöön. Venäläiset osapuolet hakevat rahoitusta RFH:n ohjeiden mukaisesti.
Lisätiedot



ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5143
Vladimir Zakharov, Director of the regional, international and targeted calls, RFH,
p. +7 499 7028556, zakharov@rfh.ru

2.2.2. Yhteishankehaku, Ihmisen mieli (Suomen Akatemia ja NSFC, Kiina)
Suomen Akatemia ja Kiinan kansallinen luonnontieteiden säätiö (National Natural
Science Foundation of China, NSFC) avaavat yhteishankehaun, jonka tavoitteena on
edistää suomalais-kiinalaista tutkimusyhteistyötä ihmisen mielen tutkimuksen alalla.
Yhteishaun aihealueena on aivojen muovautuvuus ja oppiminen (brain plasticity and
learning).
Tavoitteena on tukea pitkäjänteistä, systemaattista tutkimusyhteistyötä ja tutkimusyhteistyöverkostojen syntymistä ja vahvistamista Suomen ja Kiinan välillä. Hakemusten
tulee sisältää tutkimusryhmiä molemmista maista.
Hankkeita rahoittaa Suomen Akatemia Suomessa ja NSFC Kiinassa. Kumpikin kansallinen rahoittajaorganisaatio rahoittaa vain omassa maassaan tehtävää tutkimusta.
Kukin hanke voi hakea Suomen Akatemialta rahoitusta enintään 350 000 euroa.
Rahoituskausi
Hankkeiden rahoituskausi on enintään kolme vuotta. Rahoituskausi alkaa 1.1.2014.
Hakemusten arviointi
Suomen Akatemia ja NSFC järjestävät hakemusten arvioinnin omien käytäntöjensä
mukaisesti. Rahoittajaorganisaatiot päättävät rahoitettavista yhteishankkeista tieteellisten arviointien ja keskusteluissa saavutetun yksimielisyyden perusteella.
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Arviointikriteerit ovat:
 hankkeen sopivuus haun aihealueelle
 hankkeen tieteellinen laatu ja innovatiivisuus
 tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
 budjetin kustannustehokkuus
 tutkijoiden/tutkimusryhmien pätevyys ja asiantuntemus
 molempien maiden tutkijoiden välinen viestintä ja yhteistyö sekä yhteistyön tuoma lisäarvo
 tutkijoiden liikkuvuus molempien maiden välillä.
Yhteinen tutkimussuunnitelma
Kahdenvälisten hankkeiden kaikkien yksittäisten osahankkeiden on toimitettava yhteinen hakemus kansalliselle rahoittajaorganisaatiolleen sen ohjeistuksen mukaisesti.
Hankkeen budjetissa on selvästi kuvattava perustellut kustannukset. Suomalaisen
osapuolen kustannusten on oltava Suomen Akatemian ohjeiden mukaisia. Onnistuneen yhteistyön varmistamiseksi hakijoiden tulee laatia riittävä budjetti tutkijoiden
Suomen ja Kiinan välisiin matkoihin.
Suomen ja Kiinan välisissä tutkijavierailuissa vieraileva tutkija maksaa kansainväliset
lennot ja isäntäosapuoli maksaa matkat kohdemaassa, asumiskulut ja päivärahan.
Koska yhteishankkeita rahoitetaan kahdenväliseltä pohjalta, tutkijoiden liikkuvuuden
maiden välillä tulisi olla tasapainossa.
Hakemuksen liitteet
Pakolliset liitteet sekä Akatemialle että NSFC:lle:
 kiinalais-suomalainen hakulomake (englanniksi)
 yhteinen abstrakti (englanniksi, enintään yksi sivu, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5)
 yhteinen tutkimussuunnitelma (englanniksi, enintään 15 sivua, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5), johon sisältyy:
- yleiskuvaus hankkeesta (laajuus, aihe, merkitys, lähestymistapa, aikataulu ja
tutkimusmenetelmät)
- selkeä kuvaus suunnitellusta tutkimusyhteistyöstä ja molempien osapuolten
velvollisuuksista
- kuvaus suomalais-kiinalaisen yhteistyön lähtökohdista ja siitä syntyvästä lisäarvosta
- haettujen kulujen perusteet
- kuvaus hankkeen merkityksestä tutkijankoulutukselle ja tutkimusympäristön
kehittämiselle
 molempien osapuolten vastuullisten johtajien ansioluettelot (enintään kaksi sivua,
fonttikoko 12, riviväli 1,5)
 molempien osapuolten vastuullisten johtajien julkaisuluettelot.
Tapauskohtaiset liitteet:
 ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, mikäli työ tai osa siitä suoritetaan ulkomailla
 eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto (tarvittaessa). Eettiset
näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa.
 SHOKin lausunto, jolla vahvistetaan hakemuksen kuuluminen SHOKin aihepiiriin
sekä perustellaan hankkeen merkitys SHOKin toiminnassa
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edistymisraportti niistä hakijan johtamista Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia.

Hakemukseen liitetään vain pyydetyt liitteet ja niiden on oltava Akatemian ohjeiden
mukaisia, katso Akatemian verkkosivuilta > Hakemuksen liitteet. Ohjeessa mainittuja
enimmäispituuksia ei saa ylittää. Liitteet laaditaan englannin kielellä ja ne liitetään
verkkoasioinnissa hakulomakkeeseen kohdassa Liitteet, poikkeuksena suomalaisen
vastuullisen johtajan ansioluettelo, joka liitetään lomakkeeseen kohdassa Henkilötiedot/cv.
Näin laadit hakemuksen
Hakuaika päättyy 24.4.2013 klo 16.15. Hakuaika on ehdoton. Tee hakemus Akatemian verkkoasioinnissa, valitse Avoimet haut > Yhteishankehaku: Ihmisen mieli
(SA ja NSFC).
Laadi hakemus siten, että Akatemian rahoitusosuus on enintään 70 prosenttia hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Katso lisää verkkosivuilta kohdasta Kokonaiskustannusmalli.
Kiinalaiset osapuolet hakevat rahoitusta NSFC:n ohjeiden mukaisesti.
Lisätiedot



ohjelmapäällikkö Tiina Jokela (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5046
Ms. Fan Yingjie, NSFC, p. +86 (0)10-623 25309, fanyj@nsfc.gov.cn

2.2.3. ERA-NET NEURON 2013, Ihmisen mieli
ERA-NET NEURON on avannut haun teemasta European Research Projects on
Mental Disorders. Akatemian Ihmisen mieli -tutkimusohjelma on varautunut rahoittamaan tässä haussa kahta sellaista hanketta, jossa on mukana suomalainen tutkija.
Rahoitusta on varattu yhteensä 700 000 euroa kahdelle hankkeelle (350 000 euroa/
hanke). Rahoitettavat suomalaiset tutkijat liittyvät hankkeidensa kautta Ihmisen mieli tutkimusohjelmaan ja osallistuvat siten sekä ERA-NET NEURONin että Ihmisen mieli
-ohjelman järjestämään toimintaan.
Yksityiskohtaiset hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät ERA-NET NEURONin verkkosivuilta www.neuron-eranet.eu.
Näin laadit hakemuksen
Hakumenettely on poikkeuksellinen. Hankkeen koordinaattori jättää aiehakemuksen
ERA-NET NEURONin sivujen kautta. Hakuaika päättyy jo 11.3.2013.
Tässä vaiheessa hakemuksia ei toimiteta Akatemiaan. Haussa noudatetaan akatemiahankkeiden hakukelpoisuutta, rahoitusperiaatteita sekä kokonaiskustannusmallia.
Suomen Akatemia rahoittaa enintään 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
Lisätiedot


www.neuron-eranet.eu
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ohjelmapäälliköt Mikko Ylikangas (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5143, ja Tiina Jokela (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5046
ERA-NETin yhteyshenkilö tiedeasiantuntija Hannele Lahtinen (ohjelmayksikkö),
p. 029 533 5055

2.3. SUUNNATUT KANSAINVÄLISET HAUT
2.3.1. ERA-NET WoodWisdom-Net+, metsäteollisuuden muutoksen tutkimus
WoodWisdom-Net+ on kahdenkymmenen rahoittajaorganisaation ERA-NETyhteistyöverkosto. Verkosto avaa helmikuussa neljännen yhteishankehaun, jonka tavoitteena on tukea eurooppalaisen metsäteollisuuden muutosta, lisätä käytettävien
resurssien tehokkuutta ja kehittää aivan uusia tuotteita. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on varautunut rahoittamaan haussa menestyviä omien alojensa suomalaisia tutkijoita haun teema-alueilta.
Haun tavoitteena on edistää ja vahvistaa suomalaisten ja muiden eurooppalaisten
tutkijoiden sekä hyödyntäjien välistä verkostoitumista ja tutkimusyhteistyötä. Rahoitusta voi hakea kansainvälinen yhteishanke, jossa on osapuolia vähintään kolmesta
verkostoon osallistuvasta maasta. Lisäksi hankkeessa voi olla muiden maiden tutkijoita muulla rahoituksella.
Rahoitus
Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on varannut
hankkeiden rahoitukseen enintään 1,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta voi hakea tutkijoiden palkkaukseen sekä tutkimuskuluihin. Korkeintaan kolmivuotisten hankkeiden rahoituskausi voi alkaa aikaisintaan keväällä 2014.
Rahoittajaorganisaatiot päättävät yhdessä rahoitettavista hankkeista. Kukin rahoittamiseen osallistuva kansallinen organisaatio rahoittaa oman maansa tutkijoita. Niitä
hankkeita, jotka aikanaan päätetään rahoittaa, pyydetään erikseen jättämään hakemus myös Akatemian sähköisen asioinnin järjestelmään. Lopullinen rahoituspäätös
tehdään Akatemiassa. Päätöksissä sovelletaan Akatemian rahoituspäätöksiä koskevia ohjeita ja ehtoja.
Näin laadit hakemuksen
Tarkempi kansainvälinen hakuilmoitus, kuvaus hakumenettelystä, hakuohjeet ja ehdot löytyvät helmikuussa haun avauduttua ohjelman verkkosivuilta. Suomalaisten
hakijoiden tulee noudattaa sekä kansainvälisiä että Akatemian yleisiä hakuohjeita.
Hakijoita pyydetään ottamaan etukäteen yhteyttä haun yhteyshenkilöön Akatemiassa,
jos he aikovat jättää hakemuksen tähän hakuun.
Hakumenettely on poikkeuksellinen. Hakemukset toimitetaan WoodWisdom-Net+ sivujen kautta. Haku on kaksivaiheinen: aiehakemusten hakuaika päättyy 30.4.2013.
WoodWisdom-Net+ pyytää jatkoon päässeitä yhteishankkeita jättämään varsinaiset
hakemukset 24.9.2013 mennessä.
Lisätiedot


tiedeasiantuntija Maaria Lehtinen (luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen yksikkö) p. 029 533 5061
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WoodWisdom-Net+, www.woodwisdom.net/index.htm?do_id=911&mi_id=1311
sihteeristö: Mika Kallio, mika.kallio@woodwisdom.net, p. 050 361 2694
koordinaattori: Ilmari Absetz, ilmari.absetz@tekes.fi, p. 029 505 5837
ERA-NET NORFACE Welfare State Futures -tutkimusohjelma

Yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tukevan 15 eurooppalaisen tutkimusrahoittajaorganisaation verkosto NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency
Co-operation in Europe) on avannut uuden tutkimusohjelman Welfare State Futures
haun. Tutkimusohjelmalla rahoitetaan tutkimusohjelman teemaa käsittelevää korkeatasoista kansainvälisten tutkimusryhmien yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Suomen
Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta osallistuu Norfaceyhteistyöhön.
Ohjelmassa voidaan toteuttaa enintään kolmevuotisia hankkeita. Kukin yhteishanke
voi saada enintään yhteensä 1,5 miljoonan euron rahoituksen kolmelle vuodelle.
Hankkeissa on oltava tutkijoita vähintään kolmesta ohjelmaan osallistuvan maasta.
Kullakin kansallisella rahoittajaorganisaatiolla on omat rahoitusehtonsa, jotka käyvät
ilmi Norfacen kokoamasta rahoitusehtoesityksestä (saatavilla haun verkkosivulta).
Tutkimushankkeet aloittavat toimintansa aikaisintaan elokuussa 2014.
Tutkimusohjelmasta on laadittu englanninkielinen kuvaus, joka on julkaistu Norfacen
verkkosivuilla www.norface.net/pagina.asp?id=955 Myös yksityiskohtaiset hakuohjeet löytyvät Norfacen verkkosivuilta. Haku toteutetaan kaksivaiheisena.
Näin laadit hakemuksen
Hakumenettely on poikkeuksellinen. Aiehakemukset on jätettävä Norfacen antaman
ohjeistuksen mukaisesti sen verkkosivujen kautta. Hakuaika päättyy 16.4.2013 klo
11.59 (CET).
Lisätiedot



www.norface.net ja Akatemian verkkosivut > Norface
tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö),
p. 029 533 5017

2.3.3. Yhteiset eurooppalaiset ohjelmahaut (JPI)
Euroopan komissio vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta yhteisellä ohjelmasuunnittelulla (Joint Programming). Sen avulla pyritään lisäämään tutkimusyhteistyötä ja
kokoamaan yhteen kansallisia resursseja suurten Euroopan tai maailmanlaajuisten
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Yhteistä ohjelmasuunnittelua voidaan
käyttää laajoissa tutkimuskokonaisuuksissa, joita ei voida toteuttaa pelkästään kansallisen tason tutkimustyöllä. Haettavana on nyt tutkimusrahoitusta kahdessa eri
haussa.
2.3.3.1. JPI JPND, neurodegeneratiivisten sairauksien tutkimus
Euroopan komissio on käynnistänyt yhteisen ohjelmasuunnittelun pilottihankkeen
hermoston rappeumasairauksien tutkimiseksi (mukaan luettuna Alzheimerin tauti).
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Joulukuussa 2012 on avattu Joint Programming on Neurodegenerative Diseases
(JPND) -ohjelman rahoitushaku teemalla European research projects for the identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors
for Neurodegenerative Diseases.
Suomen Akatemia rahoittaa haussa menestyneitä suomalaisia hankkeita. Akatemian
terveyden tutkimuksen toimikunta on varannut suunnattua akatemiahankerahoitusta
2–4 kolmivuotiselle hankkeelle, yhteensä enintään 800 000 euroa.
Näin laadit hakemuksen
Hakumenettely on poikkeuksellinen. Tarkemmat hakuohjeet ja -ehdot voi lukea
JPND-hankkeen verkkosivuilla www.neurodegenerationresearch.eu, jonka kautta
myös hakemukset jätetään. Hakuaika päättyy 19.3.2013.
Haku on kaksivaiheinen. Haun kansainvälisessä arvioinnissa menestyneiltä suomalaisilta hakijoilta pyydetään erikseen hakemus Akatemian verkkoasiointiin. Ohjeet annetaan myöhemmin.
Suomalaisten hakijoiden tulee noudattaa sekä JPND:n että Akatemian yleisiä hakuohjeita, myös akatemiahankkeiden hyväksyttäviä kuluja koskevia ohjeita. Hakijoita
pyydetään ottamaan etukäteen yhteyttä haun yhteyshenkilöihin Akatemiassa, jos he
aikovat jättää hakemuksen tähän hakuun.
Lisätiedot




www.neurodegenerationresearch.eu
tiedeasiantuntija Sanna Marjavaara (terveyden tutkimuksen yksikkö), p. 029 533
5070
yksikön johtaja Jarmo Wahlfors (terveyden tutkimuksen yksikkö), p. 029 533
5126.

2.3.3.2. JPI FACCE, maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen tutkimus
Kansainvälisen yhteisen ohjelmasuunnittelun aloite (JPI) Agriculture, Food Security
and Climate Change FACCE-JPI järjestää haun, johon osallistuu Suomen Akatemian
lisäksi eurooppalaisia tutkimusrahoittajia kymmenestä maasta sekä vastaavia rahoittajia Yhdysvalloista, Kanadasta ja Uudesta Seelannista. Haussa rahoitetaan usean
maan tutkijoista koostuvia tutkimuskonsortioita. Akatemia on varannut hakuun enintään 500 000 euroa hankkeille, joihin osallistuu suomalainen tutkija.
Näin laadit hakemuksen
Hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät FACCEn verkkosivulta, osoitteessa
www.submission-faccejpi.com.
Hakumenettely on poikkeuksellinen. Hankkeen koordinaattori jättää aiehakemuksen
FACCEn verkkosivujen kautta. Hakuaika päättyy 27.3.2013.
Tässä vaiheessa hakemuksia ei toimiteta Akatemiaan. Haussa noudatetaan akatemiahankkeiden hakukelpoisuutta, rahoitusperiaatteita sekä kokonaiskustannusmallia.
Suomen Akatemia rahoittaa enintään 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
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Lisätiedot



www.faccejpi.com
johtava tiedeasiantuntija Jaana Roos (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5100

2.4. MUITA KANSAINVÄLISIÄ HAKUJA
2nd4th1st

ERA-NET ERAfrica, Interfacing Challenges -teema
ERA-NET ERAfrica on avannut yhteishankehaun, jonka rahoittamiseen Akatemia voi
osallistua ulkoasiainministeriön määrärahalla. Rahoitus koskee yhteiset haasteet
(Interfacing Challenges) -teeman hakemuksia.
Interfacing Challenges -haku mahdollistaa eurooppalaisten ja afrikkalaisten tutkijoiden verkostoitumisen ja yhteisesti kiinnostavan, monitieteisen tutkimuksen tärkeiden
yhteiskunnallisten haasteiden rajapinnoilla. Erityisen kiinnostaviksi aihepiireiksi on arveltu elintarvikkeiden turvallisuus, energian saannin turvaaminen, terveys, ilmastomuutokseen sopeutuminen ja tietoyhteiskunnan kehittyminen.
Haun tavoitteena on edistää ja vahvistaa suomalaisten ja muiden eurooppalaisten
sekä afrikkalaisten tutkijoiden välistä verkostoitumista ja tutkimusyhteistyötä. Rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että yhteistyö rakentuu vähintään kahden eurooppalaisen ja kahden afrikkalaisen maan tutkijoiden välille.
Yhteisen tutkimushankkeen osapuolten, ns. ERAfrica-kumppaneiden, tulee olla sekä
eurooppalaisia että afrikkalaisia niistä maista, jotka rahoittavat hakua. Eurooppalainen kumppani tulee olla vähintään yhdestä seuraavista maista: Alankomaat, Belgia,
Itävalta, Portugali, Ranska, Saksa tai Turkki; afrikkalaiset kumppanit vähintään kahdesta seuraavista maista: Burkina Faso, Egypti, Etelä-Afrikka, Kenia ja/tai Norsunluurannikko. Lisäksi hankkeessa voi olla muiden maiden tutkijoita muulla rahoituksella.

Rahoitus
Ulkoasiainministeriö on varannut hakuun yhteensä 150 000 euroa, joka voidaan jakaa yhden tai useamman hankkeen kesken. Hankkeiden rahoituskausi alkaa
1.6.2014 ja kestää enintään kolme vuotta.
Akatemialta rahoitusta hakeva tutkija voi budjetoida hankkeeseen
 hakijan omat tai tutkimusryhmän jäsenten matka- ja asumiskulut, jotka liittyvät
tutkimustyöhön ERAfrica-kumppaneiden luona
 Suomeen tutkimusta tekemään kutsuttujen ERAfrica-kumppaneiden matka- ja
asumiskulut, katso Akatemian verkkosivu > Apurahat Suomessa ja ulkomailla
 ERAfrica-kumppaneiden keskinäisten seminaarien järjestelyistä aiheutuvat kohtuulliset kulut Suomessa
 ERAfrica-kumppaneiden keskinäisiin seminaareihin osallistumisesta aiheutuvat
kohtuulliset kulut Suomessa ja ulkomailla
 vähäisiä, tutkimukselle välttämättömiä tarvikekuluja (enintään 5 000 euroa).
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Näin laadit hakemuksen
Hakumenettely on poikkeuksellinen. Saksan opetus- ja tiedeministeriön alainen PTDLR vastaanottaa ja arvioi hakemukset. Hakemus jätetään verkkoasioinnin osoitteessa https://www.pt-it.de/ptoutline/application/erafrica_IC. Hakuaika päättyy
15.4.2013.
Tarkempi kansainvälinen hakuilmoitus, kuvaus hakumenettelystä ja luettelo hakemuksen liitteistä ovat verkkosivuilla osoitteessa http://erafrica.eu.
Rahoittajaorganisaatiot päättävät yhdessä rahoitettavista hankkeista. Kukin rahoittamiseen osallistuva organisaatio rahoittaa oman maansa tutkijoita. Hankkeita, joita aikanaan päätetään rahoittaa, ohjeistetaan erikseen jättämään hakemus Akatemialle.
Lisätiedot






http://erafrica.eu
tiedeasiantuntija Ulla Ellmén (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5011
tiedeasiantuntija Riitta Launonen (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö), p. 029 533 5059
ERAfrican yhteyshenkilö Suomessa Melissa Plath, melissa.a.plath@jyu.fi, p. 040
024 8075
Interfacing Challenges -haun yhteyshenkilö Saksan PT-DLR:ssä Sabrina Legies,
sabrina.legies@dlr.de ja info@erafrica.eu, p. +49 228 3821 1421

2.4.2. NOS-HS kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen pohjoismaiset tutkivat työpajat
Pohjoismaisten tutkimusrahoittajien humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen
yhteinen NOS-HS toimikunta on avannut tutkivan työpajahaun. Yhteispohjoismaisten
työpajojen tarkoitus on vahvistaa uutta tieteellistä yhteistyötä. Hakemuksen tekevät
vähintään kolmen eri Pohjoismaan tutkijat yhdessä.
Näin laadit hakemuksen
Tarkemmat hakuohjeet on julkaistu NOS-HS:n verkkosivuilla. Hakumenettely on
poikkeuksellinen. Hakemus jätetään NOS-HS:lle Norjan tutkimusrahoittajan RCN:n
verkkosivujen kautta. Hakuaika päättyy 10.4.2013 klo 13 (CET).
Lisätiedot




www.nos-nop.org
johtava tiedeasiantuntija Päivi Messo-Lindén (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö), p. 029 533 5074
NOS-HS -sihteeri Hedvig Buene, hb@rcn.no, p. +47 2203 7242
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3. TUTKIJA
3.1. ERITYISRAHOITUS NSF:N STIPENDIAATEILLE TYÖSKENTELYJAKSOON SUOMESSA
Tavoite
National Science Foundation (NSF) myöntää Graduate Research Fellows (GRF) apurahoja lahjakkaille yhdysvaltalaisille väitöskirjatutkijoille heidän työskentelyään
varten Suomessa tai muussa Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW) ohjelmaan kuuluvassa maassa. NSF ja Suomen Akatemia ovat sopineet, että stipendiaatit voivat tulla Akatemian huippuyksikköön tai akatemiaprofessorin tutkimusryhmään. Akatemialta voi hakea määrärahaa Suomeen tuleville GRF-stipendiaateille
maksettavaa apurahaa varten.
Hakija
Stipendiaatin vastaanottava akatemiaprofessori tai huippuyksikkö hakee Akatemialta
määrärahaa GRF-stipendiaatin apurahaa varten.
Rahoitus
Rahoitus on enintään 1 700 euroa/kk. Suorituspaikka osoittaa sen apurahaksi kattamaan Suomessa työskentelevän GRF-stipendiaatin asumis- ym. Suomen-oleskeluun
liittyviä kuluja.
Rahoituskausi
Rahoituskausi alkaa 1.6.–1.12.2013. Apurahaa voidaan myöntää enintään 12 kuukautta kahden vuoden rahoituskaudelle. Päätökset tehdään toukokuussa 2013.
Hakemuksen liitteet




vierailun isännän kutsu GRF-stipendiaatille
stipendiaatin CV
stipendiaatin ja suomalaisen isännän yhteisesti laatima GRFtutkimussuunnitelma.

Näin laadit hakemuksen
Rahoitukseen ei sisälly yleiskustannuksia. Hakuaika päättyy 24.4.2013 klo 16.15.
Hakuaika on ehdoton. Hakemus tehdään Akatemian verkkoasioinnissa, valitse Avoimet haut > NSF:n GRF-stipendiaatit.
Lisätiedot



kv-suunnittelija Kristiina Helansuo (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö), p. 029 533 5022
ohjelmapäällikkö Tiina Jokela (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5046
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4. TUTKIMUSYMPÄRISTÖ
4.1. TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2013
Tavoite
Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista tai vahvistamista. Infrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen varantoa, joka mahdollistaa tutkimustyön, edesauttaa tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimuskapasiteettia. Tutkimusinfrastruktuurit voivat sijaita yhdessä paikassa tai
olla hajautettuja kokonaisuuksia tai virtuaalisia infrastruktuureja.
Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurihaun tavoitteena on parantaa suomalaisen
tutkimuksen laatua, uudistumista, kilpailukykyä, tieteidenvälisyyttä ja lisätä suomalaisten tutkimusympäristöjen vetovoimaisuutta sekä edistää yliopistojen, tutkimusryhmien ja tutkijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Tutkimusinfrastruktuureilla tuetaan myös tutkijankoulutusta sekä tieteellisen osaamisen ja tietopääoman
muodostumista ja hyödyntämistä. Haussa huomioidaan sekä kansallisten tutkimusinfrastruktuurien että kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien jäsenyyksistä johtuvat
rahoitustarpeet (esimerkiksi jäsenmaksut).
Hakija
Hakijana on yliopisto tai muu tutkimusorganisaatio. Usean organisaation yhteishankkeissa on yksi vastuutaho; osapuolten keskinäiset toimintaa ja taloutta koskevat vastuut osoitetaan hakemuksen yhteisessä hankesuunnitelmassa.
Rahoitus
Haussa on varauduttu rahoittamaan tutkimusinfrastruktuureja 15 miljoonalla eurolla.
Yksittäinen rahoituspäätös on vähintään 300 000 euroa ja enintään 1,5 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan uuden tutkimusinfrastruktuurin rakentamista tai olemassa
olevan tutkimusinfrastruktuurin merkittävää uudistamista.
Rahoitus kohdistuu ensisijaisesti investointikuluihin (laitteiden ja järjestelmien hankintaan sekä palveluiden muodostamiseen) tutkimusinfrastruktuurien rakentamisvaiheessa sekä olemassa olevien infrastruktuurien merkittävässä päivittämisessä. Akatemia ei rahoita infrastruktuurien käyttökuluja. Pysyväisluonteiset toimintamenot (mukaan lukien palveluiden tuottamisen henkilöstökulut) tulee pääosin kattaa isäntäorganisaatioiden varoin, kuitenkin huomioiden tutkimusalakohtaiset erot.
Akatemian rahoitusosuus infrastruktuurin hankkimisen, perustamisen tai vahvistamisen kokonaiskustannuksista on enintään 70 prosenttia. Infrastruktuurirahoituksesta ei
voi maksaa ennakkoa.
Rahoituskausi
Rahoituskausi alkaa aikaisintaan joulukuussa 2013 ja päättyy viimeistään
31.12.2015.
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Hakemusten arviointi
Tutkimusinfrastruktuurien rahoituksesta päättäessään Suomen Akatemia ottaa yleisten rahoitusperiaatteidensa lisäksi huomioon
 infrastruktuurin kansallisen ja kansainvälisen tieteellisen merkityksen ja lisäarvon
 hankkeen yhteydet taustaorganisaation tai -organisaatioiden tutkimusstrategiaan
sekä organisaatioiden sitoutumisen hankkeeseen
 yhteyden hankkeisiin, jotka on esitetty Suomen (2009) tai ESFRIn (2010) infrastruktuurien tiekartoilla
 infrastruktuurin käytön avoimuuden.
Huomiota kiinnitetään myös
 infrastruktuurin hyödyntämisen suunnitelmallisuuteen ja monipuolisuuteen
 potentiaalisen käyttäjäkunnan laatuun ja laajuuteen
 infrastruktuurin teknologiseen ja muuhun kehittyneisyyteen
 infrastruktuurin taloudelliseen tehokkuuteen sen elinkaaren aikana.
Rahoituspäätöstä tehtäessä arvioidaan lisäksi vaihtoehtoisten kansallisten ja kansainvälisten ratkaisujen olemassaolo.
Suomen Akatemian hallituksen asettama jaosto päättää rahoitettavista infrastruktuureista. Päätös tehdään Akatemian asettaman laajapohjaisen asiantuntijaryhmän linjausten ja kansallisten tiedepoliittisten näkökohtien perusteella. Tarvittaessa käytetään kansainvälistä asiantuntija-arviointia.
Hakemuksen liitteet
Pakolliset liitteet:
 FIRI 2013-haun hankesuunnitelma, enintään 15 sivua
 hankkeen vastuullisen johtajan (koordinaattorin) ansioluettelo
 hankkeen vastuullisen johtajan (koordinaattorin) julkaisuluettelo.
Tapauskohtaiset liitteet:
 eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto (tarvittaessa); eettiset näkökohdat on aina kuvattava hankesuunnitelmassa
 SHOKin lausunto, jolla vahvistetaan hakemuksen kuuluminen SHOKin aihepiiriin
sekä perustellaan hankkeen merkitys SHOKin toiminnassa.
Hakemukseen sisällytetään vain pyydetyt liitteet ja niiden on oltava Akatemian ohjeiden mukaisia, katso Akatemian verkkosivujen kohdasta Hakemuksen liitteet. Ohjeessa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää. Liitteet laaditaan englannin kielellä ja
ne liitetään verkkoasioinnissa hakulomakkeeseen kohdassa Liitteet, poikkeuksena
vastuullisen johtajan (koordinaattorin) ansioluettelo, joka liitetään lomakkeeseen kohdassa Henkilötiedot/cv.
Näin laadit hakemuksen
Hakuaikaa on 18.3.2013 jatkettu 31.5.2013 klo 16.15 saakka. Hakuaika on ehdoton
ja koskee myös konsortion osahakemuksia. Tee hakemus Akatemian verkkoasioinnissa, valitse Avoimet haut > FIRI 2013 -tutkimusinfrastruktuurihaku.
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Laadi hakemus siten, että Akatemian rahoitusosuus on enintään 70 prosenttia hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Katso lisää: verkkosivut > Kokonaiskustannusmalli.
Mikäli hakijana on konsortio, katso tarkemmat ohjeet Akatemian verkkosivuilta >
Konsortiohakemuksen ohjeet. Konsortiohakemusten kaikkien osahankkeiden hakemukset on jätettävä ennen hakuajan päättymistä. Mikäli yksikin konsortion osahankkeen hakemus jää saapumatta Akatemiaan asetettuun määräaikaan mennessä, ei
konsortiohakemusta oteta käsiteltäväksi. Konsortion kokoonpanoa ei voi muuttaa hakuajan päätyttyä.
Lisätiedot



johtava tiedeasiantuntija Eeva Ikonen (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5035
tiedeasiantuntija Antti Väihkönen (luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen yksikkö), p. 029 533 5140
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5. ENNAKKOTIETOJA TULEVISTA HAUISTA
Akatemian seuraava varsinainen hakuaika on syyskuussa 2013. Hakuilmoitus käännöksineen julkaistaan Akatemian verkkosivuilla viimeistään elokuun alussa ja hakemuksia voi jättää alustavan tiedon mukaisesti verkkoasiointiin 2.–25.9.2013. Tutkimusohjelma- ja kansainvälisiä hakuja voi kuitenkin tulla haettavaksi jo ennen tätä.
Nämä ennakkotiedot ovat alustavia. Kun haut ovat ajankohtaisia, niistä saa lisätietoa
Akatemian verkkosivuilta > Haettavana.

A. Kevät 2013
Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö, yhteishankehaku (Akatemia ja
FAPESP, Brasilia)
Suomen Akatemia ja Brasilian São Paulon osavaltion tutkimusrahoittajan FAPESP
(São Paulo Research Foundation) avaavat yhteishaun luonnon monimuotoisuuden ja
luonnonvarojen kestävän käytön tutkimuksen alalla. Tavoitteena on edistää ja vahvistaa suomalaisten ja brasilialaisten tutkijoiden välistä alan yhteistyötä.
Yhteishankehaussa on seuraavat kuusi teemaa:
I Luonnon monimuotoisuuden kartoitus ja ympäristön tilan seuranta: työkalujen,
menetelmien ja uusien teknologioiden kehittäminen, ml. maastoaineiston kerääminen
Mahdolliset tutkimusaiheet:
 lähestymistapojen kehittäminen monimuotoisuuden eri tasojen määrällistä määrittämistä varten
 uusien työkalujen, menetelmien ja teknologioiden kehittäminen monimuotoisuutta
koskevien tietojen keräämiseksi ja kartoittamiseksi
 ympäristömuutoksen indikaattorien kehittäminen.
II Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden arvottaminen: Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden arvottaminen ja niiden yhteyksien arvioiminen
Mahdolliset tutkimusaiheet:
 monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden väliset yhteydet ja ekosysteemipalvelut monimutkaisissa ekosysteemeissä
 monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen arvottaminen
 kaupallisesti tärkeiden lajien määrän ja levinneisyyden yhteys monimuotoisuuden
kokonaistasoon ja laajuuteen.
III Muuttuva maisema/merimaisema ja monimuotoisuus: Maiseman/merimaiseman muutokset ja vaihtoehtoisen maankäytön tai rannikkoalueiden
käytön mahdollinen sovittaminen niihin
Mahdolliset tutkimusaiheet:
 vaihtoehtoisen maankäytön ja maankäytön muutosten ekologiset, taloudelliset ja
yhteiskuntapoliittiset vaikutukset
 konfliktien ratkaisu ja tietoon perustuva päätöksenteko.
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IV Monimuotoisuuden suojelu vs. vaikutusten välttäminen tai monimuotoisuuden korvaaminen: vaikutusten välttäminen ja korvaaminen muuttuvassa maisemassa
Mahdolliset tutkimusaiheet:
 ulkoisvaikutusten arviointi ja kehityksen vaikutukset
 riskienhallinta maankäytön/rannikkoalueiden suunnittelussa
 monimuotoisuuden korvaamisen (offsetting) menetelmät ja käytäntö.
V Toiminnan tietotarpeet kestävyyden saavuttamiseksi: toiminnan tietotarpeet,
vaatimukset ja tietojärjestelmien innovatiivinen kehittäminen luonnonvarojen kestävän
käytön tarpeisiin
Mahdolliset tutkimusaiheet:
 tarvittavat tiedot kestävyyden ottamiseksi huomioon politiikka- ja suunnitteluvaiheessa
 kestävän kehityksen mittarit indikaattorit (proxies and surrogates)
 epävarmojen tietojen merkityksen arvioiminen.
VI Järjestelmän haasteet kestävyyden saavuttamiseksi: politiikkojen ja säännösten yhtenäisyys ja toimeenpano
Mahdolliset tutkimusaiheet:
 politiikkojen ja säännösten yhtenäisyys, voimaansaattaminen ja toimeenpano
 suojelupolitiikan valinta ja päätöksentekoprosessin vaikutukset
 demokraattinen vastuu ja hyvä hallinto.
Hakemus voi liittyä yhteen tai useampaan edellä mainituista teema-alueista. Tutkijoita
kannustetaan tutkimusta tukevaan kansainväliseen liikkuvuuteen, esimerkiksi siten,
että hankkeeseen palkattu tutkija työskentelee määräajan ulkomailla.
Rahoitus
Akatemia varautuu rahoittamaan hankkeita yhteensä kolmella miljoonalla eurolla.
Rahoitus myönnetään yleensä neljäksi vuodeksi. Rahoituskausi alkaa 1.1.2014.
Hakemusten arviointi
Hakemukset arvioidaan Akatemian käytäntöjen mukaisesti käyttäen kansainvälistä
vertaisarviointia. Arviointikriteerit ovat:
 tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus
 tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
 suomalaisten ja brasilialaisten tutkijoiden pätevyys ja asiantuntemus
 suomalais-brasilialaisen tutkimusyhteistyön tuoma lisäarvo.
Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon tutkijoiden liikkuvuus.
Yhteinen tutkimussuunnitelma
Hakemukseen tulee sisältyä suomalaisten ja brasilialaisten tutkijoiden laatima yhteinen tutkimussuunnitelma. Brasilialaisen osapuolen tulee olla tutkijana jossakin São
Paulon osavaltion yliopistossa. Hankkeen suomalaisen ja brasilialaisen vastuullisen
johtajan tulee olla professorin tai dosentin tasoinen tutkija. Tutkimussuunnitelmassa
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tulee olla selkeä kuvaus suunnitellusta tutkimusyhteistyöstä (työnjako ja toteutustavat) sekä siitä syntyvästä lisäarvosta. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää sekä yhteinen budjetti että molempien osapuolten erilliset budjetit.
Osapuolet hakevat rahoitusta omiin hankkeisiinsa kansallisilta rahoittajilta käyttäen
näiden hakulomakkeita. Suomalaiset tutkijat noudattavat Akatemian yleisiä hakuohjeita ja brasilialaiset tutkijat FAPESPin hakuohjeita.
Hakemuksen liitteet
Katso hakuilmoituksen liite 1 C, Hakemuksen liitteet kansainvälisessä yhteishankehaussa.
Näin laadit hakemuksen
Hakuaika ilmoitetaan Akatemian verkkosivuilla > Nyt haettavana. Hakuaika on ehdoton. Hakemus tehdään Akatemian verkkoasioinnissa.
Laadi hakemus siten, että Akatemian rahoitusosuus on enintään 70 prosenttia hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Katso lisää: verkkosivut > Kokonaiskustannusmalli. Brasilialaisen osapuolen kulut ilmoitetaan vain tutkimussuunnitelmassa
(kohdassa 5, Toteutus).
Mikäli hakijana on konsortio, katso tarkemmat ohjeet Akatemian verkkosivuilta >
Konsortiohakemuksen ohjeet. Mikäli yksikin konsortion osahankkeen hakemus jää
saapumatta Akatemiaan haulle asetettuun määräaikaan mennessä, ei konsortiohakemusta oteta käsiteltäväksi. Konsortion kokoonpanoa ei voi muuttaa hakuajan päätyttyä.
Brasilialainen osapuoli toimittaa hakemuksensa FAPESPille sen ohjeiden mukaisesti.
Lisätiedot



Suomen Akatemia: tiedeasiantuntija Jaana Lehtimäki (biotieteiden ja ympäristön
tutkimuksen yksikkö), p. 029 533 5060
FAPESP: Alexandre Roccatto

B. Syksy 2013
1. TUTKIMUS
Akatemiahankkeet, kaikki tutkimusalat
Suunnatut akatemiahankkeet
Kehitystutkimus
Kansainväliset yhteishankehaut
Japani: JST -yhteishankehaku teemasta ICT ja tekniikka terveys- ja lääketieteissä
Suomen Akatemia, Tekes ja Japan Science and Technology Agency (JST) valmistelevat yhteishankehakua avattavaksi syyskuussa 2013. Haun teema on ICT ja tekniikka terveys- ja lääketieteissä, mutta aihetta tullaan määrittelemään ja rajaamaan tar-
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kemmaksi teemaksi, kunhan JST:n budjetti varmistuu. Alustavasti tavoitteena on avata vielä kolmaskin yhteishankehaku syyskuussa 2014. Yhteishankkeessa voi olla yksi
tai useampi suomalainen osapuoli ja yksi tai useampi japanilainen osapuoli. Lisätiedot: tiedeasiantuntija Ulla Ellmén (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5011.
Japani: JSPS-yhteishankehaku kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alalla
Suomen Akatemia ja Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) valmistelevat yhteishankehakua kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alalla. Haku avautuu
syyskuussa 2013. Lisätiedot: tiedeasiantuntija Tiina Forsman (kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö), p. 029 533 5013.
Seuraava yhteishankehaku toteutettaneen JSPS:n kanssa vuonna 2015 luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen alalla. Lisätiedot: tiedeasiantuntija Ulla Ellmén (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5011.
Brasilia: FAPESP-yhteishankehaku materiaalitutkimuksen alalla
Suomen Akatemia ja Brasilian São Paulon osavaltion tutkimusrahoittaja FAPESP
(São Paulo Research Foundation) valmistelevat yhteishankehakua vuonna 2013.
Haun teemana on elektroniikan, fotoniikan ja tietoliikennetekniikan materiaalitutkimus.
Hakuilmoitus julkaistaneen Akatemian syyskuun 2013 haun yhteydessä. Lisätiedot:
tiedeasiantuntija Satu Huuha-Cissokho, p. 029 533 5075.
Intia: ICMR-yhteishankehaku terveyden tutkimuksen alalla
Suomen Akatemia ja Indian Council for Medical Research (ICMR) valmistelevat yhteishankehakua terveyden tutkimuksen alalla. Lisätiedot: tiedeasiantuntija Vera Raivola (terveyden tutkimuksen yksikkö), p. 029 533 5098 ja johtava tiedeasiantuntija
Jaana Roos (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5100.
Venäjä: RFBR-yhteishankehaku geotieteiden alalla
Suomen Akatemia ja Venäjän perustutkimusrahasto (Russian Foundation for Basic
Research) valmistelevat yhteishankehakua geotieteiden alalla. Teemat tarkentuvat
myöhemmin. Lisätiedot: ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas (ohjelmayksikkö), p.
029 533 5143.
WATER JPI Yhteisen ohjelmasuunnittelun aloite
Water Challenges for a Changing World
WATER JPI suunnittelee kansainvälistä yhteishakua, joka avattaneen syksyllä 2013.
On mahdollista, että Akatemia osallistuu tähän yhteistyöhön.
Lisätiedot: www.waterjpi.eu/water-jpi/, tiedeasiantuntija Kata-Riina Valosaari (biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen yksikkö), p. 029 533 5128, ja tiedeasiantuntija Harri
Hautala (biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen yksikkö), p. 029 533 5019.
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2. TUTKIJA
Akatemiaprofessorit
Minna Canth -akatemiaprofessori
Akatemiatutkijat
Tutkijatohtorit
Tutkijoiden erityisrahoitus: Kliiniset tutkijat
Kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva tutkijoiden liikkuvuusrahoitus
3. TUTKIMUSYMPÄRISTÖ
Finland Distinguished Professor (FiDiPro) -aiehaku

C. Muut haut
Akatemiassa valmistellaan tutkimusohjelmaa
Energia -tutkimusohjelman hakua on suunniteltu keväälle 2014. Lisätiedot Akatemian verkkosivut > Valmistelussa olevat tutkimusohjelmat ja ohjelmapäällikkö Saila
Seppo (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5109.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteelliset tutkimusprojektihakemukset Akatemiaan
arvioitavaksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia käynnistävät yhteistyön liikuntatieteellisten tutkimusprojektien hakemusten arvioinnissa syksystä 2013 alkaen. Arviointiyhteistyö koskee ministeriölle osoitettuja vuoden 2014 uusia valtionavustushakemuksia. Tarkoituksena on, että ne toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon sijasta Suomen Akatemian verkkoasiointiin.
Liikuntatieteellisten tutkimusprojektien valtionavustusten hakuohje julkaistaan Akatemian syyskuun hakuilmoituksen yhteydessä. Yhteistyöstä tiedotetaan tarkemmin kevään 2013 aikana. Lisätiedot: suunnittelija Tiina Ahtiainen (opetus- ja kulttuuriministeriö), p. 029 533 0058, ja johtava tiedeasiantuntija Aki Salo (Akatemian terveyden tutkimuksen yksikkö), p. 029 533 5104.
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LIITTEET
LIITE 1 A: HAKEMUKSEN LIITTEET
Hakemukseen sisällytetään alla mainitut liitteet silloin kun hakemus koskee
 akatemiahanketta
 suunnattua akatemiahanketta
 akatemiatutkija- tai tutkijatohtorihakua
 kliinisten tutkijoiden hakua
 tutkimusohjelmien toisen vaiheen hakua
 akatemiaprofessorihaun toisen vaiheen hakua.
Suunnatun akatemiahankkeen hakuilmoituksessa voidaan pyytää myös muita liitteitä.
Hakemukseen sisällytetään vain pyydetyt liitteet ja niiden on oltava Akatemian ohjeiden mukaisia, katso Akatemian verkkosivujen kohdasta Hakemuksen liitteet. Ohjeessa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää. Liitteet laaditaan englannin kielellä ja
ne liitetään verkkoasioinnissa hakulomakkeeseen kohdassa Liitteet, poikkeuksena
ansioluettelo, joka liitetään lomakkeeseen kohdassa Henkilötiedot/cv.
1. Hakemuksen liitteet, kun haetaan tutkijan tehtävän rahoitusta tai kun kyseessä on yksittäinen hanke tai hankeyhteistyö
Pakolliset liitteet:
 tutkimussuunnitelma, enintään 12 sivua
 hakijan ansioluettelo
 hakijan julkaisuluettelo, jossa julkaisuista on korostettu 10 tutkimussuunnitelman
kannalta merkittävintä julkaisua
 lisäksi vain akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihaussa: suomalainen tutkintotodistus
tai englanninkielinen tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tohtorintutkinnosta.
Tapauskohtaiset liitteet:
 ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, mikäli työ tai osa siitä suoritetaan ulkomailla
 eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto (tarvittaessa); eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa
 SHOKin lausunto, jolla vahvistetaan hakemuksen kuuluminen SHOKin aihepiiriin
sekä perustellaan hankkeen merkitys SHOKin toiminnassa
 edistymisraportti niistä hakijan johtamista Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia.
2. Hakemuksen liitteet, kun kyseessä on konsortio
Konsortiohakemusta voi harkita vain akatemiahankkeissa, suunnatuissa akatemiahankkeissa ja tutkimusohjelmahauissa. Konsortiohakemuksen tarkemmat ohjeet ovat
sivuilla Konsortiohakemuksen ohjeet. Ohjeiden mukaiset liitteet lisätään vain konsortion johtajan hakemukseen.
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2.1 Konsortion vastuullisen johtajan hakemus
Konsortion vastuullinen johtaja hakee rahoitusta vain omalle tutkimusryhmälleen. Hän
liittää ansioluettelonsa hakemukseen kohdassa Henkilötiedot/cv.
Hakemukseen liitetään seuraavat liitteet:
Pakolliset liitteet:
 konsortio-ohjeen mukainen tutkimussuunnitelma, enintään 15 sivua
 osahankkeiden vastuullisten johtajien ansioluettelot
 konsortion johtajan ja osahankkeiden vastuullisten johtajien julkaisuluettelot. Julkaisuluetteloissa korostetaan kunkin johtajan tämän hankkeen kannalta kymmenen merkittävintä julkaisua.
Tapauskohtaiset liitteet:
 eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto (tarvittaessa); eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa
 edistymisraportti konsortion johtajan ja osahankkeiden vastuullisten johtajien
Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia
 ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, mikäli työ tai osa siitä suoritetaan ulkomailla; tarvittaessa useampi kutsu yhdistettynä samaan skannattuun liitteeseen
 SHOKin lausunto, jolla vahvistetaan hakemuksen kuuluminen SHOKin aihepiiriin
ja perustellaan hankkeen merkitys SHOKin toiminnassa.
2.2 Konsortion muun osahankkeen vastuullisen johtajan hakemus
Kukin osahankkeen vastuullinen johtaja hakee rahoitusta vain omalle tutkimusryhmälleen. Osahankkeen hakemukseen ei sisällytetä mitään liitteitä vaan konsortion johtaja
liittää ne omaan hakemukseensa.
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LIITE 1 B: AIEHAKEMUKSEN LIITTEET
Hakemukseen liitetään alla mainitut liitteet silloin kun hakemus koskee kaksivaiheisten hakujen ensimmäistä vaihetta:
 akatemiaprofessorihaun ensimmäinen vaihe
 tutkimusohjelmien ensimmäinen vaihe.
Hakemukseen liitetään vain pyydetyt liitteet ja niiden on oltava Akatemian ohjeiden
mukaisia, katso Akatemian verkkosivut > Hakemuksen liitteet. Ohjeessa mainittuja
enimmäispituuksia ei saa ylittää. Liitteet laaditaan englannin kielellä ja ne liitetään
verkkoasioinnissa hakulomakkeeseen kohdassa Liitteet, poikkeuksena ansioluettelo,
joka liitetään lomakkeeseen kohdassa Henkilötiedot/cv.
1. Akatemiaprofessorin aiehakemus tai yksittäisen hankkeen vastuullisen johtajan aiehakemus
 aiesuunnitelma, enintään neljä sivua
 vastuullisen johtajan ansioluettelo
 vastuullisen johtajan julkaisuluettelo, jossa on korostettuna vastuullisen johtajan
kymmenen tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua.
2. Konsortion aiehakemus
Konsortiohakemuksen tarkemmat ohjeet ovat Akatemian verkkosivulla > Konsortiohakemuksen ohjeet. Aiehakemuksen jättää vain konsortion johtaja, joka liittää ansioluettelonsa hakemukseen kohdassa Henkilötiedot/cv.




konsortion aiesuunnitelma, enintään kuusi sivua
osahankkeiden vastuullisten johtajien ansioluettelot
konsortion johtajan ja osahankkeiden vastuullisten johtajien julkaisuluettelot, joissa on korostettuna kunkin osahankkeen johtajan kymmenen tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua.
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LIITE 1 C: HAKEMUKSEN LIITTEET KANSAINVÄLISESSÄ YHTEISHANKEHAUSSA
Silloin kun hakemus koskee kansainvälistä yhteishankehakua, hakemukseen sisällytetään alla mainitut liitteet.
Hakemukseen sisällytetään vain pyydetyt liitteet ja niiden on oltava Akatemian ohjeiden mukaisia, katso Akatemian verkkosivuilta > Hakemuksen liitteet. Ohjeessa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää. Liitteet laaditaan englannin kielellä ja ne liitetään verkkoasioinnissa hakulomakkeeseen kohdassa Liitteet, poikkeuksena suomalaisen vastuullisen johtajan ansioluettelo, joka liitetään lomakkeeseen kohdassa Henkilötiedot/cv.
Yksittäisissä kansainvälisissä hauissa voidaan pyytää hakukohtaisesti myös
muita liitteitä tai pyydettyjen liitteiden sisältö voi poiketa alla olevasta ohjeistuksesta. Poikkeukset liitteisiin on mainittu hakuilmoituksessa kyseisen haun kohdalla alaotsikon Hakemuksen liitteet alla.
1. Hakemuksen liitteet, kun osapuolina ovat ulkomainen ja suomalainen tutkijaryhmä
Pakolliset liitteet:
 tutkimussuunnitelma (enintään 15 sivua), johon sisältyy
- selkeä kuvaus suunnitellusta tutkimuksesta ja tutkimusyhteistyöstä (työnjako
ja toteutustavat) ja yhteistyöstä syntyvästä lisäarvosta
- hankkeen yhteinen budjetti ja molempien osapuolten erilliset budjetit
- perustelut haetulle rahoitukselle
- kuvaus hankkeessa mahdollisesti toteutettavasta tutkijankoulutuksesta
- liikkuvuussuunnitelma siitä, miten tutkimushankkeen tutkijat aikovat toteuttaa
kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta rahoituskaudella, miten ulkomaiset
tutkijat osallistuvat hankkeen työskentelyyn sekä millä muilla tavoin hankkeessa ylitetään kansainvälisiä, kansallisia, institutionaalisia sekä julkisen ja
yksityisen sektorin välisiä rajoja.
 suomalaisen hakijan ansioluettelo ja ulkomaisen yhteistyökumppanin ansioluettelo; suomalaisen hakijan ansioluettelo liitetään hakemukseen kohdassa ”Henkilötiedot/cv”
 suomalaisen hakijan ja ulkomaisen yhteistyökumppanin julkaisuluettelot; hakijaa
pyydetään korostamaan tutkimussuunnitelman kannalta kymmenen merkittävintä
julkaisua molemmissa julkaisuluetteloissa.
Tapauskohtaiset liitteet:
 ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, jos työ tai osa siitä suoritetaan
ulkomailla
 eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto (tarvittaessa); eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa
 SHOKin lausunto, jolla vahvistetaan hakemuksen kuuluminen SHOKin aihepiiriin
sekä perustellaan hankkeen merkitys SHOKin toiminnassa
 edistymisraportti niistä hakijan johtamista Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia
 muut mahdolliset liitteet, jotka on mainittu hakuilmoituksessa kyseisen haun kohdalla, alaotsikon Hakemuksen liitteet alla.
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2. Hakemuksen liitteet, kun kyseessä on ulkomainen tutkijaryhmä ja kahden tai useamman
suomalaisen tutkijaryhmän muodostama konsortio
Konsortiohakemusta voi kansainvälisessä yhteishankehaussa harkita vain silloin, kun
Suomessa toimiva tutkimusryhmä tekee tiivistä yhteistyötä ulkomaisen hakijan lisäksi vähintään yhden muun Suomessa toimivan tutkijaryhmän kanssa.
Konsortiohakemuksen tarkemmat ohjeet ovat Akatemian verkkosivuilla > Konsortiohakemuksen ohjeet. Ohjeiden mukaiset liitteet lisätään vain konsortion johtajan
hakemukseen.
Kansainvälisen haun konsortiohakemuksessa sovelletaan edellä mainittujen,
verkkosivulla olevien konsortio-ohjeiden lisäksi seuraavaa:
Konsortion johtaja liittää hakemukseensa myös ulkomaisen hakijan ansioluettelon
ja julkaisuluettelon. Ulkomaista hakijaa pyydetään korostamaan tutkimussuunnitelman kannalta 10 merkittävintä julkaisua julkaisuluettelossaan.
Tutkimussuunnitelmassa on esitettävä sekä hankkeen yhteinen kustannusarvio että kaikkien osapuolten erilliset kustannusarviot.
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LIITE 2: KUUKAUSIAPURAHAN OHJEELLINEN SUURUUS EUROINA 2012–2013
Tutkijankoulutukseen ja työskentelyyn ulkomailla sekä tutkijaliikkuvuuden rahoitukseen
maksettavan kuukausiapurahan mitoitusohje
MAA TAI ALUE

Chile
Etelä-Afrikka
Intia
Saksa
Taiwan
Venäjä (ei Moskova)

Kun tutkija ei saa
muuta apurahaa tai
palkkaa
2 000 €
’’
’’
’’
’’
’’

Kun tutkija saa
muuta apurahaa tai
osapalkan

Kun tutkija saa
koko palkan

1 200–1 700 €
’’
’’
’’
’’
’’

1 000–1 200 €
’’
’’
’’
’’
’’

Alankomaat
Belgia
Italia
Kanada
Kiina
Pohjoismaat
Ranska
USA

2 300 €
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’

1 600–2 000 €
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’

1 000–1 400€
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’

Brasilia
Iso-Britannia
Japani
Korean tasavalta
Sveitsi
Venäjä (Moskova)

2 800 €
”
’’
’’
”
’’

1 900–2 500 €
”
’’
’’
”
’’

1 300–1 700 €
”
’’
’’
”
’’

1 000–2 300 €

500–1 700 €

300–1 000 €

Muut maat

Apurahan suuruutta määritettäessä apurahaa voidaan korottaa
 15 prosenttia, mikäli tutkija on väitellyt eikä saa muuta palkkaa tai palkkiota
 20 prosenttia, mikäli tutkijalla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia
 enintään 20 prosenttia, mikäli paikallinen kustannustaso on poikkeuksellisen korkea eikä tutkija saa muuta palkkaa tai palkkiota.
Apurahojen mitoituksessa on otettu huomioon apurahansaajan tarve järjestää eläke-,
tapaturma- ja henkivakuutusturvansa. Katso lisätietoja apurahansaajan vakuutusturvan järjestämisestä Melan sivuilta www.mela.fi > Apurahansaajat.
Yliopistossa maksettava apuraha (myös Akatemian rahoituspäätöksestä laskutettava
ns. ulkomaanapuraha) on sen saajalle lähtökohtaisesti veronalaista tuloa, mikäli apurahan määrä ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Tämä johtuu siitä,
että vuoden 2010 alussa voimaan tulleesta yliopistolaista johtuen yliopistoja ei Suomen tuloverotuksessa enää pidetä julkisyhteisöinä. Tämä tulkinta koskee sekä julkisoikeudellisia että säätiömuotoisia yliopistoja. Akatemia suosittelee, että suorituspaik-
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ka ja apurahan saaja selvittävät verohallinnolta apurahan maksamiseen liittyvät mahdolliset veroseuraamukset ennen apurahapäätöksen tekemistä.
Valtion taiteilija-apurahan vuotuinen määrä vuonna 2013 on 19 728,90 euroa (katso
tarkemmin www.taike.fi > Apurahat ja avustukset).
Lisätietoa mm. ulkomaanapurahan verotuksesta Verottajan muistio 27.1.2010 Uusi
yliopistolaki ja kansainväliset tilanteet www.vero.fi.
LIITE 3: MITOITUSOHJE SUOMESSA TYÖSKENTELEVIEN ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN
APURAHOIHIN
Lyhytaikaiset vierailut:
Apuraha majoituskorvauksineen 80–182 euroa/vrk (sisältää 35 euron henkilökohtaisen apurahan ja
enimmillään 147 euron majoituskulut)

Yli kuukauden vierailut majoituskorvauksineen:
Maisteri tai vastaava taso

1 500–1 700 euroa/kk

Tohtori tai vastaava taso

1 700–2 400 euroa/kk

Professori

2 400–4 000 euroa/kk

Erityisen korkeatasoiselle vierailevalle professorille voidaan maksaa myös tässä ilmoitettua suurempaa apurahaa.
Apurahojen mitoituksessa on otettu huomioon apurahansaajan tarve järjestää eläke-,
tapaturma- ja henkivakuutusturvansa. Katso lisätietoja apurahansaajan vakuutusturvan järjestämisestä Melan sivuilta www.mela.fi > Apurahansaajat.
Akatemia suosittelee, että suorituspaikka ja apurahan saaja selvittävät verohallinnolta
apurahan maksamiseen liittyvät mahdolliset veroseuraamukset.
Apurahaa ei makseta EU-maiden kansalaisille. Heidän tulee olla palvelussuhteessa
Suomessa tapahtuvan työskentelyn ajan.
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Tietoa hakuilmoituksesta
Hakuilmoitus perustuu Suomen Akatemian hallituksen vuosittain hyväksymään asiakirjaan Tutkimusrahoituspäätösten perusteet. Huhtikuussa 2013 avattaviin hakuihin
sovelletaan 8.5.2012 hyväksyttyä asiakirjaa Tutkimusrahoituspäätösten perusteet
2012–2013. Asiakirja on Akatemian verkkosivuilla > Päätösten yleiset lähtökohdat.
Hakuilmoituksen valmistelee Akatemian Tutkijapalvelut-ryhmän hakuinfotiimi. Ylijohtaja, tutkimus, Marja Makarow on päättänyt hakuilmoituksesta 12.2.2013.

Suomen Akatemian yhteystiedot
Postiosoite
Katuosoite
Puhelinvaihde
Faksi
Kirjaamon puhelin
Kirjaamon aukioloaika
Sähköposti
Verkkosivut
Lisätiedot

PL 131, 00531 Helsinki
Hakaniemenranta 6
029 533 5000
029 533 5299
029 533 5049
klo 8.00–16.15
kirjaamo@aka.fi
www.aka.fi
hakuilmoituksessa mainitut lisätietojen
antajat (esittelijät), joiden sähköpostiosoitteet
ovat muotoa etunimi.sukunimi@aka.fi
Akatemian verkkosivujen alareunassa
Kysymykset ja palaute

Muut kysymykset ja palaute

180313
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