
Tutkimussuunnitelman runko  

(Tohtorikoulutuksen johtoryhmä 3.2.2017) 

 

Tutkimussuunnitelmassa on kuvattava hakemuksen arviointia varten alla numeroidut asiat niin, että 

alakohdat tulevat käsitellyiksi soveltuvin osin.  

 

 

1. Väitöskirjatyön tekijä, väitöskirjahankkeen nimi ja suorituspaikka; tutkimussuunnitelman päiväys 

 

2. Tutkimuksen tarkoitus lyhyesti 

 Tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen: miten hanke liittyy aiempaan 

tutkimukseen ja edistää tai uudistaa sitä? 

 Miten hanke liittyy hakijan aiempaan koulutukseen tai tutkimukseen?  

 Mikä on hakijan motivaatio väitöskirjatyön tekemiseen yleensä ja erityisesti tähän 

tutkimusaiheeseen? 

 

3. Tieteelliset tavoitteet ja odotettu vaikuttavuus 

3A Tieteelliset tavoitteet 

 Tutkimuksen tavoitteet, teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat 

 Hypoteesit tai tutkimuskysymykset 

 Odotetut tutkimustulokset ja niiden tieteellinen vaikuttavuus tai uutuusarvo tutkimusalaa tai 

-aihetta koskevalle tieteelliselle keskustelulle  

3B Tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuvat vaikutukset ja vaikuttavuus 

 Tutkimustulosten kiinnostavuus ja mahdollinen sovellettavuus tai 

hyödyntämismahdollisuudet tiedeyhteisön ulkopuolella 

3C Julkaisusuunnitelma 

 Väitöskirjan muoto (monografia vai artikkeliväitöskirja) ja julkaisusuunnitelma (mukaan 

lukien monografiaväitöskirjan alustava jäsennys)  

 Miten huolehditaan julkaisujen avoimesta saatavuudesta? 

 

4. Tutkimusmenetelmät, aineisto ja tutkimusympäristön tuki hankkeelle 

 Käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät 

tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa 

 Käytettävä tutkimusaineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa 

 Aineistonhallintasuunnitelma, jossa kerrotaan  

- miten tutkimusaineisto hankitaan 

- miten sitä käytetään 

- säilyttämiseen liittyvät eettiset ja laillisuuskysymykset, ml. tietosuoja sekä omistus- 

ja käyttöoikeudet 

- miten aineiston myöhempi käyttö mahdollistetaan ja miten se avataan muiden 

käyttöön 

(ks. tutkimusdatan hallintaan liittyvä ohjeistus Helsingin yliopiston kirjaston sivuilla: 

http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/avuksi/tutkimusdatan-hallinta/)  

 Miten hankkeessa käytetään tutkimusinfrastruktuureja ja miten hanke hyötyy niiden 

käytöstä  

 Hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat 

 

5. Eettiset kysymykset 

http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/avuksi/tutkimusdatan-hallinta/


 Tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (esimerkiksi 

menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin 

suojaaminen) sekä mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen 

(ks. TENKin ohjeet ihmistieteiden eettisistä periaatteista sekä tieteenalakohtaisia 

tutkimuseettisiä ohjeistuksia: http://www.tenk.fi/fi/ohjeet-ja-julkaisut) 

 

6. Toteutus: aikataulu ja rahoitussuunnitelma 

 Tutkimustyön aikataulu (ml. tutkimustyön pää-/sivutoimisuus) 

 Tutkimuksen sekä jatko-opintojen suunniteltu rahoitus 

 Haetut apurahat, palkkapaikat 

 

7. Tohtoriohjelma, ohjausjärjestelyt, mahdollinen tutkimusryhmä ja mahdolliset muut yhteistyötahot 

 Miksi Helsingin yliopisto on valittu väitöskirjatutkimuksen suorituspaikaksi? 

 Millä perusteella hakemus on kohdistettu valittuun tohtoriohjelmaan? 

 Suunnitellut ohjausjärjestelyt 

 Tehdäänkö tutkimus osana tutkimusryhmää?  

 Väitöskirjahankkeen muut mahdolliset yhteistyötahot 

 

8. Liikkuvuussuunnitelma 

 Alustava suunnitelma väitöskirjatyön aikana mahdollisesti tehtävistä tutkimusvierailuista ja 

muusta kansainvälisestä liikkuvuudesta, mukaan lukien kansainväliset konferenssit 

 Onko väitöskirja sovittu tehtäväksi Helsingin yliopiston ja ulkomaisen yliopiston 

yhteisohjauksessa (ns. cotutelle-sopimus)? 

 

9. Keskeisin kirjallisuus tai lähteet 

http://www.tenk.fi/fi/ohjeet-ja-julkaisut

