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Kliinisen tutkijalinjan rotaatio-ohje 

Hakuaika: 2.3.-15.4.2020 

Tutkijalinjan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kuukauden pituiseen tutkimustyön harjoitteluun jossakin 
häntä kiinnostavassa tutkimusryhmässä (ns. rotaatio-opetus). Tutkimusryhmän tulee edustaa Turun 
yliopistossa tehtävää lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkimusta ja toimia Turussa. Perustellusti 
rotaatioapurahaa voi hakea myös iGEM-tiedekilpailun tiimiprojektin tekemiseen. 

Tutkijalinjan opiskelija on itsenäisesti yhteydessä tutkimusryhmään jo hyvissä ajoin ja neuvottelee 
tutkimusryhmän johtajan kanssa mahdollisuudesta suorittaa rotaatiojakso ryhmässä. Rotaatiojaksoksi ei 
hyväksytä opiskelijan syventäviin opintoihin (projektisuunnitelma on hyväksytetty tiedekunnassa) tai 
väitöskirjahankkeeseen liittyvää tutkimustyötä. 

Aiheen valinta: Työn aiheeseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä useat opiskelijat jatkavat rotaatiossa 
aloittamaansa työtä syventävien opintojen projektina, ja/tai se saattaa jatkua väitöskirjaprojektina. 

Rotaation tavoite: Rotaation päämääränä on antaa kliinisen tutkijalinjan opiskelijalle käsitys tutkimustyöstä 
mahdollisimman laaja-alaisesti. Tämän vuoksi on tarkoitus, että opiskelija pääsee tutustumaan vastaanottavan 
tutkimusryhmän johonkin projektiin sekä kirjallisuuden että käytännön työn kautta. Opiskelijan tulisi olla selvillä 
mitä tutkitaan ja miksi, ja päästä osaksi tutkimusyhteisöä. 

Rotaation pituus ja palkkaus: Rotaatio-opetus toteutetaan kokopäivätyönä ja pääsääntöisesti opiskelukauden 
ulkopuolella. Rotaation pituus on 1 kuukausi, jonka voi jaksottaa 1 tai 2 jaksoon (esim. 1+3 vkoa; 2+2 vkoa). 
PGE/tutkijalinja maksaa rotaatiosta apurahan (1100 euroa). Apuraha maksetaan rotaatiojakson jälkeen. 
Maksamisen ehtona on, että AR-lomake on palautettu ohjeen mukaan annettuun määräaikaan mennessä. 
Suositellaan myös, että tutkimusryhmä järjestää palkkauksen vielä toiseksi kuukaudeksi, mikäli opiskelija niin 
haluaa. 

Ohjaus: Rotaatiojaksolla tulee olla sekä vastuullinen johtaja että henkilökohtainen käytännön työn ohjaaja. 
Ohjaajana voi toimia joko tutkimusryhmän johtaja tai tämän nimeämä tutkimusryhmän jäsen, jolla on riittävä 
kokemus ja kyky ohjata opiskelijaa. Työn käytännön ohjaajan/ohjaajien tulee olla käytettävissä koko rotaation 
keston ajan eli 1 kk. Opiskelijan taidot ja valmiudet kannattaa selvittää ennen tehtävän määrittämistä. 

Hakeminen: Rotaatioon haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemuksessa kuvataan lyhyesti rotaatiojaksoon 
kuuluvat asiat ja työt, joihin opiskelija tulee perehtymään jaksonsa aikana. Kuvauksen tekee ohjaaja tai 
opiskelija itse ohjaajan opastuksen perusteella. Ilman tehtäväkuvausta hakemusta ei voida hyväksyä. 
Hakemuksen pakollinen liite on tutkimusryhmän johtajan ja käytännön työn ohjaajan allekirjoittama 
sitoumus. 

Päätöksen rotaatiopaikan hyväksymisestä ja apurahan myöntämisestä tekee Kliinisen tutkijalinjan 
ohjausryhmä. Huom! Mikäli kaksi opiskelijaa anoo rotaatiota samaan tutkimusryhmään, kiinnitetään 
hakemuksen käsittelyssä huomiota erityisesti tehtäväkuvaukseen ja siihen, onko hakijoiden tehtävät 
projektissa eriytetty toisistaan. Tarkoituksena on, ettei muodostu ’työparia’, jolla on täysin identtiset tehtävät ja 
oppimistavoitteet. 

Loppuraportti: Rotaatiojakson loputtua opiskelija täyttää päiväkirjan tai valmistelee muun dokumentin 
oppimastaan myöhemmin annettavan erillisen ohjeen mukaan. Loppuraportti on edellytys 2 opintopisteen 
suoritusmerkinnälle. Lisäksi tavoite on, että rotaatiossa käyneet hyödyntävät jaksolla oppimaansa ja pitävät 
rotaatiosta englanninkielisen esityksen tutkijalinjan kurssilla ja seminaarissa. 


