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TUTKIMUSSUUNNITELMAOHJE KEVEKO-TOHTORIOHJELMAAN HAKEVILLE  
(kokonaispituus 8–12 sivua) 
 
Kirjoita tutkimussuunnitelmasi tarkasti alla olevien ohjeiden mukaan. 
Tutkimussuunnitelman pituus ei saa ylittää 12 sivua (sisältäen kaikki taulukot ja lähteet). 
Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa hakemuksen hylkäämiseen. 
  
1. Hakijan nimi 
 
2. Tutkimuksen nimi 
 
3. Tutkimuksen tausta (2–3 sivua) 
 

- tutkimuksen merkittävyys ja teoreettinen tausta 
- aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus ja tutkimushankkeen liittyminen siihen (katsaus keskeiseen 

kirjallisuuteen) 

4. Tavoitteet ja tutkimuskysymykset (noin 1 sivu) 
 

- tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
- hypoteesit silloin kun niiden esittäminen on relevanttia     

5. Tutkimusmenetelmät, -aineistot ja eettiset kysymykset (2–3 sivua) 
 

- käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät 
tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa 

- tutkimusaineistot 
- menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, 

tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen) sekä mahdolliset 
tutkimusluvat tai niiden hakeminen 

- riskien hallinta: hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset 
toteutustavat 

- maininta siitä, että on tutustunut Turun yliopiston datapolitiikkaan 
(https://www.utu.fi/fi/tutkimus/avoin-tiede/aineistot), ja sitoutuu näihin periaatteisiin ja 
linjauksiin.  

6. Toteutus: aikataulu, rahoitussuunnitelma ja julkaisut (1 sivu) 
 

- tutkimustyön aikataulusuunnitelma  
- Jos tutkimusta tehdään muun työn ohella/osa-aikaisesti, tulee suunnitelmaan kirjata, 

millaisia ajallisia resursseja tutkimuksen tekemiseen on käytettävissä 
(tutkimustunnit/vuosi) ja miten tutkimuksen tekemiselle järjestetään riittäväksi aikaa, 
jotta tutkimus edistyy esitetyn aikataulun mukaisesti. 

- julkaisusuunnitelma (suunnitelma artikkeliväitöskirjan osajulkaisuista) 
- suunnitelma tohtoriopintojen rahoituksesta ja tutkimuksen muiden kustannusten kattamisesta 

7. Yhteistyö ja liikkuvuussuunnitelma (vajaa 1 sivu) 
 

- keskeinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö 
- tutkimuksen toteutukseen ja tohtoriopintoihin liittyvät ulkomaiset vierailut 
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- liikkuvuuden perustelut: miten vierailut tai työskentelyjaksot muualla edistävät 
tutkimussuunnitelman toteuttamista. 

8. Odotetut tutkimustulokset ja mahdolliset riskit (vajaa 1 sivu) 
 

- tutkimuksen odotettu tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
- tutkimustulosten sovellettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet (mahdolliset käytännön 

toteutusmuodot) 
- tutkimustulosten julkaiseminen ja tunnetuksi tekeminen tiedeyhteisölle ja yleisölle 

9. Lähdeluettelo (1–2 sivua) 
 
 
 


