
Ohjeet: 

• Tutustu huolellisesti tohtoriohjelman ohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä.  
• Täytä lomakkeen kentät huolella.   
• Ilmoitettua maksimimerkkimäärää tulee noudattaa. Merkkimäärän ylittävää osaa ei arvostella.  
• Tekstissä käytä kirjasinkokoa Calibri 11.   
• Tallenna täytetty lomake yliopiston rekrytointijärjestelmään pdf-muodossa.   

 

Tutkimuksen tausta ja merkitys 

Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (max. 2000 merkkiä) 

  

 



Tämä kysymys on vain Kliiniseen tohtoriohjelmaan (KLTO) hakeville (max. 2000 merkkiä)  

- Mikä on tutkimuksesi kliininen merkitys 

  

 



Motivaatio väitöskirjatyön tekemiseen (max. 2000 merkkiä) 

- Mikä on motivaatiosi tohtorin tutkinnon suorittamiseen ja väitöskirjatyön tekemiseen yleensä ja 

erityisesti tähän tutkimusaiheeseen 

- Kerro myös, miksi haet valitsemaasi tohtoriohjelmaan 

 

 

  

 



Tutkimushankkeen lähtökohdat (max. 2000 merkkiä): 

- Miten hanke liittyy aiempaan tutkimukseen 

- Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat 

 

 

 

  

 



 

Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (max. 2000 merkkiä) 

- Millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan: esittele lyhyesti tutkimuksen hypoteesit tai 

tutkimuskysymykset 

- Minkälaisia tutkimustuloksia tutkimuksesta on odotettavissa ja minkälainen uutuusarvo niillä on 

tutkimusalaa tai aihetta koskevalle tieteelliselle keskustelulle 

- Voit pohtia lyhyesti myös, mikä on tutkimustulosten kiinnostavuus ja mahdollinen sovellettavuus tai 

hyödyntämismahdollisuudet tiedeyhteisön ulkopuolella 

 

  

 



Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tutkimusmenetelmät sekä käytettävä tutkimusaineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa  
(max. 3500 merkkiä)  

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

 

 

  

 



Alustava suunnitelma liittyen aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (max. 1500 merkkiä) 

- Kerro lyhyesti, miten aiot hankkia tutkimuksen mahdollisen aineiston ja kuinka sitä käytät 

- Liittyykö aineiston säilyttämiseen joitakin tietosuojaan tai omistus- ja käyttöoikeuksiin liittyviä 

kysymyksiä 

- Onko aineisto mahdollista avata myös muiden tutkijoiden käyttöön 

 

Eettiset kysymykset (max. 1500 merkkiä) 

- Liittyykö tutkimusaiheeseen, menetelmiin tai aineistoihin eettisiä kysymyksiä (esimerkiksi 

menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin 

suojaaminen), jotka tulisi huomioida 

- Tarvitaanko tutkimukselle eettisen toimikunnan ja/tai eläinkoelautakunnan lausunto tai 

tutkimuslupa 

 

 

 

 



Eläinkokeet 

Tehdäänkö tutkimuksessa eläinkokeita. Alleviivaa oikea vastaus. 

a) Kyllä  

b) Ei          

Laboratorioeläintieteen kurssi ja siihen liittyvä harjoittelu. Alleviivaa oikea vastaus. 

a) Olen suorittanut vaaditun laboratorioeläintieteen kurssin ja siihen liittyvän harjoittelun  

b) Suoritan vaaditun laboratorioeläinlääketieteen kurssin ja siihen liittyvän harjoittelun ennen 

eläinkokeiden aloittamista 

 

Kirjallisuusviitteet 

Tutkimussuunnitelman pääasiallinen kirjallisuus (max. 2500 merkkiä) 

 

 

 

  

 



Toteutus: aikataulu ja rahoitussuunnitelma 

Väitöskirjan muoto: Alleviivaa oikea vastaus:  

a) Artikkeliväitöskirja 

b) Monografia  

Artikkeliväitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi tarkoitetuista 

käsikirjoituksista, jotka käsittelevät samaa ongelmakokonaisuutta, sekä niihin liittyvästä yhteenvedosta, 

jossa esitetään tutkimuksen tausta ja tavoitteet, käytetyt menetelmät ja aineistot, tutkimustulokset sekä 

pohdinta ja johtopäätökset. Monografiaväitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen 

esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon.  

  

Artikkelien julkaisusuunnitelma ja -aikataulu tai monografiaväitöskirjan alustava jäsennys  

(max. 1000 merkkiä) 

Tutkimustyön alustava aikataulu (max. 2000 merkkiä) 

  

 

 



Rahoitussuunnitelma (max. 1000 merkkiä) 

- Suunniteltu rahoitus, mukaan lukien tähän mennessä tähän tutkimukseen saatu  

ja haettu merkittävä rahoitus 

Tutkielmasta valmiina arviolta 0-100% (max. 20 merkkiä) 

 

 

Arvioitu väittelyvuosi (max. 20 merkkiä) 

 

 

 

Kielitaito ja väitöskirjan kieli 

Väitöskirjan kieli (max. 20 merkkiä) 

 

 

Mahdollisesti muu väitöskirjan teossa tarvittava kielitaito (max 100 merkkiä) 

 

 

 

 

 

 

 

 


