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MET, tutkimussuunnitelman kirjoitusohje 
 

Opiskeluoikeuden hakemisen yhteydessä esitetään tutkimussuunnitelma (3-5 sivua). Suunnitelman tulee olla 
työn ohjaajien ja seurantaryhmän hyväksymä. Tutkimussuunnitelma on laadittava niin, että se koskee koko väi-
töskirjatyötä/lisensiaatintyötä. Jos väitöskirjatyön aihe tai toteuttamistapa (esim. osajulkaisuihin perustuvasta 
monografiaksi) muuttuvat oleellisesti, on laadittava uusi suunnitelma, joka on esitettävä tohtoriohjelman ohjaus-
ryhmälle hyväksyttäväksi. 
 
Alla on kuvattu tutkimussuunnitelman ohjeellinen rakenne. Suunnitelman voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. 

1. Hakijan nimi 
2. Tutkimuksen nimi (sekä suomen että englanninkielisenä) 
3. Tutkimuksen tausta ja ongelmat 

• Sisältää lyhyen tiivistelmän tutkimuksen taustasta oleellisine kirjallisuusviitteineen. 

4. Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys 

• Sisältää tavoitteet ytimekkäästi (esim. yleistavoite ja yksilöidyt tavoitteet). Sisältää myös lyhyen ku-
vauksen tutkimuksen merkityksestä ja vaikutuksista. 

5. Aineisto ja menetelmät 

• sisältää soveltuvin osin yleiskuvauksen käytettävistä menetelmistä, materiaalista ja koejärjestelyistä 
sekä koe-eläimistä, potilasaineistoista ja tilastoista 

• menetelmävalinnat on perusteltava 

• menetelmien kuvauksen tulee sisältää periaate, ei teknisiä yksityiskohtia 

    Lääketieteen töissä tulee kuvata: 

• potilaiden/tutkimushenkilöiden määrä ja valintakriteerit 

• käytettävät tietolähteet (esim. mittaukset, sairauskertomukset, rekisterit) ja keruutapa (prospektiivi-

nen, retrospektiivinen) 

• analyysissä käytettävät muuttujat: päävastemuuttuja, selittävät tekijät, sekoittavat tekijät 

• otoskoko ja sen perustelu, mieluiten tilastollinen voimalaskelma ja vastetapahtumien odotettu määrä 

tai vastesuureen odotettu jakauma sekä biologisesti/kliinisesti/kansanterveydellisesti merkittävän 

eronsuuruus 

• tilastollinen käsittely (tilastolliset menetelmät, satunnaistaminen, luotettavuus, ryhmien koot jne.) 

• laadullisen tutkimuksen osalta noudatetaan kyseisen metodologian periaatteita 

• mikäli työhön liittyy koe-eläinten käyttö, se tulee kuvata ja perustella 

 
6. Tutkimuksen toteutus 

• Tutkimuksen muoto (monografia vai osajulkaisuihin perustuva). Mahdollisten osatöiden jaottelu ja 
kysymyksenasettelun/sisällön kuvaus. 

7. Tutkimuksen tekopaikka, tutkimusryhmä ja vastuuohjaaja/ohjaajat 
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8. Tutkimuksen aikataulu 

• Kuvataan tutkimuksen eri vaiheiden/osatöiden aikataulu ja julkaisusuunnitelma. 

9. Eettiset näkökohdat 

• Kuvataan tutkimuksessa mahdollisesti huomioitavat eettiset näkökohdat ja arvioidaan, tarvitaanko eetti-
sen toimikunnanlausunto/koe-eläinlupa. 

10. Kirjallisuusviitteet 

• Alan keskeiset kirjallisuusviitteet väitöskirjaohjeiden mukaisesti. Viiteluettelon tulee olla kattava ja moni-
puolinen. 

 
 
 
 


