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Hanke-esityksen teko-ohje vuodelle 2005

Hanke-esityksessä on pyrittävä tiiviiseen, selkeään ja konkreettiseen esitystapaan. Täydentäviä
tietoja voidaan antaa liitteillä. Useampivuotisen hankkeen hanke-esitykseen liitetään alustava
vuosiraportti kuluvalta vuodelta.

HANKE-ESITYS
Hanke-esityksessä on noudatettava seuraavaa jäsentelyä:

1. TUTKIMUSAIHE

1.1 Tausta
Mihin ydinjätehuollon ongelmaan tutkimuksella haetaan selvyyttä. Tutkimuksen tekninen tai muu
yleinen lähtökohta ja mahdollisten esiselvitysten tulokset suppeasti.

Yhteydet aiheeseen liittyvään muuhun toimintaan Suomessa ja ulkomailla. 

1.2 Tekniset tavoitteet
Konkreettiset tavoitteet ja tulokset, joihin tutkimuksessa hakemusvuonna pyritään. 

1.3 Tulosten hyödyntäminen
Tutkimustulosten soveltamisalue ja -tapa sekä hyväksikäyttäjät.

Arvio aikavälistä, jonka kuluttua tuloksia voidaan soveltaa.

2. TYÖSUUNNITELMA

� vuotta 2005 koskeva yksityiskohtainen suunnitelma,

� tutkimussuunnitelma on hyvä esittää selkeästi osakokonaisuuksiin jaettuna,

� selostus tutkimustyön sisällöstä, käytettävistä tutkimusmenetelmistä ja tarvittavista resursseista
(tässä lähinnä työpanokset),

� raportointisuunnitelma (luettelo suunnitelluista julkaisuista: tieteelliset artikkelit,
konferenssiesitelmät, työraportit, opinnäytteet, lehtikirjoitukset ja muut mahdolliset julkaisut) ja
soveltuvilta osin myös luettelo hankkeen mahdollisista muista odotettavista "tuotteista", kuten
tietokoneohjelmat, tietokannat sekä koe- ja mittauslaitteistot ja –menetelmät, 

� yhteenveto hankkeen keskeisimmistä odotettavissa olevista tuloksista. KYT-osavuosikatsauksissa
seurataan hankkeen edistymistä näiden ilmoitettujen osatavoitteiden edistymisen kautta,

� yksityiskohtainen hankesuunnitelma tai osahankesuunnitelmat voidaan tarvittaessa esittää erillisi-
ssä liitteissä.

3. HANKKEEN AIKATAULU
Useampivuotisten laajojen hankkeiden osalta on hyödyllistä esittää kokonaisselvitys, josta ilmenevät
olennaiset hankkeen tapahtumat ja välitavoitteet.

4. HANKKEEN ORGANISAATIO
Todetaan, että hanke tullaan toteuttamaan vuonna 2005 osana Kansallista ydinjätehuollon
tutkimusohjelmaa (KYT). 

Mainitaan hankepäällikkö sekä yhteishankkeissa päävastuullinen tutkimusyksikkö ja mahdolliset yh-
teistyökumppanit. 



Arvio eri henkilöiden käyttämästä työajasta sekä todetaan lisäksi eri osakokonaisuuksien vastuu-
henkilöt.

5. KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA (erillinen lomake)
Kustannusarvio esitetään osahankkeittain eriteltynä seuraavasti:

a) Palkkaus (henkilösivukuluineen)

b) Yleiskustannukset

c) Koneet ja laitteet 

d) Tarvikkeet

e) Vieraat työt ja palvelut ja osallistumismaksut

f) Koti ja ulkomaan matkat

g) Muut kustannukset: Mainittuihin ryhmiin kuulumattomat välittömät kustannukset. 

Rahoitussuunnitelmassa esitetään yksityiskohtainen selvitys kokonaiskustannusten rahoituksesta
rahoituslähteittäin. Tutkimusyksiköiden oma budjettirahoitus on myös eriteltävä.

ALUSTAVA VUOSIRAPORTTI (useampivuotinen hanke)

Alustava lyhyt kertomus hankkeen toiminnasta vuonna 2004. Vuoden 2004 hanke-esityksessä
esitettyjen tärkeimpien tavoitteiden odotettavissa oleva toteutuminen on oltava pääteltävissä. Tarvitta-
essa selitys mahdollisista olennaisista poikkeamista toimintasuunnitelmasta (mm. jos raportointi on
uhkaamassa jäädä suunniteltua olennaisesti suppeammaksi !)

Alustava vuosiraportti liitetään useampivuotisen hankkeen hanke-esitykseen. Alustava vuosiraportti
täydennetään 28.2.2005 mennessä; lopullinen vuosiraportti on hankkeen loppulaskun liite (ks. KYTin
sopimusehdot). Loppulasku toimitetaan VYR:lle 28.2.2005 mennessä. Tästä syystä on jo tässä vai-
heessa tähdättävä yhtenäiseen jäsentelyyn:

1. HANKKEEN TULOKSET
sisällöllinen raportti osahankkeittain tarkastellen tavoitteiden saavuttamista

2. TYÖPANOS JA KUSTANNUKSET
alustavat tiedot tähän (lopulliset tiedot lopulliseen vuosikertomukseen)

3. JULKAISUT

3.1 Tieteelliset artikkelit ja konferenssiesitelmät
3.2 Työraportit
3.3 Opinnäytteet
3.4 Lehtikirjoitukset ja muut mahdolliset julkaisut

4. MATKAT

MUUT LIITTEET
Hanke-esitykseen voidaan liittää lisäksi muita tarpeelliseksi katsottuja liitteitä.


