
Hammaslääkäriyhdistys Diasteema ry, apurahatoimikunta, tutkimuksen arviointilomake  

(kiitollisuudella Hammaslääkäriseura Apollonian vastaavaa mukaillen) 

Hakija 
 
Tutkimusaihe 
 

 

 Kyllä/Ei 
Olen jäävi arvioimaan tätä hakemusta  
Hakemus on ohjeen mukainen  
Tutkimuksen aikataulu on määritelty ja realistinen  
Tutkimuksella on eettisen toimikunnan hyväksyntä  
Tutkimuksella on lupa tarvittavien rekisteritietojen hyödyntämiseen  

 
  Pist. 0-5 
1. Tutkimuskysymys / työhypoteesi on perusteltu ja selkeästi esitetty?  
2. Kuinka hyvin aihealueen aiempaan tutkimustietoon on perehdytty?  
3. Kuinka hyvin tutkimusasetelma* sopii tutkimuskysymykseen vastaamiseen?  
4. Havaintoyksikköjä on riittävästi ja niiden lukumäärä on perusteltu?  
5. Kuinka hyvin tutkimusmenetelmät** sopivat aiottuun tarkoitukseen?  
6. Kuinka hyvin tilastolliset menetelmät*** sopivat aiottuun tarkoitukseen?  
7. Kuinka hyvin hakijan tiedot ja taidot riittävät tutkimuksen toteuttamiseen?  
8. Missä määrin hakijan saatavilla on tarvittaessa ohjausta tai asiantuntija-apua?  
9. Kuinka selkeä rooli hakijalla on tutkimushankkeessa?  
10. Kuinka tuloksellinen hakija on ollut suhteessa aiempaan rahoitukseen?  
11. Mikä on anotun apurahan merkitys tutkimuksen edistymiselle?  
12. Tutkimus on tarpeellinen ja merkittävä?  
13. Yleisarvio hakemuksesta (huom. 0-10 pistettä)  
 Yhteispisteet  

 
Hankkeeseen liittyy seikkoja, joista on syytä keskustella toimikunnassa yllä olevan 
pisteytyksen lisäksi (Kyllä / Ei) 

 

 
Kommentteja: 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Eri alojen tutkimuksissa asetelman kuvauksessa tarvittavat asiat painottuvat eri tavoin. Esimerkiksi kliinisepidemiologisen syy-
seuraus -tutkimuksen asetelman kuvauksesta tulee ilmetä ainakin: 1) Miten ehdokkaat tutkittaviksi rekrytoidaan, 2) Mitkä ovat 
sisäänpääsy- ja poissulkukriteerit, 3) Millä perusteella vertailtavat ryhmät muodostetaan ja 4) Mitä ilmiö(i)tä ryhmien välillä 
vertaillaan? 
**Tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan tässä menetelmiä, joilla havaintoyksiköitä havainnoidaan ja joilla havainnot muunnetaan 
havaintoaineistoksi. 
***Onko esim. analyysistrategiassa varauduttu sekoittuneisuuden hallintaan?  
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