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Vierailevien tutkijoiden ohjelma
Tausta ja tavoite

Siirtolaisuusinstituutissa on palkkasuhteisten työntekijöiden ja
harjoittelijoiden lisäksi ollut jo kauan siihen liitännäisiä tutkijoita
verkostotutkija ja Migration Fellow -nimikkeillä. Tehtävään on
haettu omalla lomakkeella ja useat verkostotutkijoista ovat olleet aktiivisia suhteessaan instituuttiin. Heidän tutkimuksiaan ja
muita kirjoituksia on julkaistu Siirtolaisuusinstituutissa ja jotkut
heistä ovat aktiivisesti ottaneet osaa instituutin toimintaan. Osa
heistä on kuitenkin jäänyt etäisiksi.
Uusimalla liitännäisten tutkijoiden ohjelman haluamme nostaa
liitännäisten tutkijoiden profiilia ja tehdä näistä suhteista määräaikaisia.
Onnistuessaan vierailevien tutkijoiden ohjelmalla voidaan vahvistaa instituutin profiilia ja luoda pitkäaikaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Kuvaus

Siirtolaisuusinstituutti vastaanottaa hakemuksia Suomesta ja ulkomailta vieraileviksi tutkijoiksi. Vierailevan tutkijan asema on
hyvä keino verkostoitua Siirtolaisuusinstituutin työntekijöiden
kanssa, hyödyntää instituutin aineistoja ja olla mukana kehittämässä suomalaista alan tutkimusta.
Vierailevaksi tutkijaksi voidaan hyväksyä muissa korkeakouluissa,
tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa työskenteleviä henkilöitä ja
tohtorikoulutettavia sekä itsenäisiä hakijoita, joiden työ tai opinnot liittyvät instituutin toimialaan.
Instituutti voi tukea taloudellisesti vierailevien tutkijoiden työtä
esimerkiksi aineiston hankinnan osalta. Hakemukset käsitellään
tapauskohtaisesti ja tuki myönnetään toteutuneita kuluja ja niiden dokumentointia (esim. kuitit) vastaan. Mahdollinen tuki on
sovittava etukäteen tutkimusjohtajan kanssa.
Vieraileva tutkija voi toimia joko instituutin tiloissa tai muualla,
ja yhteistyön kesto voi vaihdella viikoista jopa vuosiin.

Nimike eri kielillä

Ruotsi: gästforskare
Englanti: Visiting Fellow
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Vieraileva tutkija (toimipiste muualla)
Mikäli tekee tutkimusta ja opintoja Siirtolaisuusinstituutin toimialaan liittyen, niin vierailevan tutkijan statusta on mahdollista
hakea, vaikka työskentelisi päätoimisesti muualla. Esimerkiksi ulkosuomalaisuuden tutkijoille Siirtolaisuusinstituutti on hyvä keino
ylläpitää yhteyttä alan tutkijayhteisöön.
Muualla työskenteleviin vieraileviin tutkijoihimme haluamme
luoda pitkäkestoisia suhteita yhteisten tutkimusintressien kautta.
Täten vierailevan tutkijan asema voi olla jatkoa jo olemassa olevalle tutkimusyhteistyölle tai että tämä mahdollistuu uuden yhteistyön avulla.
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan tukemaan muualla toimivien
vierailevien tutkijoiden säännöllistä osallistumista toimintaamme
esimerkiksi videoyhteyden tai paikan päällä tapahtuvien vierailujen kautta.
Muualla työskenteleville vieraileville tutkijoille ei myönnetä instituutin sähköpostiosoitetta.

Vieraileva tutkija (toimipiste Siirtolaisuusinstituutissa)
Siirtolaisuusinstituutin tiloissa olevat vierailevat tutkijat tulevat
osaksi työyhteisöämme. Tarjoamme työtilan tavanomaisin toimistopalveluin, kuten tulostus- ja postitusmahdollisuuden. Lisäksi
paikan päällä olevat vierailevat tutkijat saavat käyttöönsä instituutin sähköpostiosoitteen ja oikeuden tietoverkkomme käyttöön.
Toivomme vierailevien tutkijoiden esittelevän omaa työtään instituutissa ja muutoinkin osallistuvan toimintaamme. Vierailevien
tutkijoiden oletetaan osallistuvan säännölliseen tutkijaseminaariimme.
Vierailut instituutissa ovat kestoltaan eri mittaisia. Mahdollistamme niin viikon mittaiset tutkijavierailut kuin useita vuosia
kestävät apurahatutkijoiden väitöshankkeet.
Vierailun aikana valmistelluissa julkaisuissa tulee Siirtolaisuusinstituutti mainita ja julkaisut raportoidaan myös osana Siirtolaisuusinstituutin toimintaa.
Vieraileva tutkija ei ole Siirtolaisuusinstituutin puolesta vakuutettu eikä sen työterveyshuollon piirissä. Tutkija huolehtii itse
tarvittavista vakuutuksista.

Apurahatutkijoilta, joiden apurahaan sisältyy yleiskustannusosuus, Siirtolaisuusinstituutti laskuttaa sen apurahan saajalta tai
rahoittajalta rahoituspäätöksen mukaisesti.

Muu vierailija (työpiste Siirtolaisuusinstituutissa)
Siirtolaisuusinstituutissa on mahdollista vierailla myös muutoin
kuin tutkijana. Meillä on vuosien saatossa käynyt useita kansainvälisiä opiskelijoita ja muita vierailijoita. Muiden vierailijoiden
osalta käytännöt ovat soveltuvin osin samat kuin Siirtolaisuusinstituutissa vierailevilla tutkijoilla.

Hakeminen
Vierailevien tutkijoiden valinnassa painottuu yhteistyön laatu ja
merkitys Siirtolaisuusinstituutin kannalta. Vierailevan tutkijan
asema myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan, mutta sitä on
mahdollista pidentää sopimuksen mukaan.
Hakemukset vastaanottaa Siirtolaisuusinstituutin tutkimusjohtaja
ja päätöksen hyväksynnästä tekee Siirtolaisuusinstituutin johtoryhmä. Pyrimme tekemään asiaa koskevat päätökset kuukauden
kuluessa.
Ennen hakemuksen jättämistä suosittelemme olemaan yhteydessä instituutin tutkimusjohtajaan. Mahdolliseen jatkohakemukseen riittää vapaamuotoinen perustelu, joka lähetetään sähköpostitse tutkimusjohtajalle. Pyydämme tarvittaessa asiaa koskevia lisäselvityksiä. Muutoin päätösprosessi on kuten edellä.
Kaikki instituutin tutkijat sitoutuvat noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, kuten ne on tutkimuseettisen neuvottelukunnan
toimesta määritelty (LINKKI: http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje).
Vieraileva tutkija ei ole palvelussuhteessa Siirtolaisuusinstituuttiin.
Vierailevien tutkijoiden ja Siirtolaisuusinstituutin välillä allekirjoitetaan erillinen sopimus.

