(English below)

Suomen katalyysiseuran kuudes väitöskirjapalkinto
Hakuaika 31.1.2022-13.2.2022
Suomen Katalyysiseura julistaa haettavaksi väitöskirjapalkinnon, joka annetaan suomalaisessa
yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa hyväksytystä innovatiivisesta ja tieteellisesti korkeatasoisesta
väitöskirjasta. Väitöskirjapalkinnon tarkoituksena on edistää suomalaisen katalyysitutkimuksen
näkyvyyttä ja tunnettuutta. Palkinto kattaa kaikki katalyysin osa-alueet: heterogeeninen,
homogeeninen ja biokatalyysi. Palkinnon suuruus on 2000 euroa.
Väitöskirjapalkinto myönnetään joka kolmas vuosi, ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna
2007. Aikaisemmat palkinnonsaajat ovat: 2007 David Kubicka (ÅA), 2010 Pasi Virtanen (ÅA),
2013 Viljami Pore (HY), 2016 Marko Melander (Aalto) ja 2019 Sakari Tuokko (JY).
Väitöskirjan tulee olla valmistunut hakuaikaa edeltävän kolmen vuoden aikana (1.1.2019–
31.12.2021) ja sen on oltava väitöstilaisuudessa hyväksytty viimeistään 31.12.2021.
Väitöspalkintoa myönnettäessä huomioidaan seuraavat seikat: väitöskirjan tieteellinen taso ja
arvosana, tutkimustyön uutuusarvo, sekä tutkimusaiheen ajankohtaisuus. Erityisesti halutaan suosia
töitä, joiden tulokset on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi korkeatasoisissa kansainvälisissä
julkaisusarjoissa. Työ voi olla perus- tai soveltavaa tutkimusta. Palkinnon saaja voi olla
suomalaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa väitellyt suomalainen tai ulkomaalainen tutkija.
Palkinnon saajalla ei ole ikärajaa.
Palkintoehdotuksia voivat tehdä yksittäiset tutkijat tai tutkimusyhteisöt, ei kuitenkaan väitöstyön
tekijä itse. Ehdotukseen tulee liittää väitöskirja, sekä vastaväittäjien ja ennakkotarkastajien
lausunnot.
Palkintoehdotukset osoitetaan Suomen Katalyysiseuralle. Seuran hallitus suorittaa alkukarsinnan ja
valitsee parhaat työt finaaliin lähetettäväksi yhdelle ulkopuoliselle asiantuntijalle, joka valitsee
palkinnon saajan. Seuran hallitus nimeää ko. asiantuntijan, joka ei ole suomalaisen tiedeyhteisön
jäsen. Finaaliin päässeille väitöskirjoille annetaan kunniamaininta.
Palkintoehdotukset pitää toimittaa sähköpostilla Suomen katalyysiseuran puheenjohtajalle
(mika.huuhtanen@oulu.fi) ja sihteerille (niko.heikkinen@vtt.fi).

Ystävällisin terveisin,
Mika Huuhtanen
Puheenjohtaja, Suomen Katalyysiseura

The sixth Doctoral thesis award of the Finnish Catalysis Society
Application period January 31st, 2022 – February 13th, 2022
The Finnish Catalysis Society invites nominations for the Best Doctoral Thesis Award, which is
given to an innovative and high quality Doctoral Thesis accepted in a Finnish university or research
institute. The purpose of the award is to increase the visibility of the Finnish catalysis research. The
award covers all aspects of catalysis: heterogeneous, homogeneous and biocatalysis. The award is
worth 2000 €.
The award is given every third year and was given for the first time in 2007. The award has been
granted in 2007 to David Kubicka (ÅAU), 2010 to Pasi Virtanen (ÅAU), 2013 to Viljami Pore
(HU), 2016 to Marko Melander (Aalto) and 2019 to Sakari Tuokko (JyU).
The nominated thesis must have been finalized during the three years preceding the application
period (between January 1, 2019 and December 31, 2021) and it must have been accepted in a
public defense no later than December 31, 2021.
The following points will be considered when choosing the winner: scientific quality and mark of
the thesis, novelty of the research and topicality of the research area. Especially those works, which
have results that have been published or have been accepted for publication in high-quality
international journals, will be favored. The work can be of fundamental or of applied nature. The
receiver of the award can be Finnish or foreign researcher who has defended his/her doctoral thesis
in a Finnish University. There is no age limit for the award receiver.
Candidates for the award may be nominated by individual researchers or by research groups, but not
by the candidate him/herself. The suggestion must include the doctoral thesis and statements by the
opponent and the pre-examiners. The nominations are addressed to the Finnish Catalysis Society.
The board of the Society will make a preliminary selection and choose the final candidates to be
sent to an external expert who will choose the winner of the award. The board of the Society will
nominate this expert who is not a member of the Finnish science community. An honorable mention
will be given to all theses that have reached the final.
Suggestions for the candidates can be sent via e-mail to the Chairman (mika.huuhtanen@oulu.fi)
and Secretary (niko.heikkinen@vtt.fi) of the Board of the Finnish Catalysis Society.

Best greetings,
Mika Huuhtanen
Chair of the Finnish Catalysis Society

