
 

OHJEITA LOUNAISSUOMALAISTEN SYÖPÄJÄRJESTÖJEN 

RAHASTOISTA VUONNA 2019 APURAHAA HAKEVILLE  
  

 

Yleistä  

 

Apurahahakemus tehdään Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen hakemuslomakkeelle. 

Hakemuslomake ja -ohjeet löytyvät Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen kotisivuilta 

osoitteesta www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/osallistu/apurahat. Lomake on saatavissa myös 

asiamies Ville Viitaselta (ville.viitanen@lssy.fi). Hän antaa tarvittaessa lisätietoja apurahoja 

koskeviin kysymyksiin. Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse rahastojen hoitokuntien 

sihteeri Ville Viitaselle (ville.viitanen@lssy.fi) viimeistään 31.8.2019. Tutkimussuunnitelman 

rakenteen ja liitteiden tulee noudattaa Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen yleisiä sekä 

hakukaavakkeessa mainittuja ohjeita.   

 

Apurahahakemukset luokitellaan seuraavasti:  

 

• yksivuotinen apuraha-anomus  

• kolmivuotinen apuraha-anomus  

• väitöskirja-apuraha 

• matka-apurahat  

 

Tutkimusapuraha myönnetään vain vuodeksi kerrallaan lukuun ottamatta erillisellä lomakkeella 

haettavaa kolmivuotista tutkimusapurahaa. Kullekin tutkimusryhmälle voidaan myöntää vain 

yksi tutkimusapuraha. Tämä ei koske väitöskirja-apurahoja, jotka haetaan erillisillä 

hakemuksilla. Laajoja tutkimushankkeita toteuttavia tutkimusryhmiä pyydetään huomioimaan 

kolmivuotisen tutkimusapurahan mahdollisuus. Hakijalle ei myönnetä samanaikaisesti sekä 

tutkimus- että matka-apurahaa. 

 

Jokaisesta apurahasta on tehtävä erillinen hakemus. Käsittelyn yhteydessä otetaan huomioon 

hakijan Suomen Syöpäsäätiöltä mahdollisesti saamat apurahat kyseisenä vuonna.    

 

Apurahat jaetaan 12.12.2019 Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa pidettävässä 

Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän tilaisuudessa, johon apurahan saajien toivotaan 

tulevan vastaanottamaan heille myönnetty apuraha. Mahdollisesta esteestä tulee ilmoittaa 

rahastojen hoitokuntien sihteeri Ville Viitaselle (ville.viitanen@lssy.fi). 

 

 

Tutkimusapurahat  
  

Hakijan tulee vain yhdellä rastilla ilmoittaa hakemuksessaan se tutkimusalue, jolle tutkimus 

painottuu. Alueet ovat: kliininen tutkimus, perustutkimus, epidemiologinen tutkimus, 

psykososiaalinen tutkimus, terveystieteellinen tutkimus, jokin muu.   

  

Tutkimusapurahahakemukseen tarvitaan korkeintaan yhden sivun pituinen tiivistelmä sekä 

suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman 

maksimipituus saa olla enintään 4 sivua sisältäen kirjallisuusviitteet (käyttäen normaalikokoisia 

kirjaimia, 12 merkkiä / tuuma, rivinväli 1,5). Hakemuksessa tulee olla eettisen toimikunnan ja/tai 

eläinkoelautakunnan lupanumerot ja myöntöpäivämäärät. 

http://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/osallistu/apurahat
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Liitteiksi hakemukseen laitetaan  

 

1. julkaisuluettelo 5 vuoden ajalta. Julkaisuluetteloon merkitään tutkimushankkeen kannalta 5 

tärkeintä julkaisua.  

2. korkeintaan yksisivuinen CV, josta ilmenee koti- ja ulkomainen koulutus. Mahdollinen 

tutkijakoulutus tulee mainita erikseen. Lisäksi mainitaan sekä ohjatut ja/tai ohjauksessa 

olevat väitöskirjat.  

3. Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen rahastoista kolmen vuoden sisällä apurahan saaneilta 

pyydetään 1 sivun selvitys, josta ilmenee, mitä Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen 

rahastojen aikaisemmalla rahoituksella on saatu aikaan.   

 

 

Tutkimussuunnitelma jaotellaan seuraavasti:  

 

 Tiivistelmä (hakemuksessa) 

 Tutkimuksen tarkoitus, tausta ja tavoitteet  

 Tämän osan loppuun luetellaan yksityiskohtaiset tavoitteet numeroiden.  

 Tutkimuksen merkitys  

 Oman tutkimushankkeen suhteuttaminen muuhun tutkimukseen/tutkimuksen 

taustaa.  

 Tutkimuksen merkitys syöpätautien diagnostiikalle, hoidolle ja tutkimukselle. 

Hakemuksessa on kuvattava selkeästi, miten hankkeen syöpärelevanssi ilmenee.  

 Tutkimuksen tähänastinen edistyminen  

 Tähän kohtaan voidaan myös liittää omia alustavia tuloksia, joita ei ole vielä 

julkaistu. Lisäksi tähän luetellaan tutkimuksen viisi merkittävintä saavutusta 

syöväntutkimuksen kannalta (kukin korkeintaan kahdella lauseella).  

 Tutkimuksen suoritus, realistisuuden (myös ajallisen) arviointi  

 Lähestymistavat, käytettävät aineistot ja menetelmät.  

- Tutkimusaineisto kuvataan tarkasti: määrät, valintakriteerit, mahdollinen 

valikoituneisuus, kaltaistuskriteerit, randomisaation periaatteet jne.  

- Erilaisten kliinisten, psykososiaalisten jne. parametrien määritelmät, 

mittaaminen tai poimiminen kuvataan asianmukaisesti.  

- Havaintoaineiston jatkoanalyysit kuvataan siinä laajuudessa, että sen 

perusteella pystytään arvioimaan, onko hankkeen pohjalta mahdollista 

saada vastaus ongelmanasettelussa esitettyihin spesifisiin kysymyksiin. 

Tutkimuksen realistisuuden arvioinnin kannalta tämä on keskeinen kohta.  

 Kustannusarvio: tutkimusympäristö ja laitteet  

 Tässä kuvataan tutkimuksen suorituspaikan resurssit ja laitteiden saatavuus. 

Mikäli tutkimus suoritetaan yhteistyönä, yhteistyön laatu kuvataan tässä.  

 Eettiset kysymykset  

 Potilaat  

 Selkärankaiset eläimet  

 Kirjallisuusviitteet  

 

Tutkimusapurahan saaja voi käyttää osan apurahasta kokousmatkoihin edellyttäen, että ne on 

mainittu jo hakemuksessa.  
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Ulkomailla tehtävä tutkimus ja jatko-opiskelu 

 

Pääasiassa tuetaan kotimaassa, erityisesti Lounais-Suomessa tapahtuvaa tutkimusta. Päätös 

ulkomailla tehtävän tutkimustyön tukemisesta tehdään tapauskohtaisesti.  

  

Ulkomaista tutkimustyötä varten apurahaa hakevan tulee antaa selvitys muusta kyseiseen 

projektiin liittyvästä koti- ja/tai ulkomaisesta rahoituksesta.  

  

Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mitä ulkomailla tapahtuvan projektin puitteissa aiotaan tehdä. 

Lisäksi tulee olla liitteenä kirjallinen kutsu/sopimus vastaanottavalta taholta. 

  

 

 

Väitöskirja-apurahat  
 

Hakemuksen tulee olla väitöskirjatyöntekijän kirjoittama, ja väitöskirja-apurahan voi saada vain 

kerran. Apurahan saaminen edellyttää, että hakijalla on ainakin yksi väitöskirjaan tuleva 

osatyö, joka on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi (submitted ei riitä).  

 

Monografiaväitöskirjan tekijän on selvitettävä, miten työ on edistynyt. 

 

Mikäli väitöskirja sisältää julkaisuja, joissa kahdella tutkijalla on samanarvoinen työpanos, 

hakemuksesta tule käydä ilmi, mikä/mitkä yhteisjulkaisut ovat tulossa hakijan väitöskirjaan.  

 

Vuonna 2019 myönnettävän väitöskirja-apurahan suuruus on 4 000 euroa. 

 

Apurahaa ei myönnetä, mikäli väitöskirja on hyväksytty julkaistavaksi apurahojen hakuajan 

päättymiseen mennessä.  

  

 

Hakemusten käsittely  

  

Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen rahastojen hoitokuntien yhteinen kokous kokoontuu 

vuosittain marraskuussa päättämään apurahalautakunnan ehdotuksen pohjalta myönnettävistä 

apurahoista. Apurahat jaetaan 12.12.2019 Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän 

tilaisuudessa Meri-Karinassa. 

  

Apurahojen arvioinnissa noudatetaan Syöpäjärjestöjen hyväksymää jääviyssäännöstöä.  

  

 

Hakemuksen hylkääminen  

  

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Myöskään ohjeista poikkeavalla tavalla 

täytettyjä hakulomakkeita ei käsitellä. Apurahan saamisen ehtona on, että tutkija on raportoinut 

ja tilittänyt aikaisemmat apurahansa ohjeiden mukaisesti. 

  

Tilittämätön apuraha voidaan vaatia palautettavaksi Lounaissuomalaisille Syöpäjärjestöille.  
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Apurahan saajan sosiaaliturva ja ilmoittamisvelvollisuus  

  

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen ottamaan itselleen vakuutuksen, jos hän 

työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta ja apurahan määrä on 

vähintään 1 300 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 900 euroa (vuoden 2019 tasossa).  

  

Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt ilmoittavat Melalle kaikki yli 1 300 euron apurahat, joilla 

apurahan saaja on ilmoittanut työskentelevänsä apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) 

kuukautta. Apurahansaajan on itse otettava yhteyttä Melaan (puhelin 020 630 0500, 

www.mela.fi) vakuutuksen ottamiseksi.  

   

Erityisesti tämä koskee väitöskirja-apurahan saajia ja tutkimusryhmän johtajia, jotka ovat 

budjetoineet apurahaa itselleen. Myös tutkimusryhmässä työskentelevät, joille tutkimusryhmän 

johtaja maksaa saamastaan apurahasta apurahaa vähintään 1 300 euroa ja tutkimustyö kestää 

yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk on ilmoitettava Melaan. Tällöin ilmoitusvelvollisuus on 

tutkimusryhmän johtajalla.  

   

 

Ilmoitus apurahasta verottajalle  

  

Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt ilmoittavat maksamansa apurahan euromäärän ja apurahan 

saajan henkilötiedot verottajalle. Mikäli apurahan saaja vastaavasti maksaa tutkimusryhmän 

jäsenille tutkimusstipendejä tai apurahoja, hänen tulee ilmoittaa maksetut summat ja saajien 

henkilötiedot verottajalle.  

  

Hakemuksessa on mainittava kaikki ne tutkimusryhmän jäsenet, joille on tarkoitus maksaa 

henkilökohtaista apurahaa. Tutkimusryhmän jäseniä ovat ne henkilöt, jotka osallistuvat tulosten 

julkaisemiseen. Avustavaan henkilökuntaan kuuluvat henkilöt (esim. tutkimus- ja/tai 

laboratoriohoitaja) voidaan ilmoittaa virkanimikkeellä.  

  

 

Apurahojen maksaminen ja tilitys  

  

Tutkimusapurahat maksetaan ensisijaisesti tutkimuksen suorituspaikan tilille tai tutkijan 

ilmoittamalle tilille myöntämisvuoden joulukuussa. Matka- ja väitöskirja-apuraha voidaan 

maksaa saajan omalle tilille. Tilitys yksivuotisen apurahan käytöstä tehdään viimeistään kahden 

vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Kolmivuotiset apurahat maksetaan ja tilitetään 

apurahaohjeessa ilmoitetun käytännön mukaan. Tilityksessä tulee mainita kaikki ne 

tutkimusryhmän ja apuhenkilökunnan jäsenet, jotka ovat saaneet henkilökohtaista apurahaa.  

 

Tilitys tositteineen annetaan riippumatta siitä, onko koko apuraha jo käytetty. Mikäli tutkijan 

tilillä on käyttämätöntä apurahaa ja tutkimus jatkuu, annetaan tilittämättä jääneestä erästä 

selvitys, ja samalla hakijan tulee tehdä ehdotus suunnitelmasta käyttämättömän apurahan osalta. 

 

 

http://www.mela.fi/
http://www.mela.fi/

