OHJEITA LOUNAISSUOMALAISTEN SYÖPÄJÄRJESTÖJEN
RAHASTOISTA VUONNA 2018 APURAHAA HAKEVILLE
Yleistä
Apurahahakemus tehdään Lounaissuomalaisen Syöpäjärjestöjen hakemuslomakkeelle sekä
sähköisessä muodossa että 13 kappaleena, yksi alkuperäinen ja 12 kopiota (myös liitteistä).
Hakemuslomake tulee täyttää kokonaan ja käyttää liitteitä vain täydentämään sitä. Hakemukset
liitteineen tulee nitoa valmiiksi nipuiksi.
Hakemuslomake ja -ohjeet löytyvät internetistä osoitteesta www.lssy.fi/yhdistys/tieteellinentutkimus/apurahat
Rahastojen hoitokuntien sihteeri Ville Viitaselle (ville.viitanen@lssy.fi) osoitettu sähköinen hakemus (ilman liitteitä, mutta huolellisesti täytettynä) tulee olla perillä 31.8.2018 kello 16.00
mennessä. Hakemukset (13 kpl) liitteineen lähetetään osoitteella Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku. hakemuskuoreen merkintä ”Apuraha 2018”. Näiden hakemusten tulee olla perillä viikon sisällä määräajan
umpeuduttua.
Samanaikaisesti hakijalle ei myönnetä sekä tutkimus- että matka-apurahaa.
Tutkimusapurahat
Apuraha myönnetään vain vuodeksi kerrallaan. Tuettaessa useita vuosia kestävää tutkimustyötä vaaditaan jokaisena vuonna apurahahakemus. Apurahan saaminen yhtenä vuonna ei
tarkoita sitä, että mahdollisuus uuteen apurahaan olisi seuraavana vuonna suurempi kuin muilla hakijoilla.
Jokaisesta apurahasta on tehtävä erillinen hakemus. Esim. projekti- ja väitöskirja-apuraha on
haettava eri lomakkeella.
Hakemuksessa mainittava kaikki ne tutkimusryhmän jäsenet, joille on tarkoitus maksaa henkilökohtaista apurahaa. Ryhmän muuttuessa on siitä ilmoitettava apurahan myöntäjälle.
Hakemuksen luokitus ja liitteet
Apurahahakemus luokitellaan seuraavasti:
• Yksivuotinen
• väitöskirja-apuraha
Hakijan tulee vain yhdellä rastilla ilmoittaa hakemuksessaan se tutkimusalue, jolle tutkimus
painottuu. Alueet ovat: perustutkimus, kliininen tutkimus, epidemiologinen tutkimus, psykososiaalinen tutkimus, jokin muu.
Tutkimusapurahahakemuksen liitteeksi tarvitaan tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua,
käyttäen normaalikokoisia kirjaimia, 12 merkkiä/tuuma, rivinväli 1,5), mahdollinen eettisen toimikunnan lausunto sekä luettelo enintään viisi vuotta vanhoista omista julkaisuista (huom! ei
abstrakteja). Julkaisun tulee siis olla painettu vuonna 2013 tai sen jälkeen. ”In press” kelpaa
julkaisuksi, ”submitted” ei. Hakijaa pyydetään nimeämään ne viisi julkaisua, jotka hänen mielestään parhaiten puhuvat hankkeen puolesta. Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen rahastoista kolmen vuoden sisällä apurahan saaneilta pyydetään lisäsivu, jolla selvitetään, mitä Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen rahastojen aikaisemmalla rahoituksella on saatu aikaan.
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Mukaan tarvitaan lisäksi korkeintaan yksisivuinen elämänkerta, josta ilmenevät koti- ja ulkomainen koulutus sekä ohjatut tai ohjauksessa olevat opinnäytteet.
Erikseen hakevia, saman tutkimusryhmän hakijoita pyydetään ilmoittamaan tästä yhteydestä,
jotta hakemukset voidaan käsitellä yhdessä.
Tutkimussunnitelma jaotellaan seuraavasti:
q Tiivistelmä
q Tutkimuksen tarkoitus, tausta ja tavoitteet
§ Tämän osan lopuksi luetellaan yksityiskohtaiset tavoitteet numeroiden.
q Tutkimuksen merkitys
§ Oman tutkimushankkeen suhteuttaminen muuhun tutkimukseen/tutkimuksen
taustaa.
§ Tutkimuksen merkitys syöpätautien tutkimukselle. Osoitettava, miten syöpärelevanssi ilmenee.
q Tutkimuksen tähänastinen edistyminen
§ Tähän kohtaan voidaan myös liittää omia preliminaarisia tutkimuksia, joita ei ole
vielä julkaistu. Lisäksi tähän luetellaan tutkimuksen viisi merkittävintä saavutusta
syöväntutkimuksen kannalta (kukin korkeintaan kahdella lauseella).
q Tutkimuksen suoritus, realistisuuden (myös ajallisen) arviointi
§ Lähestymistavat, käytettävät aineistot ja menetelmät.
- Tutkimusaineisto kuvataan tarkasti: määrät, valintakriteerit, mahdollinen
valikoituneisuus, samannuskriteerit, randomisaation periaatteet jne. Mukaan on liitettävä arvio tutkimuksen voimakkuudesta (”power”) eli siitä,
missä määrin käytettävä potilas- tai muu aineisto mahdollistaa tutkimushypoteesin mukaiseen päätelmään pääsemisen tai sen hylkäämisen.
- 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.
q Kustannusarvio
q Tutkimusympäristö ja laitteet
§ Tässä kuvataan tutkimuksen suorituspaikan resurssit ja laitteiden saatavuus.
Mikäli tutkimus suoritetaan yhteistyönä, yhteistyön laatu kuvataan tässä.
q Eettiset kysymykset
§ Potilaat
§ Selkärankaiset eläimet
q Kirjallisuusviitteet
§ Tähän kerätään koko tutkimussuunnitelman kirjallisuusviitteet.
Tutkimusapurahan saaja voi käyttää osan apurahasta matkoihin edellyttäen, että ne on mainittu jo hakemuksessa.
Ulkomailla tehtävä tutkimus ja jatko-opiskelu
Pääasiassa tuetaan kotimaassa tapahtuvaa tutkimusta. Päätös ulkomailla tehtävän tutkimustyön tukemisesta tehdään tapauskohtaisesti.
Ulkomaille varoja hakevan on selvitettävä jo siellä valmiiksi sovittu rahoitus.
Hakemuksessa tulee olla erityisesti tietoa siitä, mitä tulevana vuonna aiotaan tehdä.
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Väitöskirja-apurahat
Väitöskirja-apurahan voi saada vain kerran. Saajalta edellytetään jo olevan aiheesta relevantteja osajulkaisuja. Hakemuksesta on ilmettävä, mitkä yhteisjulkaisut ovat tulossa juuri ao. hakijan
väitöskirjaan. Monografiaväitöskirjan tekijän on selvitettävä, miten työ on edistynyt. Väitöskirjaapurahan suuruus vuonna 2017 oli 3 500 euroa.
Apurahaa ei myönnetä, mikäli kirja on hyväksytty apurahojen hakuajan päättymiseen mennessä. Monografiatutkimukset voidaan hyväksyä tämän ajankohdan jälkeenkin.
Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen rahastot eivät myönnä tutkimusapurahoja sellaiselle tiedekunnalle, laitokselle tai tutkimusryhmälle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta.
Hakemusten käsittely
Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen rahastojen hoitokuntien yhteinen kokous kokoontuu
marraskuussa apuraha-asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen pohjalta päättämään myönnettävistä
apurahoista. 2 000 euron ja sitä suuremmat apurahat jaetaan 13.12.2018 pidettävässä Lounaissuomalaisen Syöväntorjuntapäivän tilaisuudessa Turussa. Alle 2 000 euron apurahat maksetaan saajan ilmoittamalle pankkitilille.
Apurahojen arvioinnissa noudatetaan Syöpäjärjestöjen hyväksymää jääviyssäännöstöä.
Hakemuksen hylkääminen
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Myöskään ohjeista poikkeavalla tavalla tehtyjä hakulomakkeita ei käsitellä. Aikaisemman, vuonna 2013 tai sitä ennen myönnetyn apurahan
tilittämättä jättäminen estää seuraavien apurahojen saannin. Yksikin tilityksen tai raportoinnin
takia tarvittu muistutuskirja poistaa mahdollisuuden saada seuraavassa haussa parhaat pisteet. Muistutuksen saanut ja tilittämättä tai raportoimatta jättänyt hakija poistetaan tukea saavien joukosta. Matka-apurahan voi saada vain vuoden kuluessa myöntämisestä tapahtuvaan
matkaan ja vain kerran vuodessa.
Tilittämätön apuraha voidaan vaatia palautettavaksi Lounaissuomalaisille Syöpäjärjestöille.
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 1 259,53 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 778,59 euroa (vuoden 2016 tasossa).
Syöpäjärjestöt ilmoittavat Melalle kaikki yli 1 259,53 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 1 259,53 euroa ja tutkimustyö kestää
yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk on ilmoitettava Melaan. Tällöin ilmoitusvelvollisuus on tutkimusryhmän johtajalla.

4
Ilmoitus apurahasta verottajalle
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. Ryhmän muuttuessa on siitä ilmoitettava apurahan myöntäjälle.
Palkattua avustavaa henkilökuntaa (esim. laboratoriohoitaja) ei tarvitse ilmoittaa.
Apurahojen maksatus ja tilitys
Apuraha maksetaan allekirjoitetun sitoumuksen perusteella 13.12.2018. Matka-apuraha maksetaan alkuperäistositteen tai matkalipun kannan perusteella. Jos apuraha ei kata kaikkia kustannuksia, voidaan alkuperäinen tosite pyydettäessä palauttaa varustettuna leimalla, joka ilmoittaa, kuinka paljon a.o. kustannuksista Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen rahastot ovat
korvanneet.
Nostamatta jäänyt apuraha
Nostamatta jäänyt apuraha siirtyy myöntäneelle rahastolle takaisin kolmen vuoden kuluttua jakopäätöksestä tiedottamisesta, ellei apurahan saajan kanssa toisin sovita.
Yksivuotisen apurahan ja väitöskirja-apurahan varojen käytön loppuselvitys ja selvitys tutkimuksen tuloksista tehdään sitä varten painetulle lomakkeelle ja toimitetaan apurahan
myöntäjälle yhtenä kappaleena viimeistään marraskuussa 2020. Selostuksen tulee mahtua lomakkeessa olevaan noin yhden sivun tilaan.
Liitteenä olevien alkuperäisten tositteiden tulee kattaa koko maksettu apuraha. Tilitykseksi ei
hyväksytä erittelemättömiä laitoskuluja. Tutkimustyön yhteydessä valmistuneita julkaisuja ei
tarvita. Yliopistojen hoitaessa rahaliikennettä hyväksytään tilitykseksi myös tätä hanketta nimenomaisesti käsittelevät kuukausiraportit selvityksineen.
Selostus tositteineen annetaan riippumatta siitä, onko koko apuraha jo käytetty. Mikäli tutkijan
tilillä on käyttämätöntä apurahaa ja tutkimus jatkuu, annetaan tilittämättä jääneestä erästä selvitys tositteineen viimeistään marraskuussa 2020. Tammikuussa 2021 tilittämättömälle apurahan saajalle lähetetään muistutuskirje, jossa ilmoitetaan, milloin hänet merkitään pysyvästi
”mustalle listalle”. Tämä merkitsee, ettei hänen seuraavia hakemuksiaan oteta käsittelyyn ja
mahdollisesti vielä käyttämättä oleva osa apurahasta on palautettava.
Apurahan saajien on annettava selvitys tositteineen riippumatta siitä, onko koko apuraha jo käytetty. Mikäli tutkimus keskeytyy kokonaan, jo maksettu apuraha tulee palauttaa
keskeytyksen ajaksi. Kun tutkimus jälleen käynnistyy, apuraha maksetaan uudelleen.
Tässä asiassa saajan tulee olla yhteydessä Lounaissuomalaisiin Syöpäjärjestöihin.

