
VASKULIITTI-APURAHOJA KOSKEVA OHJESÄÄNTÖ 
 
Vaskuliittien apurahoja myönnetään neljään eri tarkoitukseen, joista kerrotaan alla. Apurahat ovat 
haettavissa jatkuvasti. Apurahaa on vuonna 2018 käytettävissä yhteensä noin 15 000 euroa. Säätiön 
hallitus keskustelee tarvittaessa apurahan myöntämiseen liittyvistä linjauksista ja päättää 
tarkennukset ohjesääntöön. 

 

1. Tutkimusapuraha 
Tutkimuksen kohteen tulee liittyä vaskuliittien patogeneesiin, diagnostiikkaan, seurantaan tai 
hoitoon. 
 
2. Klinikkavierailuihin ohjattu matka-apuraha 
Klinikkavierailujen tarkoituksena on kerätä tietoa klinikan vaskuliittihoitokäytännöistä ja 
tutkimustyöstä sekä luoda pitkälle kantavat kontaktit keskukseen ja sen henkilökuntaan.  
 
3. Toiminnan kehittämiseen ohjattu apuraha 
Toiminnan kehittämisen tarkoituksena on löytää uusia toimivia käytäntöjä, joilla voidaan kehittää 
yksikön toimintaa vaskuliittien hoidossa, tutkimuksessa ja niihin liittyvissä prosesseissa. Apurahaa 
voivat hakea esimerkiksi sairaanhoitopiirien hoitoyksiköt.  
 
4. Koulutustilaisuuksien järjestämiseen ohjattu apuraha 
Koulutustilaisuuksien tarkoituksena on koota yhteen vaskuliittitutkimusta tekeviä ja/tai 
vaskuliitteihin sairastuneita potilaita hoitavia sekä aihepiiristä kiinnostuneita lääke- ja 
terveystieteen edustajia. Apurahaa voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, tutkimusryhmät sekä 
sairaanhoitopiirien hoitoyksiköt.   
 
HAKEMINEN 
Apurahat ovat haettavissa jatkuvasti. Apurahat ilmoitetaan haettavaksi muun muassa Suomen 
Lääkärilehdessä ja Munuaissäätiön Internet-sivuilla. 
 
Tutkimusapurahaa haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella. Matka-apurahaa sekä toiminnan 
kehittämiseen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen ohjattua apurahaa haetaan avoimella 
hakemuksella ja sitä täydentävillä liitteillä. Hakemukset toimitetaan Munuaissäätiölle sähköpostitse 
tai kirjeellä. 
 
Hakua koskevaa lisätietoa ja tarkempia ajankohtia päivitetään Munuaissäätiön Internet-sivuille 
http://www.muma.fi/liitto/munuaissaatio 
 
PÄÄTÖKSENTEKO 
Asiamies lähettää saapuneet apurahahakemukset apurahavaliokunnan jäsenille. Asiamies ilmoittaa 
hakijalle, kun hakemus lähetetään apurahavaliokunnalle. Apurahavaliokunta tekee päätöksen noin 
kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Apurahavaliokunnan puheenjohtaja antaa 
tarvittaessa ohjeita hakemusten arvioinnista, pisteyttämisestä ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin.  
 
Apurahavaliokunnan jäsen jäävää itsensä päätöksenteossa, jos hän on tutkimuksen ohjaaja, 
tutkimusryhmän jäsen, toimii apurahaa hakevassa yhdistyksessä, yksikössä tai kuuluu hakijan ja/tai 

http://www.muma.fi/liitto/munuaissaatio


yksikön johtajan tai yhdistyksen puheenjohtajan lähipiiriin. Esteellisyydet kirjataan 
apurahapöytäkirjaan.  Apurahavaliokunta informoi säätiön hallitusta tekemistään 
apurahapäätöksistä sen seuraavassa kokouksessa. 
 
PÄÄTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN 
Asiamies ilmoittaa päätöksistä hakijalle sähköpostitse ennen tiedottamista ja pyytää apurahan 
saaneen pankkitili- ja henkilötunnustiedot (henkilötunnus kysytään tutkimus- ja matka-apurahan 
saajilta). Tutkimus- ja matka-apuraha maksetaan hakijan henkilökohtaiselle pankkitilille. Toiminnan 
kehittämiseen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen ohjattu apuraha maksetaan yhdistyksen, 
tutkimusryhmän tms. tilille. 
 
Myönnetyistä apurahoista laaditaan tiedote tiedotusvälineille ja julkaistaan säätiön Internet-
sivuilla. Apurahan saajalle annetaan mahdollisuus kieltää tietojensa julkaiseminen internetissä. 
Apurahan vuosittainen saajaluettelo julkaistaan säätiön toimintakertomuksen liitteenä.  
 
ARKISTOINTI JA SÄILYTYS 
Apurahan saaneiden hakemukset arkistoidaan ja niitä säilytetään kymmenen (10) vuotta. Sähköiset 
apurahahakemukset tallennetaan salasanasuojattuun kansioon, johon on käyttöoikeus pelkästään 
asiamiehellä. Tulostetut hakemukset säilytetään lukitussa kaapissa, jonne on pääsy pelkästään 
asiamiehellä. Apurahapäätökset säilytetään pysyvästi hallituksen pöytäkirjan liitteenä, johon ne on 
tuotu tiedoksi. Apurahan saaneiden pankkitili- ja henkilötunnustietoja säilytetään viisi (5) vuotta 
lukitussa kaapissa, jonne on pääsy pelkästään säätiön asiamiehellä. Niiden hakijoiden hakemukset, 
joille ei myönnetä apurahaa, hävitetään vuoden kuluttua päätöksenteosta. Siihen saakka sähköisiä 
hakemuksia säilytetään salasanasuojatussa kansiossa.  Apurahavaliokunnan jäsenet hävittävät 
kaikki saamansa hakemukset heti käsittelyn jälkeen. 
 
APURAHAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 
Apuraha käytetään siihen myönnettyyn tarkoitukseen. Apurahan käyttöaikaa voi pidentää 
varusmiespalveluksen, vanhempainvapaan tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi. Kyseisissä tilanteissa 
otetaan yhteys asiamieheen. Apurahan saaja on velvoitettu raportoimaan apurahan käytöstä. 
Apurahavaliokunnan puheenjohtaja voi pyytää apurahan saajilta alla mainitun raportoinnin lisäksi 
kirjoitusta säätiön Internet-sivuille, sosiaaliseen mediaan tai artikkelia Elinehto-lehteen. 
 
1. Tutkimusapurahan saajan velvoitteet 
Tutkimusapurahan saaja on velvollinen toimittamaan raportin tutkimustyöstään ja apurahan 
käytöstä säätiölle tutkimustyön valmistuttua tai viimeistään viiden vuoden kuluttua apurahan 
myöntämisestä. Tutkimusjulkaisut toimitetaan säätiölle välittömästi niiden ilmestyttyä. 
 
2. Klinikkavierailuihin ohjatun matka-apurahan saajan velvoitteet 
Matka-apuraha tulee käyttää viimeistään vuoden kuluttua sen myöntämisestä. Apurahan saajan 
velvollisuuksiin kuuluu informoida säätiötä matkan etenemisestä tai sen mahdollisesta 
peruuntumisesta. Jos matka ei toteudu määräajassa, ei matka-apurahaa makseta tai se palautetaan 
säätiölle. Matkasta kirjoitetaan raportti, jossa kerrotaan matkan konkreettisista hyödyistä matkan 
tekijälle. Raportti toimitetaan säätiölle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua matkan 
päättymisestä. 
 
 



3. Toiminnan kehittämiseen ohjatun apurahan saajan velvoitteet 
Apuraha tulee käyttää viimeistään vuoden kuluttua sen myöntämisestä. Apurahan saajan 
velvollisuuksiin kuuluu informoida säätiötä toiminnan kehittämisen etenemisestä tai sen 
mahdollisesta peruuntumisesta. Jos toiminnan kehittämistä ei määräajassa järjestetä, apurahaa ei 
makseta tai se palautetaan säätiölle. Apurahan saaja toimittaa kirjallisen raportin apurahan käytöstä 
viimeistään kuusi kuukautta toiminnan kehittämisestä. 
 
4. Koulutustilaisuuksien järjestämiseen ohjatun apurahan saajan velvoitteet 
Apuraha tulee käyttää viimeistään vuoden kuluttua sen myöntämisestä. Apurahan saajan 
velvollisuuksiin kuuluu informoida säätiötä koulutustilaisuuden järjestämisen etenemisestä tai sen 
mahdollisesta peruuntumisesta. Jos koulutustilaisuutta ei määräajassa järjestetä, apurahaa ei 
makseta tai se palautetaan säätiölle. Apurahan saaja toimittaa kirjallisen raportin apurahan käytöstä 
viimeistään kuusi kuukautta koulutustilaisuuden järjestämisestä. 
 
 
Vaskuliitti-apurahoja koskeva ohjesääntö julkaistaan säätiön kotisivuilla. 
 
Hyväksytty Munuaissäätiön hallituksen kokouksessa 26.4.2018. 
 


