
MUNUAISSÄÄTIÖN APURAHAOHJESÄÄNTÖ  
 
Munuaissäätiö jakaa apurahoja kerran vuodessa ensisijaisesti väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille. 
Myös alle kymmenen (10) vuotta sitten väitelleet tutkijat voivat hakea apurahaa. Tutkimuksen tulee 
liittyä munuais- tai virtsatiesairauksiin. Tukea voidaan myöntää etenkin kliiniseen, lääketieteellistä 
tietämystä ja potilaiden hoitoa edistävään tutkimukseen sekä epidemiologiseen tai 
perustutkimukseen. Lisäksi voidaan tukea translationaalista tutkimusta, mikä tarkoittaa 
perustutkimuksen tiedon jalostamista sovellutuksiksi ja potilaan hyödyksi. Säätiölle lahjoitettuja 
varoja voidaan käyttää lahjoittajan toiveiden mukaisesti myös muuhun säätiön sääntöjen 
mukaiseen tarkoitukseen ja toimintaan. Lahjoitetut varat voidaan ilmoittaa haettavaksi esimerkiksi 
apurahahaun yhteydessä.  
 
Säätiön hallitus keskustelee tarvittaessa apurahojen myöntämiseen liittyvistä linjauksista ja päättää 
tarkennukset apurahaohjesääntöön sekä hakulomakkeeseen. Työvaliokunta tekee ehdotuksen 
hallitukselle apurahoihin käytettävästä summasta elokuuhun mennessä saatujen osinkotulojen ja 
lahjoitusten perusteella. Vuosittain jaettavan summan on tarkoitus olla noin kolme (3) prosenttia 
säätiön omaisuuden arvosta.  
 
HAKEMINEN 
Apurahat ilmoitetaan haettavaksi vuosittain elokuun alussa ilmestyvässä Suomen Lääkärilehdessä 
sekä säätiön Internet-sivuilla. Hakuaika päättyy yleensä syyskuun aikana. Apurahaa haetaan säätiön 
sähköisellä hakemuslomakkeella, mikä on saatavana säätiön Internet-sivuilta 
http://www.muma.fi/liitto/munuaissaatio. Sähköisesti täytetty hakemus lähetetään säätiön 
sähköpostiosoitteeseen viimeistään hakuajan loppuun mennessä. Täytetyn hakemuslomakkeen voi 
myös lähettää tulostettuna postitse Munuais- ja maksaliiton toimistoon siten, että se on perillä 
hakuajan loppuun mennessä. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.  
 
PÄÄTÖKSENTEKO  
Asiamies laatii hakemuksista yhteenvedon, toimittaa sen ja hakemukset kaikille 
apurahavaliokunnan jäsenille mahdollisimman nopeasti hakuajan päätyttyä. Apurahavaliokunnan 
puheenjohtaja antaa tarvittaessa ohjeita hakemusten arvioinnista, pisteyttämisestä ja vastaa 
mahdollisiin kysymyksiin.  
 
Apurahavaliokunta laatii esityksen apurahajaosta ennen hallituksen syyskokousta. Samalle hakijalle 
voidaan myöntää apurahaa väitöskirjatutkimuksen tekemiseen enintään kolme kertaa. 
Ensimmäinen apuraha voidaan myöntää, jos on konkreettista näyttöä siitä, että tutkimus on 
alkanut. Käytännössä yleensä siten, että osajulkaisuväitöskirjan kohdalla vähintään ensimmäinen 
osatyö on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi tai että on muuta vakuuttavaa näyttöä tutkimuksen 
edistymisestä. Toisen tai kolmannen kerran tukea voidaan myöntää, jos on konkreettista näyttöä 
siitä, että tutkimus on edennyt aiemman apurahan saamisen jälkeen. Apurahavaliokunnan jäsen 
jäävää itsensä päätöksenteossa, jos hän on tutkimuksen ohjaaja tai tutkimusryhmän jäsen tai kuuluu 
hakijan lähipiiriin. Esteellisyydet kirjataan apurahapöytäkirjaan.  
 
Hallitus päättää apurahajaosta valiokunnan esityksen pohjalta. Hallituksen jäseniltä tarkistetaan 
lähipiirisidonnaisuus ja se kirjataan pöytäkirjaan.  
 

 



PÄÄTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN 
Asiamies ilmoittaa päätöksistä hakijoille sähköpostitse ennen julkistamista ja pyytää apurahan 
saaneiden pankkitili- ja henkilötunnustiedot. Apuraha maksetaan hakijan henkilökohtaiselle 
pankkitilille. Apurahat julkistetaan Suomen Nefrologiyhdistyksen syyskokouksessa. Tämän jälkeen 
asiamies maksaa apurahat pankkitileille ja ilmoittaa kirjanpitäjälle verottajaa varten tarvittavat 
tiedot sekä informoi saajaa velvollisuudesta selvittää apurahan eläkevakuutusvelvollisuus. 
Myönnetyistä apurahoista laaditaan tiedote tiedotusvälineille ja se julkaistaan säätiön kotisivuilla. 
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 
hakemukset tallennetaan salasanasuojattuun kansioon, johon on käyttöoikeus pelkästään säätiön 
asiamiehellä. Hakemukset tulostetaan ja ne säilytetään lukitussa kaapissa, jonne on pääsy 
pelkästään säätiön asiamiehellä. Pankkitili- ja henkilötunnustietoja säilytetään viisi (5) vuotta 
lukitussa kaapissa, jonne on pääsy pelkästään säätiön asiamiehellä. Apurahapäätökset säilytetään 
pysyvästi päätöksen tehneen hallituksen kokouksen pöytäkirjan liitteenä. 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 VELVOITTEET 
Apurahan 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. Jos 
apurahan saaja ei jostain syystä voi käyttää saamaansa apurahaa, ilmoittaa hän siitä välittömästi 
säätiön asiamiehelle ja palauttaa apurahan säätiön pankkitilille. Apurahan käyttöaikaa voi pidentää 
varusmiespalveluksen, vanhempainvapaan tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi.  
 
Apurahavaliokunnan puheenjohtaja voi pyytää apurahan saajilta heidän tutkimustyöstään muun 
muassa artikkelin Elinehto-lehteen tai kirjoituksen säätiön Internet-sivuille/sosiaalisen mediaan. 
 
Sylvi Calas -palkinto 
Joka viides vuosi jaetaan niin sanottu varttuneen tutkijan palkinto, jonka nimellä (Sylvi Calas -
palkinto) halutaan kunnioittaa säätiön peruspääoman lahjoittaneen henkilön muistoa. Palkinto 
myönnetään henkilölle, joka on tehnyt ja tekee edelleen ansiokasta tutkimusta munuais- tai 
virtsatiesairauksien parissa. Kyseeseen tulee dosentti- tai professoritasoinen, omaa 
tutkimusryhmää vetävä tutkija. Palkinnon saaja valitaan apurahavaliokunnalle tulleiden ehdotusten 
perusteella. Apurahavaliokunta antaa ohjeet ehdotusten laatimisesta.  
 
Apurahaohjesääntö julkaistaan säätiön kotisivuilla.  
 
Hyväksytty Munuaissäätiön hallituksen kokouksessa 26.4.2018. 
 
 


