AJANKOHTAISTA DUODECIMISSA


Suomen Lääketieteen Säätiö
jakaa yhteistyössä Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin kanssa
vuosittain yli kahden miljoonan eu
ron arvosta apurahoja suomalaisille
lääkäreille. Apurahat on räätälöity
siten, että niiden hakeminen on
mahdollista monissa eri tutkijan
uran vaiheissa, jopa aivan sen alussa
ilman yhtään tieteellistä julkaisua.
Merkittävin tuki annetaan hanke
apurahoina kollegoille, jotka ovat
edistyneet tutkijanurallaan pidem
mälle. Apurahamuodoista ja ha
kemisen yksityiskohdista lisätietoa
löytyy säätiön verkkosivuilta (http://
www.laaketieteensaatio.fi/).
Apurahojen arvioinnissa pyritään
mahdollisimman
oikeudenmu
kaiseen lopputulokseen. Jokaisen
hakemuksen käy läpi vähintään kol
me vertaisarvioijaa ja alkusyksystä
pidettävissä konsensuskokouksissa
käydään läpi ongelmatapaukset,
joiden arvioinnissa hajonta on ollut
suuri. Jääviyssäännöistä pidetään
kiinni. Työmäärä on merkittävä, sillä
eka-, kannuste- ja tutkimusapura
hoista päätettäessä jokainen arvioi
ja käy kesän aikana läpi kolmatta
sataa hakemusta koko lääketieteel
lisen tutkimuksen kentältä. Han
keapurahahakemusten määrä on
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pienempi, mutta hankkeiden ja ha
kijoiden arviointi on muutoin haas
tavampaa. Arvioinnissa huomioi
daan sekä projekti että tutkijanuran
vaihe. Hankeapurahat ovat kolme
vuotisia, ja uusi palaavan tutkijan
apuraha myönnetään yhdeksi vuo
deksi. Uutena asiana hankeapura
hahakemuksissa oli tänä vuonna se,
ettei erikoislääkärin tutkintoa enää
edellytetty. Tämän toivotaan pitkällä
aikavälillä nopeuttavan oman itse
näisen tutkimuksen aloittamista.
Vuonna 2014 arvioitavaksi tuli
556 eka-, kannuste- ja tutkimusapu
raha-hakemusta, joista rahoitusta
sai yli kolmannes (TAULUKKO). Han
keapurahahakemuksia saatiin 37,
joista viiteen myönnettiin rahoitus,
ja lisäksi päätettiin myöntää kaksi
palaavan tutkijan apurahaa. Tänä
vuonna merkille pantavaa aiempiin
vuosiin verrattuna oli hakemusten
selkeästi parantunut tekninen laatu.
Vinkkinä hakijoille voitaisiinkin välit
tää, että erottuakseen suuresta jou
kosta edukseen heidän tulisi pyrkiä
mahdollisimman selkeään viestiin
siitä, mitä haettavalla rahoituksella
pyritään konkreettisesti tekemään ja
mikä on hakijan oma osuus joskus
laajoissakin
tutkimusprojekteissa.
Hankeapurahojen ajatuksena on

TAULUKKO. Vuonna 2014 myönnetyt Suomen Lääketieteen Säätiön ja

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin apurahat.
Apuraha
Eka
Kannustus
Tutkimusapuraha 4 kk
Tutkimusapuraha 8 kk
Tutkimusapuraha 12 kk
Hankeapuraha
Palaavan tutkijan apuraha
Post doc -apuraha
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Opiskelijoita
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5 000
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Suomen Lääketieteen Säätiö 46 kpl ja Duodecim-seura 30 kpl

Duodecim 2014;130:2380–1

D I COR U

M

XII

SO

Apurahat 2014

ME

1881

F E NN I C A

Duodecimin toimintaa

   

Duodecim-seuran ja
Suomen Lääketieteen Säätiön
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oman itsenäisen tutkijanuran mah
dollistaminen, ja tämän tulisi näkyä
hakemuksessa selkeästi. Palaavan
tutkijan apurahan saajankin tulisi
samoin olla vielä hakuhetkellä ul
komailla –toivottavasti tämä viesti
kantautuu valtamerten taaksekin!
Hakijan mahdollisen ohjaajan ai
emmista hakemuksista kopioidut
persoonattomat tekstit on usein
helppo erottaa, ja jos hakijan oman
tuotoksen osuus jää epäselväksi,
saattaa se haitata hyvänkin tieteelli
sen idean rahoitettavuutta.
Säätiön verkkosivuilta löytyvät
hakuohjeet (apurahat → haku →
hakuohjeita) on laadittu apuraha
valiokunnan yhteistyönä, ja ne toi
mivat myös arvioinnin perustana.
Huolimattomuusvirheet ja varsin
banaalitkin puutteet esimerkiksi ha
kijan julkaisulistassa saattavat pilata
muuten tieteellisesti pätevän hake
muksen mahdollisuudet. Kehotam
me tarkkuuteen ja suosittelemme
hakemuksen luettamista ohjaajalla
tai kollegalla ennen sen jättämistä.
Hyvä tutkimusta tekevä lääkäri
kollega, huomaa tämä: nykyään on
harvoja rahoitusmekanismeja, joissa
onnistumisen mahdollisuus on näin
hyvä! Hakemus on rakenteeltaan
kin varsin kevyt, vaatii kohtuullisen
työmäärän moneen muuhun toi
mijaan verrattuna ja pidämme sitä
myös houkuttelevana. Hankeapu
rahan hakijoita pyydetään arvioi
maan omaa suoriutumistaan, muun
muassa h-indeksiään, joka antaa hy
vän käsityksen omasta tutkijanuran
vaiheesta. Apurahavaliokuntien pu
heenjohtajina pidämmekin näitä
rahoitusvälineitä erittäin tärkeinä
motivoijina ja lämpimästi kehotam
me tutkimuksesta kiinnostuneita
lääkäreitä hakemaan tätä rahoitusta
aktiivisesti myös vuonna 2015! ■
MARKUS PEROLA,
PETRI LEHENKARI

