
     

 

 
Lastentautien tutkimussäätiön apurahat lasten ja nuorten sairauksia sekä terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2020  
 

 

Lastentautien tutkimussäätiö myöntää apurahoja lapsia ja nuoria koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen.  
 
Apurahoilla tuetaan pitkäkestoisia tutkimusprojekteja ja lastensairauksien erikois- ja erikoistuvien lääkäreiden 
pitkäjänteistä tutkimustyötä. Tarkoituksena on mahdollistaa myös osa-aikainen tutkimustyö. Tutkimushankkei-
den kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö katsotaan eduksi.  

Apurahoja myönnetään valtakunnallisista rahastoista, eri yliopistojen klinikkarahastoista sekä erikoisrahas-
toista, joita ovat Lapsuusiän endokrinologian rahasto, Ester Mäkelän rahasto (syöpätaudit) ja Lounais-Suomen 
Vastasyntyneiden tutkimusrahasto. Hakija voi halutessaan osoittaa hakemuksensa ko. erikoisrahastoon.  

Lasten ja nuorten mielenterveyden tutkimukseen on Lastenklinikoiden Kummirahastosta haettavissa 45.000 
euroa.  
 
Säätiön apurahalautakunta arvioi kaikki tulleet hakemukset lukuun ottamatta väitöskirja-apurahoja, jotka siirre-
tään paikallisten klinikkarahastojen apurahalautakuntien arvioitavaksi. Klinikkarahastoilla ja erikoisrahastoilla on 
omat sääntöjen mukaiset apurahalautakunnat. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee säätiön hallitus 
apurahalautakuntien esitysten perusteella. 
 
Haettavana olevat apurahat: 
 
1.  Hankeapuraha 

Väitelleiden kliinikkotutkijoiden johtamille työryhmille tarkoitetut hankeapurahat myönnetään 1-3 
vuodeksi. Hankeapurahaa voidaan myöntää enintään 60.000 €/vuosi. Hankeapuraha on tarkoi-
tettu tutkimuskaudesta johtuvan palkan menetyksen korvaamiseen henkilökohtaisena apura-
hana tai palkkana sekä tutkimuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen, ei kuitenkaan laitehan-
kintoihin. Hankkeessa väitöskirjatyötä tekevän nuoren tutkijan apuraha tulee sisältyä hakemuk-
seen. Hankkeessa työskentelevien väitelleiden tutkijoiden ja väitöskirjatyötä tekevien nuorten 
tutkijoiden työskentelyapurahat säätiö maksaa suoraan tutkijalle. Henkilökohtaisten apurahojen 
summat ovat alla. Hankeapurahan myöntäminen ja maksaminen edellyttää, että varoja hallinnoi 
yliopisto tai vastaava laitos. 

2.  Kliinikkotutkijan apuraha 

Myönnämme kliinikkotutkijoille työskentelyapurahoja osa-aikaiseen tutkimustyöhön siten, että 
apuraha kattaa 30 - 50 % vuosittaisesta työajasta. Hakijalla tulee olla kliininen virka tai työ, jossa 
hän työskentelee jäljelle jäävän ajan. Hakemukseen tulee liittää työnantajan suostumus osa-ai-
kaiseen työskentelyyn, mikäli hakijalle myönnetään apuraha.  
 
Erityisesti halutaan tukea lupaavia nuoria tutkijoita uransa alkuvaiheessa kuten Suomeen pa-
laava post doc tutkija tai itsenäistymässä oleva tutkimusryhmän tutkija.  
 
Apurahan määrä kuukaudessa: dosentti 3000 €, LT 2500 € 

3.  Post doc apuraha ulkomaille 

Apuraha ulkomailla tapahtuvaan post doctoral  -työskentelyyn on tarkoitettu Suomesta ulko-
maille lähteville hiljattain väitelleille tutkijoille. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan korkein-
taan 40 000 €/vuosi, enintään 2 vuotta. Ei-väitellyt tutkija voi hakea, mikäli hän on saanut väitte-
lyluvan. Tällöin väitöskirjan esitarkastuslausunnot on liitettävä hakemukseen. Apurahaa ei mak-
seta ennen kuin tohtorintutkinto on suoritettu. Ulkomaisen tutkimuskeskuksen kutsu on liitettävä 
hakemukseen. 

 

 



 

 

 

4.  Väitöskirja-apuraha 

Väitöskirjan valmisteluun tarkoitettu työskentelyapuraha, joka ei sisälly tutkimushankkeeseen. 
Väitöskirja-apurahat myönnetään säätiön paikallisista klinikkarahastoista.  
Apurahan määrä kuukaudessa: LL 2200 €, LK 1700 €. 

 
Työskentelyapurahan saajan on itse huolehdittava lakisääteisestä sosiaaliturvastaan. 
 

Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisesti säätiön apurahaohjelman kautta. Kirjautuminen apurahaohjelmaan 
kotisivulta www.ltts.fi (tai www.lastentautientutkimussaatio.fi). Sähköinen haku alkaa 1.3.2019 ja päättyy 
31.3.2019.  

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan apurahan saajalle kirjeitse syyskuun aikana. Apurahan saajan on annet-
tava kirjallinen selvitys tutkimustyön tuloksista ja apurahan käytöstä.  
 
Lisätiedot ja tarkemmat hakuohjeet löydät säätiön kotisivulta kohdasta Apurahat/Apurahan hakijalle. 

Tiedustelut säätiön toimistosta: ti-to klo 10.00 - 14.00, puhelin 050 5766 196 tai sähköposti lts@ltts.fi. 

 

LASTENTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖN HALLITUS 
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