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Säätiön ja Duodecimin uusi apurahamuoto merkittävien sairauksien hoidon tutkimukseen

Duodecim ja Suomen Lääketieteen Säätiö 
hakevat uusia tutkimusavauksia

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suo-
men Lääketieteen Säätiö käynnistävät kam-
panjan, jolla kerätään varoja uuteen tutkija-
lähtöiseen tutkimukseen tarkoitettuun apu-
rahaan. Kohdeapurahan teemaksi on päätetty 
Merkittävien sairauksien uudet tutkijalähtöi-
set hoitomuodot. Kampanjan tavoitteena on 
korostaa tutkijalähtöisen tutkimuksen merki-
tystä, lisätä Duodecimin ja säätiön tukeman 
tutkimuksen tunnettuutta ja herättää keskus-
telua lääketieteen tutkimuksesta.

Tehostaakseen lääketieteen tutkimuksen 
tukemista Duodecim-seura perusti vuonna 
1960 Suomen Lääketieteen säätiön. Seura 
luovutti Säätiön peruspääomaksi osakkeita 
viiden miljoonan markan arvosta (1). Säätiön 
omaisuus on lahjoitusten ansiosta lisääntynyt 
reilun puolen vuosisadan aikana huomattavas-
ti. Vuonna 2014 säätiön varallisuus oli reilut 
70 miljoonaa euroa. Tämä on mahdollistanut 
sen, että säätiö on 2000-luvun aikana pystynyt 
jakamaan pääoman tuottoon perustuen huo-
mattavan summan apurahoja. Vuonna 2014 
säätiö jakoi lähes kaksi miljoonaa euroa apu-
rahoja.

Säätiö on strategiassaan päätynyt tukemaan 
erityisesti nuoria lääkäritutkijoita ja pyrkinyt 
kehittämään apurahamuotoja, jotka mahdol-
lisimman tehokkaasti tukisivat tätä tavoitetta. 
Esimerkiksi vuonna 2014 luotiin uusi apura-
ha, jolla tuetaan ulkomailta palaavan tutkija-
tohtorin työtä. Vuonna 2015 säätiön apura-
hamuodot ovat Eka-apuraha tutkimustyötään 
aloittaville, kannustusapuraha väitöskirjaansa 

aloittaville, tutkimusapuraha päätoimiseen 
tutkimustyöhön 4–12 kuukauden ajaksi, post-
doc-poolin eli tutkijatohtoriapurahat ulko-
maille lähteville tutkijatohtoreille, ulkomailta 
palaavan tutkijan apuraha sekä tutkimusryh-
män perustajan apuraha (entinen hankeapu-
raha).

Apurahoista päättää säätiön hallitus stipen-
divaliokunnan, postdoc-poolin asiantuntija-
paneelin sekä apurahavaliokunnan arvioinnin 
ja ehdotusten perusteella. Stipendi- ja apu-
rahavaliokunnan puheenjohtajat professorit 
Markus Perola ja Petri Lehenkari kertoivat 
paneelien toiminnasta tarkemmin Duodecim-
lehdessä viime syksynä (2).

Apurahojen kehittämisen ohella säätiö on 
elänyt muutenkin muutosten aikaa. Runsas 
vuosi sitten Säätiön toimihenkilöt (osa-aikai-
nen asiamies ja sihteeri) vaihtuivat ja verkko-
sivut uusittiin. Vuonna 2015 säätiö panostaa 
erityisesti viestintään apurahojen hakijoiden 
ja mahdollisten lahjoittajien suuntaan. Tavoit-
teena on, että Säätiö pystyisi tulevaisuudessa 
jakamaan vielä entistä enemmän apurahoja. 
Kun valtion yliopistotasoisen terveyden tut-
kimuksen tutkimushankkeille osoittama tut-
kimusrahoitus (VTR, ent. EVO) on voimak-
kaasti vähentynyt, on Säätiön merkitys erityi-
sesti kliinisen lääketieteen tukemisen kannalta 
korostunut.

Uutta apurahaa varten kerätään Duodecim-
seuran jäseniltä vapaaehtoisia rahalahjoituksia. 
Keräyksen tavoitteeksi on asetettu 100 000 eu-
roa. Kun tämä on saatu kasaan, suuntaa säätiö 
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saman verran varojaan tähän kohdeapurahaan. 
Näin jaettavaa olisi 200 000 euroa. Kun varat 
on kerätty, julistetaan kohdeapuraha haetta-
vaksi 2–3-vuotisena vapaasti käytettävänä apu-
rahana. Hakemukset arvioi säätiön apurahava-
liokunta normaalin käytännön mukaisesti.

Mikäli keräys osoittautuu menestyksek-
kääksi, tullaan sitä jatkamaan tulevinakin vuo-
sina vaihtuvin kohdeteemoin. Näin jäsenkun-
tamme voi osoittaa tukensa suoraan tärkeäksi 

kokemalleen lääketieteelliselle tutkimukselle. 
Samalla voimme herätellä muita mahdollisia 
yksityisiä lahjoittajia sekä valtiota tukemaan 
lääketieteen tutkimusta. ■
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