Käytännön ohjeita hakijalle

1. Hakemuksessa on mainittava laitos, missä tutkimus tehdään, ja väitöskirjan ollessa
kyseessä, väitöskirjan ohjaaja.
2. Ilmoita tutkimuksen aihe lyhyesti suomen kielellä niin, että se on säätiön kotisivulla
julkaistuna myös maallikon ymmärrettävissä.
3. Työskentelyn kesto tarkoittaa työskentelyaikana hakemukseen liittyvään
tutkimuksen käytettyä työaikaa kokoaikaiseksi työksi laskettuna, esim. jos
työskentelet vuoden aikana 3 erillistä kuukautta 100 % virkavapaalla tai 6 kk jakson
50 % virkavapaalla, ilmoita kestoksi 3 kk.
4. Ilmoita hakemuksessa enintään viisi hakemuksen kannalta keskeisintä julkaisuasi ja
lähetä 10 viime vuoden julkaisuluettelosi liitteenä (katso alla).
5. Kohdassa Budjetti ota huomioon, että henkilökohtaista apurahaa voidaan maksaa
ainoastaan silmätautien erikoislääkäreille ja sellaiseksi aikoville. Apurahan saajien
nimet ilmoitetaan erittelyruudussa, jos kyse on kokonaan tai osittain muista kuin
hakijasta. Palkka voidaan apurahasta maksaa myös avustavalle henkilökunnalle tai
muille kuin edellä mainituille tutkijoille, jotka ilmoitetaan erittelyruudussa. Myös
kojeet ja materiaalit eritellään. Säätiö myöntää apurahoja matkoihin ainoastaan, jos
niiden tarkoitus on tutkimustyö toisessa laitoksessa. Anna käyttötarkoitus
erittelyruudussa.
6. Aikaisemmista apurahoista kolmen viime vuoden ajalta ilmoitetaan niin
Silmäsäätiön kuin muidenkin lähteiden myöntämät apurahat.
7. Hakijan on liitettävä hakemukseen ansioluettelo, viimeisten 10 vuoden
julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma ja selonteko mahdollisen aikaisemman
apurahan turvin tehdyn tutkimuksen tuloksista.
8. Tutkimussuunnitelma ei saa ylittää 8 sivua 12 pisteen fontilla kirjoitettuna.
Tutkimussuunnitelman tulee sisältää tutkimuksen kokonaisrahoitussuunnitelma
(eri lähteistä tähän tutkimukseen käytettäväksi suunnitellut rahasummat).
9. Julkaisuluettelo: Tulosta viimeisten 10 vuoden julkaisuluettelo PubMedistä
(www.pubmed.org). Valitse ”Sort by Most Recent”, tarvitsemasi viitemäärä ”per
page” ja lopuksi formaatiksi ”Summary (text)”. Jos joukossa on muiden saman
nimisten julkaisuja kerää omasi rastitsemalla ne ja käyttämällä ”Send to: Clipboard”
valintaa. Jos olet julkaissut eri (suku)nimillä voit samalla valinnalla ensin yhdistää
julkaisusi Clipboardille.

Hakemukseen liitettävä lopputulos näyttää tältä:

10. Mikäli olet saanut Silmäsäätiöltä aikeisemmin apurahan, jota et ole aikaisemmin
raportoinut, tulee hakemukseen liittää kirjallinen selvitys aikaisemman apurahan
käytöstä ja saavutetuista tuloksista. Selvitykseen ei liitetä kuitteja.

Lisätietoja tarvittaessa asiamieheltä Roy Siljamäki, asiamies@silmasaatio tai numerosta
040 770 3337.

