
 

 

OHJEITA 

JULIANA VON WENDTIN SÄÄTIÖN   

APURAHOJEN HAKIJOILLE    
 

 

Hakulomakkeen voi lähettää sähköpostin välityksellä.  Edellytyksenä hakemuksen käsittelylle 

on, että mukaan liitetään tutkimussuunnitelman lyhennelmä ja riittävät perustelut 

tutkimuksen soveltuvuudesta säätiön tuen piiriin (yhteensä 1-2 sivua).  Erityisesti on pyrittävä 

osoittamaan hankkeen innovatiivisuus ja mahdollisuudet konkreettisesti korvata käytössä 

olevia eläinkokeita. Viime mainituista on suotavaa antaa esimerkkejä. Aiemmin säätiöltämme 

apurahan saaneiden hakijoiden on jätettävä raportti tuloksistaan ennen uuden hakemuksen 

käsittelyä. 

 

Apurahoja myönnetään hankkeille, joissa kehitetään tai sovelletaan jotakin uutta menetelmää 

eläinkokeiden korvaamiseksi. Mitä suorempi yhteys tutkimuksella on erityisesti tuskallisten tai 

suuria eläinmääriä käyttävien kokeiden korvaamiseen, ja mitä arvokkaampi tutkimus on lääke- tai 

eläinlääketieteellisesti, sitä paremmat mahdollisuudet hakijalla on apurahojen saamiseen.  

Käytetyn keinon edellytetään olevan uusi lähestymistapa asiaan, jota normaalisti tutkitaan 

eläinkokein. Pelkkä eläinkokeettomuus ei riitä tuen saamiseksi.  

 

Juliana von Wendtin Säätiö voi myös antaa apurahoja esim. kongressimatkaan tai kurssiin 

ulkomailla tai eläinkokeita korvaavan opetusmenetelmän kehittelyyn. Matkan tai 

opetusmenetelmän tulisi hyödyttää myös muita kuin apurahansaajaa.  

 

Myös opiskelijat voivat hakea apurahoja, mutta myönnettävät summat ovat pääsääntöisesti 

pieniä. Myös eläinkokeiden vaihtoehtoihin liittyvät humanistiset ja poikkitieteelliset tutkimukset 

voivat saada rahoitusta. 

 

Säätiö pyrkii edistämään eläinsuojelunäkökohtien huomioon ottoa tutkimuksen kaikilla tasoilla. 

Monoklonaalisten vasta-aineiden ja kudosviljelyssä elatusaineena käytettävän vasikan-

seerumin  tuottoon saattaa liittyä eettisiä ongelmia. Niiden alkuperä ja tuotantotapa on mainittava 

hakemuksessa, tai syy, miksi selvitys ei ole mahdollinen. Lisäksi on mainittava kudoslähteenä 

käytettyjen eläinten määrä ja lopetustapa. Säätiö suosii kudosviljelytekniikoita, joissa 

elatusaineena ei käytetä vasikanseerumia. Lisäksi säätiö suosii ihmissolujen ja jatkuvien 

solulinjojen käyttöä primaaristen eläinsoluviljelmien sijasta, ja rohkaisee tutkijoita pohtimaan 

keinoja käyttää enemmän ihmissoluviljelmiä tutkimuksessa. Ascites-menetelmällä tuotettujen 

monoklonaalisten vasta-aineiden käyttöä ei hyväksytä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULIANA VON WENDTIN SÄÄTIÖN  

 APURAHOJA KOSKEVAT EHDOT 
 

1)  Tutkimukseen ei saa sisältyä varsinaisia eläinkokeita.  

2) Tutkimus aloitetaan vuoden sisällä apurahojen myöntämisestä. Mikäli näin ei tehdä, 

viivästymisestä toimitetaan selitys säätiölle. 

3) Tutkimus suoritetaan säätiölle esitetyn tutkimussuunnitelman mukaisesti.  

4) Mikäli rahojen käyttötarkoitusta on tarpeen muuttaa, tähän on anottava säätiön suostumus. 

Jos tutkimusta ei suoriteta loppuun tai kaikkia myönnettyjä varoja ei tarvita, rahat 

palautetaan säätiölle. 

4)  Tutkimuksen edistymisestä ja tuloksista raportoidaan kirjallisesti säätiölle. 

5)  Säätiön nimi mainitaan tutkimusta esittelevissä julkaisuissa. 

 

 

Sitoudun noudattamaan yllämainittuja ehtoja ja vakuutan, että tutkimuksesta 

raportoidaan annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

 

 

 

Päiväys  Apurahan saajan/saajien allekirjoitus  

 

 

          

SELVITYS 

APURAHALLA TEHDYSTÄ TUTKIMUKSESTA 
 

Säätiölle on toimitettava raportti tutkimuksesta viimeistään kahden vuoden sisällä apurahan 

myöntämisestä. Mikäli tutkimus ei tässä vaiheessa ole päättynyt, raportiksi riittää lyhyt selvitys 

apurahan käytöstä, tutkimuksen edistymisestä ja mahdollisen viivästymisen syistä. Tutkimuksen 

päätyttyä on toimitettava erikseen loppuraportti. Loppuraportti vaaditaan myös keskenjääneistä ja 

epäonnistuneista tutkimuksista. 

 
LOPPUSELVITYKSESSÄ ESITETÄÄN: 

Apurahan saamisen jälkeen muuttuneet tiedot ja tutkimussuunnitelmaan mahdollisesti tulleet 

muutokset. 

Yhteenveto (1 sivu) suoritetusta tutkimuksesta ja sen tuloksista.  Yhteenvetoon on sisällyttävä: 

*  arvio tutkimuksen merkityksestä eläinkokeiden vähentämisessä sekä omalla laitoksella että  

 laajemmassa mittakaavassa 

*  lyhyt taloudellinen selvitys apurahan käytöstä (etenkin, jos tehty muutoksia) 

*  kuvaus mahdollisista epäonnistumisista ja pohdiskelua niiden syistä 

*    luettelo julkaisuista 

Apurahan hakijaa pyydetään jättämään kopio allekirjoitetusta sitoumuksesta itselleen. 


