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KORVAUS APURAHANSAAJIEN TYÖKENTELYEDELLYTYKSISTÄ, APURAHOJEN
TILASTOINTI JA APURAHALLA TYÖSKENTELYÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

Puitesopimus apurahansaajien työskentelyedellytyksistä

Yliopisto on allekirjoittanut apurahan turvin työskentelevien tutkijoiden asemaan liit-
tyvän puitesopimuksen Suomen Kulttuurirahaston kanssa. Sopimuksessa sovitaan
yliopiston velvollisuudesta järjestää säätiön rahoittamille apurahansaajille työskente-
lyedellytykset yliopistolla . Säätiö sitoutuu sisällyttämään myöntämäänsä apurahaan
korvauksen työskentelyedellytyksistä . Korvauksen suuruus on nykytasolla 1600 eu-
roa/vuosi . Yliopisto sitoutuu sopimaan työskentelyedellytysten tarjoamisesta apura-
hansaajille, joilla on jatko -opinto -oikeus yliopistossa . Tohtorin tutkinnon suorittanei-
den tutkijoiden kohdalla yliopiston yksikkö päättää sopimusten tekemisestä tapaus-
kohtaisesti.

Yliopisto tarjoaa sopimusmallia myös muille säätiöille ja jatkaa 2015 aikana neuvot-
teluja säätiöiden kanssa yliopistojen ja säätiöiden yhtenäisen toimintamallin aikaan
saamiseksi.

Korvauksen periminen ja apurahojen tilastointi

Yliopisto on sopimusmallin neuvottelemisen ja toimeenpanon yhteydessä käynyt läpi
henkilökohtaisiin apurahoihin liittyviä käytäntöjä.

Tarkoitus on menetellä niin, että tiedekunnissa ja laitoksissa tehdään sopimukset
kaikkien yliopiston työskentelyedellytyksiä käyttävien henkilökohtaisen apurahan-
saajien kanssa. Linjaus sopimuksien kattavasta laatimisesta on ollut käytössä jo
1.1.2012 alkaen (perustuen rehtorin päätökseen 206/2011).

Kukin yksikkö allekirjoittaa apurahansaajien sopimukset ja päättää työskentelyedel-
lytyksistä perittävästä korvauksesta. Yliopisto suosittelee, että

a) Yksiköt perivät yliopiston ulkopuolisen myöntäjän myöntämän henkilökohtai-
sen apurahan saajalta 1600 euroa/vuosi korvauksen tieteenalan tavanomai-
sista tutkimusedellytyksistä. Perittävä korvaus perustuu sopimukseen, jonka
apurahansaaja ja yksikkö tekevät. Suositeltua korvausta työskentelyedelly-
tyksistä tarkistetaan säännöllisesti siten, että se vastaa 7 % henkilökohtai-
sesta apurahasta, joka on Suomessa mahdollista myöntää verovapaasti (ot-
taen huomioon apurahansaajan pakollisten maksujen verovähennyskelpoi-
suus).

b) yksiköt eivät peri korvausta apurahansaajalta tilanteissa, joissa sovitaan vain
käyttäjätunnuksista ja pääsystä kirjasto- ja tietoaineistoihin.
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Helsingin yliopisto tilastoi vuoden 2015 alusta lähtien kaikki yliopiston solmimiin apu-
rahansaajan sopimuksiin liittyvät apurahat.

Tämän päätöksen liitteenä on ohjeistus, joka sisältää linjaukset apurahalla työsken-
telystä Helsingin yliopistossa . Henkilöstö- ja lakiasian toimiala muuttaa ja täydentää
ohjeistusta tarpeen mukaan.
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