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APURAHALLA TYÖSKENTELY HELSINGIN YLIOPISTOSSA

Lähtökohtana on, että Helsingin yliopisto ei rahoita tutkimustyötä eikä jatko-opintoja apurahalla,
vaan tutkimustyötä tekevät henkilöt otetaan työsuhteeseen. Tämä koskee sekä yliopiston perus-
rahoituksella että yliopistolle myönnetyllä täydentävällä rahoituksella rahoitettavaa työtä. Myös yli-
opiston rahastot ja Tiedesäätiö siirtyvät rahoittamaan työsuhteita työskentelyapurahojen sijaan.

Poikkeuksena tästä yliopisto voi myöntää väitöskirjan loppuunsaattamisapurahan enintään 3 kuu-
kauden ajalle. Lisäksi joissakin tilanteissa ulkomailla tutkimustyötä tekevä henkilö saattaa tehdä
tutkimusta siinä määrin itsenäisesti, että työnantajan työnjohto-oikeus ei voi toteutua, ja apurahan
maksaminen on perusteltua. Lisäksi apurahoja voidaan myöntää Helsingin yliopistossa vieraile-
ville tutkijoille, joilla on kotiyliopisto muualla ja jotka eivät tee tutkimustyötään (esim. tohtorin tut-
kintoa) Helsingin yliopistolle. Työskentelyapurahojen lisäksi on apurahana maksettavia palkintoja
ja matkastipendejä, joita tämä ohje ei koske.

Yliopistossa tehdään kuitenkin tutkimustyötä myös säätiöiden ja muiden ulkopuolisten tahojen
suoraan tutkijalle maksaman apurahan turvin. Rahoituslähteellä ei ole vaikutusta tutkimustyön si-
sältöön, mutta henkilöiden asema yliopistossa on erilainen kuin työsuhteessa. Helsingin yliopiston
kanta on, että apurahoja myöntävien tahojen olisi ensisijaisesti syytä kohdentaa apurahoihin tar-
koitettu rahoitus yliopiston kautta siten, että rahoitus voitaisiin käyttää tutkimushenkilöstön palk-
kaamiseen. Tämä olisi ainoa keino saattaa kaikki yliopistossa tutkimustyötä tekevät samanlaiseen
asemaan.

Työsuhteen ja apurahatyöskentelyn ero

Apuraha on vastikkeeton rahasuoritus, jonka julkisyhteisö tai yksityinen yhteisö myöntää henki-
lölle tieteen tai taiteen harjoittamista tai opiskelua varten. Apuraha on tarkoitettu aidosti itsenäisen
tutkimustyön tekemiseen ja sen on oltava julkisesti haettavana. Apuraha on maksajan kannalta
suoritus, jonka myöntämisestä ei aiheudu maksajalle taloudellista eikä muutakaan hyötyä.

Työsuhteeseen liittyy velvoite tehdä työsuunnitelmassa sovitut työtehtävät, mutta se myös turvaa
työntekijälle palvelussuhteeseen liittyvät oikeudet. Tällaisia oikeuksia on palkan ja siihen liittyvän
sosiaaliturvan lisäksi oikeus työterveyshuoltoon sekä työskentelytiloihin, työssä tarvittaviin laittei-
siin ja palveluihin.

Apurahan saaminen ei sellaisenaan muodosta mitään erityistä suhdetta yliopistoon, vaikka hen-
kilö olisi aikaisemmin työskennellyt yliopistossa tai opiskellut siellä. Kaikista apurahalla tutkimus-
työtä tekevän henkilön sidonnaisuuksista ja mahdollisista oikeuksista yliopistossa on sovittava
erikseen. Työsuhdetta apurahasta ei koskaan seuraa, eikä apurahaa siis voida ajatella palkan
korvikkeena tai edes osana palkkaa.

Apurahansaajien vakuutusturva on järjestetty siten, että heidän tulee itse hankkia omalla kustan-
nuksellaan eläke- ja työtapaturmavakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela). Tämä
koskee vähintään neljä kuukautta kestäviä apurahakausia ja apurahoja, jotka suuruudeltaan ylit-
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tävät määrätyn summan. Elleivät nämä vakuutuksen saamisen edellytykset täyty, voi apurahan-
saaja oman harkintansa mukaan ottaa muun vapaaehtoisen vakuutuksen. Tätä kannattaa harkita
esimerkiksi, jos työskentely tapahtuu laboratorio-olosuhteissa. Yliopiston tapaturmavakuutus kat-
taa vain työsuhteessa olevan henkilöstön. Tietoa apurahansaajan vakuutusturvasta Flammasta
https://flamma. helsinki.fi/fi/HY055330.

Säätiöiden kanssa solmittava puitesopimus

Helsingin yliopisto on yhdessä säätiöiden kanssa luonut puitesopimusmallin. Puitesopimuksessa
yliopisto sitoutuu tarjoamaan työskentelyedellytykset sellaisille tohtorikoulutettaville ja tohtorin tut-
kinnon suorittaneille tutkijoille, joille säätiö myöntää apurahan vähintään neljän kuukauden työs-
kentelyyn. Säätiö puolestaan sitoutuu sisällyttämään apurahaan työskentelyapurahan lisäksi erilli-
sen, työskentelyedellytysten kustantamiseen tarkoitetun korvauksen, jonka apurahansaaja mak-
saa yliopistolle. Korvaus on 1600 euroa vuodessa, ja se kattaa noin puolet yliopistolle työskente-
lyedellytysten järjestämisestä koituvista kustannuksista (kustannuksissa on kuitenkin alakohtaista
vaihtelua). Puitesopimuksessa työskentelyedellytyksillä tarkoitetaan asianmukaisia työ- ja labora-
toriotiloja, tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalveluja siinä määrin kuin ne ovat
yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä.

Toistaiseksi Helsingin yliopisto on solminut puitesopimuksen Suomen Kulttuurirahaston kanssa.
Tavoitteena on, että muutkin säätiöt sitoutuisivat puitesopimukseen.

Apurahatutkijoiden aseman järjestäminen sopimusmenettelyllä

Yliopiston yksiköt voivat tehdä apurahatutkijoiden kanssa sopimuksen, jossa sovitaan yliopiston
piirissä toimimisesta ja työskentelyedellytysten järjestämisestä. Suomen Kulttuurirahastolta apu-
rahaa saavien tohtorikoulutettavien osalta puitesopimus velvoittaa yliopiston tekemään sopimuk-
sen ja järjestämään työskentelyedellytykset. Muilta säätiöiltä apurahaa saavien tohtorikoulutetta-
vien osalta suositellaan, että sopimus tehdään ja työskentelyedellytykset järjestetään.

Tohtorin tutkinnon suorittaneen apurahansaajan osalta päätöksen sopimuksen tekemisestä tekee
dekaani , laitoksen johtaja tai erillisen laitoksen johtaja , mikäli se katsotaan tarkoituksenmu-
kaiseksi . Kriteerinä sopimuksen tekemiselle on apurahatutkijan tutkimustyön liittyminen yksikössä
harjoitettavaan tutkimustoimintaan.

Sopimuksen tekemistä varten on SAP HR -järjestelmässä lomake Apurahatutkijan sopimus. Sopi-
mukseen liitetään apurahapäätös.

Sopimuksella voidaan sopia joko
a) Yliopiston jonkin yksikön piirissä toimimisesta ja yliopiston tarjoamista tieteenalan tavan-

omaisista tutkimusedellytyksistä, joilla tarkoitetaan asianmukaisia työ- ja laboratoriotiloja,
tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto-, tieto- ja hallintopalveluja siinä määrin kuin ne
ovat yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä. Tavanomaisiin työskentelyedel-
lytyksiin ei tarvitse sisältyä tietokoneen tai puhelimen hankintaa.

b) Yliopiston jonkin yksikön piirissä toimimisesta ja yliopiston tarjoamista käyttäjätunnuksista
sekä kirjasto-, tieto- ja hallintopalveluista, jolloin apurahansaaja järjestää työskentelyti-
lansa ja muut työskentelyedellytyksensä itse valitsemallaan tavalla.
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Sopimuksen tehneellä apurahansaajalla on tietyin edellytyksin äänioikeus yliopiston hallintovaa-
leissa. Hallintopalveluihin sisältyy yksikön hallintopalveluiden lisäksi mm. valikoituja tutkimuspal-
veluja ja henkilöstöpalveluja. Sopimuksen tehnyt apurahansaaja voi myös osallistua yliopiston jär-
jestämään henkilöstökoulutukseen, jos henkilöstökoulutuksessa on tilaa.

Apurahatutkija sitoutuu merkitsemään julkaisunsa yliopiston TUHAT-järjestelmään ja ilmoittaa
Helsingin yliopiston kotiyliopistonaan erilaisissa tieteellisissä yhteyksissä.

Sopimuksen tekemisellä ei muodostu työsuhdetta yliopistoon, eikä siinä voida sopia esimerkiksi
oikeudesta työterveyshuollon käyttöön tai vakuutusturvaan. Sopimus ei myöskään mahdollista
palvelussuhteeseen liittyvän nimikkeen (esim. tutkijatohtori) käyttämistä.

Jos apurahansaaja antaa opetusta tai ohjausta tai tekee muuta työtä yliopistolle, sovitaan siitä
aina tapauskohtaisesti erikseen ja tästä työstä maksetaan normaali korvaus. Sopimuksen tekemi-
nen ei siis sellaisenaan tarkoita mahdollisuutta osallistua opetustoimintaan.

Työskentelytilojen osoittaminen ja korvauksen periminen

Yliopisto on puitesopimuksessa sitoutunut järjestämään työskentelytilat Kulttuurirahastolta apura-
haa saaville tohtorikoulutettaville, mikäli tohtorikoulutettava haluaa työskennellä yliopiston tiloissa.
Muiden apurahansaajien osalta yksikön johtaja tekee päätöksen tilojen myöntämisestä. Työpis-
teet voivat olla yhteiskäyttöisiä. Myös eri yksiköiden yhteiset tutkijatilat ovat mahdollisia. Tilarat-
kaisuja kehitetään yhteistyössä tila- ja kiinteistökeskuksen kanssa.

Korvauksena työskentelytilan järjestämisestä peritään 1600 euroa/vuosi. Lyhyemmissä sopimuk-
sissa korvaus suhteutetaan työskentelyn kestoon. Korvauksen periminen ei kuitenkaan tarkoita
vuokrasopimuksen syntymistä apurahatutkijan ja yliopiston välille. Jos apuraha sisältää erikseen
korvauksen tiloista, peritään se aina. Jos apurahasta veloitetaan jo yleiskustannukset, jotka katta-
vat korvauksen, ei työskentelyedellytyksistä peritä erillistä korvausta. Jos samaan tutkimushank-
keeseen/-työhön on myönnetty kuluapuraha, ja henkilö tai myöntäjä maksaa kuluapurahan yli-
opistolle, yliopisto voi katsoa kuluapurahan kattavan työskentelyedellytyksistä perittävän korvauk-
sen kokonaan tai osittain. Samalle henkilölle myönnetyt muun tyyppiset matka-apurahat, kuluapu-
rahat tai kannustus-apurahat eivät vaikuta työskentelyedellytyksistä perittävään korvaukseen. Yk-
sikön harkinnan mukaan tilat voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa myös korvauksetta. Harkin-
nassa voidaan ottaa huomioon apurahan suuruus. Kaikkia yksikön apurahatutkijoita tulee koh-
della samojen periaatteiden mukaisesti.

Jos apuraha sisältää erillisen korvauksen työskentelyedellytyksiä varten tai apuraha maksetaan
kertasuorituksena, peritään korvaus apurahatyöskentelyn alkaessa. Yli vuoden kestävän apura-
hatyöskentelyn ajalta korvaus peritään kerran vuodessa. Jos apuraha maksetaan kuukausittain
eikä sisällä erillistä korvausta työskentelyedellytyksiä varten, voidaan korvaus periä erissä. Lasku-
tuksen hoitaa kvestuuri. Perityt korvaukset kohdennetaan apurahatutkijan yksikölle.

Tietojen kerääminen

Puitesopimuksen mukaan yliopisto tilastoi Suomen Kulttuurirahastolle yliopiston piirissä vähintään
4 kuukauden ajan työskentelevien apurahansaajien apurahan määrän ja yliopistolle työskentely-
edellytyksistä maksetut korvaukset. Nämä tiedot kerätään jatkossa apurahatutkijan sopimuksella.
Ennen kuin sopimuslomakkeeseen on tehty tarvittavat muutokset, kerätään tarvittavat tiedot ex-
cel-lomakkeella, jonka Henkilöstö- ja lakiasiat toimittaa yksiköille. Samalla lomakkeella kerätään
kaikkien apurahansaajien tiedot työtilakorvausten laskutusta varten. Jatkossa myös laskutusta
varten tarvittavat tiedot saadaan sopimuslomakkeelta.
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Lisätietoja apurahoja koskevasta ohjeistuksesta antavat henkilöstöasiantuntija Hannamari Helan-
der p. 02941 22878, henkilöstöasiainpäällikkö Jaana Sirkiä p. 02941 23016 ja asiamies Mikko Ko-
tola p. 02941 40361.


