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PUITESOPIMUS

Sopijapuolet

1. Suomen Kulttuurirahasto, jäljempänä säätiö

2. Helsingin yliopisto , jäljempänä yliopisto

Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on edistää säätiöltä henkilökohtaisen apurahan
saaneen jatko -opiskelijan tai tohtorin tutkinnon suorittaneen henkilön tutkimus-
edellytyksiä yliopiston yhteydessä.

Yliopiston sitoumus

Jos säätiöltä henkilökohtaisen apurahan saanut henkilö haluaa tehdä tutkimustyötä
yliopistossa tai sen piirissä , yliopisto tekee hänen kanssaan erillisen sopimuksen seu-
raavin edellytyksin:

Sopimus tehdään kaikkien sellaisten apurahansaajien kanssa , joilla on voimassa
oleva jatko -opinto -oikeus yliopistossa.
Tohtorin tutkinnon suorittaneen apurahansaajan kanssa sopimus tehdään, jos se
isäntäyksikkö (tiedekunta tai laitos ), jonka yhteydessä tutkimustyö on tarkoitus
tehdä, katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.

Apurahan tulee olla myönnetty vähintään neljän kuukauden täyspäiväiseen työs-
kentelyyn.

Yliopisto järjestää apurahansaajalle samanlaiset kussakin isäntäyksikössä tavanomai-
set perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä työsuhteisilla tutki-
joilla ja tohtorikoulutettavilla on. Tämä tarkoittaa mm. asianmukaisia työ- ja labora-
toriotiloja, tietoliikenne -, posti -, tulostus - sekä kirjasto - ja tietopalveluja (aineistojen
käyttölisenssien niin mahdollistaessa ) siinä määrin kuin ne ovat yleisesti tutkijoiden
ja tohtorikoulutettavien käytössä.

Tavanomaisilla perusedellytyksillä ei tarkoiteta normaalitasoa parempia palveluja,
vaikka niitä isäntäyksikössä tarjottaisiin joillekin tutkijoille . Niihin ei myöskään tarvit-
se sisältyä tietokoneen tai puhelimen hankintaa eikä työterveyshuoltoa tai muita
työsuhteisille kuuluvia sosiaalisia etuja.

Tutkimustilat voivat olla yhteiskäyttöisiä , siten että samassa tilassa työskentelee
useita apurahansaajia tai muita tutkijoita . Jos isäntäyksikön tilat ovat riittämättömät,
voidaan tarjota työpisteitä , jotka eivät aina ole henkilökohtaisia . Yliopiston tavoit-



2

teena on tilaratkaisuja kehittämällä järjestää apurahansaajille samantasoiset tutki-
musolosuhteet kuin muilla vastaavissa tehtävissä työskentelevillä työsuhteisilla tutki-
joilla ja tohtorikoulutettavilla on.

Sopimukseen liitetään apurahapäätös.

Yliopisto tilastoi sopimukset apurahansaajien kanssa sekä sopimuksiin liittyvät henki-
lökohtaiset apurahamyönnöt ja yliopiston saarnat korvaukset.

Säätiön sitoumus

Säätiö liittää vuosiapurahaan korvauksena tutkimuksen perusedellytyksistä 1600
euron suuruisen summan. Lyhemmissä apurahakausissa korvaus suhteutetaan
työskentelyn kestoon. Jos verovapaan apurahan suuruus muuttuu, summaa tarkis-
tetaan vastaamaan 7 %:n osuutta apurahasta, joka on mahdollista myöntää vero-
vapaana ottaen huomioon Mela-maksujen vähennyskelpoisuus verotuksessa. Kor-
vaus oikeuttaa lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisen tutkimustilan käyttöön.

Yliopiston kanssa sopimuksen tehnyt apurahansaaja maksaa säätiön myöntämän
korvaussumman yliopistolle laskua vastaan.

Sopimuksen päättyminen

Kumpikin sopijapuoli on oikeutettu irtisanomaan tämän sopimuksen ilman erityistä
perustetta kirjallisella ilmoituksella. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopija-
osapuolelle.
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