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Oulun yliopiston Apuraharahasto julistaa haettavaksi työskentelyapurahoja nimikkorahastoistaan.
Apurahan suuruus on tyypillisesti 3000 – 5000 euroa. Rahastosta myönnetään apurahoja vain
perustutkintonsa suorittaneille tutkijoille. Matka-apurahoja ei jaeta.
Hakemukset tulee jättää 20.11.2020 mennessä Oulun yliopiston Apuraharahaston
apurahajärjestelmään https://oulunyliopistonapuraharahasto.apurahat.net

Apurahapäätökset tehdään vuoden 2021 tammikuun alussa ja myönnetyt apurahat on nostettava
vuoden 2021 aikana
Apurahoja jaetaan seuraavista nimikkorahastoista:
YLIOPISTON APTEEKIN RAHASTO
Apurahoja jatkotutkinnon loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden päätoimiseen opiskeluun ja
tutkimustyöhön.
TYYNI TANIN RAHASTO
Apurahoja humanistisen ja lääketieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille.
ANNA VUORION RAHASTO
Apurahoja humanististen tieteiden, lähinnä suomen kielen jatko-opintoja varten.
OULANGAN RAHASTO
Apurahoja Oulangan biologisella asemalla tehtävään Kuusamoa koskevaan tutkimukseen
ANNA ESTERI TIMOLAN RAHASTO
Apurahoja jatko-opiskelijoiden tukemiseen
AINO HOIKKALAN RAHASTO
Apurahoja suomen kielen tai jonkin muun kielen jatko-opiskelijoille
RAILI KORKAN RAHASTO
Apurahoja ruskean karhun (Ursus Arctos) tutkimukseen
BRITA GRANITIN RAHASTO
Apurahoja dementiapotilaiden hoidon sisällölliseen kehittämiseen ja kuntoutukseen liittyvään
tutkimukseen.

TYYNE JA RUNAR FORSÉNIN RAHASTO
Apurahoja Oulun seudun talous- ja kulttuurielämän historian tutkimukseen.
MAIJA-LIISA KOVALAN RAHASTO
Apurahoja eturauhassyövän ja Alzheimer-taudin tutkimustyöhön.

Ida ja J.A.Räisenin, Tutoris Oy:n ja Einojuhani Rautavaaran rahastoista ei vuonna 2020 jaeta
apurahoja.

Oulun yliopiston Apuraharahaston valintamenettely
-

Hakemusten arvioinnissa kuullaan Oulun yliopiston tiedekuntia.
Hakijan tulee olla rekisteröityneenä Oulun yliopiston tutkijakouluun (UniOGS).
Peruskriteerinä Oulun yliopiston tutkijakoulun hyväksymä tohtorikoulutussuunnitelma
vuonna 2012 ja sen jälkeen aloittaneille.
Aiemmin aloittaneiden osalta vaaditaan muu hyväksytty suunnitelma.
Hakijan tulee hakuvaiheessa ilmoittaa monesko vuosi väitöskirjatyön osalta on menossa.

Hakemukseen vaadittavat liitteet:
-

Opintorekisteriote Oodista
Luettelo väitöskirjan valmisteluun aikaisemmin saaduista apurahoista ja vielä vireillä
olevista apurahahakemuksista
Yhden sivun tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta
Väitöskirjan ohjaajan lausunto apurahajärjestelmän kautta
CV ja julkaisuluettelo, johon on merkitty väitöskirjaan liittyvät julkaisut

Oulun yliopiston apuraharahasto edellyttää apurahan saajalta lyhyttä (korkeintaan kaksi sivua)
yhteenvetoa tutkimuksen edistymisestä vuoden kuluessa apurahan vastaanottamisesta. Raportointi
tehdään apurahajärjestelmän kautta.

Hakuohjeet
Apurahan saaja ei voi olla apurahakaudella samanaikaisesti työsuhteessa Oulun yliopistoon.
Apurahamenettelyissä noudatetaan Oulun yliopiston apurahaohjetta. Apurahaohje sekä suomeksi
että englanniksi löytyvät yliopiston verkosta.

Apurahan saajien sosiaaliturva
Apurahan saajan on itse huolehdittava vakuutusturvansa järjestämisestä apurahakauden aikana,
Vakuuttaa voidaan vain sellainen apuraha, jonka turvin apurahansaaja työskentelee yhtäjaksoisesti
vähintään neljä kuukautta. Koska apuraha ei muodosta palvelussuhdetta, ei apurahan saajaa koske
palvelussuhteeseen yleisesti perustuva vakuutusturva eivätkä työterveyshuollon palvelut tai muut
työ- ja virkaehtosopimuksiin kuuluvat etuudet.
Lisätietoja ja yhteystiedot sosiaaliturvan hoitamiseksi löytyvät maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
verkkosivuilta osoitteesta: www.mela.fi

Apurahojen verotus
Yliopistojen oikeudellisen aseman muututtua vuoden 2010 alusta itsenäisiksi julkisoikeudellisiksi
yhteisöiksi, rinnastetaan yliopistojen myöntämät apurahat toistaiseksi yksityisiin apurahoihin. Näin
ollen muulta kuin julkisyhteisöltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saadut stipendit, opintorahat ja
muut apurahat sekä tunnustuspalkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin niiden ja
julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saatujen stipendien, opintorahojen ja muiden
apurahojen sekä palkintojen yhteenlaskettu määrä niistä vähennettävien menojen jälkeen
verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Tämä verovapaa määrä on
23.376,45 euroa vuonna 2020.

Pekka Riuttanen
Talousjohtaja
Pekka.Riuttanen@oulu.fi

