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Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry:n (SKKY) apurahojen myöntämissäännöt v3
1. Yleistä apurahoista
Yhdistyksen sääntöjen mukaan Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry (SKKY) voi myöntää apurahoja
jäsenilleen hakemuksen perusteella johtokunnan päätöksellä yhdistyksen taloudellisen tilanteen niin
salliessa. Apurahojen summat tarkistetaan vuosittain toimintasuunnitelman tarkistuksen yhteydessä ja ovat
enintään sen suuruiset kuin yhdistyksen syyskokous (vuosikokous) päättää. Apurahojen saajat julkaistaan
yhdistyksen internetsivustolla ja Kliinlab-lehdessä.
Apurahan saajan tulee huolehtia tarvittavista ilmoituksista verottajalle. SKKY ilmoittaa vuosittain
maksamiensa yli 1000 € suuruisten apurahojen summat ja saajat verottajalle verottajan ohjeiden mukaan.
2. Apurahojen käyttökohteet
2.1 Matka-apurahat
Apurahoja voidaan myöntää mahdollistamaan osallistuminen kotimaisiin ja ulkomaisiin tieteellisiin
kongresseihin ja koulutustapahtumiin. Kotimaiseen ja Euroopan sisäiseen kongressiin tai koulutukseen
voidaan myöntää enintään 2000 € matka-apuraha. Euroopan ulkopuoliseen kongressiin tai koulutukseen
voidaan myöntää enintään 3000 € matka-apuraha. Vapaamuotoisessa matka-apurahahakemuksessa tulee
esittää erittely arvioiduista kuluista. Kongressin tai koulutuksen tulee oleellisesti liittyä hakijan työnkuvaan.
Matka-apurahan saaja on velvoitettu kirjoittamaan matkaraportti heti matkan jälkeen seuraavaan Kliinlablehteen.
2.2 Apurahat ammatilliseen kehittymiseen
Apurahoja voidaan kertaluontoisina myöntää myös mahdollistamaan henkilökohtainen ammatillinen
kehittyminen esim. kurssien muodossa. Apurahahakemuksen kohteena olevan kurssin tulee perustellusti
kuulua hakijan työnkuvaan. Koulutuksen kurssihinnasta voidaan myöntää enintään puolet ja enintään 2500
€ (ei oheiskuluja, kuten matkat, yöpyminen ym.). Hakemus on vapaamuotoinen ja hakemuksessa tulee
esittää erittely koulutuksen kuluista ja perustelu koulutuksen tarpeellisuudesta oman työn kannalta.
Apurahan saajan tulee kirjoittaa tiivistelmä koulutuksesta ja sen merkityksestä omalle työlle Kliinlablehteen koulutuksen päätyttyä.
2.3 Apuraha tutkimustyöhön
Apurahoja voidaan myöntää pienimuotoisena mahdollistamaan tutkimustyöhön osallistuminen. Apurahan
suuruus on enintään 2500 € kuukaudessa enintään 6 kk ajalle. Hakemus on vapaamuotoinen ja siinä tulee
esittää tutkimussuunnitelma ja kuluerittely. Apurahan saaminen edellyttää täysipäiväistä työskentelyä ja
vapautusta palkkatyöstä. Apurahan saajan tulee kirjoittaa kuvaus tutkimustyön tuloksista Kliinlab-lehteen,
toimittaa johtokunnalle muu mahdollinen tosite apurahan käytöstä (julkaistu artikkeli, patentti, tiedote tai
selvitys tutkimustyöstä) sekä tosite työnantajalta tai vastaava, että apuraha-ajalla ei ole ollut
palkanmaksua.
2.4 Väitöskirjan painatuskulut
Väitöskirjan painatuskuluihin voidaan myöntää apurahaa kuitteja vastaan (enintään 1000 €). Apurahan
saaja on velvoitettu kirjoittamaan lyhennelmä väitöskirjastaan Kliinlab-lehteen.
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2.5 Vuosittainen tutkimusapuraha
SKKY voi myöntää tieteelliseen tutkimukseen tarkoitetun apurahan (enintään 25 000 €) yhdelle tai
useammalle hakijalle vuosittain harkinnan mukaan hakemusten ja yhdistyksen taloudellisen tilanteen
perusteella. Hakemus vuosittaista suurempaa apurahaa varten tulee toimittaa kunakin vuonna 31.1.
mennessä sähköisesti SKKY:n johtokunnan sihteerille. Hakemuksessa tulee kuvata tutkimuksen tausta,
tarkoitus, sen merkitys laboratorioalalle, toteutussuunnitelma, aikataulu ja erittely kuluista. Apuraha
voidaan käyttää hakijan omaan tai avustavan henkilökunnan palkanmaksuun, reagenssikuluihin ja
palveluiden ostoihin, mutta ei esim. laitteiden hankintaan tai tilavuokrien maksuun. Apurahan maksu
voidaan suorittaa heti apurahan myöntämisen jälkeen toimeksiannon perusteella.
Apurahan saajan tulee raportoida apurahan käytöstä vähintään vuosittain sekä kirjoittaa kuvaus
tutkimustyön tuloksista Kliinlab-lehteen. Mikäli apuraha on tarkoitettu hakijan tuloksi, tulee toimittaa
johtokunnalle tosite työnantajalta tai vastaava, että apuraha-ajalla ei ole ollut palkanmaksua sekä
mahdollinen julkaisu tai muu selvitys tutkimustyön tuloksista. Apurahaa ei myönnetä yhtäaikaisesti
henkilökohtaisen tutkimusapurahan kanssa. Apuraha voidaan myöntää vain kertaalleen yhteen
tutkimukseen. Päätös apurahan myöntämisestä tehdään viimeistään kevätkokouksen (vuosikokouksen)
yhteydessä pidettävässä johtokunnan kokouksessa.
3. Apurahojen haku ja maksaminen
Muiden kuin vuosittaisen tutkimusapurahan haku on jatkuva. Apuraha voidaan myöntää vuosittain
edellyttäen, että edellisestä apurahasta on kirjoitettu raportti Kliinlab-lehteen. Etusijalla ovat sellaiset jotka
eivät ole aiemmin tai edellisenä vuosina saaneet apurahaa ja matka-apurahan kyseessä ollessa sellaiset
henkilöt, joilla on tapahtumassa esitys tai posteri. Apurahahakemukset toimitetaan sähköisesti SKKY:n
johtokunnan sihteerille. Hakemukset käsitellään niiden saapumista seuraavassa SKKY:n johtokunnan
kokouksessa. Johtokunnan sihteeri tiedottaa päätöksestä hakijalle ja Kliinlab-lehdessä johtokunnan
kokouksen jälkeen. Periaatteena on, että muut paitsi tutkimustyöhön tarkoitetut apurahat maksetaan
kuitteja vastaan matkan toteuduttua.
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