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Apurahahakemuksia koskeva tietosuojaseloste
Hakemus, sen sisältö ja liitteet, muodostavat henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö ylläpitää ja arkistoi. Säätiö, sen toimihenkilöt, asiantuntijatoimikunta ja hallitus käsittelevät apurahahakemuksia ja niitä lähettäneiden henkilöiden tietoja täyttääkseen säätiön sääntöjen mukaista tehtäväänsä eli tukeakseen tuberkuloosin ja keuhkosairauksien ja niiden lähialojen
tieteellistä tutkimustyötä ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä.
Hakijalla on oikeus tarkistaa omat rekisteritietonsa kirjallisella ja allekirjoitetulla, säätiölle osoitetulla pyynnöllä sekä pyytää oikaisemaan virheellinen tieto. Hakemuksen tietoja ja asiakirjoja luovutetaan vain säätiön
sisäiseen arviointiin ja käsittelyyn sekä apurahansaajien osalta laissa määrättyjen tietojen luovuttamiseen
viranomaisille. Asiantuntijatoimikunnan jäsenten hakijoille antamia pisteitä tai kommentteja ei anneta apurahaa hakeneiden tai kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon. Säätiön hallitus päättää apurahojen jakamisesta toimikunnan esityksen perusteella.
Säätiö pidättää itsellään oikeuden vaihtaa tietoja apurahahakemuksista muiden suomalaisten tieteellistä toimintaa tukevien yhteisöjen kanssa päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi. Myönnetystä apurahasta, kuten
myös kielteisestä päätöksestä, ilmoitetaan hakijalle hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Apurahojen saajat, rahoitettavat tutkimukset ja apurahojen määrät julkaistaan myös säätiön kotisivuilla.

Hakemuslomakkeen täyttöohjeet:
Tutkimusapurahaa koskeva hakemus laaditaan säätiön kotisivuilta saataville lomakkeille kuutena (6) kappaleena ja lähetetään osoitteella STVYn säätiö, asiamies Osmo Ijäs, Rinnetie 1, 12310 Ryttylä ja niiden on
oltava postitettuina tai toimitettuina perille liitteineen viimeistään 28.2.2020. Sähköpostilla lähetettyjä
hakemuksia ei käsitellä. Puutteellisella postimaksulla varustettua lähetystä ei lunasteta.
Hakemus on laadittava huolellisesti, ohjeiden vastaisesti tehdyt tai puutteellisesti täytetyt hakemukset voidaan jättää käsittelemättä. Käytä normaalia fonttia ja kirjoita lyhenteet auki. Tarkista, että kaikkiin kohtiin on
vastattu. Allekirjoita hakemuslomake!
Muualta saadut ja haetut apurahat on ilmoitettava hakemuksessa. Tutkimuksen kustannusarvio on samalla
apurahan käyttösuunnitelma, mikä on selostettava yksityiskohtaisesti.
Nido hakasella yhteen lomakkeet, tutkimussuunnitelma ja julkaisuluettelo kuudeksi nipuksi. Älä käytä kansiota. Ansioluetteloa, eripainoksia, käsikirjoituksia, suosituskirjeitä tai muuta aineistoa ei saa liittää hakemukseen. Tutkimussuunnitelma ei saa ylittää viittä sivua.
Julkaisuluettelo tarvitaan vain hakijalta, joka myös allekirjoittaa hakemuksen. Tutkimusryhmän kaikki jäsenet
virkanimikkeineen on mainittava hakemuksessa.
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Apurahan käyttö ja raportointi:
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö on yksityinen säätiö, jonka jakamat apurahat ovat kerran vuodessa yleisesti haettavana. Myönnetyt tutkimusapurahat ovat henkilökohtaisia eli ne myönnetään
vain fyysisille henkilöille. Erityisesti on huomattava, että säätiö voi rahoittaa väitöskirjatöitä vain väittelijän
henkilökohtaisen anomuksen perusteella.
Säätiön myöntämä apuraha on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Jos tutkimuksen edetessä apurahan tarkoituksenmukainen käyttö selvästi vaatii kohdentamista toisin kuin hakemuksessa on esitetty, on tähän pyydettävä kirjallisesti lupa säätiön hallitukselta.
Tutkimusvapaata varten myönnettyä apurahaa ei voi nauttia päällekkäin kokopäivätoimisesta virasta tai toimesta saatavan palkan kanssa.
Hakemuksessa allekirjoitetun sitoumuksen mukaisesti selvitys apurahan käytöstä on toimitettava säätiölle
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Selvitykseen ei liitetä apurahan käyttöön liittyviä tositteita,
mutta apurahansaajan on säilytettävä ne esitettäväksi vaadittaessa. Selvityksen puuttuminen sulkee hakijan
pois myöhemmistä apurahojen jaoista.
Säätiölle on lähetettävä eripainokset ko. vuoden aikana julkaistuista tutkimuksista sekä hyväksytyt väitöskirjat, joissa molemmissa tulee olla maininta "...supported by Foundation of the Finnish Anti-Tuberculosis
Association".
Apurahan saanut tutkija myös sitoutuu ensi tilassa antamaan säätiön vapaaseen tiedotuskäyttöön selkokielisen yhteenvedon tutkimuksesta ja sen tavoitteista. Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva laki astui voimaan 1.1.2009. Voimaan tulon jälkeen myönnettävän, vähintään neljän kuukauden työskentelyajalle tieteelliseen tutkimukseen haetun apurahan tulee sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut. Näitä vakuutusmaksuja
ovat työeläkevakuutusmaksu, sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja sairaanhoitomaksu sekä tapaturma- ja
ryhmähenkivakuutusmaksu. Apurahansaajan tulee oma-aloitteisesti huolehtia vakuutuksen ottamisesta. Lisätietoja: http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat
Vuoden 1993 alussa voimaan tulleen tuloverolain (1535/92) mukaan tieteellistä tutkimusta varten myönnetyt apurahat ovat tietyin edellytyksin verovapaita. Verovapaa summa vastaa valtion taiteilija-apurahan määrää. Tutkimukseen liittyvät kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Apurahansaajan on tarkistettava viimeisimmät määräykset oma-aloitteisesti.
Säätiö ei toimi työnantajana eikä vastaa apurahan käyttöön liittyvistä veroseuraamuksista. Jos apuraha on
saajalle veroton, tämä ei koske apurahansaajan tutkimuksessa työskenteleviä muita henkilöitä. Apurahansaajan on itse huolehdittava henkilöpalkkaukseen liittyvistä lain edellyttämistä velvoitteista. Säätiö ilmoittaa
myönnetyt apurahat veroviranomaisille lomakkeella VEROH3927.
Apurahansaajan on huolehdittava siitä, että hänen tutkimustyöhönsä liittyvän tutkimuslaitoksen, sairaalan
tai vastaavan yksikön erikseen antamia säännöksiä noudatetaan. Eettisen toimikunnan luvan numero ja päivämäärä on mainittava hakemuksessa. Säätiö ei myönnä matka-apurahoja eikä tue perustutkimuksessa tai
potilaiden tutkimisessa tarvittavia laitehankintoja.

01/2020

