Miina Sillanpään Säätiön tutkimusapurahat 2021
Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan.
Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten
toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka
edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Apurahoja voi hakea suomen
kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen, Suomessa pääsääntöisesti tapahtuvaan
tutkimukseen. Apurahoja myönnetään Suomessa tehtäviin tutkimuksiin, väitöstutkimuksiin sekä
post doc -tutkimuksiin.
Säätiön hallitus päättää vuosittain apurahojen jakamisesta sekä haettavan apurahan teemasta.
Miina Sillanpään Säätiön hallitus on päättänyt, että vuonna 2021 apurahoja myönnetään 15 000
euroa sellaisiin ikääntyvien asumisratkaisuja käsitteleviin tutkimuksiin, joissa huomioidaan
kestävän hyvinvoinnin edistäminen. Apurahojen hakuaika on 27.9.–29.10.2021. Päätös jaettavista
apurahoista tehdään hallituksen loppuvuoden kokouksessa. Apurahat maksetaan vuonna 2022 ja
ne tulee käyttää kyseisen vuoden aikana.

Hakuohjeet 2021
Täytä ja lähetä Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilla julkaistava sähköinen apurahalomake ja
liitä pyydetyt liitteet pdf-muodossa. Hakulomake aukeaa 27.9.2021 klo 9.00 ja hakuaika päättyy
29.10.2021 klo 16.00.
Hakemukseen liitettävät tiedostot nimetään siten, että ensimmäisenä tiedoston nimessä on
hakijan sukunimi. Myös dokumentissa tulee näkyä hakijan sukunimi dokumentin yläosassa.
Hakemukseen liitetään pdf-tiedostoina seuraavat liitteet:
• tutkimussuunnitelman tiivistelmä, max 5 sivua sisältäen lähdeluettelon
• ansioluettelo, enintään kolmen sivun mittainen
• tutkimuksen ohjaajan lausunto (pakollinen liite ainoastaan väitöskirjan tekijöille)
Täytä sähköinen lomake ohjeiden mukaisesti ja muista lähettää se. Saat tietokoneen ruudulle
automaattisen kuittauksen, kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi. Jos kuittausviestiä ei tule
näkyviin, niin lomakkeen tiedot eivät ole siirtyneet meille.
Tarvittaessa pyydämme lisätietoja tutkimukseen, esimerkiksi eettiseen ennakkoarviointiin liittyen.

Maksaminen
Apurahat maksetaan vuonna 2022 ja ne tulee käyttää kyseisen vuoden aikana. Apurahan saajan
tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa maksamansa apurahat verottajalle ja
Melalle.

Apurahan hakijoiden ja saajien rekisteröinti
Apurahan hakija suostuu siihen, että apurahan hakijoista ja saajista laaditaan hakija- ja
saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen apurahojen

maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot. Hakemuksesi liitetään osaksi
apurahahakurekisteriä. Lue lisää tietosuojastamme.

Myöntämisehdot
Apurahan saaneiden nimet ja tutkimusaiheet julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja sähköisessä
viestinnässä.
Apurahan saajan tulee lähettää omatoimisesti selvitys sen käytöstä ja tutkimuksen etenemisestä
yhden (1) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Mikäli selvitystä ei lähetetä, saaja on
velvollinen palauttamaan myönnetyn apurahan Miina Sillanpään Säätiölle.
Apurahan saaja on tutkimuksen valmistuttua velvollinen laatimaan artikkelin tai tiivistelmän, joka
voidaan julkaista Miina Sillanpään Säätiön internetsivuilla. Rahoituksen saaja antaa myös
suostumuksensa siihen, että hänet voidaan yhteisellä sopimuksella kutsua esittelemään
tutkimustaan säätiön tilaisuuteen.
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