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Tutkija

Sosiaaliturva määräytyy palvelussuhteen 
tai työskentelytavan laadun perusteella.

Virkasuhde, työsuhde ja virka oikeuttaa 
normaaliin ansiosidonnaiseen 
sosiaaliturvaan.

Apuraha ei ole ansiotuloa, mikä vaikuttaa 
monelta osin sosiaaliturvan sisältöön.

Jatko-opiskelijalla on tietyn ajan oikeus 
myös opintotukeen, mikä on ns. 
opintososiaalinen etuus ja erotettava 
sosiaaliturvasta



Sosiaaliturva

Kaikilla suomalaisilla on lakisääteinen oikeus tarpeen mukaiseen 
sosiaalihuoltoon. (asumisperusteinen)

Sosiaalihuoltoon kuuluvat sosiaalipalvelut ja -etuudet sekä
viimesijainen toimeentuloturva eli toimeentulotuki. 

Sosiaaliavustuksista huolehtivat kunnat ja KELA

Sosiaalivakuutuksellapyritään turvaamaan toimeentulo 
sosiaalisissa riskitilanteissa. Se kattaa ns. kansanvakuutus- että
ansioperusteisen vakuutuksen. 

Kaikilla tutkijoilla on oikeus kansanvakuutusperusteiseen 
sosiaalietuuksiin, millä turvataan toimeentulo.



Toimeentuloturva koostuu sairausvakuutuksen, 
työttömyysvakuutuksen, tapaturmavakuutuksen ja 
eläkevakuutuksen antamasta turvasta, jotka yhdessä
muodostavat lakisääteisen sosiaalivakuutuksen.

Ansioon suhteutetut etuudetrahoitetaan palkka-
perusteisilla maksuilla ja tapaturmavakuutuksen kohdalla 
myös vakuutettavaan riskiin suhteutetuilla maksuilla. 

Vähimmäisturva puolestaan rahoitetaan pääosin 
veroluonteisin maksuin. Vähimmäisturva on usein 
tarveharkintaista, jolloin huomioon otetaan esim. 
varallisuus ja puolison tulot.

Sosiaalivakuutus



Ansioperusteinen sosiaaliturva

Ansioperusteisen sosiaaliturvan tarkoitus on turvata 
työssäoloaikaiseen tulotasoon suhteutettu toimeentulo. Se 
edellyttää usein vapaaehtoista lisävakuutusta kuten esim. 
työttömyyskassan jäsenyyttä. 

Apuraha on vastikkeeton ja tiettyyn rajaan asti veroton 
oikeustoimi. Apurahalla työskentely ei anna työsuhteen 
tarjoamaa sosiaaliturvaa, se ei oikeuta työterveyshuoltoon eikä
apurahakausi kartuta työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaa 
työssäoloaikaa eikä eläkettä.



Sairausvakuutus

Sairausvakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, 
kuntoutusrahaa sekä korvataan hoidosta 
aiheutuneita kuluja. 

Sairausvakuutuksesta maksetaan myös ns. perhe-
etuudet kuten äitiysraha. 

Sairausvakuutuskorvauksen suuruus vaihtelee 
korvattavan asian mukaan. Ansioperusteisia etuja 
ovat sairauspäiväraha, kuntoutusraha sekä myös 
äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, erityisäitiysraha 
ja erityishoitoraha.



Tapaturmavakuutus

Työnantajan on otettava työtapaturmavakuutus 
työntekijöille työtapaturmien ja ammattitautien varalta. 

Koska apurahansaaja ei ole palvelussuhteessa 
apurahanmaksajaan, ei maksaja ole velvollinen 
vakuuttamaan apurahatutkijaa tapaturmien varalta.

Erityisen ongelmallista, kun samassa tilassa 
työskentelee sekä palkattuja että apurahatutkijoita.



Eläkevakuutus

Eläke lasketaan tiettynä prosenttina työssäoloaikaisista 
ansiotuloista. Työeläkevakuutusrahoitetaan 
työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä
työeläkemaksuilla.

Yrittäjän on vakuutettava itsensä yrittäjäeläkelain 
mukaan.

Toistaiseksi apurahatutkijoilla ei ole säädetty 
pakollista eläkevakuutusta, eikä apurahakausi siten 
kerrytä eläkettä. Asia on virkamiesvalmistelussa ja voi 
tulla toteutettavaksi jo tällä hallituskaudella.



Apurahatutkijan sosiaaliturvan 
(mahdollinen) uudistus I

Sosiaalipoliittinen ministeriryhmä päätti 13. joulukuuta
periaatteista, joiden mukaisesti apurahansaajien sosiaaliturvaa
valmistellaan. Apurahansaajien sosiaaliturvaa on tarkoitus
parantaa vuoden 2009 alusta niin, että apurahansaajille
turvataan eläke-, työtapaturma- ja työttömyysturva. 

Työskentelyä varten myönnetyn apurahan määrän perusteella 
määritellään apurahansaajan työtulo. Työtulon perusteella 
määräytyvät työeläke-, sairausvakuutus- ja 
työtapaturmavakuutusetuudet. Jos apurahojen yhteismäärä
jäisi vuositasolla alle soveltamisrajan 3027,28 euroa/vuodessa 
(vuoden 2007 taso), eläketurvaa ei karttuisi. Vakuuttamis-
velvollisuus alkaa apurahojen yhteismäärän ylittäessä em. 
soveltamisrajan 3027,28 euroa vuoden pituiselta jaksolta



Apurahatutkijan sosiaaliturvan 
(mahdollinen) uudistus II

Apurahansaajan sosiaaliturva toteutetaan 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (MELA). 
Apurahansaajien sosiaaliturvan järjestämis- ja 
ylläpitokustannukset olisivat kolmesta vaihtoehdosta 
(MELA, Valtiokonttori, YEL-laitokset) edullisimmat 
MELAssa.

Apurahansaajan työeläkevakuutusmaksu on 
maatalousyrittäjien työeläkevakuutusmaksun suuruinen, 
tällä hetkellä noin puolet tavanomaisesta 
työeläkevakuutusmaksusta.



Apurahatutkijan sosiaaliturvan 
(mahdollinen) uudistus III

Apurahansaajien työeläkevakuutusmaksut (maksut –
hoitokulut) rahastoidaan. Jos sijoitustoiminnan tuotot 
ovat vähintään 4 %, apurahansaajien 
sosiaaliturvajärjestelmä ei vaadi valtion tukea.

Apurahansaajien tapaturmavakuutusturva hoidettaisiin 
Melan toimeenpanemalla MATA-
vakuutusjärjestelmällä. Vakuutuksen pohjana olisi 
maatalousyrittäjän eläkelain perusteella määrätty 
työtulo. Tästä ratkaisusta aiheutuu valtiolle 
lisäkustannuksia.



Apurahatutkijan sosiaaliturvan 
(mahdollinen) uudistus IV

● Verottoman apurahan määrä yksityisistä rahastoista on 
15049,56 € = 1250 €/kk. Tätä määrää esitetään korotettavaksi 
niin, että apurahansaajan käteen jäävä rahamäärä ei ainakaan 
pienene. 

● Työsuhteessa oleville apurahansaajille karttuisi eläkettä
myös apurahojen perusteella.

● Valtion taiteilija-apurahat vakuutetaan saman periaatteen 
mukaisesti. Tämän toteuttaminen lisää valtion kustannuksia.

●Käynnistetään hallituksen esityksen valmistelu edellä
todettujen periaatteiden mukaisesti. Valmistelun yhteydessä
selvitetään tarkemmin apurahansaajien sosiaaliturvan 
toteuttamisesta valtiolle aiheutuvat kustannukset kustannuksia.

● Apurahansaajien työttömyysturva selvitetään erikseen.



Tieteentekijöiden liitto
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Tieteentekijöiden liitto on yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
akateemisten asiantuntijoiden ammattijärjestö. Suurimpia 
jäsenryhmiä ovat tutkijat, assistentit, tutkijakoulutettavat, 
yliassistentit, kirjastonhoitajat/informaatikot, amanuenssit 
ja suunnittelijat. 

Liitto ajaa jäsenistönsä palkkauksellisia, sosiaalisia ja 
ammatillisia etuja sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. 

Tieteentekijöiden liitto on perustettu vuonna 1967. 

www.tieteentekijoidenliitto.fi


