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Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto 

Hoitokunnan ohjeet apurahojen hakijoille 

Testamentin sääntöjen mukaan apurahoja maksetaan vuosittain rahaston pääomantuoton mu-
kaan. Tästä johtuen apurahojen vuotuinen määrä ja maksettavat summat voivat vaihdella. Ra-
haston hoitokunta valvoo rahaston käyttöä ja päättää apurahojen jakamisesta. 

Tutkimusapurahat 

Tutkimusapurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatutkimuksen tekijöille. Apuraha 
myönnetään tutkimustyön jälkimmäiselle puoliskolle, jolloin esimerkiksi kaksi väitöskirjaan 
kuuluvaa artikkelia on valmiina. Vasta idea-asteella olevia, juuri käynnistyneitä tai jo valmis-
tuneita tutkimuksia ei tueta.  

Apurahan hakijan tulee perustella hakemuksessaan apurahan tarve. Tutkimusapurahan saajan 
tulee yleensä laatia tutkimuksestaan artikkeli Nordic Concrete Research –julkaisuun. Tästä 
voidaan poiketa, mikäli tutkimustuloksilla ei ole laajempaa merkitystä. 

Tutkimusapurahan suuruus on yleensä noin 3000 €. Perustelluista syistä apuraha voi olla kor-
keampi, kuitenkin korkeintaan 5000 €. Syy korkeampaan apurahaan voi olla esimerkiksi väi-
töskirjan rahoituksen puuttuminen väitöskirjaprojektin loppuvaiheessa. Tutkimusapuraha on 
henkilökohtainen eikä sitä ole tarkoitettu tutkimuksiin liittyvien kustannusten rahoittamiseen. 
Apuraha voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran.  

Mikäli väitöskirjaan liittyvistä artikkeleista on jo maksettu kirjoituspalkkioita Vuorisen rahas-
tosta, vähennetään niiden summa tutkimusapurahasta.  

Tieteellisten artikkelien kirjoituspalkkiot 

Kirjoituspalkkioita maksetaan ensisijaisesti Nordic Concrete Research -julkaisun artikkeleista. 
Kirjoituspalkkiota voidaan hakea myös julkaistulle Jufo-luokitellulle 1-, 2- tai 3-tason artikke-
lille, joka käsittelee betoniteknisiä aiheita. Väitöskirjaan liittyvistä artikkeleista ei makseta 
kirjoituspalkkiota, mikäli kirjoittajalle on myönnetty tutkimusapuraha.  

Kirjoituspalkkion suuruus on yleensä 500 €. Artikkelin kirjoituspalkkio maksetaan lähtökoh-
taisesti artikkelin ensimmäiselle kirjoittajalle, joka voi jakaa palkkion haluamallaan tavalla 
mahdollisten muiden artikkelin kirjoittajien kanssa. Palkkiota tulee hakea vuoden sisällä artik-
kelin julkaisusta. 

Matka-apurahat 

Matka-apurahoja voidaan hakea kattamaan rahaston tarkoituksen mukaisesta matkasta synty-
viä suoria kuluja, kuten matka- ja majoituskuluja sekä osallistumismaksuja, ei kuitenkaan päi-
värahoja tai matkasta johtuvaa ansionmenetystä.  

Apurahalla voidaan kattaa matkakulut yleensä osittain. Poikkeustapauksissa voidaan kattaa 
kaikki matkakulut. Matka-apurahaa myönnetään ensisijaisesti esim. apurahatutkijalle, jolla ei 
ole mahdollisuutta matkan muuhun rahoitukseen. Apurahan hakijan tulee perustella hakemuk-
sessaan apurahan tarve. Hoitokunta harkitsee apurahan myöntämisen tapauskohtaisesti. 

Apurahaa tulee hakea hyvissä ajoin ennen matkaa. 
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Kiitettävät opinnäytetyöt 

Kiitettäviä maisteritasoisia korkeimman arvosanan saaneita opinnäytetöitä voidaan ehdottaa 
palkittavaksi. Ehdotuksen tekee yleensä työn ohjaaja tai valvoja. Palkinnon suuruus on noin 
1000 €.  

Betonialan tieteellisen tutkimuksen tukeminen yliopistoissa 

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten betonialaan liittyviin tutkimushankkeisiin voidaan hakea ra-
hoitusta. Määrä harkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tekee Suomen Betoniyhdistyksen 
hallitus. Rahaston hoitokunta antaa lausunnon hallitukselle tehtyihin tutkimushankkeiden apu-
rahahakemuksiin. 
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