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Yhdistyksen tutkimus- ja kehittämisrahan säännöt

Tutkimus- ja kehittämisrahan tarkoituksena on tukea perioperatiivisen hoitotyön kehittämistä ja alan
julkaisutoimintaa.
Tutkimus- ja kehittämisrahaa myönnetään hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön, tutkimustyön
esittämisestä konferensseissa aiheutuviin kustannuksiin sekä julkaisutoimintaan.
Hankkeissa ei tueta laitehankintoja.
Tutkimus- ja kehittämisraha budjetoidaan vuosittain yhdistyksen talousarvioon.
Avustusten myöntämisestä pidetään omaa kirjanpitoa, joka esitetään yhdistyksen
vuosikokouksessa.
Tutkimus- ja kehittämisrahan hakeminen ei ole sidottu erillisiin hakuaikoihin.
Tutkimus- ja kehittämisrahan myöntämisestä päättää FORNA ry:n (Suomen Leikkausosaston
sairaanhoitajat) halitus tai toimikunta, joka koostuu em. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä.
Yhdelle hakijalle myönnetyn tutkimus- ja kehittämisrahan suuruus ei saa vuosittain ylittää
840€/hakija/vuosi.
Rahastoa hoitaa yhdistyksen hallitus.
Rahastoon siirretään rahastolle annetut avustukset, lahjoitukset, testamentit ja rahaston
tuotto.Rahastoon voidaan siirtää myös yhdistyksen hallituksen päättämät muut erät.
Rahaston hoidosta pidetään omaa kirjanpitoa, joka esitetään yhdistyksen vuosikokouksessa.
Hakijan tulee olla ollut FORNA ry:n jäsen vähintään kahden (2) vuoden ajan.
Jäsenmaksu tulee olla maksettuna apurahan anomisvuonna ja sitä edellisenä vuonna elokuun
loppuun mennessä.
Ennen apurahan anomista, kuluvan vuoden jäsenmaksu tulee olla maksettuna.
Tutkimus- ja kehittämisrahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisena.
Tutkimus- ja kehittämisraha tulee käyttää yhden (1) vuoden kuluessa sen myöntämisestä ja se
suoritetaan tutkimus- ja kehittämisrahan saajalle syntyneitä tositteita vastaan.
Myönnetty avustus on käytettävä anottuun tarkoitukseen, sitä ei voi siirtää ja se on
henkilökohtainen.
Tutkimus- ja kehittämisraha maksetaan, kun maksuvuoden jäsenmaksu on maksettu.
Avustuksen käytöstä on esitettävä kirjallinen palaute yhdistyksen hallitukselle kolmen kuukauden
kuluessa Pinsetti-artikkelin, lopullisen opinnäytetyön tai väliaikaraportin muodossa. Mikäli palautetta
ei ole määräajassa annettu, peritään tutkimus- ja kehittämisraha takaisin.
Tutkimus- ja kehittämisrahahakemus osoitetaan ja lähetetään FORNA (Suomen Leikkausosaston
sairaanhoitajat) ry:n hallitukselle. Epätäydellisiä ja myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
Hakemuksesta tulee ilmetä:
-hakijan tiedot; nimi, osoite, tutkinto-ja ammattinimike, pankkitilin numero ja yhdistykseen
liittymisvuosi
-haettavan apurahan suuruus
-perustelu anottavan apurahan tarpeellisuudesta
-kustannusarvio
-ko. tarkoitukseen anotut ja/tai saadut muut apurahat tms.
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Tutkimustyötä varten tehdystä hakemuksesta on käytävä ilmi tutkimuksen tausta, tavoitteet ja
suorituspaikka, tutkimuksen tämänhetkinen vaihe, rahoitussuunnitelma sekä liitteenä virallisesti
hyväksytty tutkimussuunnitelma.

Hyväksytty FORNA ry:n vuosikokouksessa Helsingissä 24.10.2020
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