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Professoripoolin toinen hakukierros – 87 professoria vuodeksi tutkimustyöhön,
väljennyksiä seuraavalle hakukierrokselle
Säätiöiden professoripooliin kuuluvat säätiöt myönsivät 8.10.2012 kaikkiaan 87 professorille
vuoden tutkimusapurahan, jonka avulla he voivat omistautua tutkimustyölle lukuvuonna 2013–2014
tai kalenterivuonna 2013. Myöntöjen kokonaissumma oli 2,175 miljoonaa euroa.
Säätiöiden professoripoolin toiselle hakukierrokselle osallistui 112 suomalaisissa yliopistoissa
työskentelevää professoria. Apurahaa ei myönnetty sellaisille ansioituneillekaan professoreille,
jotka olivat kuuluneet yliopistojensa tutkimuskollegioihin vuoden 2009 jälkeen.
Määräaikaisten professoreiden hakukelpoisuutta on päätetty seuraavalle hakukierrokselle väljentää.
Jatkossa hakukelpoisia ovat myös sellaiset määräaikaiset professorit, jotka ovat toimineet
professorina yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan.
Professoripoolin seuraava hakukierros järjestetään maaliskuussa 2013 (ajalla 1.3.–28.3.2013),
jolloin jaettavana on 101 apurahaa tutkimusjaksoille joko kalenterivuonna 2014 tai lukuvuonna
2014–2015. Mikäli professori on ollut vähintään puolen vuoden tutkimusvapaalla tai kuulunut
yliopistonsa tutkijakollegioon alkaen 1.1.2010 tai sen jälkeen, hän ei ole hakukelpoinen. Haun
tulokset ovat selvillä kesäkuussa 2013.
Säätiöiden professoripooli on 17 säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli professoreiden
tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja
lukuvuoden kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Tutkimusvapaan
aikana yliopisto maksaa 55 % professorin bruttopalkasta, jolloin säätiöiden myöntämä 25.000 euron
apuraha kattaa nettopalkan vähennyksen. Poolin haku on avoin kaikilla tieteen aloilla.
Professoripoolin taustalla on huoli siitä, että maamme parhailla tutkijoilla on yhä vähemmän aikaa
tutkimukseen. Yliopistojen opetusresurssit eivät ole lisääntyneet opiskelija- ja tutkintomäärien
kasvusta huolimatta, ja myös professorien hallinnollinen taakka on jatkuvasti lisääntynyt.
Professoripoolista apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa vakinaisesti työskentelevä
professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja opetuksesta lukuvuoden ajaksi.
Apuraha myönnetään tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Tutkimuskausijärjestelyn
avulla myös nuorempien tutkijoiden on mahdollista pätevöityä professoreiden sijaisina.
Säätiöiden professoripoolin perustajina on yhteensä 17 säätiötä: Alfred Kordelinin yleinen edistysja sivistysrahasto, Alli Paasikiven Säätiö, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Emil Aaltosen Säätiö,
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE, Maj ja
Tor Nesslingin Säätiö, OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö, Orion-Farmos Tutkimussäätiö, Paulon
Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Parkinson-säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska
Litteratursällskapet i Finland rf., Tauno Tönningin Säätiö, Yksityisyrittäjäin Säätiö sekä Yrjö
Jahnssonin säätiö.
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