Suomen Lakimiesliiton stipendirahasto
Ohjeita hakemuslomakkeen täyttäjälle

Suomen Lakimiesliiton stipendirahaston tarkoituksena on
stipendejä ja apurahoja jakamalle tukea Suomen Lakimiesliittoon kuuluvien
jäsenten toimintaa, ammatillista kehitystä, oikeustieteellistä tutkimusta
sekä vaalia ja kohottaa suomalaisen lakimieskunnan arvostusta.

1. Stipendit
Stipendirahaston varoja voidaan myöntää oikeustieteelliseen
tutkimukseen samoin kuin oikeustieteelliseen ammatilliseen
jatko ja täydennyskoulutukseen. Tällöin on otettava huomioon kysymyksessä olevan tutkimuksen tai koulutuksen yleinen merkitys lakimiesammatille ja oikeuskulttuurille.
Tutkimusapurahan hakijan on osoitettava perehtyneisyytensä aiheeseen hakemukseen liittämällään tutkimussuunnitelmalla. Jatkokoulutus tähtää tutkintoon kuten lisensiaatin tutkintoon.
Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan useimmiten Iyhytkestoisia, esimerkiksi uudistuvasta lainsäädännöstä järjestettäviä
kursseja ja seminaareja. Koulutuksen aihe ja aikataulu on esitettävä.
Kun hakemus koskee stipendiä oikeustieteelliseen tutkimukseen tai jatkokoulutukseen, kahden suosittelijan lausunnot
on toimitettava kirjallisena stipenditoimikunnalle osoitettuna suoraan Suomen Lakimiesliittoon.
2. Matka- ja seminaariapurahat
Stipendirahaston varoja voidaan myöntää sekä oikeustieteen
opiskelijoiden että oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden ulkomaille suuntautuviin opinto ja koulutusmatkoihin sekä
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Apurahat myönnetään opintosuunnitelman perusteella. Opiskeluoikeus on osoitettava esimerkiksi ulkomaisen tai kotimaisen korkeakoulun vahvistuskirjelmällä.

Stipendiä tieteelliseen tutkimukseen haetaan 15.4. mennessä.
Matka ja seminaariapurahojen ja opiskelijatoiminnan avustusten hakuajat päättyvät vuosittain 15.4.
Hakuaikojen ulkopuolella saapuneet hakemukset käsitellään
seuraavaksi päättyvän hakuajan mukaisella kierroksella. Apuraha voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös ennen hakuajan päättymistä tehtyyn matkaan tai kongressiin, jos hakemus on tullut ennen tapahtumaa ja hakija on edelleen ulkomailla.
Hakemusten käsittely
Matka ja seminaariapurahojen sekä opiskelijatoiminnan avustusten myöntämisestä päättää stipenditoimikunta. Varojen
käyttämisestä muihin tarkoituksiin päättää Suomen Lakimiesliiton hallitus stipenditoimikunnan valmistelusta.
Apurahoista päätetään kesäkuun ja joulukuun puolivälissä.
Kaikille hakijoille lähetetään kirjeitse tieto hakemuksensa
hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Apurahan suuruus
Myönnettävän apurahan suuruus riippuu tutkimus tms. suunnitelman sisällöstä, mahdollisen virka- tai opintovapaan
pituudesta, muusta rahoituksesta jne. Hakemuslomakkeella
on esitettävä haettava markkamäärä, mutta myönnettävä
summa voi olla haettua pienempi.
Apurahan maksaminen

Stipendirahaston varoja voidaan myöntää myös Lakimiesliiton tai sen jäsenyhdistysten Suomessa järjestämien seminaarien ja tapahtumien tukemiseen.
3. Opiskelijatoiminnan avustukset
Stipendirahaston varoja voidaan myöntää oikeustieteen opiskelijoiden järjestöjen toiminnan tukemiseen sekä oikeustieteen opiskelijoiden ryhmien kilpailu, opinto tai muiden vastaavien matkojen tukemiseen.
Apurahojen hakeminen
Hakemus on tehtävä Lakimiesliiton toimistosta saatavalle
lomakkeelle. Liitteet ovat melkein aina välttämättömiä, mutta niistä huolimatta on hakulomake täytettävä kaikilta osin.
Liitteiden on oltava kopioita, sillä stipendirahasto ei vastaa
alkuperäiskappaleiden säilymisestä tai palauttamisesta.

Myöntöilmoituksen yhteydessä lähetetään maksusitoumuslomake, jonka palauttaminen allekirjoitettuna on apurahan
maksamisen edellytys. Työryhmän saaman apurahan nostamiseksi vaaditaan maksusitoumuslomakkeeseen kaikkien ryhmän jäsenten allekirjoitus. Apuraha maksetaan yhdelle työryhmän ilmoittamalle pankkitilille.
Selvitys apurahan käytöstä
Apurahan saajan on annettava selvitys saamansa apurahan
käytöstä myöntökirjeen yhteydessä annettavien
tarkempien ohjeiden mukaisesti.

