OHJE FAON JOKES-APURAHOJEN HAKIJALLE JA SAAJALLE
10.3.2021

1(3)

Ohje FAOn Jokes-apurahojen hakijalle ja
saajalle
Freelance-ammattiosasto FAO – Frilansarnas fackavdelning ry (myöhemmin FAO) on
Radio- ja televisiotoimittajien liitto – Radio- och televisionsredaktörernas förbund
ry:n jäsenyhdistys.
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö sr (myöhemmin Jokes) myöntää vuosittain
FAOn jaettavaksi apurahaa freelance-ohjelmatyöntekijöille ammatilliseen jatko- ja
täydennyskoulutukseen.
Jokes jakaa myös omia apurahojaan, joista tärkeimmät ja tunnetuimmat ovat
Kopiosto-apurahat vapaamuotoisiin perusteltuihin käyttötarkoituksiin. Eronteko
FAOn Jokes-apurahan ja säätiön muiden apurahojen välillä on pidettävä kirkkaana.

1. Kuinka haen?
Hakijan tulee täyttää allekirjoitettu hakulomake, johon on eritelty koulutuksen kulut,
haettavan apurahan määrä sekä muut apurahat, jotka voivat vaikuttaa kyseisessä
haussa apurahan myöntämiseen. Apurahahakemukset otetaan vastaan sähköisesti.
Hakulomake lähetetään sähköpostin liitteenä FAOn hallituksen nimeämälle
edustajalle.

2. Mihin apurahaa myönnetään?
FAO myöntää apurahoja ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen, ei
kuitenkaan perusopintoihin. Apurahalla voidaan pääsääntöisesti kattaa
kurssimaksuja sekä matka- ja majoituskustannuksia. Tarvittaessa Jokes-apurahaa
voidaan myös hakea FAOn opintomatkaan.
Apurahaa myönnetään esimerkiksi
•
•
•
•
•

ammattitaidon vankentamiseen (esim. eri ohjelmistojen kurssit)
seminaareihin ja konferensseihin
täydennyskoulutukseen
syventäviin kieliopintoihin (ei perusopintoihin)
jatkokoulutukseen
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residenssin kuluihin, jos oleskelu tähtää ammatissa tarvittavaan maan /
kulttuurin tuntemukseen

Apurahaa ei myönnetä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perusopintoihin (esim. kielikursseilla)
itsenäisiin opintoihin
työmatkoihin
ansionmenetyskorvauksiin
päivärahoihin
elinkustannuksiin (esim. ruokailut, paitsi jos sisältyvät kurssin
osallistumismaksuun)
täysipäiväisille opiskelijoille
takautuviin kuluihin
jo käynnissä oleviin koulutuksiin ja kursseihin

Lähtökohtaisesti koulutus ei voi olla jo käynnissä apurahan hakuaikana. Jokes on
joskus myöntänyt apurahaa pitkiin koulutuksiin liittyvään lopputyön tekemiseen. Se
on ollut harvinaista ja ainut poikkeus sääntöön.

3. Miten hakemukset käsitellään?
FAOn hallituksen nimeämä apurahatoimikunta käsittelee Jokes-apurahahakemukset
ja tekee hallitukselle esityksen apurahojen myöntämisestä. Hallitus tekee lopullisen
päätöksen.
Välttämättä koko haettua apurahaa ei myönnetä (kattamaan kaikkia haettuja kuluja),
vaan apurahan saajalle voidaan myöntää pienempi apuraha, esimerkiksi vain puolet
tai kaksi kolmasosaa haetusta summasta.

4. Millainen karenssi apurahamyönnöstä seuraa?
FAOn myöntämästä apurahasta seuraa kahden vuoden karenssi muihin Jokeshakuihin ja RTTL:n koulutusrahaston hakuihin. Poikkeuksena tässä ovat sellaiset alle
500 €:n apurahat, jotka on suunnattu johonkin FAOn erikseen määrittämään
käyttökohteeseen, esimerkiksi pohjoismaisen seminaarin kuluihin,
ryhmäopintomatkaan tai freelancereille räätälöityyn kurssiin.
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5. Milloin saan rahan tilille?
Apuraha maksetaan, kun apurahan saajalle alkaa muodostua kuluja.
Apurahan saajille korvataan kohtuulliset matka- ja majoituskulut. Hakijan tulee
matkustaessaan suosia julkista liikennettä. Taksimatkat korvataan apurahoista
ainoastaan erityissyistä ja hyviä perusteluita vastaan, esimerkiksi silloin, jos julkinen
liikenne ei liikennöi tai apurahan saajalla on liikuntavamma. Matkalla
majoittumisessa tulee suosia edullisia majoitusvaihtoehtoja. Apurahaa ei voida
käyttää kattamaan ruokailuja.

6. Missä ajassa apuraha tulee käyttää?
Apuraha tulee käyttää yhden vuoden (365 päivää) sisällä myöntämisestä.
Jos apurahan käyttösuunnitelma tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava
yhteydessä FAOn hallitukseen ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa
seuraavalle vuodelle perusteluineen. FAOn hallitus myöntää siirron. Esimerkiksi, jos
on saanut apurahan alkuvuodesta 2019 ja se on käyttämättä vielä marraskuussa
2019, on haettava siirtoa.
Jokes-säätiöllä maksimiraja apurahan käyttöön on kolme vuotta, jos apurahaa on
lykätty. Muussa tapauksessa ko. myönnetty apuraha poistetaan tilinpäätöksestä ja
raha päätyy uudelleen jakoon.

6. Miten apurahan käytöstä raportoidaan?
Jokes-apurahan saajien pitää raportoida apurahan käytöstä kahden kuukauden sisällä
kurssin/koulutuksen/seminaarin päättymisestä. Raportin yhteydessä pitää
viimeistään palauttaa apurahan käyttöön liittyvät kuitit.
Apurahan saaja vastaa apurahan ylittävistä kuluista itse. Jos myönnettyä apurahaa ei
ole käytetty kokonaan, alitus pitää palauttaa.

