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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Jyväskylän yliopiston 
tohtorikoulutusjärjestelmä

1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu katto-
organisaationa

- Aloittanut virallisesti toimintansa 1.8.2011 alkaen

2) Tiedekunnittaiset tohtorikoulut 

- Humanistisessa tiedekunnassa Wolmar Schildt-
instituutin puitteissa

3) Laitoksilla tohtoriohjelmat: yksi ohjelma/laitos

Lisäksi OKM:n ja SA:n rahoittamat tohtoriohjelmat 
(entiseltä nimeltään tutkijakoulut)



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Tutkinnon rahoitus: humanistisen 
tiedekunnan panostus 
tohtorikoulutukseen (1)

� Fakta: tiedekunta ei pysty rahoittamaan kaikkia jatko-
opiskelijoita tulevaisuudessakaan

� Täydentävä rahoitus tulee olemaan jatkossakin tapa 
rahoittaa tohtorikoulutusta (projektit, yhteisrahoitteinen 
toiminta, apurahat säätiöiltä ja rahastoilta yms.)toiminta, apurahat säätiöiltä ja rahastoilta yms.)

� Lisäksi tiedekunta on sitoutunut jatkossakin 
panostamaan sivutoimisiin ja osa-aikaisiin 
tohtorikoulutettaviin (työn ohessa väittelevät jne)
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Tutkinnon rahoitus: humanistisen 
tiedekunnan panostus 
tohtorikoulutukseen (2)

� Humanistisen tiedekunnan taloudellinen panostus 
tohtorikoulutukseen koostuu 

1) Yliopistotason rahoituksesta, joka kanavoidaan 
yliopiston tutkijakoulun kautta

2) Tiedekunnan ja laitosten yhteisrahoituksesta

� Humanistien pääpaino suunnataan kokovuotisiin 
apurahoihin

� Tiedekunta ja laitokset varaavat silti resursseja myös 
ns. silta- ja lopetusrahoihin (myös osa-aikaisille 
tohtoriopiskelijoille)
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Uuden järjestelmän myötä tulleet 
täsmennykset rahoitusehtoihin

� Yliopiston tutkijakoulun kautta allokoitavia resursseja 
ei voi enää käyttää yli neljä vuotta täysipäiväisesti JY:n
rahoittamalle tohtorikoulutettavalle

� Tiedekunta ja laitokset voivat harkinnanvaraisesti
antaa apurahoja myös pidempään opiskelleilleantaa apurahoja myös pidempään opiskelleille

� Apurahaa/muuta rahoitusta jostakin täydentävästä 
lähteestä ei lasketa mukaan yliopiston ”neljän vuoden 
rahoitussäännön” piiriin

� Täydentävän rahoituksen hankkimiseen yliopiston 
ulkopuolelta kannustetaan

� Siirtymäaika?
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Tiedekunnan tohtorikoulutusapurahat 
vuodelle 2012 (1)

� Hakuaika 21.10. – 14.11.2011

� Hakuilmoitus: 
https://www.jyu.fi/hum/tiedostot/vaitoskirjaapurahat2011/

� https://www.jyu.fi/hum/en/study/doctoral/scholarships2011/

� Apurahoja voivat hakea kaikki tiedekunnan laitosten � Apurahoja voivat hakea kaikki tiedekunnan laitosten 
tohtorikoulutettavat, joiden kanssa on tehty jatko-opintojen 
ohjausasiakirja

� Haussa on nyt syksyllä kalenterivuotta 2012 koskevat apurahat 
(12 kk)

� Vuoden 2012 alkupuolella hakuun tulee ns. silta- ja 
lopetusapurahoja, joista ilmoitetaan erikseen

� Myönnetty apuraha käytetään ajanjaksolla 1.1.2012–31.12.2012.  
Apurahan saaminen edellyttää päätoimista työskentelyä
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Tiedekunnan tohtorikoulutusapurahat 
vuodelle 2012 (2)

� Tiedekunnan tohtorikoulu myöntää rahoitusta enintään neljän 
vuoden päätoimiseen tohtorikoulutukseen

� Rahoitusta myönnetään vuodeksi kerrallaan

� Jo aiemmin rahoitusta saaneet hakevat samassa haussa kuin 
ensimmäistä kertaa hakevatensimmäistä kertaa hakevat

� Apurahan suuruus on 1 500 euroa / kuukausi 

� Hakemukset osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja 
paperikopiot toimitetaan hallintoamanuenssi Anna-Helena Merolle
maanantaihin 14.11.2011klo 16.15 mennessä 

� Valittujen nimet tiedotetaan viimeistään perjantaina 18.11.2011 
tiedekunnan kotisivulla. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
mahdollisimman pian
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Apurahan hakeminen

� Hakemus on vapaamuotoinen 

� Hakemuksen tulee kuitenkin sisältää seuraavat tiedot:

– Henkilö- ja yhteystiedot

– Väitöskirjatyön ohjaajien nimet ja ohjausasiakirjan laatimisajankohta

– Tieto tämänhetkisestä rahoitustilanteesta

– CV tai ansioluettelo

– Jatko-opintosuunnitelma (enintään 2 sivua)

– Väitöskirjan tutkimussuunnitelma, sis. rahoitussuunnitelman ja työn 
aikataulun sekä tiedon työn tämänhetkisestä vaiheesta; 
jatkoapurahaa hakevien osalta työn etenemisselvitys (enintään 3 
sivua)

• Jo aiemmin tiedekunnan vuotuisen apurahan saaneet liittävät 
mukaan selvityksen työn edistymisestä

� Tiedekunta pyytää hakemuksista laitoksen johtajan lausunnon 
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Apurahan saamisen edellytykset

� Tärkeitä ovat mm. hakijan tutkimus- ja jatko-
opintosuunnitelman laatu ja ennuste työn toteumaksi 
realistisessa aikataulussa sekä aiheen suhde 
tutkimusstrategiaan

� Mahdollinen jatkorahoitus riippuu tutkimustyön � Mahdollinen jatkorahoitus riippuu tutkimustyön 
edistymisestä, jota arvioidaan kulloisenkin 
rahoitusvuoden jälkipuoliskolla

� Arvioinnissa otetaan huomioon suoriutuminen 
väitöskirjatyön sekä siihen liittyvien muiden taitojen 
edistämisessä sekä ohjausasiakirjassa mainitut 
kriteerit (mm. edistyminen sovitussa aikataulussa  ja 
aktiivisuus tutkimusrahoituksen hankkimiseksi)
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Apurahansaajien verotus ja 
Mela-maksutMela-maksut

Sirkka Aho-Laitinen

ja Heli Niskanen
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Apurahojen verotus – julkisyhteisöjen 
myöntämä apuraja

� Julkisyhteisön myöntämä stipendi/apuraha opintoja tai 
tieteellistä tutkimusta tahi taiteellista toimintaa varten 
saatu stipendi on kokonaan verovapaata tuloa

� Julkisyhteisö = valtio, kunta tai muu julkisyhteisö tai 
Pohjoismaiden neuvosto 

� Uuden yliopistolain myötä suomalaiset yliopistot eivät 
enää ole verotuksellisesti julkisyhteisöjä
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Apurahojen verotus – yksityisten 
myöntämät apurahat ja stipendit (1)

� Yliopiston myöntämät apurahat kuuluvat tähän 
ryhmään

� Kaikki apurahat (niin elanto- kuin matka-apurahat) 
yms. ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin niiden ja 
julkisyhteisöiltä saatujen avustusten yhteismäärä niistä julkisyhteisöiltä saatujen avustusten yhteismäärä niistä 
vähennettävien menojen jälkeen ylittää verovuonna 
valtion vuotuisen taiteilija-apurahan

� Apurahasta vähennettäviä menoja ovat esim. 
opintomateriaalit, matkat ja muut välittömät 
tutkimustoimintaan liittyvät menot

� Vuonna 2011 taiteilija-apuraha on 19 029,51 €
(vuosittain muuttuva summa)
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Apurahojen verotus – yksityisten 
myöntämät apurahat ja stipendit (2)

� Yliopisto ilmoittaa maksetuista apurahoista 
verohallintoon 

� Apurahan saajan on aina ilmoitettava kaikki saamansa 
apurahat veroilmoituksessa

� Veronalainen apuraha ilmoitetaan sen vuoden tulona, 
jolloin se on ollut nostettavissa – ei siis tosiasiallisen 
käyttövuoden tulona 

� Tohtorikoulutettavan on syytä konsultoida asiansa 
osaavan verovirkailijan kanssa verotuksellisista 
seikoista
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Eläkkeet ja Mela

� Apurahan saaja ei ole yliopiston eläkevakuutuksen 
piirissä eikä yliopiston puolesta vakuutettu

� Eläkelaitos Mela on hoitanut apurahansaajien 
eläkevakuutusasioita vuoden 2009 alusta

� Yliopisto ja monet säätiöt siirtävät tieteelliseen 
tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan myönnettyjen 
apurahojen tiedot Melaan 

� Mela ratkaisee eläkevakuutuksen tarpeen ja laskuttaa 
tarvittaessa eläkevakuutuksen apurahan saajalta

� Apurahansaaja hallinnoi ja maksaa ns. Mela-maksut 
(sosiaaliturva, n. 14 %) itse apurahan määrästä 
apurahakautensa alussa
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Lisätietoja

� Säätiöpalvelu: http://www.saatiopalvelu.fi/fi/apurahan-
hakijalle/verotus/

� Acatiimi: http://www.acatiimi.fi/veroliite09/veroliiteb.php#6

� Henkilöasiakkaan vero-opas 2011: 
http://portal.vero.fi/public/?contentid=9511&sitenodeid=8340http://portal.vero.fi/public/?contentid=9511&sitenodeid=8340

� Mela: www.mela.fi

� Humanistisen tiedekunnan apuraha-ohjeistus: 
https://www.jyu.fi/hum/pake/tutorial/ohjeita-
henkiloestoeasiat/apurahamenettely

� Apuraha-asioihin liittyviä kysymyksiä voi esittää Sirkka Aho-
Laitiselle - sirkka.aho-laitinen@adm.jyu.fi


