
 

 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO     
Humanistinen tiedekunta 
 
 
 

Väitöskirjarahoitusta haettavana humanistisessa tiedekunnassa 

 
Humanistinen tiedekunta julistaa haettavaksi rahoitusta väitöskirjatyöhön tiedekunnan 
tohtoriohjelmissa oleville tohtorikoulutettaville. Hakuaika alkaa 13.10.2014. 
 
Rahoitusmuodot:  

Apurahat : 

1. Yhden vuoden apurahat  
- Vuoden pituiset apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti jatko-opintojensa alkuvaiheessa 

olevissa tohtorikoulutettaville, mutta myös muissa vaiheissa olevat opiskelijat voivat 
hakea tätä rahoitusta. 

- Apurahaa ei voida myöntää hakijalle, joka on työskennellyt tohtorikoulutettavan (tai 
vastaavan) työsuhteessa Jyväskylän yliopistossa. 
 

2. Jatkoapurahat  
- Vuoden pituiset jatkoapurahat on tarkoitettu niille tohtorikoulutettaville, jotka ovat 

työskennelleet tiedekunnan tai laitoksen apurahalla noin vuoden ajan.  
- Apurahaa ei voida myöntää hakijalle, joka on työskennellyt tohtorikoulutettavan (tai 

vastaavan) työsuhteessa Jyväskylän yliopistossa. 
- Mahdollinen jatkorahoitus riippuu tohtorikoulutettavan tutkimustyön edistymisestä.  

 
Työsuhteet: 

 
3. Tohtorikoulutettavien työsuhteet 

- Vuoden pituiset työsuhteet on tarkoitettu niille tiedekunnan tohtorikoulutettaville, 
jotka ovat jo työskennelleet noin kahden vuoden ajan Jyväskylän yliopiston 
väitöskirja-apurahalla tai määräaikaisessa tohtorikoulutettavan työsuhteessa ja joiden 
tutkimustyö on edistynyt suunnitelmien mukaisesti. 
 

4. Jatko tohtorikoulutettavien työsuhteille 
 - Työsuhteen jatkorahoitus on tarkoitettu niille tiedekunnan tohtorikoulutettaville, jotka  

 ovat työskennelleet yhteensä kolme vuotta Jyväskylän yliopiston 
väitöskirjarahoituksella (apuraha/työsuhde). 

 
 
 
 



 

 

Lisätietoja rahoituksista 

Tiedekunnan apurahoja myönnetään yksittäiselle tohtorikoulutettavalle yhteensä 1–2 
vuodeksi päätoimiseen tohtorikoulutukseen. Yliopiston ulkopuolelta apurahoja aiemmin 
saanut voi hakea tiedekunnan jatkorahoitusta apurahakautensa aikana. 

Apurahan suuruus on 1 600 euroa / kuukausi. Myönnetty apuraha tulee käyttää ajanjaksolla 
1.1.2015–31.12.2015.   

Tohtorikoulutettavan työsuhteeseen otetaan vuodeksi kerrallaan ja yhteensä enintään 2 
vuodeksi. Mahdollinen jatkorahoitus riippuu tohtorikoulutettavan tutkimustyön edistymisestä, 
jota arvioidaan rahoitusvuoden jälkipuoliskolla. 

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen 
palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 2-4 (1 964,69 
€/kk - 2 452,20 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen 
perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työsuhde laaditaan 
ajanjaksolle 1.1.2015–31.12.2015. 
 
Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon 

- hakijan tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman laatu 
- tutkimusaiheen suhde yliopiston, tiedekunnan ja kulloisenkin laitoksen 

tutkimusstrategiaan 
- väitöskirjatyön sekä siihen liittyvien muiden opintojen ja taitojen edistyminen 

tiedekunnan määrittelemän jatko-opintosuunnitelman ja kunkin laitoksen käytänteiden 
mukaisesti 

- työskentelyaikataulun realistisuus ja jatkohakemuksissa työn edistyminen sovitussa 
aikataulussa  

- väitöskirjatyön ohjaajien ja ohjattavien välisessä ohjausasiakirjassa mainitut kriteerit 
kuten omatoimisuus ja aktiivisuus tutkimusrahoituksen hankkimiseksi 

- työn pääohjaajan näkemys tutkimustyön edistymisestä. 
-  

Lisäksi hakijalla tulee olla voimassa oleva jatko-opintojen ohjausasiakirja 
 
Hakemus lähetetään sähköistä hakulomaketta käyttäen osoitteessa http://r.jyu.fi/6BZy. 
Hakemukseen liitetään seuraavat liitteet:  

A. CV tai ansioluettelo 
B. Jatko-opintosuunnitelma (enintään 2 sivua) 
C. Väitöskirjan tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua) 

- tutkimussuunnitelmaan sisällytetään tieto työn tämänhetkisestä vaiheesta, selvitys 
työn etenemisestä suunnitellussa aikataulussa sekä rahoitussuunnitelma 
 

Lisäksi tiedekunta pyytää hakemuksista laitoksen johtajan ja työn pääohjaajan lausunnon.  
 



 

 

Hakuaika päättyy perjantaina 14.11.2014 klo 16.15. Hakemuksia ei oteta vastaan 
sähköpostitse eikä faksilla.  

Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutuksesta saa lisätietoa osoitteesta 
https://www.jyu.fi/hum/jatkoopiskelu. Lisätietoja asiasta saa myös ainelaitosten ja 
humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta. 

 
 
Jyväskylässä, 6. päivänä lokakuuta 2014 
 
 
Minna-Riitta Luukka 
Dekaani 
 
 

 


