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Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan apurahat opintoja ja tieteellistä 

toimintaa varten 
 

1. Apurahat tiedekunnan perustutkinto- ja vieraileville opiskelijoille   

 
1.1 Apuraha ulkomaiselle opiskelijalle maisterin tutkinnon suorittamista varten 

 

Apuraha on 500 €/kk ja se myönnetään hakemuksesta ulkomaiselle tiedekunnan opiskelijalle 

enintään kahdeksi vuodeksi maisterin tutkinnon suorittamista varten. Apuraha maksetaan 

kuukausittain ja maksamisen ehtona on opintojen suorittaminen opintosuunnitelman mukaisesti. 

Apurahaa haetaan tiedekunnalta/laitokselta, josta saa tarkempia ohjeita apurahan hakuajoista ja 

hakemisesta. 

 

 

1.2 Apuraha opinnäytetyön (maisterin tutkielman) tekemistä varten 

 

Apuraha on enintään 1150 €/kk ja sitä voi saada pääsääntöisesti enintään kolmen kuukauden ajan.. 

Se on kertaluonteinen kohdeapuraha ja tarkoitettu tutkielmaan liittyvän aineiston keräämistä, 

käsittelyä ja tutkielman kirjoittamista varten. Apurahaa on haettava pääainelaitokselta. Laitos antaa 

tarkempia ohjeita apurahan hakuajoista ja hakemisesta. Apurahan saaja ei voi olla työsuhteessa 

yliopistoon. 

 

 

1.3 Stipendi tai tunnustuspalkinto  

 

Laitos voi myöntää perustutkinto-opiskelijalle tai maisterin tutkinnon suorittaneelle stipendin tai 

tunnustuspalkinnon ansiokkaasta opintosuorituksesta. Stipendiä ja tunnustuspalkintoa ei haeta. 

 

 

1.4 Matka-apuraha 

 

Laitos (erityistapauksessa tiedekunta) voi myöntää opiskelijalle enintään 1000 € matka-apurahan 

ulkomailla tehtävää työharjoittelua ja opinnäytetyötä, ulkomaiseen kesäkouluun tai tieteelliseen 

konferenssiin osallistumista varten. Apurahaa on haettava pääainelaitokselta (erityistapauksessa 

tiedekunnasta). Tarkempia ohjeita apurahan hakemisesta saa laitokselta ja tiedekunnasta. 

 

 

2 Apurahat tiedekunnan tohtoriopiskelijoille   

 

2.1 Apuraha väitöskirjatyöhön  
 

Apuraha on 22 000 € vuodessa ja se muodostuu 19 500 € henkilökohtaisesta osuudesta 

(työskentelyapuraha) sekä 2500 € määrärahasta tavanomaisia matka- ym. tutkimuksen kuluja varten. 

Määräraha on tarkoitettu täysipäiväiseen kokovuotiseen väitöskirjatyöhön Suomessa tai ulkomailla. 

Apuraha on tarkoitettu tohtoriopintojen käynnistämiseen ja sitä myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi 



vuodeksi. Apurahansaaja ei ole työsuhteessa yliopistoon. Apurahan saaja voi kuitenkin antaa 

tuntiopetusta enintään 56 tuntia vuodessa ja tarkastaa opinnäytetöitä erillistä korvausta vastaan
1
. 

Apurahaa on haettava pääainelaitokselta. Laitos antaa tarkempia ohjeita apurahan hakuajoista.  

 
Apurahan saajan sosiaaliturva. Apurahan saajan tulee ilmoittaa apurahastaan Melalle (Maatalousyrittäjien 

eläkelaitos), joka perii apurahan saajalta eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut apurahatyöskentelyn 

aikana. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Nämä lakisääteiset maksut ovat 

yhteensä noin 15 % (2015) työskentelyapurahan suuruudesta. Apurahan saaja saa terveyspalvelut 

kotipaikkakuntansa/opiskelupaikkakuntansa terveyskeskuksesta.  

 

 

2.2 Apuraha väitöskirjatyön viimeistelyyn 

 
Apuraha on 1 600 €/kk ja sitä voi saada 1-3 kk väitöskirjatyön viimeistelyä varten. Apurahaa 

väitöskirjatyön viimeistelemiseen ei myönnetä kohteessa 2.1 mainituille apurahaa saaville 

tohtoriopiskelijoille eikä apurahakautena yliopistoon työsuhteessa olevalle henkilölle. Apurahaa on 

haettava pääainelaitokselta, joka antaa tarkempia ohjeita apurahan hakuajoista ja hakemisesta. 

 

 

2.3 Kannustus-, työskentely- tai matka-apuraha tohtoriopiskelijoille 

 

Laitos (erityistapauksessa tiedekunta) voi myöntää enintään 5 000 € apurahan. Apurahaa voivat 

saada väitöskirjatyön tekemistä varten muut kuin kohteessa 2.1 mainitut apurahaa saavat 

tohtoriopiskelijat, jotka eivät ole työsuhteessa yliopistoon. Apurahaa on haettava pääainelaitokselta 

(erityistapauksessa tiedekunnasta). Tarkempia ohjeita apurahan hakemisesta saa laitokselta ja 

tiedekunnasta. 

 
Apurahan saajan sosiaaliturva. Jos apurahalla työskennellään yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja 

apurahasta aiheutuva työtulo on vähintään 3751,07 € (vuonna 2015), apurahan saajan tulee ilmoittaa 

apurahastaan Melalle, joka perii apurahan saajalta eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut 

apurahatyöskentelyn aikana. Lakisääteiset maksut ovat yhteensä noin 15 % työskentelyapurahan suuruudesta. 

 

 

3 Apurahat tiedekunnan tutkijatohtoreille  

 

3.1 Apuraha tieteellistä tutkimusta varten tekemistä varten 

 

Apuraha on enintään 25 000 € vuodessa ja se muodostuu (22 000 €) henkilökohtaisesta osuudesta 

(työskentelyapuraha) sekä (3 000 €) määrärahasta tavanomaisia matka- ym. tutkimuksen kuluja 

varten. Määräraha on tarkoitettu täysipäiväiseen kokovuotiseen tutkimustyöhön ulkomailla. 

Ulkomaiselle tutkijalle apuraha voidaan myöntää tutkimustyöhön Suomessa. Apurahaa voi saada 

enintään kahdeksi vuodeksi. Apurahansaaja ei ole työsuhteessa yliopistoon. Apurahan saaja voi antaa 

tuntiopetusta enintään 80 tuntia vuodessa ja tarkastaa opinnäytetöitä erillistä korvausta vastaan. 

Apurahaa on haettava pääainelaitokselta, joka antaa tarkempia ohjeita apurahan hakuajoista ja 

hakemisesta.   

 
Apurahan saajan sosiaaliturva. Apurahan saajan tulee ilmoittaa apurahastaan Melalle (Maatalousyrittäjien 

eläkelaitos), joka perii apurahan saajalta eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut apurahatyöskentelyn 

aikana. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Nämä lakisääteiset maksut ovat 

                                                 
1
 Tohtoriopiskelijan tehtävä on väitöskirjatyö. Jos tehtäviin sisältyy muita vastuita ja velvoitteita, palkataan 

tohtoriopiskelija tohtorikoulutettavaksi työsuhteeseen. 



yhteensä noin 15 % (2015) työskentelyapurahan suuruudesta. Apurahan saaja saa terveyspalvelut 

kotipaikkakuntansa/  työskentelypaikkakuntansa terveyskeskuksesta. 

 

 

4 Apurahan saajien oikeudet ja velvoitteet 

 

Apurahan saajilla on oikeus työpisteeseen, sekä opiskelussa/tutkimustyössä tarvittaviin yleisiin 

tarvikkeisiin ja palveluihin (tietokone, tulostus- ja kopiointimahdollisuus, atk- käyttäjätunnukset, atk-

tuki, puhelin, toimistotarvikkeet ja laboratoriotilojen käyttömahdollisuus). Apurahatutkijat ovat 

oikeutettuja yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettuihin liikuntapalveluihin. 

 

Suomessa asuva apurahansaaja, joka on saanut Suomesta myönnetyn vähintään 3751,07 € (2015) 

työskentelyapurahan vähintään neljän kuukauden työskentelyyn, on velvollinen hankkimaan itselleen 

maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja työtapaturmavakuutuksen. Apurahan saaja on 

velvollinen ilmoittamaan opiskelusta ja tieteellisestä toiminnasta saadut tulot verottajalle. 

Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Nämä lakisääteiset maksut ovat 

yhteensä noin 15 % (2015) työskentelyapurahan suuruudesta. 

 

Apurahatutkijoiden tulee kirjata tutkimus- ja julkaisutietonsa yliopiston tutkimusrekisteriin. 

 

Apurahatutkijan itsenäisen työn tuloksena saamat immateriaalioikeudet kuuluvat tutkijalle itselleen 

ellei niistä erikseen toisin sovita. 

 

5. Apurahan hakeminen 

 

Apurahoja haetaan käyttäen sähköistä lomaketta https://www.jyu.fi/science/apurahahakemus 
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