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Oppilaitosten apurahojen yleiset ehdot 
Näitä ehtoja sovelletaan oppilaitosten tutkimustoimintaan ja opinnäytteisiin liittyvään apu-
rahojen myöntämiseen. 

Apurahoja voidaan myöntää oppilaitoksissa suoritettaville henkilö- tai ryhmäkohtaisille tut-
kimushankkeille sekä väitös- ja lisensiaattitöiden ja muiden opinnäytteiden suorittamiseen. 
Avustettavan työn tulee sisällöltään ja tavoitteiltaan olla säätiön toiminnan tarkoituksen 
mukainen, mitä on lähemmin kuvattu kohdassa ”Säätiön esittely”. 

Apurahoja voidaan myöntää töihin, jotka liittyvät rakennustuoteteollisuuden ja rakentami-
sen laadunhallinnan- ja laadun kehittämiseen sekä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien 
haittavaikutusten eliminointiin. 

Opinnäytteellä tarkoitetaan väitös- tai lisensiaattityötä, diplomi- tai pro gradutyötä tai 
muuta pätevyyteen johtavaa lopputyötä. Perusopintoihin ei myönnetä apurahoja. Tutki-
mustyö voi liittyä edellisiin tai olla osa laajempaa yhden tai useamman oppilaitoksen tutki-
musohjelmaa. 

Hakemukset 

Apurahan hakeminen 

Apurahoja voi hakea jatkuvasti. Hakemukset käsitellään säätiön tulevissa hallituksen ko-
kouksissa. Hakemus tulee tehdä täyttämällä Apurahalomake A1 ja täydentämällä sitä tarvit-
taessa liitteillä. 

Hakemukseen on liitettävä työnohjaajan (professori, lehtori tms.) lausunto. 

Yleisissä ehdoissa kerrotaan ja ohjataan, miten apurahan saajan tulee toimia ja mitä edelly-
tetään myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen. Säätiön myöntämä apuraha on luonteeltaan 
täydentävää ja hakijan edellytetään hankkivan tarvittaessa osan rahoituksesta muista läh-
teistä. 

Hakemusten käsittely 

Säätiön hallitus päättää apurahoista kokouksissaan, joita järjestetään noin joka toinen kuu-
kausi. Kaikille hakijoille lähetetään tieto päätöksestä kirjallisesti. 

Apurahat 
Apurahan suuruus on riippuvainen työn sisällöstä, tavoitteista ja kestosta. Hakijan tulee 
esittää ja perustella haetun apurahan suuruus ottaen huomioon, että rahoitus on luonteel-
taan täydentävää. Säätiö päättää harkinnan mukaan myönnettävän apurahan suuruuden. 
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Rahoitettavien töiden kesto (väitöskirjatöitä lukuun ottamatta) ei pääsääntöisesti saa olla yli 
yhden vuoden. 

Apurahan maksaminen 

Apurahan saajan tulee allekirjoittaa maksupyyntö, mikä on apurahan saamisen edellytys. 
Hakija voi esittää työn etenemiseen liittyen toivomuksen maksuaikatauluksi. Maksuaikatau-
lusta päättää lopullisesti säätiön hallitus. 

Yli 1.000 €:n henkilökohtaisista apurahoista säätiö tekee ilmoituksen veroviranomaisille. 

Selvitys apurahan käytöstä 

Apurahan saajan tulee antaa pyytämättä selvitys hakemuksen perusteena olevan työn to-
teutumisesta välittömästi työn valmistuttua. 

 
 
 
Liitteet Apurahalomake A1 
 Maksupyyntö 
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