
Millä eri perusteilla myönnetään?

KV-kevätpäivät 2019

APURAHAT 
LUKUVUOSIMAKSUVELVOLLISILLE
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SESSION OHJELMA

1. Alustus aiheeseen 

2. Helsingin yliopiston apurahat

Valtteri Laitala, Elina Lehtimäki, Sonja Mitroshin

3. Metropolian apurahat

Elina Värtö

4. OPH, Syyria-apuraha

Sini Piippo

5. Kysymyksiä, kokemuksia ja keskustelua
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ESIMERKKEJÄ: TALOUDELLISIN
PERUSTEIN MYÖNNETTÄVÄT APURAHAT
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Tilanne Suomessa

• Vain muutamassa korkeakoulussa kokeiltu

taloudellisin/sosiaalisin perustein

myönnettyjä apurahoja

• Hakijoiden taloudellisen/sosiaalisen

taustan todentamisesta ei vielä tarpeeksi

kokemusta ja osaamista

• Hakijoiden vertailu keskenään haastavaa

Esimerkki muualta

• Amsterdam University College

• Apurahaohjelma, joka ottaa huomioon myös

taloudelliset perusteet.

• Rahoitus apurahaohjelmaan tulee

suuryrityksiltä.

• Ensisijaisesti akateemiset perusteet, jonka

lisäksi tarkastetaan verotodistus ja tiliote. 

Yhtenä kriteerinä kansalaisuuden perusteella

määräytyvä tuloraja

https://www.auc.nl/admissions-aid/auc-scholarship-fund/about-auc-scholarship-fund.html


MUUT APURAHOJA MYÖNTÄVÄT 
TAHOT JA PERUSTEET

• Korkeakoulujen itsensä myöntämien apurahojen lisäksi tarjolla on paljon erilaisia
apurahoja esimerkiksi valtiollisilta tahoilta, säätiöiltä, järjestöiltä ja rahastoilta.

• Osa näistä tahoista myöntää apurahoja vain ennalta määriteltyjen korkeakouluihin
hakeutuville opiskelijoille. Kriteerinä korkeakoululle voi olla esimerkiksi kohdemaa, ala 
tai ranking. Esimerkkinä Venäjä, Bangladesh, Indonesia.

• Myöntöperusteet ovat hyvin vaihtelevia: hakukelpoisuus voi perustua esim. 
sukupuoleen tai koulutusalaan.

• Ovatko apurahasopimukset hyvä mahdollisuus korkeakouluille? Entä kannattaisiko 
korkeakoulujen pyrkiä apurahatahojen ylläpitämille listoille? Hyödynnetäänkö 
ulkopuolisia apurahamahdollisuuksia riittävästi?

24/05/2019 4



APURAHAT HELSINGIN YLIOPISTOSSA

• Apurahasopimus: Colfuturo

• SIMHE-apuraha

• Muita esimerkkejä HY:n 
apurahoista
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APURAHASOPIMUKSET: COLFUTURO

• Helsingin yliopistolla on ollut keväästä 2018 apurahasopimus Kolumbialaisen Colfuturon
kanssa.

• Sopimuksen mukaan HY myöntää lukuvuosimaksusta 25%:a kattavan apurahan 
enintään kymmenelle uudelle opiskelijalle, joille Colfuturo on myöntänyt apurahan. 

• Hakija hakee samanaikaisesti opiskelupaikkaa HY:lta ja apurahaa Colfuturolta, 25%:n 
apuraha voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta.

• Hyödyllistä yhteistyötä myös tunnettuuden lisäämiseksi. Syksyllä 2018 järjestettiin mm. 
yhteinen webinaari. 
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APURAHASOPIMUKSET: COLFUTURO
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Lund

Myöntää kymmenelle Lundin yliopistoon hyväksytylle kolumbialaiselle Colfuturon rahoittamalle opiskelijalle 

25 %:n apurahan lukuvuosimaksusta

Copenhagen Business School

Myöntää 20%:n apurahan kaikille hyväksytyille Colfuturon rahoittamille opiskelijoille  

King's College London

Myöntää 20 %:n apurahan kaikille hyväksytyille Colfuturon rahoittamille opiskelijoille  

University of Edinburgh

Myöntää 100 %:n apurahan yhdelle Colfuturon rahoittamalle opiskelijalle

The University of Sheffield: 

Myöntää 10 % apuraha kaikille hyväksytyille Colfuturon rahoittamille opiskelijoille + 2 x 7000 euron 

apurahan valituissa tiedekunnissa suoritettaviin opintoihin



Apuraha elinkustannuksiin: 10 000 € / lukuvuosi / opiskelija

• Englanninkieliset maisteriohjelmat ja englanninkielinen kandiohjelma

• Mahdollistaa opiskelun englanninkielisessä ohjelmassa, vaikka on vielä kotoutumisajalla

• Oltava jo Suomessa

Kurssiapuraha: Helsinki Summer School

• Kattaa kurssimaksun

• Tapauskohtaisesti mahdollista auttaa matkakustannuksissa ja/tai majoituksessa

• Oltava jo Suomessa
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SIMHE-
APURAHAT PAKOLAISTAUSTAISILLE 
OPISKELIJOILLE



MUITA ESIMERKKEJÄ HY:N 
APURAHOISTA

• Tarveharkintaisista apurahoista tehty 
selvitystä

• Ei ainakaan vielä tarjolla

• Fulbright University of Helsinki Graduate
Award

• Myönnetään yhdelle hakijalle 
lukuvuosimaksun kattava apuraha HY:n 
puolelta + HY osallistuu Fulbrightin
myöntämään elinkustannusapurahaan.

• Vastaavia apurahoja myös muissa 
korkeakouluissa
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