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Otaniemi 31.1.2019 

AALTO-YLIOPISTON TEKNIIKAN TUKISÄÄTIÖN JATKO-

OPINTOAPURAHAT 2019-2020 

Apurahat on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, 

SCI) ja Arkkitehtuurin laitoksen jatko-opiskelijoille: 

 

 Tutkijavierailut ulkomaille (Merkkipäivärahasto, Juhlarahasto sekä Harri 
Hintikan, Matti Ilmarin, Kalevi Nummisen, Pentti Talosen ja Paavo Urosen 
rahastot, enintään 80000 eur). Vuonna 2019 tukea myönnetään erityisesti pitkiin 
ulkomaanmatkoihin, ei kuitenkaan päivärahoihin tai lukukausimaksuihin. 
Apurahoja ei myönnetä materiaalikuluihin eikä kannustusapurahoiksi.  

 Jatko-opiskelu, alana yksityinen yrittäjätoiminta ja liiketaloustiede (Yrjö 
Uiton säätiö, 30000 eur) 

 
Apurahapäätökset tehdään toukokuun 2019 loppuun mennessä. Apurahojen saajista 

julkistetaan nimi, oppiarvo, apurahan suuruus ja käyttötarkoitus, tutkimusala ja 

tutkimuksen aihe. Hakemuksia ei palauteta. 

Hakemus koostuu sähköisestä lomakkeesta  

https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-tekniikan-tukisaatio/apurahat-tukisaation-

omaisuuden-tuotosta ja sen liitteistä.  

Määräaika sekä sähköisen lomakkeen täyttämiselle että liitteiden toimittamiselle 

tukisäätiön toimistoon on 5.3.2019 klo 15:00.  

Lisätietoja toimistonhoitajalta p. 050 400 9988 annakaija.halonen@aalto.fi (huone Y188a, 

Otakaari 1). 

 

Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö sr. 
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Ella Bingham 

Toiminnanjohtaja 
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Otaniemi, January 31, 2019 

FOUNDATION FOR AALTO UNIVERSITY SCIENCE AND TECHNOLOGY: 
GRANTS 2018-2019 FOR DOCTORAL STUDIES 

The grants are aimed at doctoral students of Aalto University's Schools of Technology 
(CHEM, ELEC, ENG, SCI) or Department of Architecture (ARTS): 

 Research visit grants for doctoral students (Celebratory Gifts’ Fund, Jubilee 
Fund, and the funds of Harri Hintikka, Matti Ilmari, Kalevi Numminen, Pentti 
Talonen and Paavo Uronen, up to 80000 eur). Long research visits are preferred. 
The grant may be awarded for travelling and other related costs, however, not for 
daily allowances or tuition fees. Material costs are not covered. 

 Doctoral studies in entrepreneurship and business economics (Yrjö Uitto 
Foundation, 30000 eur) 

 

The grant decisions will be made by the end of May 2019. The grant recipients will be 
published on the foundation's web site, with name, degree, grant amount awarded, purpose 
of grant, research subject area and topic of study. The application materials will not be 
returned. 

The application consists of an electronic form  
https://www.aalto.fi/foundation-for-aalto-university-science-and-technology/grants-
from-the-foundations-own-funds and its required attachments.  
The deadline for filling in the electronic form and delivering the attachments to the 
Foundation office is March 5, 2019 at 3.00 p.m.  
Additional information from the Foundation office tel. 050 400 9988, 
annakaija.halonen@aalto.fi (room Y188a, Otakaari 1). 

 
Foundation for Aalto University Science and Technology 
Otakaari 1, Room Y188a 
FI-02150 Espoo 

 

 
 

Ella Bingham 
Executive Director 

 

http://elec.aalto.fi/fi/about/foundation_technology/
https://www.aalto.fi/foundation-for-aalto-university-science-and-technology/grants-from-the-foundations-own-funds
https://www.aalto.fi/foundation-for-aalto-university-science-and-technology/grants-from-the-foundations-own-funds
mailto:annakaija.halonen@aalto.fi

