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Stipendiohjesä ä ntö
1. luku

Yleiset periaatteet

1§

Stipendien tarkoitus
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä
1. tukeakseen vähävaraisten, yhteisössä aktiivisten opiskelijoiden
kansainvälistymismahdollisuuksia;
2. kiittääkseen ja tukeakseen aktiivisesti yhteisöä kehittäviä jäseniään sekä
3. palkitakseen hyvän opintomenestyksen ja opiskelijaelämän tasapainottaneet
jäsenensä.
Näitä tarkoituksia varten edustajisto perustaa tällä ohjesäännöllä kolme stipendiä:
1. Vaihtostipendi
2. Yhteisöstipendi
3. Opintostipendi

2§

Edellytykset stipendien saamiselle
Stipendi voidaan myöntää AYY:n jäsenelle, joka täyttää stipendin ehdot.

3§

Stipendien rahoitus
Stipendit rahoitetaan talousarviossa määritettävällä tavalla ylioppilaskunnan
rahastoista. Rahastojen säännöissä määrätään tarkemmin rahastojen tuotosta,
varojen hoidosta ja erityisistä rahastokohtaisista jakokriteereistä.
Kussakin stipendityypissä käytettävät rahastot määritellään stipendikohtaisesti tässä
ohjesäännössä.

4§

Stipendien jakaminen
Stipendejä jaetaan kerran lukukaudessa. Kevätlukukauden hakukierroksella jaossa
on kaikki stipendit. Syyslukukauden hakukierroksella jaetaan vain vaihtostipendejä.
Stipendien jakamisesta vastaa hallitus, joka nimeää kullekin stipendille tässä
ohjesäännössä kuvatun jakotoimikunnan.
Yhteisöstipendi ja opintostipendi ovat toisensa poissulkevat. Mikäli hakijalle oltaisiin
myöntämässä samalla hakukierroksella molemmat näistä, myönnetään hänelle vain
opintostipendi. Tällöin yhteisöstipendipisteytyksessä seuraavaksi suurimman
pistemäärän saaneelle hakijalle myönnetään yhteisöstipendi.
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5§

Stipendien jakoaika
Kevään hakukierroksen hakuaika on maalis-huhtikuussa ja jakopäätökset on tehtävä
toukokuun loppuun mennessä.
Syksyn hakukierroksen hakuaika on loka-marraskuussa ja jakopäätös on tehtävä
joulukuun loppuun mennessä.

6§

Stipendien tilittäminen
Stipendit tilitetään toimikunnan määrittämänä maksupäivänä. Koko maksu
suoritetaan yhdellä kertaa. Maksupäiviä voi olla useampi kuin yksi vuodessa, jos
toimikunta niin päättää.

7§

Stipendihakemus
Stipendihakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot ja liitteet.
•

Hakijan nimi

•

Hakijan osoite

•

Hakijan sähköpostiosoite

•

Korkeakoulun varmentama opintosuoritusote

•

Hakijan hakukriteerein saamat pisteet perusteluineen

•

Selvitys mahdollisista muista tekijöistä

•

Hakijan pankkitilin numero

Stipendihakemus tehdään sähköisesti ylioppilaskunnan hallituksen osoittamalla
tavalla.

2. luku

Jakokriteerit

8§

Soveltaminen
Stipendejä jaetaan hakijan yhteisötoiminnan ja opintomenestyksen perusteella. Eri
kriteerejä sovelletaan eri stipendeihin eri prosentuaalisin painoarvoin.
Mikäli hakijan ilmoittama pistemäärä poikkeaa jakotoimikunnan määrittämästä,
jakotoimikunnan tulkinta pätee. Jakotoimikunta voi jättää hakemuksen huomiotta,
mikäli on perusteltu syy epäillä annettujen tietojen paikkansapitävyyttä.
Jakokriteereistä ei saa poiketa, ellei rahaston säännöissä toisin määrätä. Tällä
perusteella voidaan esimerkiksi ohittaa ohjesäännön määräys
paremmuusjärjestyksestä, jotta voidaan käyttää myös alakohtaiset stipendirahastot.

9§

Opintomenestys
Opintomenestyspisteet saadaan seuraavan kaavan perusteella.

𝑃 = 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑡𝑜𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡 ∙ (14 − 𝑙ä𝑠𝑛ä𝑜𝑙𝑜𝑙𝑢𝑘𝑢𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑡)⁄65 + 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜 ∙ 10
Opintomenestyspisteitä laskettaessa huomioidaan ainoastaan Aalto-yliopistossa
läsnäolevana suoritetut opinnot.
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10 §

Yhteisötoiminta
Yhteisötoimintapisteet lasketaan hallituksen määrittämän ohjeiston perusteella.
Pistelaskussa mukaan lasketaan ne toimet ja tehtävät, jotka ovat päättyneet ennen
kuluvan vuoden alkua sekä ne yliopiston hallinnon ja AYY:n edustajiston kokoukset,
jotka on pidetty ennen kuluvan vuoden alkua.

3. luku

Vaihtostipendi

11 §

Tarkoitus
Vaihtostipendin tarkoituksena on tukea Aalto-yhteisössä aktiivisten opiskelijoiden
kansainvälistä vaihto-opiskelua. Stipendejä myönnetään ensisijaisesti perustutkintoja
(kandidaatti tai maisteri) suorittaville opiskelijoille.
Stipendi voidaan myöntää myös ulkomailla suoritettavalle palkattomalle
harjoittelujaksolle, joka kestää vähintään 2 kuukautta.

12 §

Jakotoimikunta
Apurahatoimikuntaan kuuluvat jäseninä ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden
asiantuntija, kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen, kulttuurituottaja
sekä kaksi edustajiston nimittämää jäsentä, jotka valitaan edustajiston kokouksessa
kalenterivuoden ajaksi ennen kevään stipendien jakoaikaa. Toimikunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnan sihteerinä toimii kulttuurituottaja.

13 §

Jakoperusteet
Apurahaa jaettaessa hakijat asetetaan järjestykseen yhdistetyn opintomenestys- ja
yhteisötoimintakriteerien perusteella (painoarvot 50 : 50). Stipendejä jaetaan listan
parhaasta tuloksesta alkaen, kunnes hallituksen määräämä stipendiraha on käytetty.
Toimikunta voi korjata vertauslukua sosiaalisen tarveharkinnan perusteella (esim.
vähävaraisuus).
Hakemukseen tulee liittää sitoumus siitä, että hakija palauttaa stipendin, mikäli ei
suorita vaihto-opintoja hakemuksessa esittämiensä tietojen mukaisesti.
Apurahatoimikunta voi päättää joustaa tästä vaatimuksesta.
Vaihtostipendi voidaan myöntää vain kerran. Vaihtostipendiä voi hakea
myöhäisimmillään vaihdon päättymistä seuraavalla stipendien hakukierroksella.

14 §

Stipendin koko
Summa muodostuu kohtuullisista matkakustannuksista ja elinkustannusosasta.
Ensimmäinen osa on 40 % apurahatoimikunnan määrittelemistä kohtuullisista
matkakustannuksista ja toinen osa saadaan kertomalla kohdemaan
ulkomaanpäiväraha viidellä. Laskettaessa käytetään ulkomaanpäivärahana Suomen
valtion ulkomaanpäivärahaa. Stipendin koko on maksimissaan 800 €.

15 §

Käytettävät rahastot
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4. luku
16 §

•

Tuotantotalouden opiskelijat: Bernhard Wuolteen rahasto

•

Kone- ja materiaalitekniikan opiskelijat: Cronwall Oy:n rahasto

•

Kaikki: Tekniikan ylioppilaiden stipendirahasto, Insinöörien rouvat ry:n
stipendirahasto, Onni ja Iina Tarjanteen rahasto, Erkki Olavi Lehtolan
muistorahasto

Yhteisöstipendi
Tarkoitus
Yhteisöstipendin tarkoituksena on palkita ja tukea yhteisötoiminnassa ansioituneita
opiskelijoita.

17 §

Jakotoimikunta
Apurahatoimikuntaan kuuluvat jäseninä ylioppilaskunnan kulttuurituottaja,
järjestöasiantuntija, yhteisöasioista vastaava hallituksen jäsen sekä kaksi
edustajiston nimittämää jäsentä, jotka valitaan edustajiston kokouksessa ennen
stipendien jakoaikaa. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Toimikunnan sihteerinä toimii kulttuurituottaja.

18 §

Jakoperusteet
Apurahaa jaettaessa hakijat asetetaan järjestykseen yhteisötoimintakriteerin
perusteella.
Yhteisöstipendi voidaan myöntää vain kerran, eikä sitä voida myöntää henkilölle joka
on saanut AYY:n opintostipendin.

19 §

Stipendin koko
Stipendin koko määräytyy siten, että 20 parasta hakijaa saavat stipendin.
Jakotoimikunta voi halutessaan painottaa stipendien jakautumista hakijoiden
kesken, kuitenkin siten ettei yksittäinen hakija voi saada yli 10 % jaettavasta
summasta.

20 §

Käytettävät rahastot

•

Urheiluyhdistyksissä aktiiviset: Ville Aroniemen muistorahasto

•

Tekniikan opiskelijat: Liisa Jutilan muistorahasto, Teekkari (h.c.) Ossi
Törrösen rahasto, Teekkarien stipendirahasto

•

Polyteknikkojen kuoro: Matti ja Helga Särksalon rahasto

•

Kaikki: Rolf Walter Simbergin rahasto, Matti ja Helga Särksalon rahasto

5. luku

Opintostipendi

21 §

Tarkoitus
Opintostipendin tarkoitus on palkita hyvän opintomenestyksen ja yhteisötoiminnan
tasapainottaneet AYY:n jäsenet.
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22 §

Jakotoimikunta
Apurahatoimikuntaan kuuluvat jäseninä ylioppilaskunnan kulttuurituottaja,
koulutuspoliittinen asiantuntija, yhteisöasioista vastaava hallituksen jäsen sekä kaksi
edustajiston nimittämää jäsentä, jotka valitaan edustajiston kokouksessa ennen
stipendien jakoaikaa. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Toimikunnan sihteerinä toimii kulttuurituottaja.

23 §

Jakoperusteet
Apurahaa jaettaessa hakijat asetetaan järjestykseen yhdistetyn yhteisötoiminta- ja
opintokriteerin perusteella (painoarvo 40 : 60). Stipendejä jaetaan listan parhaasta
tuloksesta alkaen, kunnes hallituksen määräämä stipendiraha on käytetty.
Opintostipendi voidaan myöntää vain kerran, eikä sitä voida myöntää henkilölle, joka
on saanut AYY:n yhteisöstipendin.

24 §

Stipendin koko
Stipendin koko määräytyy siten, että 20 parasta hakijaa saavat stipendin.
Jakotoimikunta voi halutessaan painottaa stipendien jakautumista hakijoiden
kesken, kuitenkin siten ettei yksittäinen hakija voi saada yli 10 % jaettavasta
summasta.

25 §

Käytettävät rahastot

•

Kone- ja materiaalitekniikan opiskelijat: Cronwall Oy:n rahasto

•

Kaikki: Tekniikan ylioppilaiden stipendirahasto, Insinöörien rouvat ry:n
stipendirahasto, Onni ja Iina Tarjanteen rahasto, Erkki Olavi Lehtolan
muistorahasto

6. luku

Muut stipendit

26 §

Muut stipendit
Muiksi stipendeiksi luetaan:

27 §

•

Pellen rahaston stipendi

•

Nissen rahaston stipendi

•

Jaakko Murron rahaston stipendi

•

IK:n Kaskelottirahaston stipendi

•

K.A. Tawaststjernan rahaston kirjoituskilpailu

•

TKY:n ystävyysrahaston ystävyysmerkki

Muiden stipendien jakaminen
Hallitus päättää muiden stipendien jakamisesta ao. rahastojen sääntöjen mukaisesti.

7. luku

Voimaantulo ja muutokset
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28 §

Muutokset
Muutokset tähän ohjesääntöön tekee edustajisto.

29 §

Voimaantulo
Tämä ohjesääntö astuu voimaan välittömästi edustajiston hyväksyttyä sen. Tämä
ohjesääntö on hyväksytty edustajiston kokouksessa 7/2015 15.10.2015.

