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Matkastipendin hakukysymykset  

 Voit hyödyntää tätä mallia stipendihakemusta valmistellessasi. Varsinainen hakemus tehdään osoitteessa 
oma.tsr.fi. Hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää oma.tsr.fi:ssä noin kuukausi ennen haun päättymistä. 
Stipendihakuajat ovat pääsääntöisesti välillä 15.12.-15.1.,15.4.-15.5. ja 16.9.-15.10. 

1. Tiivistä muutamalla lauseella esityksesi perusidea, toteutustapa ja tarpeellisuus. Hyväksyttyjen 
hankkeiden tiivistelmistä tulee julkisia.   
Vastauksen maksimerkkimäärä 500  
 

2. Oletko saanut aiemmin Työsuojelurahaston matkastipendin?  
Kyllä 
Ei 
 

3. Jos olet saanut, niin milloin ja mitä varten?  
Vastauksen maksimerkkimäärä 1000  
 

4. Kerro nykyinen työllisyysasemasi. Jos olet työssä, anna nykyisen työnantajasi tai oman yrityksesi nimi ja 
yhteystiedot.  
Vastauksen maksimerkkimäärä 1000  
 

5. Saan matkan ajalta  
Palkkaa 
Päivärahaa 
Palkkaa ja päivärahaa 
Ei palkkaa eikä päivärahaa 
 

6. Saatko muilta tahoilta tukea matkaasi?  
Kyllä 
Ei 
 

7. Jos vastasit kyllä, kerro rahoituksen myöntäjä, rahasumma ja mihin tuki kohdistuu. Merkitse summa 
rahoitusjakaumaan kohtaan muu rahoitus.  
Vastauksen maksimerkkimäärä 1000  
 

8. Miksi esityksesi tarvitaan? Minkä tutkimusaukon tai -tarpeen se täyttää?  
Vastauksen maksimerkkimäärä 2000  
 

9. Mikä on tämän esityksen uutuusarvo suomalaiselle työelämälle?  
Vastauksen maksimerkkimäärä 2000  
 

10. Kirjoita tilaisuuden nimi, tapahtuman järjestäjän nimi, aika, kaupunki ja maa. Esimerkiksi: ELERA 10th 
European Conference of the International Labour and Employment Relations Association, Ilera, 20.-
22.06.2018 Amsterdam, Hollanti.  
Vastauksen maksimerkkimäärä 1000  
 

11. Anna www-osoite tai muu tieto, jossa tilaisuuden tiedot ja ohjelma ovat nähtävissä.  
Vastauksen maksimerkkimäärä 300  
 

12. Esityksesi muoto?  
Suullinen 
Posteri 
Niva-kurssille osallistuminen 
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13. Työsuojelurahasto edellyttää, että hakijalla on kokousohjelmassa hyväksytty esitys. Onko sinulla 
hyväksytty esitys konferenssissa? (Jos vastasit kyllä, liitä hyväksymisilmoitus.)  
Kyllä 
Ei 
 

14. Esityksesi sisältö lyhyesti. 
Vastauksen maksimerkkimäärä 1000  
 

15. Liittyykö matka väitöskirjaopintoihin?  
Kyllä 
Ei  
 

16. Jos vastasit kyllä, anna tohtorin tutkinnon aloituspäivämäärä.  
 

17. Jos vastasit kyllä, kerro tähän mennessä suorittamasi jatko-opinnot ja väitöstyösi valmiit osat.  
Vastauksen maksimerkkimäärä 2000 
  

18. Liittyykö tutkimuksesi Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeisiin?  
Kyllä 
Ei 
 

19. Jos vastasit kyllä, kerro hankkeen toteuttaja, hankkeen nimi, vuosi ja roolisi.  
Vastauksen maksimerkkimäärä 500  
 

20. Kerro muut perustelut, joilla katsot olevan merkitystä stipendihakemuksesi käsittelyssä.  
Vastauksen maksimimerkkimäärä 2000  

 Hakemuksen pakolliset liitteet:  

 Yhdistetty ansio- ja julkaisuluettelo   
 Konferenssin hyväksymisilmoitus   
 Abstrakti  

Muuta hakemukseen liittyvää:  

 Hakemuksen eri kululajit: osallistumismaksu sekä matka- ja majoituskulut  

  

 

 


