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ULKOMAANMATKASTIPENDIT OPISKELIJOILLE 
 

OHJEET HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄJÄLLE 
 
Yleistä Hakijan tulee täyttää www.agronomiliitto.fi -sivuilta saatavilla oleva sähköinen hakemuslomake 

selkeästi ja huolella. Asiat tulee esittää ytimekkäästi. 
 

Hakemusta ei voi myöhemmin täydentää, vaan se on toimitettava täydellisenä yhdellä kerralla (ml. 
kaikki liitteet). Sähköistä lomaketta täyttäessäsi voit kuitenkin keskeyttää täyttämisen painamalla 
”Tallenna ja jatka myöhemmin” -painiketta. Voit jatkaa kyselyn täyttämistä myöhemmin, kunhan 
annat sähköpostiosoitteesi siihen varattuun kenttään.  

 
Hakijan tulee noudattaa näitä ohjeita ja määräaikoja. Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhtä 
stipendiä. Useampaa stipendiä haettaessa on hakijan täytettävä useampi hakemus ja ilmoitettava 
Lisätiedot-kohdassa, mikä hakemuksista on ensisijainen. 
 
Vaikka hakemuksesi sisältämät tiedot kerätään sähköisesti, tulee sähköpostiosoitteeseesi 
järjestelmästä lähetetty yhteenveto allekirjoittaa ja toimittaa liitteineen myös maapostilla 
Agronomiliittoon. 
 
Varmista siis sähköpostiosoitteesi oikeinkirjoitus ennen hakemuksen lähettämistä, sillä muutoin 
menetät kaikki tiedot etkä saa allekirjoitettavaa hakemusta. 
 
Vain sähköisesti täytetyt ja maapostilla määräaikaan mennessä toimitetut allekirjoitetut 
stipendihakemukset otetaan käsittelyyn. Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään. 

 
Haku Ulkomaanmatkastipendejä opiskelijoille voi hakea takautuvasti, mutta myös etukäteen. 
 

Kätevintä on hakea stipendiä takautuvasti, sillä silloin mm. maksatukset voidaan hoitaa koko stipendin 
osalta kerralla, eikä ehdollisia päätöksiä tarvita. 
 
Ohjeet ja hakulomakkeet ovat luettavissa Agronomiliiton nettisivuilta. 
 
Hakijan tulee hakemuslomakkeella ilmoittaa, mitä tutkintoa (koulutusohjelma/pääaine/opintosuunta) 
hakija suorittaa.  

  
Keskeiset kriteerit 
 

Agronomiliiton kaikkien stipendien saamisen ehtona on voimassa oleva jäsenyys Agronomiliitossa. 
Jäsenyyden kesto ja säännöllinen jäsenmaksun suorittaminen vaikuttavat positiivisesti. 
 
Aiemmin Agronomiliitto-yhteisöltä saadut stipendit ja apurahat vaikuttavat myöntöpäätöksiin, jos 
karsintaa joudutaan tekemään. 
 
ULKOMAANMATKASTIPENDIT OPISKELIJOILLE 

 
Ulkomaanmatkastipendejä myönnetään Agronomiliiton opiskelijajäsenille tutkintovaatimuksiin 
kuuluviin opintosuorituksiin liittyviin ulkomaanmatkoihin ja -harjoitteluihin. Stipendin suuruus 
määräytyy matkakohteen mukaan.  
 
Hakemukseen tulee liittää oppiaineen tai koulutusohjelman professorin, opetushenkilökunnan 
edustajan tai harjoitteluvalvojan lausunto vakuutuksena siitä, että hakijan ulkomaanmatka tai 
harjoittelu hyväksytään opetussuunnitelmaan/tutkintovaatimuksiin TAI hänen tulee allekirjoittaa 
Agronomiliittoon postitse lähetettävä hakemus ja allekirjoituksellaan vahvistaa siinä esitetyt tiedot 
oikeiksi ja matkan kuuluvan opetussuunnitelmaan/tutkintovaatimuksiin. 
 
Myönnetty stipendi on käytettävä siihen matkaan, mihin se on myönnetty. Stipendin saajan tulee olla 
Agronomiliiton jäsen hakiessaan stipendiä ja matkan aikana. Etusijalla ovat ne, jotka eivät ole 
aiemmin saaneet ulkomaanmatkastipendiä.  
 

http://www.agronomiliitto.fi/
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Stipendiä voi hakea ehdollisena ennen ulkomaanmatkan tai ulkomaan harjoittelun vahvistumista tai 
takautuvasti matkan jälkeen. Ehdolliset stipendit maksetaan vasta, kun Agronomiliittoon on toimitettu 
todistus harjoittelupaikan tai ulkomaanmatkan vahvistumisesta. 
  
Saajan velvollisuudet 

 
Myönnetty stipendi on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty eikä kohdetta voi 
vaihtaa. Stipendit myönnetään käytettäväksi vuoden sisällä myöntöhetkestä alkaen. Mikäli käyttö 
viivästyy, on stipendin saajan ilmoitettava tästä välittömästi stipendin myöntäjälle. Muutoin 
myönnetty stipendi voidaan katsoa peruuntuneeksi ilman erillistä ilmoitusta. Tällöin mahdollinen 
maksamaton stipendi jätetään maksamatta. Mikäli stipendin käyttö siihen päätettyyn tarkoitukseen 
estyy kokonaan, on saaja velvollinen palauttamaan saamansa stipendin.  
 
Stipendi maksetaan ainoastaan hakijan tilille. Stipendi voidaan myöntää myös ehdollisena. 
 
Takautuvasti haettavat stipendit maksetaan kokonaisuudessaan kerralla stipendin saajalle. 
 
Etukäteen haetuista ja hyväksytyistä stipendeistä maksetaan myöntämisen jälkeen puolet. Toinen 
puoli maksetaan stipendin saajan lähetettyä uskottava todistus siitä, että stipendin kohteena ollut  
matka tai harjoittelu on suoritettu. 
 
On toivottavaa, että stipendin saajien kirjoittaessa ammatti- ja sanomalehtiin sekä sähköiseen 
mediaan aiheista, jotka koskevat koulutusstipendillä suoritettua koulutusta, opintomatkaa tms., he 
antaisivat omalle Alimenta-lehdelle suosituimmuusaseman. Lisäksi kaikissa kirjoituksissa olisi myös 
ystävällistä mainita, miltä taholta saadusta koulutusstipendistä on kysymys. Agronomiliitto-yhteisöllä 
on vapaa käyttö- ja julkaisuoikeus sille toimitettuihin apurahakertomuksiin ilman erilliskorvausta.  
 
Agronomiliitto-yhteisö julkaisee stipendien saajien nimet, myönnetyt summat ja aiheet sopivaksi 
katsomallaan tavalla osana normaalia viestintäänsä. Stipendien saajien tiedot merkitään myös 
erilliseen rekisteriin. Stipendihakemusten käsittelyssä tiedot hakijoista ja hakemuksista luovutetaan 
arviointiin osallistuville henkilöille ja hakijatietoja tallennetaan myös muistioihin ja pöytäkirjoihin. 
 

Allekirjoitus Lähettämällä allekirjoitetun hakemuksen vakuutat, että antamasi tiedot ovat oikeita, sitoudut 
noudattamaan edellä esitettyjä ohjeita ja hyväksyt ne. Annat samalla suostumuksesi luovuttamiesi 
tietojen ja asiakirjojen käyttöön sekä sitoudut tarvittaviin säätiölain mukaisiin velvoitteisiin esim. 
mahdollisesti tarvittavan lähipiirikyselyn muodossa. 
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