
 

Suomen Kätilöliitto ry - Finlands Barnmorskeförbund ry   

APURAHA- JA STIPENDISÄÄNNÖT  

  

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry myöntää jäsenilleen apurahoja ja 

stipendejä. Kätilöliiton hallitus päättää myönnettävistä apurahoista ja stipendeistä kaksi kertaa vuodessa. 

Kevään hakuaika on tammikuun loppuun mennessä ja syksyn hakuaika syyskuun loppuun mennessä.  

Apurahojen ja stipendien myöntämisen ehdottomana edellytyksenä on Kätilöliiton jäsenyys. Jäsenmaksun 

tulee olla maksettuna edeltävänä kolmena (3) vuonna apurahaa tai stipendiä haettaessa. Kuluvan vuoden 

jäsenmaksu tulee olla maksettuna. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi siitä, kun jäsenmaksu on 

maksettu. Jäsenmaksuvelvollisuus tulee olla huomioituna myös tammikuun haussa, kuluvan vuoden 

jäsenmaksu tulee olla maksettuna eräpäivään mennessä.  

  

  

Apurahat   

Apurahojen tarkoituksena on kätilötyön tutkimuksen edistäminen ja tukeminen mm. synnytys- ja 

imetyskulttuurin, seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisten hoitotyön kehittämiseksi. Tarkoituksen 

toteuttamiseksi jaetaan vuosittain apurahoja tieteellisen tutkimuksen tukemiseksi ja sen tulosten 

tunnetuksi tekemiseksi. Apurahoja voidaan myöntää kätilötyöhön liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja 

toimintaan. Apurahan perusteeksi hyväksyttävän opinnäytetyön tulee olla vähintään ylempi 

ammattikorkeakoulu (YAMK) tasoinen tutkielma. Apuraha on henkilökohtainen. Myönnettävien apurahojen 

enimmäissummat ovat: ylempi ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 300 euroa, pro gradu tutkielma 500 

euroa, lisensiaatintyö 750 euroa ja väitöskirja 1000 euroa.  

Edellisestä Kätilöliiton myöntämästä apurahasta tulee olla kulunut vähintään viisi (5) vuotta. Hakijan on 

hakemuksessaan ilmoitettava, koska viimeksi on saanut Kätilöliiton apurahan. Apurahoja voidaan myöntää 

vain hakemuksen perusteella. Hakemukseen tulee liittää virallisesti hyväksytty tutkimussuunnitelma ja 

ohjaajan lausunto. Erityiset suositukset katsotaan eduksi. Hakemukseen tulee sisällyttää myös tieto siitä, 

onko hakija hakenut/saanut apurahaa muilta tahoilta.   

  

Stipendit  

Stipendit Kätilöliiton hallitus voi myöntää stipendejä seuraaviin tarkoituksiin:   

• koulutukseen ja erityiskursseihin   

• kongresseihin, konferensseihin (vain osallistumismaksut)   

• opintomatkoihin osallistumiseen   

• julkaisutoimintaan   



• työyhteisön kehittämishankkeisiin   

• muuhun Liiton hallituksen hyväksymään tarkoitukseen   

Stipendejä ei myönnetä   

• ammatilliseen peruskoulutukseen   

• kaupallisiin tarkoituksiin   

• suoranaisesti uuteen ammattiin/tutkintoon tähtääviin opintoihin   

Stipendiä voivat hakea sekä yksittäiset kätilöt että kätilöyhdistykset. Aikaisemmin myönnetystä stipendistä 

tulee yksittäisen jäsenen kohdalla olla kulunut kolme (3) vuotta, yhdistyksillä yksi (1) vuotta. 

Kätilöopiskelijat voivat hakea stipendiä, kun opiskelijajäsenyyttä on kestänyt yhtäjaksoisesti kolme 

vuotta. Stipendihakemuksesta tulee selvästi ilmetä, mitä kuluja hakija on hakenut ja saanut muilta tahoilta, 

kuten työnantajalta. Haettavan stipendin summa tulee olla kohtuullinen kokonaiskuluihin nähden. 

Stipendiin myönnetty raha tulee hakea kalenterivuoden kuluessa myöntämispäivästä, muuten stipendi 

raukeaa. Kätilöliiton hallitus käyttää stipendejä myönnettäessä omaa harkintaa haetun summan 

myönnettävästä osuudesta. Kätilöliiton hallitus voi ilman hakemusta myöntää stipendejä erityisistä syistä 

ansioituneille kätilöille tai kätilöopiskelijoille. Tällöin myönnetty stipendi ei rajaa asianomaisen oikeutta itse 

hakea stipendiä. Hallitus voi myös tilata tutkimuksia kätilötyön alueelta.  

 

Stipendiä ja apurahaa ei myönnetä samaan tarkoitukseen. Stipendin ja apurahan saaminen eri tarkoituksiin 

eivät ajallisesti rajaa toisiaan. Stipendiä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty. 

Kongressi- tai osallistumismaksujen kuitit on toimitettava ennen maksua. Muissa maksupäätöksen jälkeen 

hakijan ilmoittamalle tilille.  

 

Apurahan tai stipendin saaja on velvollinen pyynnöstä toimittamaan Kätilöliiton hallituksen määrittelemän 

muotoisen velvoitteen esimerkiksi kirjoittamaan aiheesta artikkelin Kätilölehteen. Velvoitteen suorittamista 

ei tule aiheettomasti pitkittää. Suorittamisesta sovitaan apurahan tai stipendin myöntämisen jälkeen, 

ennen maksamista, Kätilöliiton hallituksen apuraha- ja stipendivastaavan kanssa. Kätilöliitolla on oikeus 

periä myönnetty apuraha tai stipendi takaisin, mikäli saaja laiminlyö sovitun velvoitteensa.  

 

Apurahan/stipendin hakeminen  

Apurahaa/stipendiä haetaan määrämuotoisella Webropol -hakemuksella. Hakuajoista ilmoitetaan 

Kätilölehdessä ja Kätilöliiton internetsivuilla. Myöhästyneitä tai epätäydellisiä hakemuksia ei huomioida. 

Hakemusta ja liitteitä ei palauteta. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjallisesti. Sekä apurahaa että 

stipendiä on pääsääntöisesti haettava etukäteen. Ainoastaan erittäin painavasta syystä, joka hakijan tulee 

esittää ja jonka Liiton hallitus harkitsee, voidaan apuraha tai stipendi myöntää jälkikäteen.   

Kätilöliiton hallitus pidättää oikeuden muutoksiin tapauskohtaisesti harkintaan perustuen.  



Uusitut apuraha- ja stipendisäännöt on hyväksytty Suomen Kätilöliiton vuosikokouksessa 13.11.2021.  


