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LOPPUSELVITYS JA -TILITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ 

(Lomake on tarkoitettu helmikuussa tehtävää loppuselvitystä varten, mutta mikäli tutkija haluaa 
tilittää osan käytetyistä varoista elokuun väliraportin yhteydessä, suositellaan tämän lomakkeen 

käyttöä myös tuolloin) 

Apurahan saajan nimi Osoite 

Arvo Puhelinnumero 

Tutkimuksen nimi 

Myönnetty rahamäärä Apurahan myöntämisvuosi 

Tutkimuslaitos tai vastaava 

Osoite 

Puhelinnumero 

 Allekirjoituksellani vahvistan, että saatu apuraha on käytetty tutkimushankkeeseen budjetin mukaisesti ja että 

alkuperäiset kuitit löytyvät  

ja/tai ovat tämän tilityksen liitteenä. 

      kirjanpidosta 

Paikka ja aika Allekirjoitus 



 
TUTKIMUSTULOKSET 

(Käytettäessä lomaketta väliraportointiin elokuussa, kirjoitetaan tähän tutkimuksella aikaansaadut tulokset ja se, mitä on 
tarkoitus saada aikaan apurahan loppuosalla) 

      



Tulokset jatkuvat....... 
      

Tutkimushankkeesta ilmestyneet julkaisut (tekijät, artikkelin nimi, lehti, volyymi, sivunumerot) 
      



Tilitys apurahan käytöstä 
Yhteenveto 
 
A. Henkilökohtaiset apurahat 
 
B. Palkat ja palkkiot 
 
C. Laitteet 
 
D. Muu materiaali 
 
E. Matkat 
 
F. Muut tutkimukseen liittyvät kulut 
 
 
Tilitetään kaikkiaan 

 
 
Yhteensä 

 
 

      

 
 
euroa 

 
Yhteensä 

 
      

 
euroa 

 
Yhteensä 

 
      

 
euroa 

 
Yhteensä 

 
      

 

 
euroa 

 
Yhteensä 

 
      

 
euroa 

 
Yhteensä 

 
      

 
euroa 

 
 
Yhteensä 

 
 

      

 
 
euroa 

Yksityiskohtainen erittely 
 

A. Henkilökohtaiset apurahat ja stipendit 
 

 Nimi 
      

Titteli 
      

Aika / ajat 
       

Maksettu yht. euroa 
      

A. Maksetut henkilökohtaiset apurahat ja stipendit yhteensä       

B. Palkat ja palkkiot 
Työntekijän nimi 
 
      

Ammatti 
 
      

Aika 
 
      

Maksettu 
nettopalkka 
      

Verot ja 
sos.maksut 
      

Vakuutusmaksut       
 
B. Kaikki maksetut palkat, verot, sivukulut, sos.maksut ja vakuutukset yhteensä 

 
      



C. Laitteet 

Laitteen nimi 
      

Käyttötarkoitus 
      

Maksettu hinta 
      

C. Yhteensä       
D. Muu materiaali  
 
Aine / tarvike 
      

Käyttötarkoitus 
      

Maksettu hinta 
      

D. Yhteensä 
 

      
  



E. Matkat 
1. Matkakohde  
      

Osallistujat 
      

Kustannukset 
      

Miten matka liittyy tutkimushankkeeseen 
      

2. Matkakohde  
      

Osallistujat 
      

Kustannukset 
      

Miten matka liittyy tutkimushankkeeseen 
      

3. Matkakohde  
      

Osallistujat 
      

Kustannukset 
      

Miten matka liittyy tutkimushankkeeseen 
      

E. Kaikki matkakustannukset yhteensä 
 

 
      

F. Muut tutkimukseen liittyvät kulut (esim. pankin kulut, tutkimuspotilaiden/koehenkilöiden kulut, 
pienimuotoiset kokouskulut, atk-palvelut, overhead, yms. 

Kulun aihe 
      

Euroa 
      

F. Muut kulut yhteensä       

 
G. Kaikki kulut yhteensä 
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