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KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN STIPENDIRAHASTO
Kajaanin ammattikorkeakoulu myöntää stipendirahastostaan VALMISTUVILLE
OPISKELIJOILLE stipendejä tunnustuksena hyvistä suorituksista. Stipendirahaston
varat koostuvat ammatti-korkeakoulujen alojen sekä yritysten ja yhteisöjen antamista
lahjoituksista, jotka on tarkoitettu käytettäväksi opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen
harjoittamista edistävään tarkoitukseen.
Yritykset ja yhteisöt voivat tehdä lahjoituksen stipendirahastoon ja vähentää
verotettavasta tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 25 000 euron suuruisen
rahalahjoituksen (TVL 57§, 2 mom.).
Verohallinnon ohjeiden mukaan muuhun tarkoitukseen kuin opintoja, tieteellistä
tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten annetut apurahat ja stipendit ovat veronalaisia.
Veronalaisia ovat mm. opinnäytetyöstä tai työharjoittelusta maksettavat palkat tai
työkorvaukset. Näitä ei käsitellä stipendirahaston kautta.
Stipendirahastosta myönnettävät stipendit maksetaan verottomina saajilleen, mutta 1000
euroa ja sitä suuremmat stipendilahjoitukset ilmoitetaan verottajalle vuosi-ilmoituksella.
Verovapaan stipendin vastaanottaminen ja maksaminen opiskelijalle:
1. Yritys tai yhteisö maksaa stipendilahjoituksensa Kajaanin ammattikorkeakoulun
stipendirahaston tilille Sampo 800011 – 70468368. Lahjoituksesta lähetetään
ammattikorkeakoulun stipendirahastonhoitajalle kirje, johon lahjoittaja voi esittää
toiveen stipendien jakamisesta esim. jaetaan matkailualan opiskelijoille 5 x 200 euron
stipendit, lahjoitus yhteensä 1000 euroa.
2. Ammattikorkeakoulun alojen opettajankokoukset valitsevat stipendien saajat
valmistuvista opiskelijoista ja stipendit jaetaan valmistumisjuhlassa.
Työharjoittelusta tai opinnäytetyöstä maksettavat korvaukset:
Yritykset ja yhteisöt maksavat korvaukset tehdystä työstä suoraan opiskelijalle; joko
a) palkkana, jos opiskelija on ollut tai on työsuhteessa ko. yhteisöön, hoitaen
ennakonpidätyksen sekä muut työnantajakustannukset.
b) työkorvauksena, mikäli opiskelija ei ole työsuhteessa toimeksiantajaan, hoitaen
ennakonpidätyksen (verottajan vuosi-ilmoituksen palkansaajakohtaisessa erittelyssä
tunnus H) sekä eläkemaksut (jollei opiskelijalla ole YEL:iä). Työkorvausta ei
kuitenkaan voida käyttää harjoittelussa, jossa opiskelija tekee työtä työnantajan
tiloissa, työnantajan laitteilla ja työnantajan työnjohto-oikeuden alaisena.

Kajaanin ammattikorkeakoulun stipendirahastoon otetaan vastaan ja edelleen
luovutetaan vain yllä olevia verovapaita stipendilahjoituksia. Työharjoittelusta tai
opinnäytetyöstä maksetut ”palkkastipendit” palautetaan maksajalle takaisin
välittömästi.
Lisätietoja saatte:
laskentasihteeri Satu Härköseltä p. (08) 61899 604, sähköposti: satu.harkonen@kajak.fi tai
taloushallinnon toimistosihteeriltä Eeva Juntuselta p. (08) 61899 649, sähköposti:
eeva.juntunen@kajak.fi.
Lahjoituskirjeen voitte lähettää osoitteella:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Taloushallinto, PL 52, 87101 Kajaani.

