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KEVÄÄN APURAHAT ENSIMMÄISEN VUODEN JATKO-OPINTOIHIN 
 

Yrjö Jahnssonin säätiö on varautunut jakamaan yhteensä 10 kokovuotista 25 000 euron apurahaa syksyllä 2021 tai 
keväällä 2022 aloittaville, ensimmäisen vuoden taloustieteen (kansantaloustieteen) jatko-opiskelijoille. Apurahat on 
tarkoitettu päätoimiseen jatko-opiskeluun. Lisäksi keväällä 2022 näillä apurahan saajilla on mahdollisuus hakea 
jatkoapurahaa toisen vuoden opintoihin. Jatkoapuraha myönnetään opinnoissaan parhaiten menestyneille. 
 
Taloustieteen laitokset ja oppiaineet ovat haun 1. vaiheessa (syksyllä 2020) hakeneet varattavaksi aloittaville jatko-
opiskelijoilleen kiintiön (so. tietyn kappalemäärän) apurahoja. Yksi 25 000 euron apuraha on mahdollista jakaa puoliksi 
kahdelle, jos loppuosa päätoimiseen jatko-opiskeluun ensimmäisen lukuvuoden aikana tarvittavasta rahoituksesta 
järjestyy molemmille (apurahan jakaville) jatko-opiskelijoille muista lähteistä. Tässä on ohjeet haun 2. vaiheeseen. 
 

Ohjeet taloustieteen / kansantaloustieteen yksiköille 
 
1. Saatuaan säätiöltä tiedon sille varatusta kiintiöstä, kukin yksikkö nimeää (oman kiintiönsä puitteissa) aloittavista 

jatko-opiskelijoistaan ehdokkaat henkilökohtaisten apurahojen saajiksi. Ehdokkaiden tulee olla jatko-opinnot 
syksyllä 2021 tai keväällä 2022 aloittamassa olevia jatko-opiskelijoita. Yksikön hakemuksen laatinut vastuuhenkilö 
lähettää 7.5.2021 mennessä säätiölle sähköpostilla (toimisto@yjs.fi) listan yksikön ehdokkaista ja lyhyet perustelut 
ehdokkaiden valinnoille. Jos yksikkö ehdottaa yhden apurahan jakamista kahdelle, tiedoista tulee käydä 
opiskelijakohtaisesti ilmi, keiden kesken apuraha ehdotetaan jaettavaksi.  

 
2. Nimetyt ehdokkaat hakevat 10.-21.5.2021 oman yksikkönsä kehotuksesta apurahaa säätiöltä, jonka jälkeen säätiö 

tekee lopulliset päätökset apurahojen saajista. Yksiköiden tulee kertoa nimetyille henkilöille, ehdotetaanko heitä 
kokonaisen vai puolikkaan apurahan saajaksi. Vain yksiköiden nimeämät ehdokkaat voivat hakea haun toisessa 
vaiheessa apurahoja. Säätiö ottaa yksiköiden ehdotukset apurahapäätöstensä lähtökohdaksi, mutta tekee lopulliset 
päätökset apurahojen saajista säätiön normaaleja apurahaehtoja ja -kriteereitä noudattaen.  

  
Ohjeet yksiköiden nimeämille apurahojen hakijoille 

 
Yksiköiden nimeämille jatko-opiskelijoille tarkoitettu haku on avoinna 10.-21.5.2021. Apurahahakemus laaditaan 
säätiön verkkopalvelussa, joka löytyy osoitteesta: https://www.yjs.fi/apurahat/#kevaan-haku. Hakemus lähetetään 
verkkopalvelun kautta säätiöön 21.5.2021 klo 14 mennessä. Apurahapäätökset ilmoitetaan kesäkuun alussa. 
 
Hakulomakkeen kaikki kohdat ovat pakollisia. Erityiset täyttöohjeet ovat seuraavat: 

 Apurahalaji on ”henkilökohtainen työskentelyapuraha” ja käyttötarkoitus ”1. vuoden jatko-opinnot”. 

 Tutkimussuunnitelman tiivistelmään kirjoitetaan a) alustava suunnitelma jatko-opintojen suoritusaikataulusta ja b) 
lyhyt kuvaus väitöskirjan alustavasta aihealueesta ja tutkimuskysymyksestä. 

 Aloitusajankohta on joko elokuu 2021 tai tammikuu 2022. Ajanjakso on 12 kuukautta, jos henkilöä ehdotetaan 
kokovuotiseksi apurahan saajaksi, ja 6 kuukautta, jos henkilöä ehdotetaan puolikkaan apurahan saajaksi.  

 Kustannusarvion elinkustannuksiin täytetään summaksi 25 000 euroa, jos henkilöä ehdotetaan kokovuotiseksi 
apurahan saajaksi, ja 12 500 euroa, jos henkilöä ehdotetaan puolikkaan apurahan saajaksi. 

 Hakemukseen liitetään CV, josta käy ilmi pro gradu –tutkielman nimi, arvosana ja työn ohjaajat. Jos opinnäytetyö 
ei ole vielä valmis, laitetaan lyhyt kuvaus sen odotetusta valmistumisajankohdasta. Lisäksi CV:ssä on normaalit 
tiedot aikaisemmista ansioista. Muita liitteitä hakemukseen ei laiteta. 
 

Lisätiedot: tutkimusjohtaja Terhi Maczulskij (puh. 050-3230180, etunimi.sukunimi@yjs.fi) ja säätiön kotisivut 
(https://www.yjs.fi/apurahat/#kevaan-haku). 


