
 

KOHDEAPURAHAHAKEMUS (2020 haku) 

 Matka-apuraha  Tutkimuskulu  Opintomaksu  Muu, mikä  
        

Hakija on  
 Yksityishenkilö  Työryhmä  Organisaation yhteyshenkilö 
     Organisaation nimi  
 
1. Hakijan henkilö- ja yhteystiedot 
 
 
Nimi 

Sukunimi Etunimet 
 
 

 

Henkilötunnus  
Osoite  
Nykyinen työtehtävä  
S-posti  
Puhelin  
2. Apurahan tarkoitus (ks. Ohje 1) 
 
 
 
3. Haetun apurahan suuruus  
4. Hakemuksen perustelu (max. 1000 merkkiä, ml. välit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Kuvaus hankkeen kokonaisrahoituksesta (max. 1000 merkkiä, ml. välilyönnit)

6. Muut haetut apurahat, joista ei vielä myöntöpäätöstä

Allekirjoitus ja päiväys: 

Pakolliset liitteet 
CV, sis. julkaisuluettelo 
Lista työryhmän muista jäsenistä ja rooleista hankkeessa, jos hakijana työryhmä 

Muut liitteet hakijan harkinnan mukaan 
Tutkimussuunnitelma max. 4-5 sivua, sis. aikataulun ja rahoitussuunnitelman 
Laajempi rahoitussuunnitelma 
Hankkeen kokonaisaikataulu 
Selvitys lukukausimaksun suuruudesta 
Hakemus sisältää lausuntoja / suosituksia       kpl 
Lausunnot/suositukset, ellei lähetetty suoraan säätiölle 
Ilmoitus hyväksytystä konferenssiesitelmästä (matka-apuraha) 
Tarkempi erittely analyysikulusta 
Todistusjäljennökset 
Muu liite, mikä: 

Ohje 1: Kohta 2) Esimerkiksi ”xxx:ää käsittelevään tutkimukseen” tai ”xxx seminaariin osallistumiseen”. 
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