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BJÖRKQVIST-RAHASTON STIPENDILAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN APURAHOJEN JA STIPENDIEN 

JAKOPERUSTEET 

 

Björkqvist-rahastoa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Apurahojen ja 

korkea-asteen opiskelun stipendien kuuluttamisesta haettaviksi sekä jakamisesta 

päättää stipendilautakunta. Stipendilautakunnan tulee tehdä toiminnastaan 

toimintakertomus. 

 

Yleiset jakoperusteet 

 

Apuraha voidaan myöntää Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen 

oppilaitoksesta päättötodistuksen saaneiden hakijoiden tieteelliseen tutkimukseen 

tai taiteelliseen toimintaan. Stipendi voidaan myöntää korkea-asteen opiskelusta 

aiheutuvaan erityistarpeeseen.  

 

Apuraha voidaan myöntää myös hakijalle, jolla ei ole Kangasalan peruskoulusta 

tai toisen asteen oppilaitoksesta saatua päättötodistusta, mutta jonka tieteellinen 

tai taiteellinen työ edistää kaupungin henkistä tai aineellista kulttuuria. 

 

Apurahan ja stipendin hakijalla tulee olla selkeä ja perusteltu käyttötarve 

apurahalle tai stipendille. Apurahoja ja stipendejä jaettaessa huomioidaan 

hakijan saamat muut samaan tarkoitukseen myönnetyt apurahat ja stipendit. 

 

Tieteen apurahat 

 

Tieteen apurahoja myönnetään tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. 

 

Jakoperusteina ovat ensisijaisesti tutkimuksen merkittävyys, tutkimustyön 

edistyminen, tutkimussuunnitelman laatu ja suositukset.  

 

Palkkakustannuksiin sekä painatus- ja mainoskuluihin tutkimusapurahaa 

myönnetään vain poikkeustapauksissa. 

 

Apuraha voidaan tapauskohtaisesti myöntää erityistarpeeseen myös henkilölle, 

joka toimii palkattuna päätoimisena tutkijana. 

 

Jos tieteellinen tutkimustyö on edistynyt hyvin, voi sama henkilö saada apurahan 

useammin kuin kerran. 

 

Taiteen apurahat 

 

Taiteen apurahoja myönnetään taiteen harjoittamiseen ja muuhun 

kulttuuritoimintaan. 

 

Jakoperusteina ovat ensisijaisesti hakukohteen merkittävyys ja taiteellinen taso. 

Myös sen paikalliseen vaikuttavuuteen kiinnitetään huomiota apurahoja 

jaettaessa. 
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Jos taiteellinen työ on edistynyt hyvin, voi sama henkilö saada apurahan 

useammin kuin kerran, mutta rahaston tehtävä ei ole pysyvästi tukea samaa 

toimintaa tai tapahtumaa. 

 

Stipendit opiskeluun 

 

Stipendejä myönnetään korkea-asteen opiskelusta aiheutuvaan 

erityistarpeeseen.  

 

Jakoperusteena on ensisijaisesti hyvä opintomenestys. Laitehankintoihin 

myönnettävät stipendit ovat harkinnanvaraisia riippuen laitteesta ja sen 

käyttötarkoituksesta.  

 

Stipendiä ei myönnetä pelkkään perustutkinnon suorittamiseen eikä 

työharjoitteluun. 

 

Apurahojen ja stipendien suuruus 

 

Tieteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemiseen myönnettävien apurahojen suuruus 

on pääsääntöisesti 5 000 - 10 000 euroa. Korkea-asteen opiskeluun myönnettävien 

stipendien suuruus on enintään 2 000 euroa. 

 

Apurahojen ja stipendien hakeminen 

 

Hakuaika on kerran kalenterivuodessa syksyllä. 

 

Selvitykset apurahojen ja stipendien käytöstä 

 

Apurahojen ja stipendien käytöstä on annettava stipendilautakunnalle selvitys 

viimeistään vuoden kuluttua apurahan tai stipendin saamisesta.  


