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Hakuopas 
Turun kaupungin Pro Gradu -apurahat 

 
 
 
Kuka voi hakea? 
 
Turun kaupunki myöntää vuosittaisessa haussa apurahoja Pro Gradu tutkielmiin Turun 
kaupunkitutkimusohjelman mukaisiin tutkimuksiin eri oppialoilla.  
 
Apurahat on tarkoitettu perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, jotka ovat läsnä olevana kirjoilla 
Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa.  
 
 
Hakuaika ja päätökset  
 
Turun Pro Gradu -apurahojen hakuaika alkaa vuosittain viikon 42 maanantaina ja päättyy viikon 
46 perjantaina klo 15.00. Apurahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon on linkki Turun 
kaupunkitutkimusohjelman sivulla. Linkki avataan haun ajaksi.  
 
Hakemuksen voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.  
 
Suomen- ja ruotsinkielisten hakijoiden toivotaan käyttävän sähköistä hakulomaketta.  
 
Englanninkielinen hakulomake on ladattavissa Turun kaupunkitutkimusohjelman 
englanninkieliseltä sivulta. Se tulee palauttaa liitteineen osoitteeseen turun.kaupunki@turku.fi 
määräaikaan mennessä. Viestiin otsikko ”Turku Master’s Thesis Grant”. 
 
Päätös myönnettävistä apurahoista tehdään joulukuun loppuun mennessä. Päätöksen tekee 
Turun kaupunginjohtaja, hakemukset arvioineen henkilön tai raadin esityksestä. 
Päätöspöytäkirja on julkinen. 
 
Luettelo apurahan saajista julkaistaan Turun kaupungin verkkosivuilla. Apurahan saajille 
lähetetään myöntökirje postitse.  
 
 
Hakemuksen liitteet 
 

• Tutkimussuunnitelman tiivistelmä 
• Opintosuoritusote 
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Hakemuksen liitteenä olevien tutkimussuunnitelman tiivistelmän ja opintosuoritusotteen pohjalta 
arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä suunnitelma menestyksekkäästi. Suomen- ja 
ruotsinkielisten hakemusten liitteet lähetetään sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina. 
Englanninkielinen hakemus lähetetään liitteineen osoitteeseen turun.kaupunki@turku.fi. 
 
Kaikki hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä.  
 
Liitteet toivotaan toimitettavaksi PDF-muodossa. 
 
Hakemusta tai liitteitä ei palauteta, eikä niitä voi noutaa takaisin. Liitteitä säilytetään vuosi 
hakuajan alkamisesta. 
 
Tutkimussuunnitelman tiivistelmä 
 
Tutkimussuunnitelman tiivistelmän arvioinnissa kiinnitetään huomioita erityisesti sen 
ansiokkuuteen ja toteutettavuuteen määräajassa, tiedon sovellettavuuteen ja uusiin 
näkökulmiin.  
 
Tutkimussuunnitelman tiivistelmän enimmäispituus on kaksi sivua. Fonttikoon tulee olla 
vähintään 11 pt. 
 
Suunnitelmassa tulee olla seuraavat osat: 

• Johdanto: tutkimuksen tausta ja aihepiiri ja tutkimuksen merkitys tätä taustaa vasten. 
• Tavoitteet: mitä tutkitaan ja miksi, mikä on tutkimuskysymys. 
• Tutkimusaineisto ja menetelmät: tutkimuksen aineisto ja suunnitellut aineiston 

analysointimenetelmät. 
• Sovellettavuus: näkemys tai ehdotus miten kaupunki voisi hyödyntää tutkimuksen 

tuloksia. 
• Toteuttamissuunnitelma: lyhyt arvio eri työvaiheiden kestosta. 
• Lähdeluettelo: tekstiosassa ei tarvita lähdeviitteitä, mutta loppuun on hyvä liittää luettelo, 

jossa esitetään tutkimuksen tärkeimmät lähteet. Lähdeluettelo voi olla suunnitelman 
liitteenä kolmannella sivulla. 

 
Opintosuoritusote 
 
Opintosuoritusote saa olla enintään yhden kuukauden vanha hakemuksen jättöhetkellä. Kopion 
ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. 
 
 
Lausuntojen pyytäminen 
 
Turun kaupunki voi halutessaan pyytää ohjaajalta lausuntoa arvioidessaan hakijan esittämän 
hakemuksen ja suunnitelman ansioita.  
 
 
Hakemus käynnissä olevaan työhön, maksu valmistunutta vastaan 
 
Apurahaa anotaan jo valmisteilla eli käynnissä olevaan tai nopeasti käynnistyvään Pro Gradu -
työhön. 
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Apuraha maksetaan kuitenkin vasta valmistunutta työtä vastaan ja sen saaminen edellyttää 
gradun valmistumista viimeistään hakemusta seuraavan vuoden joulukuun ensimmäiseen 
päivään (1.12.) mennessä, mielellään jo aikaisemmin.  
 
Gradun valmistumiseksi katsotaan kirjallinen todistus siitä, että työ on kansissa eli sisällöllisesti 
hyväksytty. 
 
Mikäli työ ei valmistu seuraavan vuoden 1.12. mennessä, oikeus myönnettyyn apurahaan 
raukeaa. Päivämäärässä ei jousteta. 
 
 
Apuraha, ei palkka 
 
Apuraha on verovapaata tuloa.  
 
Apurahan saajan ei tarvitse toimittaa verokorttia Turun kaupungille. 
 
 
Varasijat 
 
Turun kaupunki voi halutessaan nimetä hakemuksen jättäneitä myös varasijoille. Apurahan 
saaminen varasijalta edellyttää yleisten ehtojen täyttämisen lisäksi, että joku tai jotkut joille 
apuraha on myönnetty eivät saa graduaan valmiiksi määräaikaan mennessä.  


