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o Liikesivistysrahaston apurahatoiminnan painoalueet heijastavat 
nykyisen toimintaympäristön murrosta. 

o Painoalueet liittyvät toisiinsa ja niiden läpileikkaavana teemana on 
tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa 
korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen. 

o Tutkijoita kannustetaan uraauurtavien tutkimusten tekemiseen ja 
uusien aineistojen ja tietokantojen kokoamiseen ja hankintaan, 
tavoitteena tutkimuksen integroituminen innovaatioekosysteemeihin.

PAINOALUEET | KIERROS 2021



DATATALOUS

• Kun tiedon määrä kasvaa, kasvaa myös sen 
taloudellinen merkitys. Millaisia 
mahdollisuuksia luovat tekoäly ja alustatalous? 

• Miten keräämme ja hallitsemme yhä kasvavaa 
datan määrää?
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JOHTAMISEN OSAAMINEN

• Miten kehitämme johtamisen osaamista eri 
sektoreilla, yritysten lisäksi julkisissa organisaatioissa? 

• Miten etätyötä tulisi johtaa sekä operatiivisella että 
hallitustyöskentelyn tasolla?
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LIIKETOIMINNAN UUDISTAMINEN

• Miten uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödynnetään 
tehokkaasti? 

• Miten yritysten kilpailukyky voidaan säilyttää? 
• Miten voisimme paremmin ymmärtää ja hallita yritysten 

toimintaympäristön muutosta? 
• Mitä vaikutuksia markkinadisruptioilla ja uusilla 

liiketoimintamalleilla mekanismeineen on perinteisiin 
liiketoimintamalleihin? 

• Mitä voimme oppia niistä? 
• Millä sisäisillä mekanismeilla 

yritykset uudistuvat? 
• Miten startupien ketteryys vaikuttaa  

liiketoiminnan uusiutumiseen? 



TULEVAISUUSKESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

• Miten liiketoimintaa voidaan kehittää kohti vastuullisuutta?
• Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen 

ylikulutuksen yhteys liiketoimintaan: kiertotalouden tutkimus. 
Miten edistetään teknologian ja kestävän kehityksen 
konvergenssia? 

• Miten normiympäristö kehittyy samanaikaisesti teknologian 
kanssa?
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YRITTÄJYYS, SKAALAUTUMINEN JA KASVU

• Kuinka startupeista syntyy pk-yrityksiä? 
• Miten yritykset saataisiin suurilukuisemmin kasvu-uralle 

ja skaalautumaan?  
• Miten luodaan yrittäjyysekosysteemejä? 
• Mikä on omistajuuden rooli yrityksissä? 
• Miten omistajuuden muutokset  vaikuttavat eri tasoilla 

yritysten eri (kasvu)vaiheissa?
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LIIKESIVISTYSRAHASTON 12 KK:N TYÖSKENTELYAPURAHAT
Apurahakierros 2021

• Väitöskirjatutkijat: 23 000 euroa
• veroton valtion taiteilija-apuraha vuonna 2021: 23 668,35 euroa 

• Post doc-tutkijat: 30 000 euroa
• Väitöskirja- ja post doc -tutkijat voivat hakea lisäksi yhtä konferenssi- tai matka-apurahaa 

erillisellä hakemuksella.

• Tutkimusryhmä: 50 000–150 000 euroa / vuosi
• Kolmivuotisen apurahakauden (2022–2024) hakemus yhteensä 150 000–300 000 euroa

• Aputyövoimaa käytettäessä on huolehdittava lakisääteisestä sosiaaliturvasta.

Apurahat ovat verottomia valtion vuosittain määrittelemän taiteilija-apurahan
enimmäisrajaan saakka (2021: 23 668,35 euroa).



• Hakuilmoitus sanomalehdissä ja verkossa (lsr.fi): 18.5.2021

• Hakuaika: 1.6. - 15.8.2021

• Sähköisessä apurahajärjestelmässä haetut apurahat myönnetään kierrosta
seuraavalle vuodelle (alk. 1.1.2022) 

o Konferenssimatkat ja tutkimusvierailut voivat kohdistua alk. lokakuu 2021

• Myönnetyt apurahat julkistetaan marras-joulukuussa 2021

• Apurahapäätösten vahvistusilmoitukset lähetetään saajille sähköpostitse

• Hakuohjeet ja lisätietoa: www.lsr.fi/apurahat

• Kärkihanketutkijat kirjoittavat blogeja: lsr.fi/stipendiblogi

Apurahakierroksen aikataulu 2021

http://www.lsr.fi/


Hakemustyypit

• Kohdeapuraha
 Konferenssimatka

 Tutkimusvierailu ja muu 
opintomatka

 Konferenssin tai seminaarin 
järjestäminen

 Opetusaineiston valmistaminen

 Ulkomainen tutkinto

 Muu käyttötarkoitus

• Työskentelyapuraha*
 Väitöskirjatutkimus

 Väitöskirjan jälkeinen tutkimus

 Tutkimusryhmä 
Principal Investigator ja tutkijajäsenet
(3-vuotinen hakemus)

* kokopäiväinen (12 kk) tai kannustus (4,6 tai 9 kk)



Korkeatasoisen hakemuksen  tunnusmerkkejä (1)

• Tutkimusteema ja -ongelma suomalaista liike-elämää kiinnostavia

• Artikuloi isot kysymykset (tutkimusilmiö), ei vain empiirisen alustan
kuvausta

• Tutkimusasetelmat usein epäsymmetrisiä; pyri symmetriaan!

• Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tutkimuskysymykset ja miten  
kysymyksiin haetaan vastauksia



• Tutkimusprojektin innovatiivisuus: voiko tutkimus luoda uutta tietoa,  uusia 
tutkimusmenetelmiä tai uusia käytänteitä?

• Ohjaajan lausunto tärkeä väitöskirjaa valmistelevien tutkijoiden
hakemuksissa

• Kiinnitä huomiota 1 sivun projektiesitteeseen, tärkeää artikuloida selkeästi, miksi 
apuraha tulisi myöntää juuri ko. hankkeelle

• Hakemuksen selkeys: yhden hakemuksen arviointiin on käytettävissä
rajallinen aika

Korkeatasoisen hakemuksen  tunnusmerkkejä (2)



• Tutkimusryhmän PI voi toimittaa ryhmässä työskenteleville jäsenille aineiston 

alihankintana (esim. tilastot, markkinoiden/toimialan kehityksen analyysit). 

o Valmiit tiedot nopeuttavat työtä ja antavat tutkijoiden keskittyä "olennaiseen" eli analyysiin ja 
johtopäätöksiin. Materiaalihankinnan on kuitenkin oltava hyvin perusteltu ja esitettävä osana 
kustannusarviota.

o Hankinta sisältyy ryhmän yhteisiin kuluihin (yhteiset kulut ositetaan maksatuksessa host-
yliopiston apurahaksi).

• Muissa apurahoissa aineiston hankinta on tyypillisesti osa omaa työtä (laadulliset 

menetelmät).

o Yksityiskohtaisin perusteluin apuhenkilöstön palkkaaminen tai hankinnan ulkoistaminen voi 
kuitenkin olla vaihtoehto esimerkiksi haastattelujen käännösten hankkimisessa.

Aineiston hankinta ja hakemuksen budjetti



Hakemuksen liitteet

• Projektiesite (1 sivu)

• Työskentelyapurahat: tutkimus- ja rahoitussuunnitelma (3-5 sivua)

• Kohdeapurahat, erityisesti konferenssimatkat: abstrakti ja budjetti 

– sis. hyväksymiskirje, jos saatavilla määräaikaan 15.8. mennessä

• Ohjaajan lausunto (erityisesti väitöskirja- ja post doc -vaiheen hakijat)

• Vapaavalintaiset: suosittelijan kirje, hankkeen perustelussa olennainen koulutus-ta
muu todistus (ei perus- tai jatkotutkintotodistus)



LIIKESIVISTYSRAHASTO

Foundation for Economic Education

Sähköposti: apurahat@lsr.fi

Twitter ja FB: @liikesivistys

www.lsr.fi
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