
 

                   

 

                        
 

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN STIPENDIT 2018 
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry ylläpitää Suomen Neuvottelevien 
Insinöörien Liiton stipendirahastoa, joka jakaa stipendejä suunnittelu- ja konsulttialasta 
kiinnostuneille opiskelijoille. Pääkriteereitä stipendien myöntämiselle ovat 
 
- työn aiheen ja työsuunnitelman innovatiivisuus, merkitys ja liittyminen alaan 
- opintomenestys ja opintojen merkitys erityisesti ammattiaineissa 
- suunnittelu- ja konsulttialaan liittyvä kokemus, osaaminen ja kiinnostus 
- työn kansainvälinen merkitys ja muut hakijan esittämät erityistekijät 
 
Rahastosta on vuonna 2018 haettavissa: 

 
⇒  Stipendi (4 kpl à 2000 euroa) käynnissä olevan tai pian käynnistyvän diplomi-

työn rahoittamiseen. Työltä edellytetään, että se tehdään suunnitteluun tai konsulttialaan 
liittyvästä aiheesta, mutta voi olla myös muun kuin teknisen yliopiston lopputyö. Sivun 
mittaisesta vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä selville suoritetut opinnot 
(opintosuoritusten keskiarvo ja kokonaismäärä), diplomi- tai gradutyön aihe ja sisältö, työn 
rahoitus, työn aikataulu sekä arvio merkityksestä suunnittelu- ja konsulttitoiminnalle. 
Hakemukseen tulee liittää noin sivun mittainen tutkimussuunnitelma. Harkinnan mukaan 
hakemukseen voi liittää myös työtä valvovan tai ohjaavan professorin ja/tai yrityksen 
lausunnon. 

 
⇒  Stipendi (3000 euroa) käynnissä olevan tai pian käynnistyvän, konsulttialaan 

liittyvästä aiheesta tehtävän lisensiaattityön tai tohtorinväitöskirjan tukemiseksi. 
Vapaamuotoisesta sivun mittaisesta hakemuksesta tulee käydä selville suoritetut opinnot ja 
tutkinnot (opintosuoritusten keskiarvo ja lopputyön arvosana), lisensiaattityön tai väitöskirjan 
aihe ja sisältö, työn rahoitus ja aikataulu sekä arvio merkityksestä suunnittelu- ja 
konsulttitoiminnalle. Hakemukseen on liitettävä myös noin sivun mittainen tutkimus-
suunnitelma ja työtä valvovan tai ohjaavan professorin lausunto. Hakemusta voi täydentää 
lisätiedoilla. 

 
Stipendihakemus osoitetaan SNIL-stipendirahaston hallitukselle ja se on jätettävä 
viimeistään perjantaina 16.3.2018 osoitteella: 
 
SKOL ry, PL 10, 00131 HELSINKI tai sähköpostiin matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi  
 
Mahdolliset tiedustelut em. sähköpostiin tai 0400–717 130 / Matti Kiiskinen. 
 

  
 SNIL-stipendirahaston hallitus www.skolry.fi 
 

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry on alan yritysten valtakunnallinen 
toimiala- ja työnantajajärjestö, jonka jäseninä on noin 170 insinööri-, arkkitehti- ja 
konsultointiyritystä. Nämä työllistävät yli 17 500 asiantuntijaa ja avustajaa. 
 
www.skolry.fi 
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