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yhteistyöhanke

R A J A T O N

Tämä yhteisölähtöisten rahoituskanavien selvitys on osa Linnaseudun 
ja Pirkan Helmen Rajaton-hanketta. Hankkeen tavoitteena on yhteistyön 
avulla vahvistaa, tehostaa ja uudistaa Leader-toimintaryhmien toimintatapoja 
sekä löytää uusia ratkaisuja toiminnan toteuttamiseksi uudelle ohjelmakau-
delle 2023–2027.

Tämä julkaisu on osa Leader-ryhmien oman yhteisölähtöisen kehittämisra-
hoitusvälineen valmistelutyötä ja tarkoitettu apuvälineeksi hankkeiden val-
misteluun. Selvitykseen on koottu Leader Linnaseudun ja Pirkan Helmen toi-
mialueiden sekä toimialueille ulottuvien säätiöiden, rahastojen, järjestöjen ja 
ministeriöiden taloudelliset tukimuodot, jotka on kohdistettu yhteisölliseen 
toimintaan. Selvityksen ulkopuolelle on jätetty Leader-ryhmien ja toimialueen 
kuntien omat tukimuodot, koska niistä on koottu Rajaton-hankkeessa omat 
selvityksensä.

Huomioithan, että selvityksen tiedot on koottu vuonna 2022 sen hetkisten ha-
kutietojen mukaan. Ajantasaisen tiedon selvityksessä mainituista tuen myön-
täjistä ja hakuehdoista saat aina kyseiseltä taholta itseltään. Rajaton-hanke ei 
vastaa hakuehtojen muutoksista.

Selvityksen on koonnut Pirkan Helmen korkeakouluharjoittelija Helka Nieme-
lä ja taiton on toteuttanut Linnaseudun viestintäsuunnittelija Karita Soittila.
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Alfred Kordelinin säätiö
Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin 
tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta.

KULTTUURIN APURAHAT
Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt. Yh-
teisöhakija voi olla esimerkiksi Y-tunnuksellinen yhdis-
tys, osuuskunta tai suomalainen yritys. Säätiö myöntää 
apurahoja tiettyä tarkoitusta varten eri taiteenaloille. 
Apurahatyön lopputuloksena syntyy esimerkiksi tapah-
tuma, teos tai näyttely. Hakijalla on mahdollisuus saada 
apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perus-
teella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. 
Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnit-
tävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoi-
teltavaan lopputulokseen. Yhteisön apurahahakemuk-
sessa talousarvio on laadittu huolellisesti.

SUURET KULTTUURIHANKKEET
Apuraha myönnetään vain kaksivuotisiin hankkeisiin. 
Apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yh-
distyksille sekä yrityksille. Kaksivuotisen suuret kulttuu-
rihankkeet -apurahan suuruus on vähintään 100 000 
euroa ja enintään 300 000 euroa.

KAUPUNKI- JA KOHDERAHASTOT
Säätiön kaupunkirahastoista yksityishenkilöille, työryh-
mille ja yhteisöille myönnettävillä apurahoilla tuetaan 
paikallista kulttuuria. Kohderahastoista myönnetään 
apurahoja muun muassa kemian, lasten sydänsairauk-
sien sekä viron ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten 
tutkimukseen.

Lisätietoja tästä linkistä. 

Säätiöt ja rahastot

Alli Paasikiven Säätiö
Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen 
sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa 
vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishank-
keisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoi-
tusta.

KEHITTÄMISAPURAHA
yhteisöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on 
mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai 
kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. 
Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen 
myöntämisestä. Hankkeet voivat olla esim. sellaisia, 
joissa pilotoidaan lapsia, nuoria ja perheitä tukevan toi-
minnan seurantaan tai tunnistamiseen tarkoitettuja lo-
makkeita tai mittareita. Hankkeiden tavoitteellisuuteen, 
skaalautuvuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, 
sisältäen erityisesti tutkimuksen, kiinnitetään erityistä 
huomiota. Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöises-
ti korkeintaan 8 000 euroa.

KULTTUURIAPURAHAT
pienimuotoisille, vuoden kuluessa toteutettaville, kult-
tuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa 
myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja 
yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeen 
apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt. Apu-
rahan suuruus on enintään 4 000 euroa.

Lisätietoja tästä linkistä. 

https://kordelin.fi/apurahat
https://kordelin.fi/
https://allinsaatio.fi/
https://allinsaatio.fi/apurahan-hakijalle/


Aluehallintovirasto
NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia nuorten 
työpajatoimintaan. Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa 
(1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tuke-
miseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useam-
mat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuus-
kunta, yhdistys tai säätiö. Avustusta ei voida myöntää 
yksityishenkilöille. Avustus voidaan myöntää nuorten 
sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoi-
mintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työ-
pajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtio-
napukelpoisuuden. Avustuksen tarkoitus on vähentää 
nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutus-
polulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osalli-
suus kasvaa.

Lisätietoja tästä linkistä.

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA
Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tu-
etaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja 
hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämis-
hankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikun-
tasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan 
omaksumista osaksi arkea. Avustuksen päätavoitteena 
on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suo-
messa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien 
keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten 
kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valta-
kunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-oh-
jelmia paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat 
poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen 
yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yh-
teiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenver-
taisuus. Avustusta voidaan myöntää kunnille sekä var-
haiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja 
säätiöille. 

Lisätietoja tästä linkistä.

AVEK Audiovisuaalisen
kulttuurin edistämiskeskus
AV-TEOSTEN TUKI YRITYKSILLE JA MUILLE ORGA-
NISAATIOILLE
Tukea myönnetään Suomessa rekisteröidyille audio-
visuaalisen alan tuotantoyhtiöille kopioitavissa olevan 
audiovisuaalisen mediataideteoksen, dokumenttielo-
kuvan, lyhytelokuvan, lyhyen animaatioelokuvan tai do-
kumenttisarjan eri tuotannon vaiheiden kuluihin. Tu-
kea voi hakea teoksen sisällön kehittämiseen, teoksen 
toteuttamiseen sekä vaikuttavuustyöhön. Tuen määrä 
määräytyy haettavan vaiheen kokonaisbudjetin mu-
kaan. Hakijalla tulee olla muuta rahoitusta. Haettavat 
summat ovat 6 000/ 10 000/ 20 000/ 30 000 euroa.

MEDIARATA-TUKI
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityismäärärahasta 
myönnettävä avustus mediataiteen tuotantokulttuurin 
vahvistamiseen. Mediarata-hankehaku on suunnattu 
ensisijaisesti mediataidetta tuottaville riippumattomil-
le tuotantoyhtiöille, tai yhtiöiden yhteenliittymille, jot-
ka pyrkivät uusien mediataideteosten jatkuvaan tuo-
tantoon. Hakukelpoisia ovat oikeustoimikelpoiset, 
Suomeen rekisteröidyt yritykset. Avustus voi kattaa 
enintään 80 prosenttia avustettavan hankkeen hyväk-
syttävistä menoista.

KURSSITUKI
Tukea myönnetään tekijä- ja ammattiryhmille, yhteisöil-
le tai muille av-alalla toimiville tahoille audiovisuaalisel-
le alalle suunnattujen kurssien ja koulutustilaisuuksien 
järjestämiseen. Koulutuksiin tulee olla mahdollisuus 
osallistua koulutuksen aihepiirin alan ammattilaisilla.

AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN TUKI
Myönnetään kulttuurisesti merkittävien audiovisuaali-
sen alan festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen tai 
muihin tärkeinä pidettäviin audiovisuaalisen kulttuurin 
muotoihin. Tukea voivat hakea Suomessa rekisteröidyt 
kirjanpitovelvolliset yhteisöt ja audiovisuaalisen alan yh-
tiöt. Päätöksissä suositaan uusia tapahtumia sekä uusia 
tapahtumamuotoja vakiintuneiden tapahtumien sisällä. 
Näiden lisäksi päätöksissä arvioidaan mm. tapahtuman / 
hankkeen kulttuuria edistävää vaikutusta, alueellista vai-
kuttavuutta ja merkittävyyttä alan tekijöille.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://aviavustukset.fi/hakeminen/avustusmuodot/nuorten-tyopajatoiminta/
https://aviavustukset.fi/hakeminen/avustusmuodot/liikunnallinen-elamantapa/
https://www.kopiosto.fi/avek/
https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/
https://aviavustukset.fi/
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ELY-keskus
HARKINNANVARAISET VALTIONAVUSTUKSET 
VESIEN- JA MERENHOIDON SEKÄ VESISTÖ-, VESITA-
LOUS- JA KALATALOUSTOIMENPITEIDEN TOTEUT-
TAMISEEN

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkei-
siin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää 
vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata 
luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai 
vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vä-
hentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tukea voidaan myöntää 
myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin 
kehittämishankkeisiin. Hankkeen kustannusten tulee 
olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden 
ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen 
toteutuksesta ja avustuksen käytöstä.

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla re-
kisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kala-
talousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys. 
Mikäli myönnettävällä avustuksella tuetaan taloudel-
lista toimintaa, noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä. 
Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avus-

tuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lain-
säädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteut-
tamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös hankkeen 
suunnitteluun ja lupamaksuihin. Rahoitusta myönne-
tään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hankkeil-
la tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan, 
minkä vuoksi ensisijaisia ovat laajat hankekokonaisuu-
det ja eri toimijoiden yhteistyöhankkeet.

Lisätietoja tästä linkistä.

Föreningen Konstsamfundet
Konstsamfundet myöntää apurahoja rekisteröidyille 
yhteisöille ja työryhmille taiteen ja tieteen tukemiseen, 
mm. kansalaistoimintaan, visuaaliseen taiteeseen, mu-
siikkiin, mediaan ja julkaisuihin, esittävään taiteeseen 
sekä elokuva- ja mediatuotantoon.

Lisätietoja tästä linkistä.

Hämeen Liikunta ja Urheilu
Avustusten tavoitteena on järjestää lapsille ja nuoril-
le mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhtey-
teen. Aluehallintovirastot myöntävät avustusta kunnil-
le, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia lisäksi 
sekä yksityisen että kolmannen sektorin edustajat.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin
https://konstsamfundet.fi/stipendier-och-bidrag 
https://www.hlu.fi/uutiset/lasten-ja-nuorten-harrastamisen-edi/
https://www.ely-keskus.fi/
https://konstsamfundet.fi/
https://www.hlu.fi/


Hämeen liitto
AKKE-RAHOITUS
AKKE- eli Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tuke-
minen -rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät 
Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman 
ja sen sisältämän Älykkään erikoistumisen strategian 
tavoitteita sekä Suomen hallituksen aluekehittämis-
päätöstä. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi ke-
hittämishankkeisiin, jotka tukevat alueen vahvuuksia ja 
erikoistumista, edistävät elinkeinoelämän toimintaedel-
lytyksiä tai työllisyyttä ja edistävät osaamista ja inno-
vaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista. 
Rahaa kohdennetaan myös selvitys- ja kehittämishank-
keisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia, vahvista-
vat kasvua ja kansainvälistymistä ja joihin muiden viran-
omaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset 
oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, 
oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, sää-
tiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. 
Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle 
yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Tuen enim-
mäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja tästä linkistä.

KV-VALMISTELUTUKI
Valmistelurahoituksella tuetaan hankevalmistelutyötä, 
joka tähtää hankehakemusten jättämiseen kansainväli-
siin rahoitushakuihin. Hämeen liitto myöntää valmiste-
lurahoitusta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä 
alueiden kestävän kasvun ja tukemisen määrärahasta 
(AKKE). Valmistelurahoitusta on varattu myönnettäväk-
si yhteensä n. 100 000 euroa.
Painopiste on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitus-
ohjelmissa, jotka edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä 
ja kansainvälisiä hankekumppaneita (ns. konsortiota). 
Valmisteltavalla hankkeella tulee olla laajoja, Kanta-Hä-
meeseen kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia. Valmiste-
lurahoituksella tuetaan Kestävän kasvun Häme 2022–25 
–maakuntaohjelman teemojen mukaisten kansainvälis-
ten hankkeiden valmistelua.

Tuensaajia voivat olla esimerkiksi kunnat, kuntayhty-
mät, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammat-
tijärjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yk-
sittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan tukemiseen 
maakunnan liitto ei voi osallistua. 

Tukea voidaan käyttää kansainvälisten hankkeiden 
hankevalmistelun henkilökustannuksiin ja/tai ulkopuo-
listen asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tukea myön-
netään enintään 20 000 € ja se voi kattaa maksimissaan 
70 % tukea hakevan organisaation hankevalmistelun 
kokonaiskustannuksista. Hakijan tulee osallistua rahoi-
tukseen myös omalla rahoituksellaan. Tukea voidaan 
myöntää myös Kanta-Hämeen ulkopuolisille hakijoille, 
kunhan valmisteltavan hankkeen kehittämistoiminta ja 
aluekehitysvaikutukset kohdistuvat Kanta-Hämeeseen.

Lisätietoja tästä linkistä.

Hämeen TE-toimisto
TYÖLLISYYSPOLIITTINEN AVUSTUS
Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, 
kunnalle tai kuntayhtymälle. avustuksella edistetään 
työttömien työnhakijoiden työllistymistä, erityisesti hei-
kossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työl-
listymisen edistämiseksi. Avustuksella rahoitettavan 
hankkeen toiminnan tulee parantaa konkreettisesti 
työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia sekä 
ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllisty-
mismahdollisuuksiaan avoimille työmarkkinoille, mut-
ta luoda myös työmahdollisuuksia välityömarkkinoille. 
Avustuksella tulee järjestää ja/tai kehittää uusia palve-
luja sekä toimintamalleja ja hankkeen tulee panostaa 
palvelunsa esittelyyn, jotta toimintaa on helppoa mark-
kinoida kohderyhmälle. 

Avustuksella voidaan kattaa hankehenkilökunnan 
palkkauskustannuksia ja muita hanketoimintaan liitty-
viä kustannuksia. Avustus ei ole yleisavustus yhteisön 
toimintaan, eikä hanke voi harjoittaa elinkeinotoimin-
taa tai tarjota kuntouttavan työtoiminnan palveluita. 
Pelkkiä kehittämishankkeita tai vain asiakkaiden elä-
mänhallintaa tukevia hankkeita ei voida avustaa.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://www.hameenliitto.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/rahoitus/akke-rahoitus/
https://www.hameenliitto.fi/kv-valmistelutuki/
http://toimistot.te-palvelut.fi/hame/tyollisyyspoliittiset-avustukset
https://www.hameenliitto.fi/
https://toimistot.te-palvelut.fi/
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Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, yksityishen-
kilöistä koostuvat työryhmät ja yhteisöt. Työskentely-
apurahoja myönnetään pääasiassa yksityishenkilöille ja 
kuluapurahoja yhteisöille. Lähtökohtana on, että apu-
rahalla rahoitettavan hankkeen on oltava suomalaisen 
toteuttama, toteuduttava pääasiassa Suomessa tai sil-
lä on oltava vahva kytkös suomalaiseen yhteiskuntaan. 

APURAHA TAITEESEEN
Säätiöltä voi hakea apurahaa taiteelliseen työsken-
telyyn musiikin, kirjallisuuden sekä tanssi- ja teatteri-
taiteen aloilla. Apurahaa voi myös hakea esimerkiksi 
soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestä-
miseen sekä erilaisten kulttuurihankkeiden pilotointiin 
ja kehittämiseen.

APURAHA YHTEISKUNNALLISEN TOIMINNAN ERI 
ALOILLE
Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, 
joka rakentaa aktiivista, osallisuutta tuntevista ihmis-
tä koostuvaa kansalaisyhteiskuntaa. Yhteiskunnallinen 
toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi nuorisotoimintaa, 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kulttuuritoimintaa 
tai yrittäjyystaitojen edistämistä. Yhteiskunnallinen toi-
minta voi käsittää muitakin teemoja.

Lisätietoja tästä linkistä.

Kalevala Korun kulttuurisäätiö
Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Ka-
levalaisten Naisten Liiton kanssa apurahoja suomalaisen 
kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. 
Säätiö voi myöntää apurahoja yksityisille henkilöille tai 
yhteisölle kulttuuriperintöä edistäviin hankkeisiin.

Lisätietoja tästä linkistä.

Kansan Sivistysrahasto
Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan 
apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhtei-
söille. Rahasto tukee apurahoin ja tunnustuspalkinnoin 
yhteiskunnallisesti suuntautunutta kulttuuri- ja sivistys-
työtä, tutkimusta, opiskelua sekä kansainvälistä solidaa-
risuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Rahasto on 
yksityinen säätiö, joka toimii läheisessä yhteistyössä 
ammattiliittojen ja työväenjärjestöjen kanssa.

Lisätietoja tästä linkistä.

Keskitien säätiö
Säätiön tarkoituksena on edistää maaseudun ja asutus-
keskusten väestöryhmien ymmärtämystä ja sovinnollis-
ta yhteistyötä. Säätiö tukee maaseudun kulttuurihank-
keita, erityisesti väestöryhmiä yhdistäviä, osallistavia ja 
ruohonjuuritason hankkeita. Lisäksi säätiö tukee tutki-
mus- ja kehityshankkeita, jotka tukevat maaseutua.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://wihurinrahasto.fi/apurahat/hakuilmoitus/
https://www.kalevala.fi/pages/kalevala-korun-kulttuurisaatio
https://www.sivistysrahasto.fi/
http://www.keskitie.fi/
https://wihurinrahasto.fi/
https://www.kalevala.fi/pages/kalevala-korun-kulttuurisaatio?gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG--ltJjVld5J2JlAAnBkvmBhuifHw4wSJgcDGDb1znhAQW35zVm8fmEaAt5ZEALw_wcB
https://www.sivistysrahasto.fi/
http://www.keskitie.fi/


Koneen Säätiö
Koneen Säätiön rahoitusta voi hakea voi hakea yksittäi-
nen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö: 
• akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn humanis-

tisen, taiteellisen, yhteiskuntatieteellisen tai ympä-
ristöntutkimuksen aloilla 

• ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn kaikilla 
taiteen aloilla 

• monialaiseen työskentelyyn edellä mainituilla tie-
teen ja taiteen aloilla 

• tieteellisen ja/tai taiteellisen työn muuhun edistä-
miseen tai saattamiseen erilaisille yleisöille 

• poikkeustapauksessa muuhun kulttuurityöhön. 

Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, on ryhmän jäsen-
ten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka 
lähettää hakemuksen. Jos tehty työ ei ole taiteellista tai 
tieteellistä työskentelyä, tulee apurahaa hakea palkka-
kulujen maksamiseen. Haettavan projektin aihe voi olla 
mitä tahansa, kunhan ala lukeutuu säätiön tukemiin 
aloihin.

Lisätietoja tästä linkistä.

Majaoja-säätiö
Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuuri-
elämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Säätiö to-
teuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain apurahoja 
erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan saavat näyttämö-
taiteen ja musiikkitapahtumien tukeminen, taidete-
osten hankkiminen ja konservointi sekä kirjallisuuden 
edistäminen. 

Lisätietoja tästä linkistä. 

Maj ja Tor Nesslingin säätiö
Säätiö myöntää hankeapurahaa konsortioille tieteelli-
sen ympäristötiedon jalkauttamiseen ja käyttöön. Haki-
jana voi toimia yksityishenkilö, yhteisö tai organisaatio. 
Hankkeiden tavoitteena on jo olemassa olevan tutkitun 
ympäristötiedon jalkauttaminen toiminnaksi. Hankkeil-
la tarkoitetaan yhteiskehittely- ja toimintahankkeita, 
joissa on mukana tutkijoita ja tiedon loppukäyttäjiä (esi-
merkiksi yritys tai kunta). Rahoitusta voi hakea enintään 
vuoden ajalle. Hankkeille myönnetään 50 000–100 000 
euroa.

Lisätietoja tästä linkistä.

Marjatta ja Eino Kollin säätiö
Kollin Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä sovel-
tavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apuraho-
ja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuk-
sia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ 
kehittäjäryhmille. Hakijana voi olla joko yksityinen hen-
kilö tai yhteisö, oleellista on se, että hankkeen laatuk-
riteerit ja yleishyödyllisyys täyttyvät. Säätiö tukee eri-
tyisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen 
liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti 
toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivi-
nen vaikutus pitkällä tähtäimellä. 

Lisätietoja tästä linkistä.

https://koneensaatio.fi/apurahat/apurahanhakijalle/
https://majaoja-saatio.fi/saatio/
https://www.nessling.fi/apurahan-kriteerit/
https://www.kollinsaatio.fi/apurahat-ja-hakeminen
https://koneensaatio.fi/
https://majaoja-saatio.fi/
https://www.kollinsaatio.fi/
https://www.nessling.fi/
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Museovirasto
AVUSTUKSET AINEETTOMAN KULTTUURIPERIN-
NÖN SOPIMUKSEN MUKAISIIN YHTEISTYÖ- JA 
KEHITTÄMISHANKKEISIIN

Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, eko-
logisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kult-
tuuriperintötyötä. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, 
säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yh-
teisö. Avustusta ei myönnetä apurahana yksityishen-
kilöille. Avustuksen tavoitteena on edistää Unescon ai-
neettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan 
yleissopimuksen toimeenpanoa, levittää tietoisuutta 
niistä sekä laajentaa yhteisöjen osallistumismahdolli-
suuksia sopimuksen koskemasta kulttuuriperinnöstä. 
Avustettavat hankkeet voivat koskea seuraavia alueita:
• Aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaali-

mista edistävät yhteistyö- ja kehittämishankkeet
• Yhteisölähtöisten toimintamallien kehittäminen ja 

koordinointi, erityisesti perinneyhteisöjen näkökul-
masta

• Aineettoman kulttuuriperinnön siirtämistä ja välit-
tämistä tukevien menetelmien kehittäminen

• Tietoisuuden lisääminen, tiedon välittäminen ja tie-
don saatavuuden parantaminen erityisesti aineet-
toman kulttuuriperinnön näkökulmasta

• Aineettoman kulttuuriperinnön kiinnostavuutta ja 
vaikuttavuutta tukevat kehittämishankkeet

Aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviin hankkeisiin 
voi sisältyä muun muassa toimintamallien kehittämistä, 
työpajoja, tapahtumien tuottamista ja tiedon välittämis-
tä. Hankkeella tulee olla selkeä yhteys Unescon aineet-
toman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleis-
sopimuksen toimintaperiaatteisiin.

Lisätietoja tästä linkistä.

AVUSTUKSET YHTEISÖJEN KULTTUURIPERINTÖÖN 
JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN LIITTYVIIN HANKKEI-
SIIN

Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuk-
silla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperin-
töön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuripe-
rintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja 
tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yh-
teisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperin-
nön elinvoimaisuutta. Museovirasto painottaa hankkei-
ta, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista toimintaan, 
hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uu-
denlaisia yhteistyömuotoja. Avustusta voidaan myön-
tää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille 
yhteisöille. Avustusta ei myönnetä kunnille tai apuraha-
na yksityishenkilöille. Avustusta myönnetään ensisijai-
sesti seuraaviin hankkeisiin:
• Kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennus, doku-

mentointi ja tiedon välittäminen
• Aineistojen esille saattaminen: julkaisut, verkko-

julkaisut, verkkoaineistot, näyttelyt, muut julkaisut 
(liikkuvan kuvan ja musiikin tallenteet jne.)

• Kulttuuriperintötoimintaan liittyvät hankkeet, jotka 
lisäävät yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön 
ja tukevat sen elinvoimaisuutta.

Lisätietoja tästä linkistä.

 

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/avustukset-aineettoman-kulttuuriperinnon-sopimuksen-mukaisiin-yhteistyo-ja-kehittamishankkeisiin-1/ohjeet
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulttuuriperinnon-ja-kulttuuriympariston-hankkeet/ohjeet
https://museovirasto.fi/


Musiikin edistämissäätiö
Musiikin edistämissäätiön tarkoituksena on edistää ja 
tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Kotimaisel-
la musiikilla tarkoitetaan suomalaisten tai Suomessa 
vakituisesti asuvien esittävien taiteilijoiden sekä sävel-
täjien, sanoittajien ja sovittajien tuotantoa.

Musiikin edistämissäätiö jakaa avustuksia ja apura-
hoja sekä edistää ja tukee taloudellisesti suomalaiseen 
musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiik-
kitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja 
vientiä, kustannustoimintaa sekä koulutus- ja kehitys-
toimintaa. Edistämistoiminnan piiriin kuuluvat kaikki 
musiikkilajit, ja se painottuu ammattimaiseen toimin-
taan. Tukea ei myönnetä soitin- eikä laitehankintoihin. 

Lisätietoja tästä linkistä.
 

Niilo Helanderin Säätiö
Säätiöltä voi hakea apurahoja muutamalle erikseen il-
moitettavalle hakualalle, niin tieteellisiin kuin taiteel-
lisiinkin projekteihin. Sen lisäksi hakija voi hakualojen 
ulkopuolelta harkinnanvaraisesti tehdä hakemuksen 
myös muihin hankkeisiin. Säätiön sääntöjen mukaan 
tuetaan suomalaisia kulttuurihankkeita tieteen ja tai-
teen alalla, sekä kaupan ja teollisuuden kehittämiseksi.

Hakea voivat sekä yksityiset henkilöt että työryhmät 
ja yhteisöt. Hakijan ei tarvitse olla Suomen kansalainen, 
mutta kytkös suomalaiseen kulttuuriin tai tutkimuk-
seen tulee olla. Vuoden 2022 apurahoja myönnetään 
pääasiassa seuraavien teemojen puitteissa: 
1) Pohjois-Afrikka
2) Syrjäytyminen ja osallisuus
3) Luontosuhde taiteessa ja tieteessä

Lisätietoja tästä linkistä. 

OLVI-säätiö
Säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa 
toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja ja parantaa 
jatko-opintojen edellytyksiä.  Lisäksi säätiö avustaa ko-
tiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käy-
tön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy 
oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, 
apurahoja, avustuksia ja palkintoja. Apurahaa voi ha-
kea yksityishenkilö, useammasta henkilöstä koostuva 
työryhmä tai yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai 
osuuskunta).

Lisätietoja tästä linkistä. 

Palosuojelurahasto
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää harkinnanva-
raisia yleis- ja erityisavustuksia tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. 
Rahaston avustukset jaetaan viiteen pääluokkaan: Ylei-
savustukset pelastusalan järjestöille, tutkimus- ja ke-
hittämishankeavustukset, rakennushankeavustukset, 
kalustohankeavustukset sekä sopimuspalokuntien pie-
navustukset.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://www.musiikinedistamissaatio.fi/hae-tukea
http://www.niilohelander.net/apurahat/ohjeita-hakijoille/
https://www.niilohelander.net/
https://www.olvisaatio.fi/
https://www.musiikinedistamissaatio.fi/
https://www.olvisaatio.fi/
https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset
https://www.palosuojelurahasto.fi/etusivu
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Patricia Seppälän säätiö
Patricia Seppälän säätiö myöntää apurahoja kuvajour-
nalismin, lehtikuvauksen, dokumentoivan ja rapor-
toivan valokuvauksen projekteihin, kuvajournalismin 
kehittämiseen ja tutkimukseen, kuvajournalismin opis-
keluun ja opetukseen sekä näyttelyihin ja kirjaprojek-
teihin. Apurahoja voivat hakea kuvajournalismin ja 
dokumentoivan valokuvauksen aloilla toimivat yksityis-
henkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Työryhmät ja yhteisöt 
ilmoittavat hakulomakkeessa yhteyshenkilönä toimivan 
nimen ja yhteystiedot.

Lisätietoja tästä linkistä.

Pohjoismaiden ministerineuvosto, 
kulttuuripiste 
KULTTUURI- JA TAIDEOHJELMA
Ohjelman kautta myönnetään tukea kaikkien taide- ja 
kulttuurialojen hankkeisiin sekä hankkeiden kaikkiin 
vaiheisiin: valmisteluun, tuotantoon, esittämiseen ja le-
vitykseen. Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa panoste-
taan kulttuuri- ja taidetuotantoihin ja luovaan työhön. 
Tukea voi hakea myös taide- ja kulttuurialan osaamis-
ta kehittävien hankkeiden organisointiin ja toteuttami-
seen. Tukea myönnetään myös hankkeeseen suoraan 
liittyvien kustannusten kattamiseen.

Tukea voivat hakea kaikki kulttuuri- ja taidealan ak-
tiiviset toimijat, jos hanke täyttää ohjelman vaatimuk-
set ja yhteistyössä on mukana kumppaneita vähintään 
kolmesta maasta, joista ainakin kaksi on Pohjoismaita.

Lisätietoja tästä linkistä.

Pohjoismainen kulttuurirahasto
PROJEKTITUKI
Tuki kaikkien taide- ja kulttuurialojen pohjoismaisiin pro-
jekteihin. Projektin on oltava ankkuroitu relevantteihin 
toimintaympäristöihin ja mukana on oltava sitoutunei-
ta projektikumppaneita. Hakijana, yhteistyökumppanina 
tai projektin osallistujana voi olla yksilö, ryhmä, yhdistys, 
yritys sekä julkinen tai yksityinen organisaatio tai laitos. 
Painopiste on pohjoismaisissa toimijoissa, mutta toi-
mintaympäristömme on globaali. Hakijalta ei edellytetä 
Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalai-
suutta, mutta projektin tulee olla merkityksellinen näillä 
leveysasteilla. Myös laadun on oltava hyvä.

Lisätietoja tästä linkistä.

Pohjoismaiset rahastot
SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO

SUOMALAIS-NORJALAINEN KULTTUURIRAHASTO

SUOMALAIS-TANSKALAINEN KULTTUURIRAHASTO

ISLANTILAIS-SUOMALAINEN KULTTUURIRAHASTO

Pohjoismaiset rahastot käsittävät neljä yllämainittua 
rahastoa. Kulttuurirahastojen tavoitteena on edistää 
kahdenvälisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisä-
tä maiden keskinäistä tuntemusta Suomen ja muiden 
pohjoismaiden välillä. Rahastot jakavat apurahoja eri-
laisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.

Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yh-
distykset. Apurahoja myönnetään yksityishenkilöille ja 
yhteisöille mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alal-
la, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa 
ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien 
opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- 
ja talousoloihin perehtymiseen.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://patriciaseppalansaatio.fi/apurahojen-hakeminen/
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/kulttuuri-ja-taideohjelma/
https://www.nordiskkulturfond.org/fi/hae-tukea/
https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus-2/hanasaari/rahastot/
https://patriciaseppalansaatio.fi/
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/
https://www.nordiskkulturfond.org/fi/
https://www.hanaholmen.fi/


Pomoottori ry
Pomoottori ry:n yhteisörahoituksen tavoitteena on 
mahdollistaa Pomoottori ry:n toimialueen (Juupajoki, 
Kuhmalahti, Pälkäne, Orivesi) pienimuotoinen kehittä-
mistyö alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Yhtei-
sörahoitus myönnetään voittoa tavoittelemattomaan 
kehittämistoimintaan. Avustusta voivat hakea yhdistyk-
set, muut rekisteröidyt tahot sekä hallituksen arvioin-
nin perusteella myös rekisteröimättömät toimikunnat. 
Avustukset jaetaan kirjallista toimintasuunnitelmaa ja 
kustannusarviota vastaan tapauskohtaisesti joko etu-
käteisenä stipendinä tai toteutuneita kustannuksia vas-
taan jälkikäteen. Stipendin määrän päättää Pomoottori 
ry:n hallitus.

Lisätietoja tästä linkistä.

Ragnar Ekbergin säätiö
Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan puut-
teessa olevien, turvattomien tai muutoin apua tarvit-
sevien lasten, nuorten ja ikääntyvien ihmisten avus-
taminen erityisesti tilanteissa, joissa suomalaisen 
yhteiskunnan antama apu on riittämätön. Säätiö myön-
tää avustuksia ja apurahoja tai tukee muuten taloudel-
lisesti mainittuja tahoja, sekä myöntää avustuksia ja 
apurahoja muille yhteisöille tai säätiöille käytettäväk-
si lapsi-, nuoriso- tai vanhustyöhön, turvakoti- tai pal-
velutalotoimintaan sekä muuhun säätiön tarkoituksen 
mukaiseen kehitys-, tutkimus- tai muuhun yleishyödyl-
liseen toimintaan.

Lisätietoja tästä linkistä.

Riihi säätiö
Säätiö jakaa sääntöjensä mukaisesti vuosittain apu-
rahoja ja avustuksia yleiseksi hyväksi. Avustukset voi-
vat olla kertaluonteisia tai vuosittaisia pidempiaikaisia 
avustuksia, toiminta-avustuksia tai projektiavustuksia. 
Stipendejä voidaan osoittaa erityisen hyvästä säätiön 
tarkoitusta toteuttaneesta toiminnasta. Säätiön tavoit-
teena on monipuolisesti tukea:
• työväen ja muun kansanperinteen tieteellistä tut-

kimusta ja kulttuuritoimintaa sekä arkisto- ja tieto-
palvelua,

• ammatillisten opintojen tutkimusta edistävien yh-
teisöjen ja säätiöiden toimintaa,

• sosiaalista asuntotoimintaa ja tieteellistä tutkimus-
ta sekä

• luonnonsuojeluun liittyvää tutkimus- ja valistustoi-
mintaa.

HANKEAVUSTUS
Kertaluontoinen avustus, näitä jaetaan useamman ker-
ran vuodessa, yksittäinen projekti, selvitys- tai historia-
hanke, pienempi seminaari tai konferenssi.

KUMPPANUUSAVUSTUS
2–4-vuotinen avustus, kerran vuodessa sopimusperus-
teisesti, esimerkiksi jokin isompi tapahtuma, jonka val-
mistelu kestää useamman vuoden tai vaihtoehtoises-
ti pysyvämpi merkittävä vuosittainen tapahtuma, jonka 
kanssa yhteistyökumppanuutta halutaan vahvistaa. 
Kumppanuusavustuskohteet valitaan kumppanuusoh-
jelmaan valittujen sopimusten päättyminen huomioiden.

Apurahoja voidaan jakaa yksityisille henkilöille tai 
henkilöryhmille. Apurahat ovat kertaluonteisia, esim. 
tiettyyn tutkimushankkeeseen kohdentuva tukimuoto.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://www.pomoottori.fi/
http://pomoottori.fi/?ki=fi&sivu=2&alasivut=
https://resaatio.fi/avustukset/
http://www.riihi.fi/?page_id=27
https://resaatio.fi/
http://www.riihi.fi/
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 STEA
STEA-avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille, re-
kisteröidyille ja yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille 
terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. 

STEA-avustuksia voidaan myöntää:
• hankeavustuksena uusien toimintatapojen tai 

-muotojen kehittämiseen ja toiminnan käynnistä-
miseen tai muihin määräaikaista rahoitusta tarvit-
seviin perusteltuihin hankkeisiin

• kohdennettuna toiminta-avustuksena tarkoituksel-
taan rajattuun vakiintuneeseen yleishyödylliseen 
toimintaan

• yleisavustuksena avustuksen hakijan sääntöjen 
mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan sekä sii-
hen liittyviin yleiskuluihin

• investointiavustuksena erityisryhmien tukiasunto-
jen hankintaan olemassa olevasta asuntokannasta, 
tietotekniikka- ja käyttöomaisuushankintoihin sekä 
avustuksen saajan toimitilojen peruskorjaamiseen 
tai hankintaan.

Lisätietoja tästä linkistä.

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden
Säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä hu-
manitaarisia tavoitteita. Ainoastaan yhteisöt sekä muut 
järjestöt, voivat hakea avustuksia säätiöltä. Säätiö pyrkii 
tukemaan sosiaalisesti alttiita ryhmiä Suomessa ja ul-
komailla. Erityisesti säätiö huomioi hakemuksia, jotka 
liittyvät sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa. 
Säätiö ei myönnä avustuksia yksityishenkilöille. Säätiö 
ei myöskään myönnä avustuksia tieteelliselle työlle. 
Myönnetyt avustukset ovat viime vuosina olleet keski-
määrin noin 3.400 euroa.

Lisätietoja tästä linkistä.

Suomen Kotiseutuliitto 
SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS
Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää 
seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta raken-
nusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttä-
vä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämät-
tömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti 
perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seuran-
talojen välttämättömiin korjaustöihin. Avustuksen suu-
ruus harkitaan tapauskohtaisesti. Hakijan omarahoi-
tuksen tulisi olla n. 20 %. Avustus ei voi kattaa kaikkia 
hankkeen kustannuksia. 

Lisätietoja tästä linkistä.

KOTISEUDULLE-APURAHAT
Hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö (esim. yhdistys), 
jolla on takanaan vähintään yksi toimintavuosi doku-
mentteineen (toimintakertomus, tilinpäätös). Apuraho-
ja myönnetään:
• uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittä-

miseen ja levittämiseen
• kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja 

siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja le-
vittämiseen

• asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moni-
naisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen 
liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittä-
miseen

• lasten ja nuorten kotiseututoimintaa tukevien toi-
mintamallien kehittämiseen ja levittämiseen

• vuorovaikutteista kotiseututyötä edistävien toimin-
tamallien kehittämiseen ja levittämiseen

• alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai 
viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista.

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdis-
tykset voivat ottaa käyttöön. Avustettavien kohteiden 
valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat 
kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pel-
kästään hakijayhteisössään.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://www.stea.fi/avustusten-hakeminen/
https://www.sjundemars.fi/ohjeet/?lang=fi
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle-apurahat/
https://www.stea.fi/
https://www.sjundemars.fi/?lang=fi
https://kotiseutuliitto.fi/


Suomen Kulttuurirahasto
HÄMEEN RAHASTO
myöntää apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneil-
le hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdis-
tuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön. Apurahois-
ta päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat tai 
syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen 
kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maa-
kunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet. Apurahat 
myönnetään yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöil-
le kantahämäläisen tieteen ja taiteen edistämiseen. 

Lisätietoja tästä linkistä.

PIRKANMAAN RAHASTO
muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testa-
mentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikko-
rahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomille 
aloille. Muita aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan va-
paista varoista. Apurahaa voivat hakea Pirkanmaalla 
syntyneet, asuvat tai työskentelevät sekä Pirkanmaan 
hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yh-
teisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kult-
tuurihankkeiden toteuttamiseen. Apurahoista pää-
tettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat hakijat, 
maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteel-
linen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittä-
vät kulttuurihankkeet.

Lisätietoja tästä linkistä.

Suomen kuntasäätiö
Suomen kuntasäätiö jakaa avustuksia kuntien elin-
voimaisuutta ja demokratiaa sekä muita pyrkimyksiä 
edistävään toimintaan ja kuntien itsehallinnon vahvis-
tamiseen. Suomen kuntasäätiöltä voi hakea seuraavia 
avustuksia:

TUTKIMUS-, KEHITYS- JA KOKEILUTOIMINNAN TUKI
Tukea voidaan myöntää kunnille, kunta-alan toimijoille 
ja tutkimusyhteisöille Suomen kuntasäätiön strategis-
ten painopistealueiden mukaisten projektien toteutta-
miseen.

AVUSTUKSET
Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, yhtiö, muu 
oikeushenkilö, yksityishenkilö sekä työ- tai tutkimusryh-
mä Suomen kuntasäätiön tarkoitusta välittömästi edis-
tävän toiminnan rahoittamiseen.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://skr.fi/rahastot/hameen-rahasto
https://skr.fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto
https://kuntasaatio.fi/avustustoiminta/
https://skr.fi/
https://kuntasaatio.fi/
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 Taiteen edistämiskeskus
Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lau-
takunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avus-
tuksia taiteen alan yhteisöille – yhteensä noin 40 miljoo-
naa euroa vuosittain.

ERITYISAVUSTUKSET HYVINVOINTIA KULTTUURIS-
TA IKÄIHMISILLE -HANKKEISIIN
Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät sekä li-
säksi yleishyödylliset oikeuskelpoiset yhteisöt (yhdistyk-
set, säätiöt, osuuskunnat, yritykset) silloin, kun suunni-
teltu hanke toteutetaan yhdessä kunnan kanssa.

ERITYISAVUSTUKSET HARVAAN ASUTTUJEN ALUEI-
DEN KULTTUURITOIMINTAAN
Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita 
ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskun-
nat ja yritykset.  Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja 
toiminimet eivät voi saada avustusta.

ERITYISAVUSTUKSET ”PROSENTTI RAKENNUSKUS-
TANNUKSISTA TAITEESEEN” -HANKKEILLE
Erityisavustukset on tarkoitettu yhteisöille, jotka hankki-
vat rakennuskohteisiinsa taideteoksia.

AVUSTUKSET KULTTUURISEN MONINAISUUDEN EDIS-
TÄMISEEN JA RASISMIN VASTAISEEN TOIMINTAAN
Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edis-
tetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä 
kulttuurien välistä vuoropuhelua.

AVUSTUKSET SAAVUTETTAVUUDEN, OSALLISTUMI-
SEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN
Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksilla edis-
tetään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja hyvin-
vointivaikutuksia sekä osallistumista ja osallisuutta tai-
teeseen ja kulttuuriin.

ERITYISAVUSTUKSET
Erityisavustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yh-
teisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten 
hankkeisiin.

ERITYISAVUSTUKSET KULTTUURILEHDILLE
Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vah-
vistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen 
monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

FESTIVAALIAVUSTUKSET
Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisesti tai alueelli-
sesti merkittäville taide- ja kulttuurifestivaaleille.

LASTENKULTTUURIN ERITYISAVUSTUKSET
Erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhtei-
söille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.

TOIMINTA-AVUSTUKSET
Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen 
kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan 
toiminnan tukemiseen.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille
https://www.taike.fi/fi/etusivu


TriPla3-hanke
TriPla3-hanke on LounaPlussa ry:n hallinnoima ja Hä-
meen TE-toimiston rahoittama välityömarkkinahan-
ke, jonka tehtävänä on etsiä Forssan, Hämeenlinnan 
ja Riihimäen seutukuntien yhdistyksistä ja pienyrityk-
sistä työtä, jolle tarvitaan tekijä. Työnantajina toimi-
vat yhdistykset sekä pienyritykset, joiden valtuuttama-
na TriPla3-hanke hoitaa kaikkia työsuhteeseen liittyviä 
asioita. Työntekijöinä voivat puolestaan olla pitkään 
työtä etsineet henkilöt, joiden työllistymiseen voidaan 
myöntää palkkatukea. Hankkeen kumppanina toimii 
Hämeen Kylät ry.

Lisätietoja tästä linkistä.

Urheiluopistosäätiö
Urheiluapurahat liitoille, seuroille ym. yhteisöille: Ur-
heiluapurahat on tarkoitettu Y-tunnuksen omaaville re-
kisteröidyille yhdistyksille. Apurahan myöntämisessä 
painotetaan erityisesti juniori- ja joukkueliikuntaan kes-
kittyneitä hakijoita, joiden tarkoituksena on järjestää 
valmennusleiritystä kotimaassa.

Lisätietoja tästä linkistä.

Yksinyrittäjäin säätiö
Yhteisöjen hankeapurahat: Säätiö myöntää apurahoja 
yrittäjyyttä edistäville järjestöille ja yhteisöille mutta ei 
tue yritysten toimintaa. Avustusten jaon painopisteet 
ovat yrittäjyyskasvatus, yrittäjyyden käännekohdat sekä 
startup- ja kasvuyrittäjyys. 

Tavoitteena on yrittäjyyden opetuksen edistäminen 
yhteistyössä opetusviranomaisten ja korkeakoulujen 
kanssa, yrittäjyyttä tukevien toimijoiden pitkäjänteinen 
tukeminen ja tuettujen yhteisöjen keskinäisen yhteis-
työn ja verkottumisen kannustaminen päällekkäisyyk-
sien välttämiseksi.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://triplahanke.fi/wordpress/
https://www.urheiluopistosaatio.fi/apurahat/
https://triplahanke.fi/wordpress/
https://www.urheiluopistosaatio.fi/
http://www.yksityisyrittajainsaatio.fi/
http://www.yksityisyrittajainsaatio.fi/index.php?k=120577
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Opintokeskusten tuet

Opintokeskus Sivis
TALOUDELLINEN TUKI
VERTAISOPINTORYHMILLE

Vertaisopintoryhmä on itsenäisesti opiskele-
va ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti opis-
kelemaan yhdessä. Ryhmien aiheet voivat vaihdella 
kansanterveys- ja vammaisjärjestöille tyypillisistä sai-
rauteen tai vammaan liittyvistä vertaistukeen ja kun-
toutumiseen liittyvistä ryhmistä erilaisiin kulttuuri- 
yms. harrastustoimintaan liittyviin ryhmiin. Siviksen 

taloudellinen tuki vertaiso-
pintoryhmille tulee opetus- ja kulttuuriministeriön 
vapaan sivistystyön valtionosuudesta.

Lisätietoja tästä linkistä. 

Maaseudun sivistysliitto
KURSSI- JA LUENTOTUKI
Taloudellista tukea saa sellaiseen toimintaan, jossa
• on koulutuksellista sisältöä,
• on kouluttaja tai kouluttajia, jotka voivat olla myös 

asiaan perehtyneitä yhdistyksen jäseniä,
• on vähintään 7 osallistujaa, jotka ovat 15 vuotta 

täyttäneitä ja
• josta tulee yhdistykselle kuluja.
• Tuettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi yhdistyk-

sen säännöllisesti järjestettävä kurssi tai kerho, yk-
sittäiset luennot tai keskustelutilaisuudet, työpajat, 
opintomatkat Suomessa ja verkkokurssit.

Lisätietoja tästä linkistä. 

Opintokeskus Visio
VISIOTUKI
Visiotuki on Opintokeskus Vision myöntämää taloudel-
lista tukea yhdistysten itse järjestämään koulutustoi-
mintaan. Tuki on suunnattu Vision jäsenjärjestöille ja 
muille opintokumppaneille, joiden kanssa opintokes-
kus jakaa yhteisiä arvoja ja tavoitteita. Tuettava koulu-
tus voi olla kurssi, seminaari, koulutustapahtuma, retki, 
livenä tai verkossa. Keskeisintä on, että koulutuksella 
on opinnollinen tavoite, ohjelma sekä oma kouluttaja/
opettaja.

Lisätietoja tästä linkistä. 

https://opintokeskusvisio.fi/
https://msl.fi/
https://www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/tuki-jarjestojen-koulutuksille/vertaisopintoryhmat
https://msl.fi/koulutus/koulutustuki/
https://opintokeskusvisio.fi/tuet/mita-on-visiotuki/
https://www.ok-sivis.fi/


Oskar Öflunds Stiftelse 
Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä 
toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, 
jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla. Säätiö 
jakaa apurahoja vuorovuosin: parittomina vuosina tie-
teelliseen tutkimukseen, parillisina vuosina kulttuuriin 
ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Apurahoja kulttuuriin 
ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin jaetaan seuraavissa ka-
tegorioissa:
• Kuvataide
• Musiikki
• Teatteri ja tanssitaide
• Lastenkulttuuri ja taidekasvatus
• Muu taide (esim. arkkitehtuuri, muotoilu, kuvitus)
• Kirjallisuus ja journalismi
• Julkaisu- ja painotoiminta
• Yhdistys- ja kansalaistoiminta
• Muut yleishyödylliset tarkoitukset

Lisätietoja tästä linkistä. 

o s k a r 
ö f l u n d s 
s t i f t e l s e

Otavan Kirjasäätiö
Otavan Kirjasäätiö jakaa vuosittain apurahoja ja avus-
tuksia kirjalliseen toimintaan. Avustuksia voivat hakea 
yksityishenkilöiden lisäksi kirjallisuutta, lukutaitoa ja lu-
kemista edistävät ja kirja-alan uudistumista tukevat yh-
teisöt ja järjestöt. Jos projekti, johon apurahaa haetaan, 
tehdään työparina tai työryhmänä, kukin työryhmän 
jäsen tekee oman henkilökohtaisen apurahahakemuk-
sen ja merkitsee hakemukseen olevansa osa työryh-
mää. Apurahan summaksi merkitään oma osuus koko 
työryhmän hakemasta apurahasummasta.

Lisätietoja tästä linkistä. 

Kansalaisfoorumi
KURSSI- JA OPINTORYHMÄTUKI
Kansalaisfoorumi tukee yhdistysten koulutustoimintaa 
tarjoamalla pedagogista ja taloudellista tukea kurssien 
ja yhteisöllisten opintoryhmien järjestämiseen.

Lisätietoja tästä linkistä. 

https://www.oskaroflund.fi/andamal-och-allmanna-instruktione?lang=fi
https://www.oskaroflund.fi/?lang=fi
https://otavankirjasaatio.fi/
https://kansalaisfoorumi.fi/
https://otavankirjasaatio.fi/apurahat/#hakuohjeet
https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/
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Hauhon Säästöpankkisäätiö
Järjestöt, yhdistykset tai seurat voivat hakea avustuksia 
säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edis-
tämiseen, kulttuurin, tieteen ja taloudellisen kehityksen 
tukemiseen. Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen 
ja Pirkanmaan alueen säästäväisyyden, taloudellisen 
kasvatuksen sekä koulutuksen edistäminen, pääpaino 
Hauhon alueella.

Lisätietoja tästä linkistä. 

Luopioisten Säästöpankkisäätiö
Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja ja tukee muu-
ten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kas-
vatuksen edistämistä sekä tukee urheilua, kulttuuria 
ja alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellis-
ta kehitystä koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta 
työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä. Avus-
tuksen hakijana voivat olla seurat, yhdistykset projekti-
organisaatiot ja yksityiset henkilöt.

Lisätietoja tästä linkistä. 

Rengon Säästöpankkisäätiö
Järjestöt, yhdistykset tai seurat voivat hakea avustuksia 
säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edis-
tämiseen, kulttuurin, tieteen ja taloudellisen kehityksen 
tukemiseen. Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen 
ja Riihimäen seudun säästäväisyyden, taloudellisen 
kasvatuksen sekä koulutuksen edistäminen, pääpaino 
Rengon entisen kunnan alueella.

Lisätietoja tästä linkistä. 

OP:n kesätyötuki
Yhdistykset voivat hakea palkkaustukea pankilta 
15–17-vuotiaan nuoren palkkaamiseen kesätyöhön. 
Tuki on 400 € / nuori, ja yhdistys laskuttaa tuen OP:lta 
kesätyön päätyttyä.

Lisätietoja tästä linkistä. 

Pankkien avustukset

https://www.hauhonspsaatio.fi/
https://www.luopioistensps.fi/
https://www.rengonspsaatio.fi/avustusten-haku/
https://www.op.fi/web/op-lounaismaa/kesaduuni-op-n-piikkiin
https://www.op.fi/
https://www.hauhonspsaatio.fi/
https://www.rengonspsaatio.fi/
https://www.luopioistensps.fi/


Ministeriöiden avustukset

Oikeusministeriön avustukset
ERITYISAVUSTUKSET VÄKIVALTARIKOLLISTEN JA 
SEKSUAALIRIKOLLISTEN KUNTOUTTAMISEEN TAR-
KOITETUILLE OHJELMILLE

Avustukset on tarkoitettu rikollisuutta ehkäisevää työ-
tä tekeville yhteisöille. Erityisavustus myönnetään han-
keavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkee-
seen. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt 
(järjestöt, yhdistykset), säätiöt ja kunnat tai kuntayhty-
mät. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityis-
henkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille

Lisätietoja tästä linkistä.

ERITYISAVUSTUKSET PAIKALLISILLE RIKOK-
SENTORJUNTAHANKKEILLE
Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikok-
sentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan 
paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. Erityisavus-
tus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajat-
tuun kehittämishankkeeseen. Avustusta voivat hakea 
oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja kunnat. Avustuksia 
ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppi-
laitoksille eikä yhtiöille.

Lisätietoja tästä linkistä.

ERITYISAVUSTUKSET VÄKIVALTAISEN RADIKALISAA-
TION ENNALTAEHKÄISYÄ TUKEVAAN TOIMINTAAN
Avustuksilla tuetaan väkivaltaisen radikalisaation ennalta-
ehkäisyä tukevaa toimintaa ja toimintamallien kehittämis-
tä sekä niiden vaikutusten arviointia. Hankkeen rahoitet-
tavuutta edesauttaa se, että sen toimivuus on kotimaisella 
tai kansainvälisellä tutkimuksella vaikuttavaksi todettu, tai 
rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuutta voidaan arvioi-
da hankkeen aikana erillisellä tutkimuksella.

Avustukset myönnetään erityisavustuksena ajallisesti 
rajattuun kehittämishankkeeseen. Avustukset on tarkoi-
tettu väkivaltaista radikalisaatiota ehkäisevää työtä teke-
ville yhteisöille (järjestöt, yhdistykset), säätiölle ja kunnille 
tai kuntayhtymille. Avustuksia ei voida myöntää työryhmi-
lle, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille.

Lisätietoja tästä linkistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
avustukset
Avustuslistaukseen tästä linkistä. 

ERITYISAVUSTUKSET YLEISIIN TAIDETTA JA KULT-
TUURIA EDISTÄVIIN HANKKEISIIN
Yleiset taiteen ja kulttuurin hankeavustukset on tarkoi-
tettu kulttuuripolitiikan edistämisen kannalta merki-
tyksellisiin ja tarkoitukseltaan rajattuihin hankkeisiin, 
joihin ei voida myöntää avustusta muista opetus- ja 
kulttuuriministeriön, Taiteen edistämiskeskuksen, Mu-
seoviraston tai Suomen elokuvasäätiön käytössä ole-
vista määrärahoista.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja 
säätiöt. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille 
tai työryhmille. 

Lisätietoja tästä linkistä.

LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN VALTAKUNNAL-
LISET KEHITTÄMISAVUSTUKSET
Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa 
ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, 
erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen 
elämäntavan avustusten avulla toimeenpannaan valta-
kunnallisia liikkumisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia val-
takunnallisella tasolla. Haussa painotetaan useiden toi-
mijoiden laaja-alaisia yhteishankkeita.

Avustusta voidaan myöntää rekisteröityneille yhtei-
söille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen tai 
valtakunnallisesti merkittävään toimintaan.

Lisätietoja tästä linkistä.

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI (SEURATUKI)
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja 
nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä moni-
puolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avus-
tusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät 
paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myön-
netään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://oikeusministerio.fi/etusivu
https://okm.fi/etusivu
https://oikeusministerio.fi/vakivalta-ja-seksuaalirikollisten-kuntoutusohjelmat
https://oikeusministerio.fi/paikalliset-rikoksentorjuntahankkeet
https://oikeusministerio.fi/radikalisaatiota-ennalta-ehkaisevat-hankkeet
https://okm.fi/avustukset
https://okm.fi/-/taiteen-ja-kulttuurin-yleiset-projektit
https://okm.fi/-/liikunnallisen-elamantavan-valtakunnalliset-kehittamisavustukset
https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
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Sosiaali- ja terveysministeriön 
avustukset
TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHA
Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden 
edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin 
ehkäisyyn ja vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena pi-
tää olla ainakin yksi yllä esitetyistä määrärahalla rahoi-
tettavalle toiminnalle asetetuista tavoitteista.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myön-
tää valtionavustuksia kunnille, järjestöille, säätiöille ja 
muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden 
edistämisen määrärahan valtion vuoden 2022 talous-
arvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia ter-
veyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon 
laitosten kanssa.

Lisätietoja tästä linkistä.

PAIKKA AUKI -AVUSTUSOHJELMA
Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 
avustusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää vai-
keasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjo-
amalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. 
Avustukset myöntää sosiaali- ja terveysministeriö ja nii-
tä hallinnoi ministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen 
valtionapuviranomainen sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA). Sosiaali- ja terveysalan järjes-
töt, jotka täyttävät STEAn avustuskelpoisuuden, voivat 
hakea työntekijän palkkaamiseen täysimääräistä avus-
tusta, joka kattaa kaikki työsuhteesta aiheutuvat palk-
kakulut. Järjestö voi lisäksi hakea rahoitusta myös työn-
tekijän mentorointiin sekä työvälineisiin.

Lisätietoja tästä linkistä.

Ulkoministeriön avustukset
HANKETUKI KANSALAISJÄRJESTÖILLE
Hanketuella kansalaisjärjestöt, kuten pienet ja keski-
suuret järjestöt, toteuttavat hankkeita yhteistyössä 
paikallisten kumppaneiden kanssa. Hankkeiden tulee 
edistää etenkin ihmisten poliittisten, sosiaalisten ja ta-
loudellisten oikeuksien toteutumista. Lisäksi hanketu-
ella tavoitellaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä, joka 
mahdollistaa myös suomalaisen osaamisen hyödyn-
tämisen. Hanketukea voidaan käyttää myös erilaisissa 
neksus-toiminnoissa, joissa kehitysyhteistyötä toteute-
taan saumattomasti ja usein samanaikaisesti humani-
taarisen avun ja/tai rauhantyön kanssa. 

Ulkoministeriö myöntää hanketukea pääsääntöises-
ti kahden vuoden välein järjestettävillä avoimilla ha-
kukierroksilla. Tuettavien hankkeiden tulee noudattaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa ja vastata vä-
hintään sen ihmisoikeussensitiivistä tasoa.

Lisätietoja tästä linkistä.
 

TUKI KANSALAISJÄRJESTÖJEN VIESTINTÄ- JA 
GLOBAALIKASVATUSHANKKEISIIN 
Viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitetaan hankkei-
ta, joiden tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuut-
ta kehityskysymyksistä ja osallistaa kansalaisia kehitys-
yhteistyöhön. Tukimuodolla edistetään YK:n kestävän 
kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanoa 
ja myötävaikutetaan globaalin kumppanuuden vahvis-
tumiseen Suomessa kestävän kehityksen tavoitteen 17 
mukaisesti. Tukimuoto keskittyy etenkin edistämään 
kestävän kehityksen alatavoitetta 4.7, joka pyrkii var-
mistamaan, että jokaisella on kestävän kehityksen edis-
tämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Tukimuodossa ta-
voitellaan sekä maantieteellistä kattavuutta Suomessa 
että kohderyhmien moninaisuutta.

Haettava hanketuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan 
määräaikainen panos, jonka avulla pyritään vahvista-
maan globaalivastuuta suomalaisten parissa.

Lisätietoja tästä linkistä.

https://stm.fi/etusivu
https://um.fi/etusivu
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat
https://www.paikka-auki.fi/mika-on-paikka-auki-ohjelma/
https://um.fi/hanketuki-kansalaisjarjestoille
https://um.fi/tuki-kansalaisjarjestojen-viestintaan-ja-globaalikasvatukseen
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