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Leader-rahoituksen ja Ely-keskuksen hankerahoituksen lisäksi löytyy monia muitakin avustuksia. 

Kyläköörissä on itua ja HINKU -hankkeet ovat koonneet tähän oppaaseen erilaisia rahoitusvaihtoehtoja 

aihepiireittäin. Vuosittaiset hakuajat ja kohteet voi tarkistaa lähteen perään merkitystä linkistä. 
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Nuorten rahoitukset 

Nuorten Akatemia 

Itse tehty -raha nuorten pikkuprojekteja varten. 
http://itsetehty.fi/ 
 

Päätä itse! -projektiraha 

Päätä itse! on nuorten Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteishanke, joka tähtää nuorten 
riskikäyttäytymisen ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseen. 
http://itsetehty.fi/paataitse 
 

Mahis-tuki  

Mahis-tukea voivat saada ryhmät, joissa on mukana vaikeassa elämäntilanteessa olevia 13-17-vuotiaita 
nuoria sekä Mahis-koulutuksen käynyt ohjaaja.  
http://www.nuortenakatemia.fi/fi/ohjaajalle/mahis/ 
 

Suomen lasten ja nuorten säätiö 

Nuorten oma Myrsky-haku on tarkoitettu 12-25-vuotiaiden nuorten ryhmien omille taideprojekteille. 
Projekteissa nuorten tulee olla itse taiteen tekijöinä.  
http://www.myrsky.info 
 

Allianssin nuorisovaihto 

Töihin tai harjoitteluun ulkomaille. 
http://www.alli.fi/, http://www.nuorisovaihto.fi/etusivu/ 
 

Kansainvälinen työleiri 

Kansainvälisillä vapaaehtoistyöleireillä ryhmä vapaaehtoisia eri maista työskentelee yhdessä 2–3 viikkoa. 
Työtä tehdään paikallisen yleishyödyllisen tahon hyväksi ilman rahallista korvausta.  
http://www.alli.fi, http://www.nuorisovaihto.fi/vapaaehtoistyo/kansainvaliset+tyoleirit/ 
 

Nordjobb 

Ohjelma tähtää työvoiman liikkuvuuden parantamiseen sekä pohjoismaisten kielien osaamisen ja 
kulttuurien tuntemuksen lisääntymiseen Pohjolassa. 
http://nordjobb.net 
 

Maailmalle.Net 

Ulkomailla opiskelusta, työskentelystä ja muunlaisen kansainvälisen kokemuksen hankkimisesta 
kiinnostuneille nuorille ja nuorenmielisille. 
http://www.maailmalle.net 
 

Cimo 

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. CIMOn tehtävänä on edistää suomalaisen 
yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. 
http://www.cimo.fi 

http://itsetehty.fi/
http://itsetehty.fi/paataitse
http://www.nuortenakatemia.fi/fi/ohjaajalle/koulutukset/mahis-ohjaajakoulutus/
http://www.nuortenakatemia.fi/fi/ohjaajalle/mahis/
http://www.myrsky.info/
http://www.alli.fi/
http://www.nuorisovaihto.fi/etusivu/
http://www.alli.fi/
http://www.nuorisovaihto.fi/vapaaehtoistyo/kansainvaliset+tyoleirit/
http://nordjobb.net/
http://www.maailmalle.net/
http://www.cimo.fi/
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http://www.cimo.fi/ohjelmat/kohti_uutta_eu-ohjelmakautta_2014-2020/ 
 
 
CIMOn Nuori kulttuuri –avustus  
Avustusta voivat hakea nuorten taide- ja kulttuuriryhmät. Avustusta myönnetään ulkomaille tehtävien 
esiintymis- tai kilpailumatkojen kustannuksiin. 
http://www.maailmalle.net/nuorisotoiminta_ja_vapaa_-aika/nuori_kulttuuri_matkat 
 

Euroopan Neuvoston Nuorisosäätiö 

Nuorisosäätiöltä voit hakea tukea vapaaehtoiseen, kansainväliseen nuorisotyöhön. Etusijalla ovat projektit, 
jotka liittyvät vähemmistöjen aseman ja nuorisotyön parantamiseen sekä ympäristöasioihin. 
http://www.coe.int/T/dg4/youth/default_en.asp 
 

Valhalla 

Pohjoismaiden ministerineuvoston lasten- ja nuorten kulttuuriportaalin avulla voit etsiä rahoitusta 
projektiin, joka liittyy pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön. 
http://valhalla.norden.org/ 
 

Youth in Action -projektirahoitus 

Youth in Action -nuorisoaloiteohjelman kautta on mahdollista saada rahoitusta nuorten ideoimaan ja 
toteuttamaan projektiin. Rahoitusta voivat hakea yleishyödylliset järjestöt ja nuorten vapaat ryhmät. 
Ryhmässä täytyy olla vähintään neljä 15–30-vuotiasta jäsentä. 
http://www.youthinactionri.org/ 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Nuorisotyön avustusten jakamisessa otetaan huomioon nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat: 
yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet 
elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. 
http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/ 
 

Apurahat ja stipendit 

Suomen Ylioppilaskuntien Liiton sivuilta löytyy lista erilaisista haettavista apurahoista. 
http://apurahat.syl.fi/ 
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http://www.maailmalle.net/nuorisotoiminta_ja_vapaa_-aika/nuori_kulttuuri_matkat
http://www.coe.int/T/dg4/youth/default_en.asp
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http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/
http://apurahat.syl.fi/


 

 

5 

Kulttuuri, perinteet, rakennukset, ympäristö 

Suomen Kulttuurirahasto 

Kulttuurirahaston tehtävänä on sääntöjensä mukaan ”suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen 
viljelyn vaaliminen ja kehittäminen”. Keskusrahaston apurahojen hakuaika on 1.-31.10. Lisäksi voi hakea 
erilaisia työskentelyapurahoja ja stipendejä. 
http://skr.fi/haettavat-apurahat 
 

Etelä-Pohjanmaan rahasto 

Tukee oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran 
vuodessa. Etusijalla ovat Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liiton alueella syntyneet hakijat, siellä 
suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri-ja 
kehittämishankkeet. Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahojen hakuaika on 10.1.-10.2. 
http://skr.fi/ep 
 

Museoviraston avustukset 

Museovirasto jakaa valtion talousarviossa vuosittain osoitetut määrärahat ei-ammatillisten museoiden 
harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin, rakennusten entistämisavustuksiin sekä perinnelaivojen 
entistämisavustuksiin. 
http://www.nba.fi 
 

Avustukset innovatiivisiin hankkeisiin 

Avustukset on tarkoitettu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden omiin tai yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin, joiden teemat voivat vaihdella. 
http://www.nba.fi/fi/avustukset/museoiden_innovatiiviset_hankkeet 
 

Rakennusten entistämisavustukset 

Avustuksia myönnetään rakennussuojelulailla suojeltujen sekä muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten korjauksiin. 
http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset 
 
 
Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen 
Avustus on tarkoitettu suomalaisen kulttuuriperinteen, erityisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin 
tallennusta ja esille saattamista koskeviin hankkeisiin. Voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille 
oikeustoimikelpoisille yhteisöille, mutta ei kunnille eikä apurahana yksityishenkilöille. 
http://www.nba.fi/fi/avustukset/kulttuuriperinteen_tallentaminen 
 

Ympäristöministeriö 

Avustaa alueellisten ympäristökeskusten rakennusperinnön hoidossa. Avustusta myös rakennusten 
kulttuurihistorialliset arvot säilyttävään korjaukseen sekä maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti 
merkittävään alueeseen kuuluvien kohteiden kunnostamiseen. Arvokkaiden kohteiden säilyttämisen 
edellyttämiin selvityksiin. Korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä kohteiden pihapiirin tai 
muun välittömän ympäristön kunnostaminen. Hakijana rakennuksen omistajat tai pitkäaikaiset vuokralaiset 
omistajan suostumuksella, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt ja kunnat. 
http://www.ymparisto.fi 
 

http://skr.fi/haettavat-apurahat
http://skr.fi/ep
http://www.nba.fi/
http://www.nba.fi/fi/avustukset/museoiden_innovatiiviset_hankkeet
http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset
http://www.nba.fi/fi/avustukset/kulttuuriperinteen_tallentaminen
http://www.ymparisto.fi/
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Taidetoimikuntalaitos 

Edistää ja tukee suomalaista taidetta, harjoittaa taidepoliittista ohjelma- ja kehittämistyötä sekä alan 
tutkimustoimintaa. Toimikuntalaitoksen muodostavat taiteen keskustoimikunta ja sen jaostot, valtion 
taidetoimikunnat, erillislautakunnat, valtion taideteostoimikunta sekä alueelliset taidetoimikunnat. 
http://www.taike.fi/apurahat-ja-avustukset 
 

Pohjanmaan Taidetoimikunta 

Pohjanmaan Taidetoimikunta on valtion taidehallintoon kuuluva alueellinen yksikkö, joka toimii Etelä-
Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella. Toiminta-ajatuksena on alueellisen 
taiteen ja kulttuurielämän edistäminen, alueellisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja kulttuurin 
saattaminen osaksi yleistä kehitystä. Pohjanmaan Taidetoimikunta myöntää toimialueellaan apurahoja ja 
avustuksia. 
http://www.taike.fi/web/pohjanmaa/apurahat-ja-avustuksetC7 
 

Suomen Kotiseutuliitto 

Edistää kansallista kulttuuria erityisesti maakunnallisten ja paikallisten piirteiden pohjalta. Ohjaa ja kehittää 
kokonaisvaltaista kotiseututyötä maassamme. Palvelee jäsenkenttää kotiseututyön paikallis- ja aluetason 
kehittämiseksi. Edistää paikalliskulttuurien arvon ymmärtämystä, luonnon- ja kulttuuriympäristön 
vaalimista. Vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun sekä edistää kotiseuduntutkimusta. 
http://www.suomenkotiseutuliitto.fi 
http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/seurantalojen-korjausavustus 
 

Maaseudun Sivistysliitto 

MSL:n tavoitteena on aikuiskasvatuksen ja kulttuuritoiminnan keinoin edistää tasa- 
arvon, ihmisyyden ja maaseutukulttuurin päämäärien toteutumista. MSL:n opintokeskus ylläpitää 
maaseudun, kylien, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä. MSL:n kulttuuripalvelut 
tuottavat näyttelyitä,monitaiteellisia kulttuuritapahtumia, seminaareja ja kirjoituskilpailuja. 
http://www.msl.fi 
 
 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla edistetään seuraavia yleisiä tavoitteita: demokraattisen, avoimen ja 
monikulttuurisen Euroopan rakentaminen, Euroopan unionin kansalaisuuden kehittäminen sekä 
eurooppalaisen identiteetin kehittäminen yhteisten arvojen, kulttuurin ja historian kautta. 
http://www.cimo.fi 
 

Svenska Kulturfonden 

Svenska Kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja 
suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Toimii katto-organisaationa yli 400 rahastolle, jotka pohjautuvat 
testamentteihin sekä yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja yritysten tekemiin lahjoituksiin. 
http://www.kulturfonden.fi/start/ 
 

Ok-Opintokeskus 

Opintotoiminnan keskusliitto on valtakunnallinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton aikuisoppilaitos 64:lle 
valtakunnalliselle kansalaisjärjestölle. Toimintamuodot: opintokerhot, opintojaksot, koulutus- ja 
kehittämishankkeet, kulttuuritapahtumat. 
http://www.okry.fi 

http://www.taike.fi/apurahat-ja-avustukset
http://www.taike.fi/web/pohjanmaa/apurahat-ja-avustukset
http://www.taike.fi/web/pohjanmaa/apurahat-ja-avustukset
http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/
http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/seurantalojen-korjausavustus
http://www.msl.fi/
http://www.cimo.fi/
http://www.kulturfonden.fi/start/
http://www.okry.fi/
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Ympäristörahoitukset 

Kansainvälisen ympäristörahoituksen tärkein väline on Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF), joka 
kanavoi tukea erityisesti YK:n ilmastosopimuksen toimeenpanoon liittyviin hankkeisiin. Lisäksi se tukee 
hankkeita kansainvälisten vesien, otsonikerroksen suojelun, kemikaalien ja maaperän heikkenemisen alalla. 
http://www.ymparisto.fi 
 

Säätiöpalvelu 

Säätiöpalvelu on säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n toimisto. Säätiöpalvelu neuvoo säätiöitä 
koskevissa yleisissä asioissa ja apurahakysymyksissä. Lisäksi Säätiöpalvelun keskeisenä tehtävänä on 
tietojen kerääminen apurahoista ja säätiöistä. 
http://www.saatiopalvelu.fi 
 

Raha-automaattiyhdistys ry 

Järjestöt voivat hakea RAY:ltä toimintaansa yleisavustusta, kohdennettua toiminta-avustusta, 
investointiavustusta tai projektiavustusta. Avustusten hakuajat on porrastettu toukokuulle ja syyskuulle. 
https://www.ray.fi/fi/jarjestot/hakeminen/avustuslajit 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön 
liittyviä hankkeita. Valtionavustusten myöntäminen on harkinnanvaraista. Kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisopolitiikassa järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoimintaa tuetaan valtionavustuksilla ja niihin liittyvällä 
informaatio-ohjauksella. Koulutus- ja tiedepolitiikassa valtionavustukset tukevat hallinnonalan muuta 
ohjausta ja koulutus- ja tutkimusjärjestelmän muuta kehittämistä. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee toimialaansa liittyviä tekoja ja tekijöitä erilaisin palkinnoin. 
Palkintopäätöksiä valmistellaan esim. eri toimikunnissa ja neuvottelukunnissa, joille voi tehdä ehdotuksia 
palkinnon saajista. 
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/ 
 
 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/taiku/toimintaohjelma/tietoatyokaluja/rahoituskana
via 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/apu_ja_maararahat 

  

http://www.ymparisto.fi/
http://www.saatiopalvelu.fi/
https://www.ray.fi/fi/jarjestot/hakeminen/avustuslajit
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/taiku/toimintaohjelma/tietoatyokaluja/rahoituskanavia
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/taiku/toimintaohjelma/tietoatyokaluja/rahoituskanavia
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/apu_ja_maararahat
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