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Suomen 
Kulttuurirahasto 
 
on eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, 

henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen  

kulttuurin tukija. 

Kulttuurirahaston sääntömääräinen tarkoitus 

on suomalaiskansallisen henkisen ja talou-

dellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. 

Suomen Kulttuurirahasto jakaa apurahoina 

vuonna 2022 n. 40 000 000 euroa. Lisäksi 

Suomen Kulttuurirahastolla on omaa 

kulttuuritoimintaa.  



Koululaiskeräys  
 

Noin 30 000 kansakoululaista kiersi syksyllä 

1938 ovelta ovelle Suomen jokaisessa 

kunnassa esitellen Kulttuurirahaston 

tarkoitusta ja pyytäen sille tukea.  

Kaikkiaan 170 000 suomalaista osallistui 

perustamiskirjakeräykseen, jonka tuotto  

oli 2,7 miljoonaa silloista markkaa. Lisäksi  

18 000 henkilöä osallistui erilliseen lahja-

kirjakeräykseen vuosina 1937-1938. 

Suomen Kulttuurirahasto perustettiin 

27.2.1939.  

www.skr.fi/perustamiskerays 





Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan 
rahasto on perustettu vuonna 1963, ja se on 
yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakunta-
rahastosta. 
 
Uudenmaan rahasto on uusmaalaisen taiteen 
ja paikalliskulttuurin tukija toimialueensa 26 
kunnassa. Rahasto antaa apurahoja kaikille 
taiteen aloille sekä kotiseututyölle. 

 

 

Uudenmaan rahaston vuosijuhlan vieraat saapuvat juhlaan  
toukokuussa 2015 Siuntiossa. Kuva: Heikki Tuuli. 
 



Nimikkorahastot 

Uudenmaan rahaston yhteydessä toimii 11 nimikko-

rahastoa, jotka perustuvat yksityishenkilöiden ja 

yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin.  Rahastoista 

jaetaan apurahoja niiden ohjesäännöissä 

määriteltyihin tarkoituksiin. 

 

Heikki Hakalan rahasto    

Heikki von Hertzenin rahasto 

Marjo Kaarina Hetemäen rahasto   

Sirkka, Kauko ja Matti Holman rahasto 

Veera Kaartolan rahasto    

Kauko Kammosen rahasto 

Marjo Kaarina Hetemäen (1947-2011) rahasto tukee  
runoilijoita. 



…Nimikkorahastot 

   

Joonas Kokkosen rahasto 

Jaakko Koskikallion rahasto 

Markku Salosen rahasto    

Suomen Lehtiyhtymän rahasto 

Anna ja Einar Winqvistin rahasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akateemikko Joonas Kokkosen (1921-1996) rahasto edistää 
nuorten, lahjakkaiden säveltäjien työskentelyä. 



Etelä-Savon rahasto 
Hoitokunta 
Uudenmaan rahaston hoitokunta koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista. 

  

Puheenjohtaja 

Sanna Nyqvist, kirjallisuuden tutkija, dosentti 

Varapuheenjohtaja 

Juha Ilonen, arkkitehti, taiteilijaprofessori 

 

Catarina Fagerholm, kauppatieteen maisteri 

Markus Fagerudd, säveltäjä, mus. maisteri 

Hanna Johansson, kuvataiteen tohtori, professori 

Sanna Myllylahti, tanssitaiteen lehtori 

Katariina Numminen, dramaturgi-ohjaaja 

 

 

 

Uudenmaan rahasto 

Kristiina Rintala, asiamies 

Miina Savolainen, valokuvaaja 

Hanne Selkokari, taidehistorioitsija 

Marko Vuokola, kuvataiteilija 



Apurahat 2022 

Uudenmaan rahasto viettää kahden vuoden 

koronapaussin jälkeen vuosijuhlaansa 17.5.2022. 

Vuosijuhlassa jaetaan apurahoina 1 260 000 

euroa. Lisäksi vuosijuhlassa jaetaan 15 000 euron 

kulttuuripalkinto ansioituneelle taiteilijalle. 

 

Hakemusten läpimenoprosentti on ollut 

keskimäärin n. 6-7  %,  ja apurahan keskisuuruus 

9.000-10.000 euroa. 

Arkkitehti Bruno 
Erat sai vuoden  
2019 palkinnon. 
Kuva: Heikki 
Tuuli 



Arkkitehtuuri (3 %)

Kirjallisuus (9 %)

Kuvataiteet (26 %)

Lastenkulttuuri (9 %)

Näyttämötaiteet (16 %)

Pelit (1 %)

Säveltaiteet (21 %)

Muotoilu- ja taidekäsityö (4 %)

Valokuva- ja elokuvataide (11 %)

Taiteen apurahat  



Apurahojen haku 

 

• Uudenmaan rahaston apurahojen 
seuraava hakuaika on 10.1.-9.2. 
2024 klo 16 asti. 

• Uudenmaan rahasto jakaa 
apurahoja Tammikuun haussa vain 
joka toinen vuosi  

• Välivuosina Uudenmaan hakijat 
voivat hakea apurahaa 
Keskusrahastosta lokakuussa 2022 
ja lokakuussa 2023 

• Apurahoja haetaan sähköistä 
hakujärjestelmää käyttäen  

 
 



…Apurahojen haku 

Apurahaa haetaan seuraavasti: 

 

1. 
Hakija rekisteröityy verkkopalveluun 
www.skr.fi/apurahat    

 

2. 
Hakija täyttää, tallentaa ja lähettää 
sähköisen hakemuksen verkko-
palvelussa 

 
 



…Apurahojen haku 

Mihin apurahoja myönnetään? 

 

Apurahoja myönnetään kaikille 
taiteen aloille sekä kotiseututyölle. 
Työ voi tapahtua kotimaassa tai 
ulkomailla.  

 

Uudenmaan rahasto ei tue 
tieteellistä tutkimustyötä.  

 

 

 

 

 

 



…Apurahojen haku 

 

 

Kuka voi hakea apurahaa 

 

Apurahanhakija voi hakea apurahaa 
maakuntarahastosta, jos hän on täällä  
syntynyt,  hänellä on täällä kotipaikka tai  
työskentely/hanke kohdistuu tänne.  
 
Hakulomake voi olla erilainen kussakin 
maakuntarahastossa (esim. Uudellamaalla 
ei voi hakea tieteen apurahoja Suomen 
historiaa lukuun ottamatta). 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Apurahaa voi hakea: 
 
• Henkilö yksin 

 
• Useammasta henkilöstä koostuva 

työryhmä. Työryhmän jäseniksi  
sopivia ovat vain tieteellistä tai 
taiteellista työtä tekevät henkilöt. 
Työryhmällä on oltava yksi vastuu-
henkilö. 

  
• Yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta). 

Säännöllisen julkisen rahoituksen 
piiriin kuuluvat yhteisöt voivat hakea 
apurahoja lyhytkestoisiin erillis-
hankkeisiin. 
 

• Hakulomake muuttuu hakijatyypin 
mukaan 
 

 Apurahaa ei voi hakea toisen 

puolesta! 

 

...Apurahojen haku 



...Apurahojen haku 

Minkälaisia apurahoja myönnetään  
 
Yksityishenkilöille ja työryhmille 
myönnetään apurahoja  
. työskentelyyn ja/tai 
. kuluihin  
 
Yksityishenkilöiden yksin hakemat 
työskentelyapurahat myönnetään pää-
asiassa kokovuotisina (26 000 euroa) tai 
puolivuotisina (13 000 euroa).  
 
Vuotta pidempiä työskentelyapurahoja 
ei myönnetä.  
 
Työryhmien työskentelyapurahat voivat 
olla huomattavastikin pienempiä. 
 
Minimiapuraha on 2 000 euroa. 
 
 

 

 



 
Kuluapuraha 
 
• Katetaan hankkeesta tai projekti-

luontoisesta toiminnasta syntyviä 

kuluja. 

• Hakemukseen on liitettävä koko 

hankkeen yksityiskohtainen, kattava 

tulo- ja menoarvio. 

• Kuluapurahaa voi hakea myös 

työskentelyapurahan lisäksi, jos 

hankkeessa on merkittäviä kuluja 
 

 

 

 

Pohjois-Pojanmaan rahasto 

...Apurahojen haku 



...Apurahojen haku 

Yhteisöt voivat hakea apurahoja 
ainoastaan kuluihin, jolloin työskentely 
on maksettava palkkana veroineen ja 
muine kuluineen. 

 

Apurahoja voi hakea Suomen 
Kulttuurirahaston hallituksen 
toukokuun alkupuolella tehtävien 
apurahapäätösten jälkeisiin kuluihin ja 
työskentelyyn.  

 

 



Erityiskohteet 

Kärkihanke 
 

Tavanomaista suurempaa rahoitusta 
vaativiin hankkeisiin myönnetään  
40 000 euroa yhtenä tai kahtena 
Kärkihanke-apurahana.  

 

Hankkeelta edellytetään tuoretta tai 
poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, 
laatua tai otetta. 

 

 

 

...Apurahojen haku 



...Erityiskohteet 

Kotiseututyö  
 

Maakuntarahastot myöntävät apu-
rahoja kotiseututyön ja paikallis-
kulttuurin sekä kulttuuriympäristön 
vaalimiseen liittyviin hankkeisiin.  

 

Kotiseututyöksi katsotaan mm. koti-
seudun perinteen tallennus ja sen 
esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja 
yhdistysten historiikit, paikalliseen 
kulttuuri- ja luontoympäristöön suun-
tautuvat hankkeet sekä aiheeseen liit-
tyvät näyttelyt, tapahtumat yms.  
 
Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä 
tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.  

 
 

 

 



…Erityiskohteet 

Taidetta yhdessä –apurahat 
 
Taidetta yhdessä -apurahojen tavoit-
teena on edistää osallisuutta, yhtei-
söllisyyttä ja kulttuurista yhden-
vertaisuutta tai lisätä vähemmistöjen, 
erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien 
taikka muutoin haavoittuvassa yhteis-
kunnallisessa asemassa olevien ihmis-
ten elämänlaatua korkeatasoisen 
taiteen ja kulttuurin keinoin. 
 
Työskentely, hanke tai tapahtuma voi 
toteutua esimerkiksi paikalliskult-
tuuri- tai hoivayhteisöissä tai jonkin 
erityisryhmän keskuudessa. Se voi 
tapahtua eri taiteenalojen keinoin.  



Apurahojen haku 



Hyvä hakemus 
 

Apuraha-sivulla pyydettäviä tietoja 

ovat mm. 

 

• Hakuala 

• Hakemuksen aihe 

• Haettavan apurahan määrä 

• Apurahakauden pituus 

• Nimikkorahasto 
 

 



…Hyvä hakemus 
 
 

Työsuunnitelmassa kuvataan: 
 
• Työn tausta, tavoite ja merkitys 
• Suorituspaikka 
• Tämänhetkinen vaihe 
• Toteuttamissuunnitelma 
• Tulo- ja menoarvio (jos haetaan kuluja) 
• Aikataulu 

 
Vakuuta faktoilla ja visioilla. 
 
Jos työsuunnitelma mahtuu kokonaisuu- 
dessaan hakulomakkeeseen, sitä ei  
tarvitse liittää erikseen. 
 
 
 



Yhteystiedot  

 

Asiamies 

Leena Tammivuori 
puh. 050 385 7602 

leena.tammivuori@skr.fi 

 

 

 

Uudenmaan Kulttuurirahasto 

PL 173 

00121 HELSINKI 
 

www.skr.fi/uu 
 
 

 


