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Rahoituslähteet ja hankevalmistelu / Finansieringskällor 

och projektberedning (nedan på svenska) 

Tältä alasivulta löydät esimerkkejä erilaisista rahoituslähteistä, joista voi hakea rahoitusta  ympäristövastuullisuuden 
lisäämiseen Uudellamaalla.  Sivulla on myös vinkkejä hankevalmisteluun sekä tietoa mahdollisista yhteistyötahoista. 

På denna sida hittar du exempel på olika finansieringskällor där du kan ansöka om finansiering för att öka miljöansvaret i 
Nyland. På sidan finns också tips på projektberedning samt information om potentiella samarbetsaktörer. 

Rahoituslähteitä ja vinkkejä hankevalmisteluun 

Anottavat Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset ovat haussa vuosittain Ympäristöministeriöstä. 
Määräraha on tarkoitettu kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -
valistusta edistävien, valtakunnallisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen. / Ympäristöministeriö 

EU-hankkeita ja monia muita hankkeita rahoittaa ja valvoo Uudellamaalla Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. / Uudenmaan ELY-keskus 

Hankerahoituksen kautta on mahdollisuus hakea maakunnan kehittämisrahaa tai Euroopan unionin tukea / Uudenmaan 
liitto 

Homma-rahaa nuorten omille projekteille. / Nuorten Akatemia 

Kierrätyskeskus toteuttaa esim. EU-hankkeita, joihin voit tutustua internetsivulla. Mikäli olet kiinnostunut hanke 
yhteystyöstä, voit olla yhteydessä kierrätyskeskukseen / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 

Luonnonsuojeluun liittyviin opinnäytetöihin tai selvityksiin voi hakea avustuksia luonnonsuojelun tukisäätiöltä. Lisäksi 
paikallisyhdistykset ja piirit voivat tukea alueellisia hankkeita. Esimerkiksi Uudenmaan piiriltä voi yhdistys hakea 
tapahtuman tukea perhetapahtuman järjestämiseen. / Suomen luonnonsuojelusäätiö 

Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta esimerkiksi osallistumalla koululaisten metsäviikkojen järjestämiseen ja 4H-
liiton erilaisten metsäisten hankkeiden toteuttamiseen. Säätiö rahoittaa yksittäisiä tapahtumia, viestintäkampanjoita, 
tutkimuksia jne. Rahoitettavien projektien kohderyhmänä voivat olla koululaiset, aikuisväestö tai tietty vaikuttajaryhmä 
joko kotimaassa tai ulkomailla. / Suomen Metsäsäätiö 

Ympäristöjohtamisen yhdistys palkitsee ympäristöjohtamista käsitteleviä korkeatasoisia opinnäytetutkimuksia. Lisäksi 
yhdistys myöntää ympäristöpalkinnon, jonka tarkoituksena on kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja organisaatioita 
ympäristöasioiden kehittämiseen. / Ympäristöjohtamisen yhdistys 

 

Finansieringskällor 

Projektbidrag för miljöfostran och –upplysning kan sökas årligen från Miljöministeriet. Anslaget är avsett för stödjande av 
projekt med nationell betydelse som främjar hållbar utveckling, vården av kulturmiljön samt annan miljöfostran och -
upplysning. / Miljöministeriet 

EU-projekt och många andra projekt finansieras och övervakas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. / Nylands 
NTM-central 

Understöd för lärdomsprov eller utredningar med anknytning till naturskydd kan sökas från naturskyddets 
understödsstiftelser. Dessutom kan de lokala föreningarna och distrikten stöda regionala projekt. En förening kan t.ex. 
ansöka om stöd från Nylands distrikt för att ordna ett familjeevenemang. / Finlands Naturskyddsförbund 
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Via projektfinansiering är det möjligt att ansöka om landskapets utvecklingspengar eller stöd från Europeiska unionen 
/ Nylands förbund 

Homma-pengar för ungdomarnas egna projekt. / Nuorten Akatemia 

Återanvändningscentralen genomför t.ex. EU-projekt. Om du är intresserad av projektsamarbete kan du ta kontakt med 
Återanvändningscentralen / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral 

Föreningen för miljöledarskap belönar lärdomsprov av hög klass som behandlar miljöledarskap. Dessutom delar 
föreningen ut ett miljöpris som är avsett att uppmuntra små och medelstora företag och organisationer att utveckla 
miljöfrågorna. / YJY - Föreningen för miljöledarskap 

http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?l=sv&s=19
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