
 

Avustusinfoissa 12.1. ja 26.1.2022 kysytyt 
kysymykset ja vastaukset 

 
Avustushakuun liittyvät yhdistystoiminnan liitteet, kuten tilinpäätöstiedot vuoden 
2021 osalta, eivät ennätä hakuun. Miten hakija voi liittää tarvittavat liitteet haussa? 

V: Avustushaussa riittää viimeisin vahvistettu tilinpäätös. 

Jos hakijana on tuore osuuskunta, jolla ei ole esimerkiksi vuoden 2020 
tilintarkastuskertomusta yms. avustushakemusta varten tarvittavia liitteitä, miten 
meidän tulisi menetellä? 

V: Avustuksia voidaan myöntää myös uusille toimijoille, jos yhteisö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai 

on todistetusti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi. Heillä luonnollisesti ei ole vielä 

kaikkia vaadittuja liitteitä olemassa. 

Mitkä ovat avustushaun arviointitavat ja -muodot sekä toiminnan painopisteet 
vuodelle 2022? 

V: Tarkemmat tiedot haun kohdentamisesta löydät toimialojen verkkosivuilta: 

Kuva: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustus-

iakkaiden-kulttuuritoiminnan-edistamiseksi 

Sote: https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jarjestoyhteistyo-ja-avustukset/  

Voivatko nykyiset hankkeet hakea jatkorahoitusta? 

V: Kyllä voivat. Jatkohakemusta varten on omia kysymyksiä Questback lomakkeessa, joissa hakijan on 

perusteltava jatkon tarve. 

Voivatko kaupungin seniorikeskukset olla hankkeiden kumppaneita? 

V: Tätä ei ole hakuehdoissa kielletty. Liikkumista edistävissä hankkeissa ei kuitenkaan tavoitella   

palvelukumppanuuksia Helsingin kaupungin omien toimijoiden, esimerkiksi palvelukeskusten kanssa, joissa 

jo kaupungin omana palvelutuotantona asiakkaille järjestetään hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää 

toimintaa. 

Jag har för seniorerna lett aktiviteter såsom allsång, dans, målning och 
diktskrivning. Projektet som finansieras av Kulturfonden är ettårigt och tar slut i 
augusti. Kunde sådan här verksamhet få bidrag? (Med andra ord, kunde jag och 
Folkhälsan få finansiering för att projektet skulle få fortsätta? 

V: Kyllä, toiminta on hakukelpoista. Kannattaa myös perustella, miksi toimintaa on perusteltua jatkaa vielä 

tuon rahoituskauden jälkeen. 

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustus-iakkaiden-kulttuuritoiminnan-edistamiseksi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustus-iakkaiden-kulttuuritoiminnan-edistamiseksi
https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jarjestoyhteistyo-ja-avustukset/


 
Hur bildar man en registrerad arbetsgrupp som kan göra ansökan? Jag har flera 
samarbetspartners från tidigare, som jag kunde bilda en arbetsgrupp med. 

V: Bidrag inom social- och hälsovårdssektorn: Understöd kan ansökas av registrerade föreningar och 

stiftelser i Helsingfors. Den verksamhet som ansöker om understöd kan genomföras i samarbete med 

oregistrerade samfund, verksamhetsgrupper och aktörer som inte kommer från Helsingfors samt till exempel 

med företag, men det är ansökarsamfundet som ansvarar för användningen och rapporteringen om 

understödet. Understöd kan även beviljas för nya aktörer om samfundet har registrerats i förenings-

/stiftelseregistret eller bevisligen har lämnat in en anmälan om registrering som företag/stiftelse. Så här bildar 

du en förening och anmäler den för registrering: 

https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/yhdistyksen_perustajalle.html 

Minkälaisia kumppanuuksia hakijalla pitää olla ja riittääkö bändille kumppaneiksi 
esim. lavatekniikka ja äänimies? Voiko myös esiintymispaikka olla kumppani (esim. 
STOA), jos kyseessä on Helsingin kaupungin hallinnoima tila? 

V: Pelkkä konserttitoiminta, jossa iäkkäät ihmiset ovat kuulijoina, ei täytä hakukriteereitä. Kannattaa miettiä 

miten saavutettavuuden ja osallisuuden kriteerit saataisiin paremmin täyttymään. Kumppaneita kannattaa 

hakea rohkeasti eri sektoreilta ja oman perustoiminnan ulkopuolelta.  

Yhdistyksen virallinen kotipaikka on Vantaa, mutta toimintaa on kaikissa 
pääkaupunkiseudun kunnissa. Voiko tällaisessa tapauksessa hakea avustusta? 

V: Kulttuuritoiminnan avustusta voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt taide- ja 

kulttuurialan yhteisöt. Hakijayhteisön muoto voi olla yhdistys, osakeyhtiö, yritys, säätiö tai työryhmä. Hakijana 

voi olla kaupungin toiminta-avustuksen piirissä oleva yhteisö tai järjestö.  Liikkumista edistäviä avustuksia 

voivat hakea Helsingissä toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.  

Suomi.fi-valtuuksista: jos on valtuutus edelliseltä hakukierrokselta, pitääkö hakea 
uusi? 

V: Suositellaan kokeilemaan. 

Miksi kulttuuripuolen avustus on suunnattu vain kulttuurialan yhdistyksille ja 
järjestöille? 

V: Tämä on Kulttuuri- ja kirjastojaoston yleinen linjaus. Kumppanuuksien osalta tätä ei nähdä rajoittavana, 

vaan kumppaneita voi olla yli rajojen.  

Onko niin, että avustusta hakevien pitää toimittaa tilinpäätösliitteet, vaikka ne on 
lähetetty syksyllä toiminta-avustusta haettaessa? 

V: Hakemuksen lisätietoihin kirjataan maininta, jos vaaditut liitteet tai osa niistä on toimitettu jo aiemmin – 

samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa useaan otteeseen. 

Voiko korkeakoulu toimia kulttuurialan hakemuksen päähakijana? 

V: Mikäli oppilaitoksen opetusala on taide- ja kulttuuri, voi se toimia päähakijana.   

https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/yhdistyksen_perustajalle.html


 
Tuleeko mukaan tulevien vapaaehtoisten tehdä vapaaehtoistyön sopimus 
kaupungin kanssa, jossa käydään läpi samalla vapaaehtoisten oikeudet, vastuut, 
velvollisuudet ja eettiset periaatteet? 

V: Ei tarvitse. Hankkeella/toimijataholla voi olla ja onkin ns. omat vapaaehtoiset jos siinä organisoidaan 

vapaaehtoistoimintaa. Riippuen kumppanuuksista ja hankkeen sisällöstä voi toki olla mahdollista kiinnittyä 

kaupungin vapaaehtoistoimintaankin tapauskohtaisesti.  

Jos tehdään hankkeita kotona asuvien, osin hauraassa asemassa olevien 
ikäihmisten kanssa, miten suojataan heidän yksityisyys/tietoturva jne.? 

V: Kotona asuva iäkäs henkilö osallistuu toimintaan omalla suostumuksellaan. Mahdollisia yhteystietoja ym. 

tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja tietoja käsitellään samoin periaattein kuin kaikkien muidenkin.  

Onko olennaista, että hankkeessa kehitetään palveluita/yhteistyötä, joiden elinkaari 
jatkuisi hankekauden jälkeen vai rahoitetaanko myös ns. kertaluontoista toimintaa? 

V: Molempia voidaan toteuttaa hankkeissa. Hakijoita kannustetaan kehittämään ja testaamaan uusia 

toimintatapoja. 

Voiko haussa kohdentaa palkkakuluja etsivään vanhustyöhön, jotta saavutetaan 
asiakkaita? 

V: Kyllä, kannattaa panostaa nimenomaan ikääntyneiden saavuttamiseen ja tavoittamiseen. Siihen voi 

varata palkka ja viestintäkuluja.  

Voiko käyttää tilaan saatua rahaa henkilön palkkaamiseen / henkilökuluihin? 

V: Tälle on tällä hetkellä hyvät perusteet koronan vuoksi. 

Onko vinkkiä toiminnan digitalisoimiseen? 

V: Ostopalveluina voi ostaa digitaalisiin sisältöihin osaamista. Tämän voi kustannusarviona sisällyttää 

hankkeeseen. Digineuvontaa saa esimerkiksi Enter ry:n kautta. 

Voiko kumppani olla myös yksittäinen taiteilija? Suomessa on paljon korkean tason 
taiteenalan ammattilaisia, jotka toimivat freelancerina. 

V: Kyllä. 

Voiko hankkeen nimi pysyä samana? 

V: Saa käyttää käynnissä olevan hankkeen nimeä, jos sitä on perusteltua käyttää. Jatkohankkeeseen saa 

hakea uusia kumppaneita tai sitä voi täydentää kumppaneiden osalta. 

 
 
 
 
 



 
Jos on kyse laajemmasta hankkeesta, jolla useampi rahoitustaho, onko parempi 
lohkoa toiminta ja rahoitus omiksi kokonaisuuksikseen, vai voiko hakea 
kokonaisuudelle ja erotella vain budjetissa kokonaisrahoitus? 

V: Hankkeesta täytyy löytyä helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten tarpeita vastaava osuus. On hyvä, että 

hankkeella on useita rahoituksia. Tärkeää on, että hakemuksesta käy selvästi ilmi, mihin toimintoihin avustus 

kohdennetaan. 

Kan det finnas projekt som berör båda sektorerna alltså både kultur kombinerat 
med motion. Ska man söka via båda kanalerna? 

V: Kannattaa tehdä yksi hakemus ja kohdentaa hakemus toimialalle, jonne se parhaiten omasta mielestä 

sopii. Arvioinnin yhteydessä toimialojen sisällä saatetaan tehdä muutoksia kohdennuksissa, jotta varmasti 

kaikki hakemukset käsitellään sisällön kannalta sopivimmassa haussa. Kannattaa myös miettiä, kumpaan 

hakuun oma taustaorganisaatio parhaiten sopii. 

Questback-lomakkeessa kysytään painopisteitä. Onko suositeltavaa painottaa jotain 
vai valita useampi? 

V. Arvioinnin kannalta oleellista on suunniteltu sisältö ja se, kuinka hyvin toiminnot vastaavat painopisteisiin. 

Hakemuksessa voi painottaa yhtä tai useampia painopisteitä. 

Voiko hankkeen linkittää myös olemassa oleviin rakenteisiin? 

V: Kyllä voi. 

Onko oltava joku omarahoitusosuus hankkeelle? Eli avustus voisi kattaa vain osan 
hankkeen kuluista. 

V: Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus, mutta omarahoituksen osuutta ei ole määritelty. 

Omarahoitukseen voi laskea myös järjestön/yhdistyksen tekemiä työtunteja. 

Miten otetaan huomioon haussa, että hakija on yhdistys? 

Hakijan on vastattava avustuslomakkeessa peruskysymyksiin hakijan organisaatioista. Yhdistyksen tulee 

olla rekisteröitynyt yhdistys/säätiörekisteriin.  

Minkä suuruisia avustussummia voi hakea? 

V: Avustusrahan suuruutta ei ole määritelty. Avustusraha määräytyy hankkeen toimintojen/sisällön mukaan. 


