Kysymyksiä ja vastauksia

29.1.2021

Alla sosiaali- ja terveystoimialan iäkkäiden ihmisten liikkumista edistävään avustushakuun sekä kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan iäkkäiden kulttuuritoimintaa edistävään avustushakuun tulleita kysymyksiä sekä
toimialojen vastauksia. Huom! Kysymyksiä on voitu yhdistellä sekä laittaa yleisempään muotoon.

1. Millä kielillä hakemuksen voi kirjoittaa?
 Sote ja Kuva: Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hakuohjeet ovat toimialojen nettisivuilla
myös kolmella kielellä.

2. Miten ikääntyneiden liikkumista edistävä toiminta määritellään?
 Sote: Ikääntyneiden liikkumista edistävää toimintaa ei olla avustushaussa erikseen
määritelty. Suosittelemme tutustumaan Helsingin liikkumisohjelman sivustoon
https://helsinkiliikkuu.fi/

3. Voiko hakea avustusta seminaariin?
 Sote: Avustushaun painopisteitä ovat lähipalvelut, digitaaliset palvelut ja
vapaaehtoistoiminta. Jakoperusteissa painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja toimintaa,
jolla vahvistetaan kotona asuvan iäkkään ihmisen osallisuutta ja toimijuutta. Toiminnan
tarkempaa sisältöä ei ole määritelty etukäteen.
 Kuva: Yllä oleva vastaus pätee myös KUVA:n toimialla. Hanketoimintaan voi hyvin sisältää
seminaarin tai muita vastaavia tilaisuuksia, kunhan ne ovat hankkeen kannalta oleellisia ja
toiminnan kannalta hyvin perusteltuja.

4. Koskeeko avustus esim. jonkunlaisen konsertin järjestämistä taloyhtiön pihalla?
 Sote: Ks. Kysymys 3. Avustettavan toiminnan tarkempaa sisältöä ei ole määritelty
etukäteen.
 Kuva: Ks myös kysymys 3. Kannattaa tutustua tarkemmin haun painopisteisiin ja miettiä
mihin tarpeeseen hanke vastaa. Konsertti tai konserttisarja voi hyvin olla osa hankkeen
toimintaa.
5. Voiko ostaa esim. uimalippuja ikääntyneille?
 Sote: Ks. Kysymys 3. Avustettavan toiminnan tarkempaa sisältöä ei ole määritelty
etukäteen.

6. Saako avustusta levähdyspaikkojen tai esim. luontopolkujen rakentamiseen?
 Sote ja Kuva: Ks. Kysymys 3. Avustettavan toiminnan tarkempaa sisältöä ei ole määritelty
etukäteen. Maankäyttöön liittyviin kysymyksiin emme voi ottaa kantaa.

7. Voiko päähakijana olla yritys, jos mukana on yhdistyksiä ja muita kolmannen sektorin toimijoita
kumppaneina?
 Sote: Avustusta voivat hakea Helsingissä toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.
 Kuva: Kyllä, hakijan organisaatiomuodolla ei ole merkitystä (voi olla yhteisö, säätiö, yritys
yms.), kunhan on rekisteröitynyt kulttuuri- ja taidealan toimija.

8. Voiko perustettava yhdistys, jonka perustamisilmoitus on PRH:n käsittelyssä, hakea avustusta?
 Sote ja Kuva: Avustuksia voidaan myöntää myös uusille toimijoille, jos yhteisö on merkitty
yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön
rekisteröimiseksi.

9. Onko vuonna 2020 perustettu järjestö hakukelpoinen?
 Sote & Kuva: Avustuksia voidaan myöntää myös uusille toimijoille, jos yhteisö on merkitty
yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön
rekisteröimiseksi.

10. Voiko taloyhtiö olla hakijana (yhteisöllinen senioritalo)?
 Sote & Kuva: Ei voi olla päähakija. Senioritalot voivat olla kuitenkin hankkeessa
kumppanina.

11. Voiko hakea rahoitusta, jos toiminnalle on myönnetty jo muualta (määräaikaista) avustusta,
esim. STEA, OKM, kaupungin projektiavustus?
 Sote & Kuva: Rahoitusta voi hakea, jos avustettava toiminta / hanke on hyvin perusteltu.
Hakijan on pystyttävä selkeästi osoittamaan miksi tarvitsee kyseiselle hankkeelle
lisärahoitusta.

12. Jos saa jo kaupungilta toiminta-avusta, voiko silti saada tätä avustusta?
 Sote ja Kuva: Perustoimintaan kaupungilta avustusta saava voi hakea myös tätä avustusta,
mutta sitä ei voi kohdentaa perustoimintaan vaan kyseessä tulee olla uusi
toiminnanmuoto.

13. Jos kyseessä on hanke, joka linkittyy vahvasti ikäihmisten liikkumiseen, mutta edistää iäkkäiden
kulttuurista toimintaa, niin kummalta toimialalta avustusta haetaan?
 Sote ja Kuva: Hakija voi hakea avustusta kummalta tahansa, huomioiden
hakukelpoisuudesta annetut ohjeet. Toimialat tekevät yhteistyötä myös
arviointiprosessissa ja voivat tarpeen vaatiessa siirtää tapauskohtaisesti hakemuksen
toimialojen välillä.

14. Jos on useampi hankeidea, tehdäänkö yksi hakemus vai omat hakemuksensa aiheiden
mukaisesti?
 Sote & Kuva: Tämä on hakijan ratkaistavissa. Sama hakija voi jättää useamman
hakemuksen.

15. Saako hakemuksessa näkyä mahdollinen yritysyhteistyö, jos ostetaan palvelua? Vai pitääkö
kaikki palvelu olla yhdistyksen omaa?
 Sote: Kumppanuudet ovat mahdollisia, mutta avustuksella voi olla vain yksi hakukelpoinen
päähakija, jolle avustus maksetaan.
 Kuva: Yritysyhteistyö saa näkyä ja on suotavaa, jos se on oleellinen osa hanketta ja
kumppanuusyhteistyötä. Palveluja voi myös ostaa. Oleellista on kuitenkin, että avustus

maksetaan vain päähakijalle, ko.toimijan vastuulla on hankkeen taloushallinta ja
rahoitussuunnitelman sopiminen eri kumppanien välillä. Kumppanuusrakenne ja eri
toimijoiden rooli on syytä kuvata hankehakemuksessa selkeästi.

16. Avustettavaksi haettava toiminta voidaan toteuttaa yhteistyössä, niin tarkoittako se, että
raportoinnista vastaava hakijayhteisö voi omalla vastuulla siirtää avustushakemuksen
toteuttamiseen myönnettyä avustusta yhteistyökumppaneille?
 Sote ja Kuva: Kumppanuudet ovat mahdollisia, mutta avustuksella voi olla vain yksi
hakukelpoinen päähakija, jolle avustus maksetaan. Päähakija on myös vastuullinen
hankkeen kokonaisraportoinnista.

17. Milloin päätökset tehdään? Eli jos suunnittelee toteuttavansa toimintaa kesäksi, niin milloin voi
odottaa päätöstä saapuvaksi?
 Sote: Päätökset tehdään huhtikuun aikana.
 Kuva: Päätökset tehdään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 29.4. ja rahoitettavat
hankkeet voivat aloittaa toimintansa 1.5. alkaen

18. Kuinka suuri avustus on mahdollista myöntää yksittäiselle hankkeelle?
 Sote ja Kuva: Yksittäiselle avustukselle ei ole määritelty maksimimäärää.

19. Monen eläkejärjestön toiminta on ollut katkolla koronan aikana. Eläkejärjestöjen rooli iäkkäiden
ihmisten liikuttajana on merkittävä, mutta resurssit hyvin pienet. Miten eläkejärjestöt voisivat
olla mukana avustushaussa? Miten eläkejärjestöjen toiminnan vahvistaminen ja kehittäminen
onnistuu tämän avustuksen kautta?
 Sote: Avustusta voivat hakea Helsingissä toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt ja
avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin ikääntyneisiin. Avustusta
myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla
iäkkäiden ihmisten hyvinvointia. Avustettava toiminta voidaan toteuttaa muiden avustusta
saavien kanssa.
 Kuva: Eläkeläisjärjestöt voivat toimia kumppaneina kulttuuri- ja taideyhteisöjen
toteuttamissa hankkeissa.

20. Minkälaista rahoitusta voi käyttää omarahoitusosuutena? Täytyykö olla riihikuivaa vai käykö
laskennallinen?
 Sote ja Kuva: Omarahoitusosuutta ei olla tarkemmin määritelty.

