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SUOMI 100 -JUHLAVUODEN OHJELMAAN HYVÄKSYTTYJEN HANKKEIDEN
TALOUDELLINEN TUKEMINEN UUDENMAAN LIITOLLE MYÖNNETYISTÄ
VALTIONAVUSTUKSISTA
Uudenmaan liitto on saanut valtioneuvoston kanslialta valtionavustusta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden alueellisen koordinaatio-, valmistelu-, viestintäja yhteistehtävien hoitamiseen yhdessä Suomi 100 -hankkeen sihteeristön kanssa
sekä valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentin nojalla valtionavustusten
edelleen kanavoimiseen hankkeisiin, jotka valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt
Suomi 100 -ohjelmahankkeiksi ja jotka täyttävät muut avustuspäätöksessä määritellyt ehdot.
TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET
Edelleen kanavoitavaa tukea voivat hakea kaikki ne toimijat, joiden hanke on ennen
hakuajan loppumista hyväksytty valtakunnalliseen Suomi 100 -ohjelmaan tai jotka
toteuttavat Suomi 100 -ohjelmaan hyväksyttyä hanketta alueellisesti ja jotka täyttävät alla luetellut muut tuen edelleen kanavoimista koskevat ehdot. Yksityishenkilöille tuki on stipendi.
Suomi 100 -ohjelmaan haetaan verkkohaulla osoitteessa http://suomifinland100.fi/tehdaan-yhdessa/hae-mukaan/ .
Jaettavan tuen määrä on 150 000 euroa. Haku on avoinna 16.3.2016–31.1.2017 ja
jatkuu tarvittaessa.
Hankkeen tulee täyttää seuraavat valtioneuvoston kanslian asettamat edelleen kanavoitavaa tukea koskevat kriteerit:
Avustusta voidaan kanavoida valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2
momentin nojalla hankkeisiin, jotka valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt Suomi 100 -ohjelmahankkeiksi tai hankkeisiin, jotka toteuttavat Suomi 100 -ohjelmaan hyväksyttyä ohjelmahanketta.
Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa valtioneuvoston kansliasta
sähköpostitse tullut ohjelmaan hyväksymisilmoitus.
Hankkeen tulee toteutua Uudenmaan alueella joko kokonaan tai
osana laajempaa hanketta.
Avustus ei voi kattaa hankkeen kustannuksia kokonaisuudessaan.
Avustusta ei voi käyttää kalusto -ja infrastruktuurihankintoihin.
Kaikkien tuettavien hankkeiden tulee täyttää lisäksi seuraavat, Suomi 100 -ohjelman yleiset edellytykset:
1. Kyse on erityisestä, itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvästä tai sitä
juhlistavasta hankkeesta eli esim. tapahtumasta, tilaisuudesta,
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näyttelystä, teoksesta, kehitysprojektista, päätöksestä tai kampanjasta. Yhteyden juhlavuoteen tulee selvästi ilmetä hankkeen
sisällössä. Hankkeet voivat liittyä laajasti elämän ja yhteiskunnan
eri osa-alueisiin.
2. Hanke toteuttaa teemaa ’Yhdessä’. Tämä voi toteutua hankkeessa
esimerkiksi uudenlaisen yhteistyön, laajan osallistumisen sekä yhdessä tekemisen kautta. Hanke voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdistää kokemuksena monia
erilaisia kohderyhmiä. Myös hankkeen sisältö voi kuvastaa Yhdessä-teemaa. Hanke ei voi olla poissulkeva tai syrjivä.
3. Hanke toteuttaa jotain kolmesta painopistealueesta:
1. Suomen 100 vuotta
Itsenäisen Suomen rakentuminen. Ymmärrys siitä, mikä on
olennaista Suomen sadassa vuodessa: tasavallan ja demokratian tarina, vakaus ja sananvapaus, itsenäisyyden tekijät ja näkijät. Hankkeiden sisältö liittyy ensisijaisesti ajanjaksoon
1917–2016, erityistapauksissa hanke voi liittyä myös ajanjaksoon 1850–1916.
2. Suomi 2017
Suomi-omakuva: millainen Suomi on juuri nyt. Ajassa olevat
ilmiöt, ihmiset, tekijät ja näkijät. Yhteiset elämykset elämän
koko kirjossa, juhlan yhdessä kokeminen kaikkialla Suomessa. Hankkeiden sisältö liittyy nykyhetkeen eli vuoteen
2017.
3. Suomen tulevaisuus
Millaisen Suomen tahdomme ja teemme; konkreettisia tekoja ja päätöksiä, jotka vahvistavat Suomea ja suomalaisten
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Uuden kokeilua. Tulevaisuuden tekijöiden ääni. Lupa tehdä toisin. Hankkeiden sisältö
liittyy Suomen tulevaisuuteen.
4. Hankkeen pääasiallinen toteutumisaika on itsenäisyyden juhlavuosi 2017. Hanke voi toteutua vuoden 2016 aikana edellyttäen, että se erityisen selkeästi liittyy juhlavuoden teemojen ja
sisällön rakentumiseen.
5. Hankkeen keskeinen sisältö ei ole tuotteen tai palvelun myynti.
Suomi 100 -hankkeeseen liittyvistä kaupallisista oikeuksista sovitaan erillisellä sopimuksella.
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6. Hanke on hyvien tapojen ja lakien mukainen.
Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää EU:n tai Suomen laeissa säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää, joka on
200 000 euroa.
Uudenmaan alueellisten hankkeiden sisältöä arvioidaan lisäksi seuraavasti:
•
•

•

Miten uusmaalaisuus näkyy hankkeessa? Mitkä ovat uusmaalaisia erityispiirteitä ja miten ne näkyvät hankkeessa?
Onko hanke alueellisesti vaikuttava? Saadaanko hankkeella aikaan pysyviä
tuloksia, onko sillä jatkuvuutta, synnyttääkö se uusia traditioita? Toteutetaanko hankkeessa jotain uutta ja innovatiivista?
Miten hanke lisää uusmaalaista yhteistyötä ja yhteishenkeä? Yhdistääkö
hanke eri toimijoita ja erityisryhmiä, kuinka laajalle yleisölle se on suunnattu?

Päätöksen edelleen kanavoitavasta tuesta tekee Uudenmaan liitto alueen Suomi
100 -ohjausryhmän esityksestä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti.
Tuen saajan ja myöntäjän välille laaditaan lisäksi valtionavustuslain (688/2001)
edellyttämä sopimus tuen myöntämisestä, käyttämisestä, käytön valvonnasta ja
muista ehdoista.
Tuen saaja voi halutessaan saada avustuksesta puolet ennakkona. Toinen puoli
maksetaan kun loppuraportti on tarkastettu ja hyväksytty Uudenmaan liitossa.
Hanketukea haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Ohjeet ja lomake löytyvät
sivulta www.uudenmaanliitto.fi/suomi100avustus
Lisätiedot:
Projektipäällikkö Virpi Martikainen,
puh. 050 4365 544
virpi.martikainen@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi/suomi100
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