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9 §
Valtionavustushakemus Tänään kotona - Iäkkäiden lähikulttuuripal-
veluiden sekä digitaalisen vanhustyön kehittämishankkeeseen

HEL 2017-010195 T 02 05 01 01

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan kulttuurin kokeilu- ja kehittä-
mishankeavustusta osallisuus ja osallistuminen -hankehaussa yhteen-
sä 213 396 euroa ajalle 1/2018–12/2019 (hakuaika: 20.6. – 28.9.2017). 
Avustusta haetaan Tänään kotona – Iäkkäiden lähikulttuuripalveluiden 
sekä digitaalisen kulttuurisen vanhustyön kehittämishankkeeseen.

Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti edistä-
mään kotona asuvien iäkkäiden helsinkiläisten kulttuurista osallisuutta 
kehittämällä lähikulttuuripalveluita ja digitaalisia kulttuurisen vanhus-
työn malleja. Hankkeen koordinointi tulee sijoittumaan kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avus-
tukset -yksikköön. Hankeavustus tullaan käyttämään kokopäiväisen 
koordinaattorin (2 v.) sekä tuottajan (1 v.) palkkakustannuksiin, hank-
keeseen sisältyviin ostopalveluihin sekä hankkeessa tapahtuvaan pal-
veluiden kehittämiseen liittyviin muihin kustannuksiin.

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös on myönteinen, 
hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestel-
mään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamisek-
si.

Avustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle laatii kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan yleiset kulttuuripalvelut -palvelu, joka vastaa mah-
dollisesta hakemuksen täydentämisestä ja avustuksen käytön rapor-
toinnista.

Hakemuksen allekirjoittaa yleisten kulttuuripalveluiden kulttuuripalvelu-
päällikkö hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 4 momenttiin perustuen.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien 
etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002
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