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4 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä toi-
mialan hallinnon viestintä- ja markkinointipalvelujen Harrastuspas-
sin valtakunnalliseen viestintään ja markkinointiin

HEL 2019-000352 T 02 05 01 01

Vrt. HEL 2018-007398

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) haetaan 43 135,00 euroa valtio-
navustusta toimialan hallinnon viestintä- ja markkinointipalvelujen Har-
rastuspassin valtakunnallisen viestinnän ja markkinoinnin toteuttamista 
varten. Valtionavustusta haetaan ajalle 1.1. - 31.12.2020.

Hanketta koordinoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinto. Hank-
keen yhteistyökumppanina toimii opetus ja kulttuuriministeriö (OKM).

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätös on myönteinen, 
hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjes-
telmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraami-
seksi.

Varsinaisen avustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) 
laatii/allekirjoittaa hallintojohtaja, joka vastaa mahdollisesta hakemuk-
sen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen 
käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä 
opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM)kanssa.

Päätöksen perustelut

Yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on tunnistettu tarve 
toteuttaa valtakunnallista viestintää ja markkinointia Harrastuspassin 
tunnettuuden lisäämiseksi ja eri kohderyhmien informoimiseksi Harras-
tuspassin tarjoamista mahdollisuuksista. Kokonaisuuden toteutuksesta 
vastaavat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnon viestintä- ja 
markkinointi sekä Harrastuspassin projektipäällikkö. Jotta projekti ei vie 
kohtuuttomasti viestintä- ja markkinointipalvelujen henkilöstöresursseja, 
valtakunnallisen viestinnän ja markkinoinnin konseptointiin, suunnitte-
luun ja osatoteutukseen halutaan ottaa mukaan ulkopuolinen markki-
nointiviestintätoimisto. Toteutuksesta on järjestetty puitesopimuksen 
mukainen kilpailutus, jonka voitti Kultainen Sherpa Oy. Tarjouspyyntö 
ja voittanut tarjous (sisältää ehdotuksen kampanjan konseptista ja to-
teutustavasta) sekä kustannusarvio ovat liitteinä. 
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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
Suvi Ervamaa, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21364

suvi.ervamaa(a)hel.fi
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