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14 §
Avustuksen hakeminen kulttuuripalvelukokonaisuuden DIEVA - 
Kulttuurihyvinvointia vaikuttavasti -hankkeeseen

HEL 2020-009396 T 02 05 01 01

Päätös

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) haetaan avustusta 332 813  
euroa kulttuuripalvelukokonaisuuden Kulttuurin edistäminen -palvelulle 
DIEVA - Kulttuurihyvinvointia vaikuttavasti -hankkeeseen. Avustusta 
(terveyden edistämisen määrärahaa) haetaan ajalle 1.1.2021 - 
31.12.2023. 

DIEVA - Kulttuurihyvinvointia vaikuttavasti -hankkeella kehitetään  
ikääntyneille suunnattuja asiakaslähtöisiä palveluita. Toimenpiteet koh-
dentuvat osaamisen ja kulttuurikirjaamisen kehittämiseen digitaalisten 
etäkulttuuripalveluiden kontekstissa. Keskisiä ovat toimintamallit, jotka 
vahvistavat kulttuurihyvinvointitoimintaa ja tukevat erityisesti koronakrii-
sin negatiivisia vaikutuksia kohdanneita ryhmiä.

Kulttuurin edistäminen -palvelu vastaa hankkeen valtakunnallisen kehit-
tämisfoorumin koordinoimisesta ja on hankkeen päätoteuttaja. Hanke 
toteutetaan yhteistyössä 12 kunnan ja Metropolia AMK:n kanssa.

Mikäli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätös on myönteinen,
hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjes-
telmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraami-
seksi

Varsinaisen avustushakemuksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 
laatii ja allekirjoittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Kulttuurin edis-
täminen - palvelun kulttuurin edistämispäällikkö, joka vastaa mahdolli-
sesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemi-
sista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liitty-
västä viestinnästä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa

Päätöksen perustelut

Hanke vahvistaa KUVAn ja SOTEn toimialayhteistä kulttuurista van-
hustyötä, tukee kaupunkistrategian toteutumista ja vastaa osaltaan yh-
teen toimialan sitovista tulostavoitteista. Kaupunkitstrategian toteutta-
misessa keskeistä on hyvinvoinnin parantaminen, digitaalisten ja asia-
kaslähtöisten palveluitten kehittäminen ja kohderyhmän liikkumisen 
edistäminen. Hanke linkittyy valtakunnalliseen kulttuurisen vanhustyön 
kehittämiseen Aili-verkoston kautta.    
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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
Silva Siponkoski, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 37842

silja.siponkoski(a)hel.fi
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