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Ohje kulttuuriperintövuoden osallistaviin 
hankkeisiin 2018 

- valtionavustusten käyttöön ja selvittämiseen 

 

Mihin avustukset kulttuuriperintövuoden osallistaviin hankkeisiin on tarkoitettu? 

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. 

Euroopan kulttuuriperintövuoden tavoitteena on nostaa tietoisuutta kulttuuriperinnöstä yhteisenä 
voimavarana, mahdollistaa kulttuuriperinnön käyttöä inspiraation lähteenä sekä vahvistaa 
kulttuuriperintösektorin ja muiden kulttuuri- ja luovien alojen vuorovaikutusta. Määrärahan 
tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja 
yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Näiden tuloksena kulttuuriperinnön saatavuus ja 
saavutettavuus lisääntyvät. 
 
Avustukset myönnetään yhteistyöhankkeisiin, joissa on mukana yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja 
museoita. Hankkeissa toivotaan näkyvän kohdeyleisöjen laaja ja mahdollisimman aikainen 
osallistaminen. Myönnettävien avustusten toivotaan tuottavan hankkeita ja tapahtumia, jotka 
nostavat esille eurooppalaista Kulttuuriperintövuotta 2018. Hankkeiden toivotaan kiinnittävän 
erityistä huomiota pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja toiminnan kestävyyteen.    
 

Avustuksen käyttö ja hyväksytyt kustannukset  

Avustus saadaan käyttää myöntämisvuoden ja seuraavan vuoden aikana. Avustus saadaan käyttää 
ainoastaan päätöksessä mainitusta tarkoituksesta aiheutuviin menoihin, jotka on sisällytetty 
avustushakemukseen.  

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen 
kustannuksista hyväksytään avustuksella katettaviksi avustuspäätöksessä ilmoitetun summan 
verran, kuitenkin enintään 90 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Mikäli hanke toteutuu 
hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin, avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan 
liikaa maksetun osuuden avustuksesta.  

Esimerkki: 
Hankkeen kokonaiskustannukset hakemuksessa 8 000 euroa 
Museoviraston avustus enintään 7 200 euroa (90 %) 
Hakijan omarahoitusosuus 800 e (10 %) 
Selvityksessä hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset 7 000 euroa 
Avustus saa kattaa enintään 90 % (= 6 300 euroa) 
Museovirasto perii takaisin 700 euroa 
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Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan hankkeen kannalta tarpeelliset, määrältään kohtuulliset 
menot. Avustusta ei voida käyttää vakinaisen henkilökunnan palkkamenojen kattamiseen eikä 
tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen, kuten vakituisen henkilökunnan palkkamenoihin ja 
normaaleihin kiinteistökuluihin liittyvien kulujen kattamiseen. Laite-, kalusto- ja ohjelmistomenot 
eivät ole hyväksyttäviä menoja.  

Kunkin vuoden osalta hyväksyttävinä menoina otetaan huomioon ne menot, jotka kirjanpitolain ja 
-asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava kyseiselle tilikaudelle. Hyväksyttäviksi 
menoiksi ei katsota menoja, jotka ovat syntyneet ennen hakuajan päättymistä. Hyväksyttäviä 
menoja eivät ole laskennalliset menot, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin. 

Museovirasto hyväksyy kohtuullisina kustannuksina palkat ja palkkiot, jotka on maksettu 
rahapalkkana tai luontoisetuna. Avustuksella rahoitetun toiminnan tai projektin palkoista on 
pidettävä työajanseurantaa. Avustuksen saajan tulee varmistaa, että kirjanpitoon tehtävät 
palkkakirjaukset perustuvat todellisiin, aiheutuneisiin kustannuksiin. Laskennallisia kuluja, esim. 
talkoo- tai vapaaehtoistyötä, ei hyväksytä. Kohdentamisen tulee myös perustua käytettyyn 
työaikaan ja avustuksen saajan tulee pystyä esittämään tarvittaessa virastolle palkkojen 
kohdentamisperiaatteet. Avustetussa hankkeessa tehtäviin töihin ei ole mahdollista käyttää 
palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkattua työvoimaa.  

Kohtuullisina matkakustannuksina hyväksytään valtion matkustussäännön mukaisesti toteutuneet 
kustannukset, mikäli ne on sisällytetty avustushakemukseen eikä niitä ole poissuljettu 
päätöksessä. Avustuksella katettava matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin 
kokonaiskustannuksin kuin mahdollista. Samalla on otettava huomioon matkan ja tehtävien 
tarkoituksenmukainen ja turvallinen suorittaminen. Perusteet käytetyn matkustustavan valintaan 
tulee pyydettäessä esittää. Samat periaatteet koskevat sekä palkattuja henkilöitä että 
luottamustehtävissä toimivia henkilöitä. 

Rahalahjoista tai muista rahanarvoisista lahjakorteista aiheutuneet kustannukset eivät ole 
hyväksyttäviä menoja. Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää 
avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Toisin sanoen, mikäli avustuksen saaja vähentää 
verotuksessaan maksamansa arvonlisäverot, avustettavalle kohteelle hyväksytään kustannus 
nettomääräisenä, eli se mikä tosiasiallisesti maksettiin. 
 

Tiliselvitys 

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan 

Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen 

käytöstä tehdään lomakkeella. 

Tiliselvityksen liitteeksi vaaditaan: 

• Raportti hankkeesta 

• Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista, tuloista ja avustuksista (tositteet tai tositejäljennökset 

lähetetään vain pyydettäessä) 

• Avustuspäätöksessä mahdollisesti määrätyt muut liitteet 
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Ohjeita selvityksen tekemiseen 

Selvitykseen tulee sisältyä sekä talousraportointi että sanallinen selonteko hankkeen 
toteuttamisesta ja tuloksista. 
 
Sanallinen selonteko  
Selvityksen ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä, mitä 
avustuksella on tehty ja saatu aikaan. Selvityksessä tulee kuvata lyhyesti avustetun hankkeen 
vaiheet. Lisäksi selvityksessä tulee kertoa avustuksella aikaansaaduista tuloksista sekä arvioida 
vastaavatko ne hakemuksessa esitettyjä tavoitteita. 

Selvityksessä tulee raportoida avustuksen käytölle asetettujen ehtojen täyttämisestä, jos 

avustuspäätöksessä sellaisia on. Jos hanke on ollut laajempi kuin se toiminta, johon 

valtionavustusta on saatu tai hanke on kestänyt jo useamman vuoden, tulee selvityksessä selkeästi 

eritellä se toiminta, johon kyseessä oleva valtionavustus on käytetty.  

Yksityiskohtainen menoerittely  
Avustuksella katetuista kustannuksista tulee tehdä erillinen menoerittely. Pelkkä kirjanpidonraportti ei 
riitä, vaan menoerittelystä tulee käydä ilmi, mihin hankeen tarkoituksiin eri summat liittyvät.  

Tositteet tai tositejäljennökset tulee lähettää ainoastaan, jos niitä erikseen pyydetään. 

Selvityksessä tulee raportoida avustuksen käytölle asetettujen ehtojen täyttämisestä, jos 
avustuspäätöksessä sellaisia on. Jos hanke on ollut laajempi kuin se osa, johon valtionavustusta on 
saatu, tulee menoerittelyssä selkeästi osoittaa, mikä osa kustannuksista on katettu kyseessä 
olevalla avustuksella. Myös silloin, jos hankkeeseen on saatu valtionavustuksen lisäksi muuta 
rahoitusta, tulee menoerittelyssä näkyä, mikä osa kustannuksista on katettu valtionavustuksella. 


