
 
 
 
 
 

Ohjeita avustuksen saajalle – HundrED-projektit 
 

Avustus ja sen käyttötarkoitus 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on yksi HundrED-hankkeen 
pääyhteistyökumppaneista. Säätiö myöntää osalle HundrEDiin mukaan valituista 
projekteista taloudellisen avustuksen. Avustus myönnetään pääsääntöisesti 
suoraan projektin toteutuksesta päävastuussa olevalle organisaatiolle, esimerkiksi 
koululle. Joissain tapauksissa on perusteltua, että projektin avustus myönnetään 
HundrED Oy:lle, joka vastaa projektin toteuttamiseen tarvittavista hankinnoista. 

Säätiön myöntämä apuraha on vastikkeeton avustus. Projektin toteuttaja voi käyttää 
avustusta harkintansa mukaan HundrED-projektinsa toteutuksen kannalta 
tarpeellisiin menoihin ja hankintoihin (esim. palkkioihin / palkkakustannuksiin, 
tarvike- tai palveluhankintoihin, matkakustannuksiin).  

Kaikki säätiön avustukset ovat julkisia. Säätiön rahoituksella projekteissa syntyvät 
tulokset ovat julkisia ja vapaasti hyödynnettävissä. Säätiön rahoituspäätökset 
löytyvät sivuiltamme: 100-vuotissaatio.teknologiateollisuus.fi  

Yhteystiedot 

Mikäli projektin vastuuhenkilön tiedot muuttuvat, toimita säätiölle uudet tiedot. 

Maksatus 

Avustukset maksetaan pyydettäessä. Alle 30 000 euron avustus maksetaan 
yhdessä erässä, suuremmat avustukset enintään kolmessa erässä. Jos avustus 
maksetaan useassa erässä, tulee jokaisen erän maksatusta pyytää erikseen.  

Maksatusta varten lähetä alla olevan mallin mukainen sähköposti osoitteeseen:  
laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi. 

[Aihe]:  Maksatuspyyntö: Organisaatio, hanke, summa 

[Viesti]: 

Maksatuspyyntö 

Organisaatio: 
Hanke:  
Summa: 

Maksuyhteystiedot: Tilinumero, mahdollinen viite 

Toive maksatusajankohdasta: pvm 

Mahdolliset lisätiedot: esim. yhteenveto hankkeen etenemisestä 

http://100-vuotissaatio.teknologiateollisuus.fi/


 
 
 
 
 
Avustuksen käyttö 

Avustus on käytettävä HundrED-hankkeessa tai säätiölle erikseen osoitetussa 
hakemuksessa sovittuun tarkoitukseen.  

Avustuksen saajan tulee aina olla organisaatio, sillä säätiö ei myönnä 
henkilökohtaisia apurahoja. 

Projektissa syntyneistä kustannuksista tulee pitää kirjaa, jotta avustuksen käyttö 
voidaan tarvittaessa tarkistaa. Säätiölle ei kuitenkaan tarvitsee toimittaa selvitystä 
apurahan käytöstä, ellei tätä erikseen pyydetä. 

Viestintä ja raportointi 

HundrED-projektien seuranta ja raportointi tapahtuu HundrED-hankkeen 
ohjeistuksen mukaisesti hyödyntäen hundred.org -sivustoa ja muita kanavia.   

Säätiö kannustaa avustuksen saajia jakamaan aktiivisesti tietoa projektistaan. 
Säätiön voi myös mainita tai linkittää uutisiin. 

Säätiön twitter: @TechFinland100 

Säätiön Facebook: avataan keväällä 2017 

Julkisuus 

Säätiön rahoittamien hankkeiden tulokset ovat julkisia ja vapaasti käytettävissä. 

Muutokset 

Mikäli projektisuunnitelmaasi tulee merkittäviä muutoksia, ota ensin yhteys 
HundrED-hankkeen organisaatioon. Tämän jälkeen rahoitukseen vaikuttavista 
muutoksista tulee keskustella säätiön kanssa.  

Säätiön yhteystiedot 

Laura Juvonen 
Toimitusjohtaja 
040 589 6263 | laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi 

Marianna Jokila 
Projektipäällikkö 
040 592 6478 | marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö 
Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki, Finland 

100-vuotissaatio.teknologiateollisuus.fi   
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