Tervetuloa rakentamaan
Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden
2017 ohjelmaa
Oletko valmistelemassa Suomi 100 -vuoden juhlistamiseksi tapahtumaa, tilaisuutta,
näyttelyä tai muuta hanketta, jonka haluaisit mukaan Suomi 100 -ohjelmaan? Tutustu
ohjelmahankkeiden perusedellytyksiin ja laajemman yhteistyön erityisiin edellytyksiin.
Suomi 100 -ohjelmaan hyväksyminen

Mikäli esittämäsi hanke täyttää perusedellytykset, voidaan se valita mukaan Suomi
100 -ohjelmaan. Voit ehdottaa hankettasi mukaan täyttämällä
verkkohakulomakkeen.
Suomi 100 -ohjelmaan valitut hankkeet saavat oikeuden käyttää valtioneuvoston
kanslian virallista Suomi 100 -tunnusta omassa viestinnässään graafisen ohjeistuksen
mukaisesti. Ohjelmahankkeet tulevat myöhemmin osaksi juhlavuoden
ohjelmakokonaisuuden esittelyä Suomi 100 -verkkosivuilla. Ohjelmahanketta voi
esittää kuka tahansa: yksityishenkilö, työryhmä, yhdistys, yritys tai julkisen sektorin
edustaja.
Suomi 100 -ohjelmaan hyväksyminen ei sisällä valtioneuvoston kanslian
osallistumista hankkeen kustannuksiin.
Laajempi yhteistyö
Suomi 100 -hanke voi tietyillä edellytyksillä tehdä ohjelmahankkeen kanssa myös
laajempaa yhteistyötä. Tarve laajempaan yhteistyöhön arvioidaan juhlavuoden
kokonaisuuden kannalta, ja se voi sisältää taloudellista osallistumista.
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Laajemmalle yhteistyölle on perusedellytysten lisäksi erityisiä edellytyksiä, ja
päätösprosessi on pidempi. Yhteistyön muodoista neuvotellaan, ja
yhteistyöehdotukset käsitellään Suomi 100 -hankkeen hallituksessa. Yhteistyöstä
sovitaan osapuolten välillä tehtävällä sopimuksella. Taloudellinen osallistuminen
voidaan myöntää valtionavustus- tai hankintalakiin perustuen. Mahdollinen
avustusten myöntäminen edellyttää eduskunnan talousarviopäätöstä.
Hakeminen ja päätös

Verkkolomakkeen voit täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lomakkeen
lähettäessäsi hyväksyt Suomi 100 -ohjelmasopimuksen ehdot. Suomi 100 -hanke
ilmoittaa sinulle ohjelmaan valinnasta erikseen sähköpostitse ja toimittaa samalla
hankkeen käyttöön Suomi 100 -tunnuksen sekä graafisen ohjeistuksen.
Hakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti heti niiden saavuttua.
Ohjelmahankkeeksi hakeminen on mahdollista 31.10.2017 asti.
Ehdotuksia laajemmasta yhteistyöstä voit tehdä 15.9.2015 mennessä. Päätökset
tehdään 31.12.2015 mennessä tai mahdollisuuksien mukaan aiemmin.
Mahdollisia avustushakukierroksia voidaan myöhemmin järjestää eduskunnan
päättäminen määrärahojen puitteissa. Hakukierroksia voidaan kohdentaa tietylle
toiminnalle erikseen myöhemmin tiedotettavalla tavalla.
Paperisia hakemuksia Suomi 100 -hanke ei voi käsitellä. Mikäli verkkolomakkeen
täyttäminen on mahdotonta, pyydämme soittamaan Suomi 100 -sihteeristöön
numeroon 050 5977 552, niin voimme sopia lomakkeen täyttöavusta.
Edellytykset

Kaikkien Suomi 100 -ohjelmaan valittavien hankkeiden tulee täyttää
perusedellytykset. Laajemman yhteistyön hankkeet täyttävät lisäksi
erityisedellytykset.
Perusedellytykset. Kaikkien Suomi 100 -ohjelmaan valittavien hankkeiden tulee
täyttää seuraavat perusedellytykset:
1. Kyse on erityisestä, itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvästä tai sitä juhlistavasta
hankkeesta kuten esimerkiksi tapahtumasta, tilaisuudesta, näyttelystä, teoksesta,
kehitysprojektista, päätöksestä tai kampanjasta. Yhteyden juhlavuoteen tulee
selvästi ilmetä hankkeen sisällössä. Hankkeet voivat liittyä laajasti elämän ja
yhteiskunnan eri osa-alueisiin.
2. Hanke toteuttaa teemaa Yhdessä. Tämä voi toteutua hankkeessa esimerkiksi
uudenlaisen yhteistyön, laajan osallistumisen sekä yhdessä tekemisen kautta.
Hanke voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdistää
kokemuksena monia erilaisia kohderyhmiä. Myös hankkeen sisältö voi kuvastaa
Yhdessä-teemaa. Hanke ei voi olla poissulkeva tai syrjivä.
3. Hanke toteuttaa jotain kolmesta painopistealueesta:
1. Suomen 100 vuotta
Itsenäisen Suomen rakentuminen. Ymmärrys siitä, mikä on olennaista
Suomen sadassa vuodessa: kansanvallan tarina laajasti nähtynä, sananvapaus,
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itsenäisyyden tekijät ja näkijät sekä itsenäisen Suomen kulttuuri, sivistys ja
arvot.
Hankkeiden sisältö liittyy ensisijaisesti ajanjaksoon 1917–2016,
erityistapauksissa hanke voi liittyä myös ajanjaksoon 1863–1916.
2. Suomi 2017
Suomi-omakuva: millainen Suomi on juuri nyt. Ajassa olevat ilmiöt, ihmiset,
tekijät ja näkijät. Yhteiset elämykset elämän koko kirjossa, juhlan kokeminen
yhdessä kaikkialla Suomessa.
Hankkeiden sisältö liittyy nykyhetkeen eli vuoteen 2017.
3. Suomen tulevaisuus
Millaisen Suomen tahdomme ja teemme; konkreettisia tekoja ja päätöksiä,
jotka vahvistavat Suomea ja suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Uuden kokeilua. Lupa tehdä toisin. Tulevaisuuden tekijöiden ääni.
Hankkeiden sisältö liittyy Suomen tulevaisuuteen.
4. Hankkeen pääasiallinen toteutumisaika on itsenäisyyden juhlavuosi 2017. Hanke
voi toteutua vuoden 2016 aikana edellyttäen että se erityisen selkeästi liittyy
juhlavuoden teemojen ja sisällön rakentumiseen.
5. Hankkeen keskeinen sisältö ei ole tuotteen tai palvelun myynti. Suomi 100 hankkeeseen liittyvistä kaupallisista oikeuksista sovitaan erillisellä sopimuksella.
6. Hanke on hyvien tapojen ja lakien mukainen.
Erityiset edellytykset. Laajemman yhteistyön ohjelmahankkeilta edellytetään
perusedellytysten lisäksi vähintään seuraavia asioita:
1. Hankkeen päävastuutaho eli sopimuskumppani on juridinen henkilö, jonka
velvoitteet kuten verot ja maksut ovat hoidettu asianmukaisesti.
2. Valtakunnallisuus: hanke toteutuu maantieteellisesti vähintään kahdessa
maakunnassa tai on muuten sisällöltään tai merkitykseltään kansallinen tai
kansainvälinen hanke.
3. Taloudellisen osallistumisen kohteena on ensisijaisesti muu kuin julkisin varoin
rahoitettu perustoiminta tai rakennusinvestointi.
Laajemman yhteistyön ohjelmahankkeista päätettäessä annetaan lisäksi erityistä
painoarvoa seuraavien asioiden toteutumiselle hankkeessa:
1.   Vaikuttavuus: hanke vahvistaa Suomea tai suomalaisten yhteenkuuluvuuden
tunnetta jollakin konkreettisella tavalla, esimerkiksi tekoina, päätöksinä tai niihin
johtavana toimintana.
2.   Ainutlaatuisuus, innovatiivisuus, luovuus: hanke on jotain uutta ja erityistä tai
uudella tavalla tehty, tai siihen liittyy sellaisia elementtejä.
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3.   Saatavuus: hankkeen keskeinen sisältö on mahdollisimman laajasti käytettävissä
esimerkiksi verkossa.
Mahdollinen taloudellinen yhteistyö on harkinnanvaraista, ja perustuu edellä
mainittujen edellytysten ja arviointiperusteiden lisäksi pyrkimykseen rakentaa Suomi
100 -ohjelmasta mahdollisimman tasapainoinen maantieteellisesti, ajallisesti sekä
kohderyhmien ja yhteiskunta-alojen näkökulmista.
Tutustu sopimukseen
Siirry hakulomakkeeseen
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