
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET/FAQ 

 

Kysymys 1: 

Lähetin pitkän kuvauksen hankkeestani sähköpostitse. Sopiiko aihe hakualaanne? 

Vastaus: 

Hakualoja ei ole tarkemmin rajattu. Jokainen hakuala on valittu siten, että hakijat itse voivat tulkita 

projektinsa soveltuvuuden siihen. Tulkitsemme aiheita laajasti, ja hakualaa voi lähestyä tieteen, taiteen 

ja yhteiskunnallisen näkökulman kautta. Asiamies antaa neuvontaa sähköpostitse hakemuksen teossa, 

muttei kuitenkaan työsuunnitelman parantamisessa tai projektinhallinnan neuvoilla. 

Apurahahakemukseen otetaan kantaa vasta kun se on hakuajan puitteissa jätetty hakuohjeiden 

mukaisesti. 

 

Kysymys 2: 

Minkä suuruista apurahaa voin hakea? 

Vastaus:  

Niilo Helanderin säätiön apurahat ovat perinteisesti olleet suhteellisen pieniä. Hakea voi apurahaa sen 

mukaan, mitä tarvitsee. Kohdeapurahoissa summat kattavat kulut ja työskentelyapurahoissa 

myönnämme korkeintaan yhden vuoden apurahoja kerralla. Nämä ovat yleensä suuruudeltaan 20 000–

24 000 euron luokkaa. Kannattaa seurata aiempina vuosina myönnettyjen apurahojen summia.  

 

Kysymys 3: 

Mitä osaa taiteellisesta prosessista te tuette? Onko todennäköisyys saada apurahaa suurempi 
käsikirjoitus- vai tuotantovaiheeseen? Onko aina etu, jos hanketta ajaa useampi taho? 
 

Vastaus: 

Niilo Helanderin säätiö ei ole etukäteen kohdistanut tukeansa mihinkään tiettyyn vaiheeseen. Projektiin 

voi yhtä hyvin saada rahoitusta työryhmä, jossa on monia yhteistyökumppaneita, kuin yksityinen 

henkilö. 

 

Kysymys 4: 

Mikä apurahahakemuksessani oli vikana, kun minulle ei myönnetty apurahaa? Tein kaiken ohjeiden 
mukaisesti. Miten voin parantaa hakemustani? 
 

 
Vastaus: 

 
Tärkeää on tosiaan tehdä hakemus ohjeiden mukaisesti ja aloittaa hakemuksen teko hyvissä ajoin. 

Joskus hakemus jää allekirjoittamatta tai se saapuu perille vasta määräajan jälkeen, jolloin sitä ei voida 

ottaa käsittelyyn. Toisinaan hakemuksessa esitetty summa on reilusti ylimitoitettu tai hakija on saanut 

samaan projektiin tukea jo usean vuoden ajan. Voi olla, että projekti ei sovellu kyseisen vuoden 

painopistealueisiin. Niilo Helanderin säätiö arvostaa kaikenlaisia hakijoita ja kiinnittää huomiota 



tasapuolisuuteen, mutta harjoittaa oikeuttaan valita kunkin vuoden kohdalla parhaiten soveltuvimmat 

hankkeet. 

 

Useimmiten kyseessä ei ole siitä, etteikö hakemus olisi ollut hyvä tai hakija pätevä. Apurahansaajat ovat 

aina hakijoiden suhteen vähemmistössä, ja suurinta osaa ei voida tukea. Hakijan ei siis kannata lannistua 

vaan voi yrittää uudelleen seuraavana vuonna. Jotta erinomaisuutesi tulisi helposti näkyviin, kiinnitä siis 

huomiota hyvin kirjoitettuun ja perusteltuun hakemukseen, jossa projektin perusidea käy selkeästi ilmi.  

 

 

Kysymys 5: 

Minulla on kaksi hanketta meneillään. Onko mahdollista jättää kaksi apurahahakemusta samana 

vuonna? Käsitelläänkö hakemukset, jos jätän niitä kaksi kappaletta? 

 

Vastaus: 

Kyllä, eri hankkeisiin tehdään erilliset hakemukset ja ne käsitellään erillisinä. 

 

Kysymys 6: 

Minulla on valtavan kiinnostava projekti, johon etsin tukea. Voinko tulla kertomaan siitä, onkohan 
tällaisella hankkeella mahdollisuus menestyä apurahanhaussanne? 
 

Vastaus: 

Valitettavasti säätiö ei ole tilaisuudessa ottaa vastaan henkilökohtaisia esittelyitä yksittäisistä hankkeista. 

Säätiö ei myöskään voi ottaa etukäteen kantaa hakemusten menestymismahdollisuuksiin, mutta 

kannustaa yleisesti kaikenlaisia hankkeita tekemään apuraha-anomuksia. 

 

 

Kysymys 7: 

Minulla on erittäin vaikea aikataulutilanne, ja postin kulku on epävarmaa. Miksi ette voi joustaa 

fyysisten hakemusten saapumisajan kanssa ja tehdä poikkeuksia erityistapauksissa? Miksi ette 

vastaanota hakemuksia vain sähköisesti? 

Vastaus: 

Säätiön hallitus pyytää hakijoilta vielä muun kuin sähköisen version apurahahakemuksesta. Säätiö 

tahtoo kohdella hakijoita tasapuolisesti, joten emme voi valita niitä hakijoita, joille suotaisiin säännöistä 

poikkeuksia. Hakuaikaa on kuukausi – projektinhallinnan kannalta on edullista, että saa hakemuksen 

tehtyä ajoissa. 

 

Kysymys 8: 

 

Olemme vasta aloittamassa projektia, ja erinäisistä syistä emme ole huomanneet, että teillä olisi juuri 

ollut soveltuva apurahahaku. Koska seuraavaan hakuaikaan on niin pitkä aika, emme kai joudu 

odottamaan sitä? Voiko siis poikkeuksellisesti jättää hakemuksen muulloinkin? 

Vastaus: 



Säätiö ei valitettavasti huomioi hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia. 

 

Kysymys 9: 

Olen varttunut, eläkkeellä oleva taiteilija ja lapsenlapseni viimeistelee väitöskirjaa. Voimmeko hakea 

apurahaa, vai tuetteko vain nousevia kykyjä? Toisaalta huomasin, että olette tukeneet lapsiakin. Kuka 

on Niilo Helanderin säätiön kohderyhmää? 

 

Vastaus: 

Säätiö tukee mielellään kaikissa uran ja elämänvaiheissa olevia tekijöitä. Jos projekti on tärkeä ja sen 

eteenpäin viejä lahjakas, emme katso aiheelliseksi tarkasti rajata tuettavien henkilöiden profiilia iän tai 

minkään muun tekijän perusteella. 

 

 

Question: 

I happened to hear about this foundation. Am I eligible, although I am not a Finnish citizen? Where 

can I find information about the grants? 

 

Answer: 

This foundation is created in order to develop the Finnish cultural life in the fields of science, art, trade 

and industry. It can also give grants to foreigners, who either work in Finland or with a Finland-related 

project, or to artists and scientists who have cooperation partners in Finland. There is some information 

on our website, and the ombudsman answers your questions when possible. The application form itself 

is only in Finnish, so you will need help from your supervisor or collegues. The project plan and cv can 

be sent in in Swedish, English or French. 

 

 

Fråga: 

Varför har Niilo Helanders stiftelse sin information endast på finska? Stöder stiftelsen inte 

svenskspråkigas projekt? Måste man vara finsk medborgare för att kunna komma i åtanke? 

 

Svar: 

Stiftelsen är grundad för att stödja kulturlivet i Finland oavsett språket och annonseras varje år aktivt i 

Hufvudstadsbladet. Av praktiska skäl har informationen hittills varit endast på finska. Ombudsmannen 

hjälper gärna till med ansökan i mån av möjlighet, och bilagorna kan sändas in på svenska, engelska 

eller franska. Man behöver inte vara finsk medborgare, men en anknytning till Finland måste finnas 

antingen i projektet eller hos ansökaren. 


