
Kriteerit projektirahoitukselle

Rahoitusta myönnetään projekteille, jotka:  

1. Ovat pääosin 13–25-vuotiaiden nuorten suunnittelemia ja toteuttamia (min. 3 hlö/ryhmä). 
Hakijaksi voi merkitä myös esimerkiksi nuorten kanssa työskentelevän opettajan/ohjaajan.

2. Liittyvät johonkin alla olevista teemoista: 

• yhteiskunta ja vaikuttaminen
• talous- ja yrittäjyystaidot
• luokan yhteishenki ja hyvinvointi
• Eurooppa tai Euroopan unioni

3. Ovat kooltaan 100–1500 euron suuruisia.

Kaikilta projekteilta vaaditaan: 

• Nuorten ideoiman projektin tulee olla muutakin kuin yhdessä ideoitu retkikohde. Sen tu-
lee olla tavoitteellista toimintaa, jolla on alku ja loppu. Nuorten tulee pohtia projektin vi-
estintää, budjettia ja arviointia.

• Ryhmässä tulee olla vähintään yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö (esim. opettaja/ohjaaja/
täysi-ikäinen nuori). Alaikäiset hakijat tarvitsevat huoltajan suostumuksen projektirahan 
hakemiseksi, lukuun ottamatta opettajan/ohjaajan kanssa toteutettavia projekteja. 

• Kuitit tulee säilyttää ja kuvata hankkeen raportoinnin yhteydessä.
• Projekti raportoidaan kuvalla ja blogikirjoituksella, jossa kerrotaan projektista ja sen to-

teuttamisesta. Osa kirjoituksista julkaistaan Nuorten Akatemian blogissa ja/tai someka-
navilla. 

Yli 500 euron projekteilta vaaditaan lisäksi: 

• Suurempaa vaikuttavuutta (esim. projekti tuo iloa muillekin, kuin oman luokan oppilaille)
• Viestintäsuunnitelmaa
• Laajempaa kirjallista raporttia projektin toteuttamisesta (ohjeet raportointiin tulevat ra-

hoituspäätöksen yhteydessä)

Projektihakemusten tulee täyttää seuraavat ehdot: 

• Projektiraha on tarkoitettu projektista aiheutuneiden kulujen kattamiseksi eikä sitä voi 
käyttää esimerkiksi palkkakuluihin ja palkkioihin, päivärahoihin, kilometrikorvauksiin, ul-
komaanmatkoihin tai kohtuuttoman suuriin tavarahankintoihin.

• Tilavuokriin ja tavarahankintoihin (esim. laitehankinnat) voi käyttää enintään puolet tues-
ta. Hakemuksessa tulee perustella tavarahankintojen hyöty myös varsinaisen projektin 
päättymisen jälkeen.

• Projektirahaa ei voi jakaa edelleen. Avustusta maksetaan projektin kulujen mukaan.
• Projekti ei ole vakiintunutta toimintaa tai perustoimintaa.
• Mikäli hakemuksen perustelut ovat puutteelliset, rahoitusta voidaan myöntää myös haet-

tua vähemmän.



Päätökset projektirahoituksista 

Päätöksen rahoituksen myöntämisestä tekee Nuorten Akatemia. Teemme päätök-
siä kerran kuussa. Tarkemmat tuenhaun päivämäärät löytyvät hankkeen nettisivuilta:  
www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/intoa-projektista

Ilmoitamme päätökset sähköpostitse viimeistään viikon päästä siitä, kun tuenhaku on lop-
punut.

Raportointi ja käyttämättömät rahat 

Projekti tulee raportoida viimeistään kuukausi sen päättymisen jälkeen. Linkki raportointilo-
makkeeseen lähetetään tukipäätöksen yhteydessä.

Käyttämättömät projektirahat sitoudutaan palauttamaan viipymättä tilille FI87 8146 9710 
1644 34. Palautuksesta tulee lähettää kuitti Nuorten Akatemialle. Tilimaksun viestikohtaan 
kirjoitetaan projektihakemukseen merkityn henkilön nimi. Alle 10 euron summaa ei tarvitse 
palauttaa. 

Jos projektista ei raportoida määräaikaan mennessä, peritään koko myönnetty tukisumma 
takaisin. 

Projekti voi olla:  
teemapäivä, tapahtuma, keskus-
telutilaisuus, työpaja, retki, 
kerho, viestintä- tai vaikuttam-
iskampanja, video, taideprojek-
ti tai mikä tahansa muu nuorille 
mieleinen toiminta!


