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Asia: Pyyntö ilmoittaa Erä- ja luontokulttuurimuseon hakijan sitoutuminen hankkeen rahoitukseen 
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Suomen Metsästysmuseo ry:n hallinnoima, maa- ja metsätalousministeriön resursoima Erä- ja 

luontokulttuurimuseon kehittämishanke pyytää tarjoustanne museohankkeen toteuttamisen 

rahoittamiseksi. Tarjous on kaupunkia sitova minimitaso, kaupungin hakuprosessin aikana saamien tietojen 

valossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin tulee sitoutua rahoitukseen, jos Suomen valtion 

ja muiden osapuolten sitoumukset toteutuvat kaupungin olettamassa muodossa. Sopimussuhde syntyy 

vasta hakuprosessin lopussa käytävien neuvottelujen jälkeen ja kummallakin osapuolella on mahdollisuus 

esittää tarkentavia kysymyksiä ja määrittelyjä hakuprosessin aikana. 

Tämän tarjouksen, hakemuksessanne ilmoittamienne vastausten ja hakuprosessin aikana saatujen tietojen 

perusteella tullaan valitsemaan 2 - 3 paikkakuntaa prosessin kolmanteen vaiheeseen. Kolmannessa 

vaiheessa kullekin sijainnille laaditaan toteutuskonsepti, jossa kuvataan räätälöidysti kuhunkin sijaintiin 

sovitettu toteutustapa, laajuus, asiakkuudet, toiminnan potentiaali, palvelut ja talouden rakenne. 

Lopullinen arviointi tehdään näiden yhteismitallistettujen konseptikuvausten perusteella, ja se tarjoaa 

voittajalle ensimmäisenä neuvotteluaseman rahoittavien ministeriöiden ja museoyhdistysten kanssa. Mikäli 

neuvottelut eivät johda sopimukseen museon perustamisesta, siirtyy neuvotteluvuoro seuraavalle. 

Valinnat prosessin kolmanteen vaiheeseen tehdään toukokuun aikana. Räätälöidyt konseptit laaditaan 

hakijakandidaatin kanssa yhteiskehittäen kesäkuun 2021 loppuun mennessä.  Kilpailutuksen voittaja 

valitaan syyskuussa. Museosäätiö perustetaan valitulle paikkakunnalle ja tarkennettu hankesuunnitelma 

laaditaan toteutussuunnittelun pohjaksi vuoden 2021 loppuun mennessä.  

  



Pyydämme ilmoittamaan euromääräisen tarjouksenne: 

a) Säätiön perustamisen yhteydessä kerättävään pääomaan, joka toimii säätiön 
toiminnan sääde- ja vapaana pääomana. Pääoma voi muodostua likvidistä tai 
kiinteästä pääomasta. 
 

b) Toteutusinvestointiin; sisältäen museon toiminnassaan tarvitsemien tilojen 
suunnittelun ja rakentamisen, sekä perusnäyttelyn ja kalustuksen suunnittelun ja 
rakentamisen. Summa tulee ilmoittaa myös siinä tapauksessa, että kaupunki 
rakentaa omaan taseeseensa nämä toimitilat tai kolmannen osapuolen puolesta, jos 
toteuttajana on kiinteistöyhtiö. Kunta voi myös ilmoittaa maakunnan, yksityisen 
tahon tms. rahoitusta oman rahoituksensa lisäksi, mikäli tällaisista on päätöksiä 
olemassa. Investointiin tullaan hakemaan valtionapua ja investoinnin 
kokonaislaajuus muodostuu tässä kohdassa ilmoitetun ja valtionavun summana. 
Mikäli valtionapu myönnettäisiin kahden ministeriön yhteishankkeena (okm ja 
mmm), voi valtion osuus olla jopa 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.   

 
c) Vuosittaiseen toiminta-avustukseen ja miten avustus käyttäytyy jatkossa suhteessa 

inflaatioon. Ilmoitettava summa sisältää avustuksen museon toimintamenoihin ja 
tilavuokraan. Tarjouksessa tulee ehdottomasti eritellä, mikä summa museolle jää 
käytettäväksi muuttuviin toimintakuluihin toimitilojen vuokran maksun jälkeen. 
Mikäli tuleva kiinteistön vuokra ei ole vielä määriteltävissä, tulee toimintakuluihin 
vuokranmaksun jälkeen jäävä summa kuitenkin ilmoittaa. 

 
d) Museohankkeen perustamis- ja rakennusvaiheen (vuodet 2022-2023) hallinnollisiin 

menoihin ennen valtionavun piiriin pääsyä (hankkeen yleishallinto ja 
palkkakustannukset, ulkopuolisten asiantuntijoiden palvelut, matkakulut, 
toimistomenot jne). Mikäli kohdan a) pääoman keräämisessä onnistutaan, voidaan 
hallintoa rahoittaa myös säätiön vapaalla pääomalla säätiön perustamisen jälkeen. 
Mahdollisena ratkaisuna voidaan esittää myös julkista hanketta esimerkiksi 
museohankkeen isäntämaakunnan kautta hallinnon rahoittamiseksi.  

 

Vastaukset tähän tarjouspyyntöön pyydetään suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty 

”Erämuseohankkeen tarjous”, viimeistään 30.4.2021 osoitteella: 

Erä- ja luontokulttuurimuseohanke 

Timo Kukko 

Luolajantie 30 

13500 Hämeenlinna 

 

Hakija saa kuittauksen vastaanotetusta tarjouksesta, jos sen päällä on lähettäjämerkinnät, muussa 

tapauksessa kuittaus lähetetään tarjousten avaustilaisuuden jälkeen. Tarkentavia kysymyksiä voi esittää 

allekirjoittaneelle. 

Hämeenlinnassa 22.3.2021 

 
Timo Kukko 

Puh: 0500 186182 

e-mail: timo.kukko@metsa.fi 


