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1. Koronaviruksista kärsineiden tukeminen

On ollut ilo huomata, että moni asiakkaanamme oleva säätiö on päättänyt avata 
ylimääräisiä apurahojen hakuja kohdistettuna pahimmin kärsineille aloille. Varsinkin 
luovan työn tekijät ovat eturintamassa, kun koronan iskut osuvat.



Tässä tietoomme tulleita uusia hakuja: Koneen Säätiö 

avasi kotiresidenssihaun taiteilijoille pikaisella aikataululla 27.3. Grafia avasi 19.3. 
haettavaksi yhteensä 150.000 euroa työskentelyapurahaa. Patricia Seppälän säätiö on 
päättänyt tässä poikkeustilanteessa jakaa hakemuksesta 50 ylimääräistä 2000 euron 
suuruista työskentelyapurahaa kuvajournalisteille. TOP-Säätiö avasi ylimääräisen 100.000 
euron haun 1.4. alkaen taiteen ammattilaisille.  Finnfotolta aukesi 19.3. haettavaksi 100 
kappaletta 1400 euron apurahoja valokuvaajille. Jokes avasi 16.3. haettavaksi 30 
kappaletta 5800 euron projektiapurahaa freelancer-journalisteille. Lisäksi moni muukin 
säätiö on valmistelemassa ylimääräisiä hakuja. 

2. Koronaviruksen vaikutukset Aspicoressa

Toistaiseksi koronaviruksen leviäminen ei ole vaikeuttanut yrityksemme 
toimintaa erityisesti. Pyrimme omalta osaltamme suojaamaan henkilöstömme ja 
asiakkaittemme terveyttä ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä muuttamalla 
toimitatapojamme. Näillä muutoksilla haluamme taata normaalin korkeatasoisen 
palvelumme saatavuuden. Olemme käytännössä sulkeneet toimistomme ja 
työskentelemme kotitoimistoilta. Pyrimme järjestämään kaikki tapaamiset etätapaamisina, 
kunnes pandemia on saatu hallintaan. Olemme myös huomanneet asiakkaiden 
yhteydenottojen lisääntymisen, kun asiakkailla on ollut kasvava tarve hoitaa asioita 
sähköisesti järjestelmien avulla. 

Muutimme uusiin tiloihin Espoon Gräsantulliin lokakuussa, kun aikaisemmat tilat olivat 
käyneet ahtaaksi.

Niittykummun metrolta on noin kilometrin matka ja myös Matinkylän metroasema on 
melko lähellä. Väkemme oli iloinen uudesta toimistostamme, ei vähiten erinomaisen 
henkilöstöravintolan takia, joka tosin nyt on ollut kiinni jo jonkin aikaa.



Toinen muutto tapahtuikin maaliskuussa suuntana kotitoimistot.

4. Apurahajärjestelmän versio 4 saa kiitosta asiakkailta

Apurahajärjestelmän versio 4 on ollut asiakkaillemme mieluista tuttavuus. 

Erilaisten asiakkaiden tarpeet pystytään hyvin täyttämään ilman aikaa vievää ohjelmointia.
Versio 4 on käytössä jo ainakin 25:ssä suomalaisessa säätiössä. Aspicoren 
aikaisempia apurahaversiota käyttäneille uusi versio tuntuu heti tutulta ja myös 
aikaisempaa viimeistellymmältä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön kanssa keskusteltiin jo silloin, kun Aspicore toi 

ensimmäisen apurahajärjestelmäversion markkinoille. Vuonna 2019 säätiö halusi siirtyä 
GDPR-vaatimukset hyvin täyttävään järjestelmään ja tutustui Aspicoren uudistuneeseen 
järjestelmään.

"Säätiön hakijamäärät ovat pysyneet resursseihin nähden suurina (300–400 
hakemusta/vuosi). Hakijoiden on ollut helppo lähestyä KAKS:tä ja se on ollut toivottu 
yhteistyökumppani. Säätiön henkilöstöresursseja ei ole lisätty ja sen toiminta on paljon 
muutakin kuin hakemushallinnointia.

Aspicore Apurahajärjestelmä 4 antaa mahdollisuuden persoonalliseen, helppokäyttöiseen 
ja luotettavaan kokemukseen niin apurahan hakijalle kuin hakemusten käsittelijöille ja 
päättäjille. Kunnallisalan kehittämissäätiössä on pidetty erityisen hyvänä sitä, että 
Aspicoren järjestelmä ja yrityksen ammattitaitoinen ja innovatiivinen henkilökunta antavat 
uuden mahdollisuuden kehittää säätiön toimintaa", kertoo säätiön tutkimusasiamies Veli 
Pelkonen.



Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä 

apurahoin tukeva yhdistys, joka vietti maaliskuussa 100-vuotisjuhlaansa. Suomalainen 
Konkordia-liitto siirtyi vuoden 2020 haussa sähköiseen apurahajärjestelmään. Näin 
Konkordia-liiton hallituksen jäsen Paula Leskinen tiivistää kokemuksensa:

"Järjestelmän suunnittelu ja kehittäminen käynnistyi edellisenä vuonna ja sujui hyvin. 
Sähköpostiviestinnän lisäksi kokoonnuimme Aspicoren edustajan kanssa useasti 
kasvokkain keskustelemaan toiveistamme ja tarpeistamme järjestelmään liittyen.

Suomalainen Konkordia-liitto jakaa tiede- ja matka-apurahojen lisäksi apurahoja myös 
ammatillista tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Hakujärjestelmän käyttöönotto 
tammikuussa sujui erittäin jouhevasti ja täysin kommelluksitta. Liiton hakemusmäärät 
säilyivät ensimmäisessä sähköisessä haussa ennallaan, mutta hakuneuvonnan tarve 
väheni selvästi.

Järjestelmä on intuitiivinen käyttää ja hakijat vaikuttavat löytävän hakemuksen tekoon 
liittyvät ohjeet helpommin kuin aikaisemmin. Järjestelmä on ollut myös arvioitsijan 
näkökulmasta helppokäyttöinen ja hyvä ja käyttäjätukea saa pulmatilanteissa aina 
ripeästi. Olemme olleet hakujärjestelmään erittäin tyytyväisiä."

Olvi-säätiö on käyttänyt Aspicoren järjestelmää vuodesta 2014 lähtien ja päätti siirtyä 

versioon 4 sen tarjoaman tehokkuuden ja joustavuuden ansiosta. Vanhan järjestelmän 
hakemukset päätettiin konvertoida uuteen järjestelmään. Siirtoa varten tehtiin 
konvertointisuunnitelma, jotta haluttujen tietojen säilyminen pystyttiin varmistamaan. 
Käytöönoton yhteydessä muokattiin myös apurahajärjestelmän graafista ilmettä säätiön 
toiveen mukaiseksi. Uudistunut järjestelmä avautui hakijoille 1.1.2020.

5. Aspicore Hallitusportaali vauhdissa

Koronaviruksen takia säätiöiden asioiden käsittely on muuttunut haasteelliseksi, koska 
tavallisia kokouksia ei voi enää järjestää. Ratkaisun pulmaan tuovat Aspicore 
Apurahajärjestelmä ja Aspicore Hallitusportaali, kun kokoukset voidaan pitää virtuaalisesti.

Aspicore Hallitusportaali on kehitetty erityisesti säätiöiden tarpeita silmällä pitäen. Se tuo 
helpotusta esityslistojen, kokouspöytäkirjojen ja muun kokousmateriaalin jakeluun 



hallituksen jäsenille, huomioiden GDPR:n vaatimukset henkilötietojen turvallisesta 
käsittelystä. Pöytäkirjat voidaan allekirjoittaa sähköisesti, jolloin allekirjoitusten keruu 
onnistuu automatisoidusti ja säästää aikaa. Käyttöönotto on vaivatonta ja hallitusportaalin 
käyttö yhdessä apurahajärjestelmän kanssa on sujuvaa. Hallituksen jäsen pääsee 
kertakirjautumista hyödyntämällä apurahajärjestelmään suoraan hallitusportaalista.

Kysy käyttöönoton erikoistarjousta soittamalla Juha Tannerille. Aspicore 
Hallitusportaali saadaan säätiölle pystyyn tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

6. Hanketietovarantoon siirtyy pian tietoa

Hanketietovaranto on osa Tutkimustietovarantoa, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön 
ylläpitämä palvelu. Tutkimustietovaranto kokoaa eri lähteistä julkaisujen, 
tutkimusaineistojen, tutkijoiden ja hankkeiden tietoja sekä välittää niitä tieteen kentän 
toimijoiden käytettäväksi.

Hanketietovarantoon kerätään tietoja rahoituspäätöksistä yksityisiltä ja julkisilta 
tutkimusrahoittajilta. Tietoihin kuuluu mm. rahoitettu henkilö tai organisaatio, myönnetty 
summa, hankkeen nimi ja kuvaus sekä rahoittajan ja rahoitushaun tiedot.

Aspicore on ollut mukana hanketietovarannon suunnittelussa ja pilotoinnissa, ja nyt 
Aspicoren apurahajärjestelmä 4:ään on valmistunut oma rajapinta, jonka avulla tiedot 
saadaan sähköisesti siirtymään hanketietovarantoon. Rajapinta voidaan tuoda myös 
osaksi Aspicoren vanhempia apurahajärjestelmiä. Rajapinnan saaminen käyttöön vaatii 
sopimuksen säätiön ja OKM:n kanssa, sekä lisäyksiä apurahajärjestelmän 
tietosuojaselosteeseen. 

Ensimmäisten joukossa tietoa ollaan siirtämässä Koneen Säätiön, Maj ja Tor Nesslingin 
Säätiön, KAUTE-säätiön sekä Helsingin Sanomain Säätiön apurahajärjestelmistä.

Jos tietovaranto kiinnostaa, niin ota yhteyttä.



7. Apurahajärjestelmän koulutuspäivä siirtyy syksyyn

Edellisen kerran järjestimme apurahajärjestelmän koulutuspäivän viime lokakuussa hotelli 
Clarionissa Jätkäsaaressa. Silloin osallistujia oli kaksikymmentä, mikä taitaa olla suurin 
osanottajamäärä koulutuksissamme.

Tarkoitus oli järjestää koulutuspäivä jo toukokuussa, mutta joudumme tilanteesta johtuen 
siirtämään ajankohdan syksyyn. Päätimme avata ilmoittautumisen jo nyt ja tarjota 100 
euron early bird alennuksen ilmoittautumisiin. Ilmoittauminen ei ole sitova, mutta 
alennuksen saamiseksi ilmoittautuminen tulee tehdä 31.5.2020 mennessä.

Toistaiseksi järjestämme tarvittaessa lyhyempiä etäkoulutuksia asiakaskohtaisesti 
räätälöitynä. Jos tuntuu, että koulutukseen olisi tarvetta, ota yhteyttä Juha Tanneriin.
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