
Koronaerityisavustus
Taide- ja kulttuurialan yhteisöille, toimijoille ja tapahtumille

sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

koronasta elpymiseen



Yleistä avustuksen hakemisesta

Hakuaika ja päätökset

• 20.9.2021 – 8.10.2021 klo 16:00. Päätökset Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 23.11.2021.

Hakukelpoiset yhteisöt

• Helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt yhteisöt.

Ketkä

• Ammattimaisesti toimivat taide- ja kulttuuriyhteisöt, toimijat ja tapahtumat, joiden toiminta ja tulot 

ovat loppuneet tai vähentyneet pandemian vuoksi. Painotuksena valtionosuusjärjestelmän 

ulkopuoliset yhteisöt.

• Taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset, joilla on voimassa oleva asianmukainen 

perusopetussuunnitelma. Painotuksena koronasta eniten kärsineet taiteenalat.

Mitä

• Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 2,12 miljoonaa euroa.

• Tavoitteena on tukea alan käynnistymistä ja turvata moninaista ekosysteemiä.

Milloin

• Avustusta haetaan vuodelle 2021 ja sen käyttöaika on vuoden 2022 loppuun saakka.
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Mihin avustusta voi hakea

Kulttuuri- ja taidealan yhteisöt, toimijat ja tapahtumat

• Työllisyyttä ja toimijoiden hyvinvointia edistävät hankkeet.

Mitä arvioidaan

• Hakijan ammattimaisuus ja tehtävä kulttuurin kentällä.

• Hakijan suunnitelma tuen käytöstä ja hankkeen hyvinvointi- ja työllisyysvaikutukset.

• Hankkeen toteuttamiskelpoisuus.

• Hakijan lisäavustuksen tarve.

Taiteen perusopetus

• Esittävien taiteiden opetuksen tuottamista ja palveluntuottajien hyvinvointia edistävät hankkeet 

erityistarpeiden kaupunginosissa.

Mitä arvioidaan

• Hakijan ammattimaisuus.

• Hakijan suunnitelma tuen käytöstä ja hankkeen vaikutukset esittävien taiteiden opetuksen 

tuottamiseen ja palveluntuottajien hyvinvoinnin edistämiseen erityistarpeiden kaupunginosissa.

• Hakijan lisäavustuksen tarve.
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Hakuohjeita

Valmistautuminen

• Tutustu avustuksen hakemisen ja liitteiden toimittamisen tarkempiin ohjeisiin huolellisesti etukäteen 

kulttuurin avustusten verkkosivuilta koronaeritysavustuksen hakuilmoituksesta ja -ohjeista.

Avustuksen hakeminen

• Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa kulttuurin ja vapaa-ajan koronaerityisavustus –

lomakkeella. Huom. Lähettämisen jälkeen lomake näkyy asiointikansiossa Harrastushaku nimellä.

• Sähköisen asioimisen ja hakemuksen täyttämisen edellytys on vahva tunnistus suomi.fi palvelussa, 

jossa henkilöllä täytyy olla voimassa puolesta asioimisen valtuus tai henkilöllä on rekistereissä 

nimenkirjoitusoikeus yksin.

Liitteet

• Koronaerityisavustushakemuksen liite.

• Pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio.

• Edellisen tilikauden vahvistettu tuloslaskelma ja tase tai kirjanpitolain mukaisesti laadittu kirjanpito.

• Haetun avustuksen käyttösuunnitelma.

• Haetun avustuksen budjetti.
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https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/hakuilmoitus-koronaerityisavustus-syksylla-2021
https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/avustus/kuvaHarrastus/?new=1


Käyttösuunnitelma ja budjetti

Käyttösuunnitelma: taide- ja kulttuurialan yhteisöjen, toimijoiden ja tapahtumien hankkeet

• Enimmäispituus on yksi sivu.

• Kuvaile, miten yhteisönne aikoo käyttää avustuksen.

• Vastaa kysymyksiin: mitä, missä, milloin ja kenelle?

• Millaisia hyvinvointi- ja työllisyysvaikutuksia hankkeella on?

Käyttösuunnitelma: taiteen perusopetusta tuottavien oppilaitosten hankkeet

• Enimmäispituus on yksi sivu.

• Kuvaile, miten yhteisönne aikoo käyttää avustuksen.

• Vastaa kysymyksiin: mitä, missä, milloin ja kenelle?

• Millaisia hyvinvointi- ja työllisyysvaikutuksia hankkeella on?

• Kuinka montaa lasta toteutettavan hankkeen toiminta koskee?

• Millä alueella hanke pääasiallisesti tapahtuu Helsingissä?

Budjetti

• Käytä valmista budjettipohjaa, jonka voit ladata kulttuurin avustusten verkkosivuilta 

koronaeritysavustuksen hakuilmoituksesta ja -ohjeista.
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Koronaerityisavustushakemuksen liite
Missä

• Sähköisen asioinnin Lisätiedot -sivulla on linkki koronaerityisavustushakemuksen liitteeseen.

• Täytä yhteisöäsi koskeva pakollinen liite.

Taide- ja kulttuurialan yhteisöt ja tapahtumat –liite

• Tiivistelmät yhteisönne toiminnan tarkoituksesta ja tehtävästä kulttuurin kentällä.

• Koronan vaikutukset toimintaan ja talouteen.

• Muut koronaan liittyvät avustukset 2020-2021.

• Tiivistelmät hankkeen käyttösuunnitelmasta ja hankkeen hyvinvointi- ja työllisyysvaikutuksista.

• Voit tutustua kaikkiin kysymyksiin ennakkoon.

Taiteen perusopetuksen –liite

• Koronan vaikutukset toimintaan ja talouteen.

• Muut koronaan liittyvät avustukset 2020-2021.

• Tiivistelmät käyttösuunnitelmasta ja hankkeen hyvinvointi- ja työllisyysvaikutuksista.

• Kuinka montaa lasta hanke koskee ja millä alueella hanke pääasiallisesti tapahtuu.

• Voit tutustua kaikkiin kysymyksiin ennakkoon.

Täytettävä liite avautuu omalle välilehdelleen. Täytäthän liitteen kaikki kohdat huolellisesti. Liitteen 

lähettämisen jälkeen et voi palata siihen muuttamaan tai täydentämään vastauksiasi.
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https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/taide%20ja%20kulttuurialan%20yhteisot%20ja%20tapahtumat%20liite.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/taiteen%20perusopetuksen%20liite.pdf


Lisätiedot
Annamme lisätietoa tästä koronaerityisavustuksesta ja vastaamme kysymyksiisi:

ma 27.9.2021 klo 13-16 ja ma 4.10.2021 klo 15-17

• Tiina Laukkanen, tiina.laukkanen@hel.fi, p. 040 176 9173

• Nina Gran, nina.gran@hel.fi, p. 050 552 1199

• Marjaana Jaranne, marjaana.jaranne@hel.fi, p. 040 652 8128

• Veikko Kunnas, veikko.kunnas@hel.fi, p. 040 334 1204

• Salla Mistola, salla.mistola@hel.fi, p. 040 516 3174

Kysytyimmät kysymykset

• Q & A –osio julkaistaan tällä verkkosivulla pe 24.9. mennessä.

Hakuilmoitus ja –ohjeet:

Suomeksi: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-

avustukset/hakuilmoitus-koronaerityisavustus-syksylla-2021

På svenska: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-

kultur/ansokningsannons-specialunderstod-for-corona-2021

In english: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/en/grants/cultural-subsidies/cal-for-

applications-special-coronavirus-grant-fall-2021
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Lopuksi....

Ethän jätä hakemista viimeiseen 
hakupäivään, jotta sähköinen 
asiointipalvelu ei ylikuormitu.

Kiitos!
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