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LASKENNALLINEN ARVIO AVUSTUSTARPEESTA
// Erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen

Lähtökohta:

-Vähentynyt omien tulojen osuus merkitsee suurempaa painetta kasvattaa julkista avustusta.
-Uusien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloihin sopiviksi aiheuttaa lisäkustannuksia ja edellyttää lisätuloja.
-Laskelma on konservatiivinen arvio perustuen olemassa olevaan tietoon rajatusta joukosta toimijoita.

Laskentaperuste Kokonaissumma €
Toiminta-avustusta saaneiden toimijoiden, joilla min. 50% omarahoitusosuus, vuoden omat tulot 20 838 370

Vuoden 2018 tilinpäätöksen tiedot
Mukana pelkät omat tulot, kaikki avustukset vähennetty

Omista tuloista on vähennetty kahden kk keskimääräinen osuus (01-02/2020) 17 447 540
 ja lisätty kustannusindeksi
Arvio toiminta-avustusta saavien toimijoiden omien tulojen menetyksistä 9 596 147

(maalis-toukokuu -90%, kesä-joulukuu -40%)
Projektiavustuksien saajien lisärahoitustarve 9 946 147

Avustuksen saajille lähetetty kysely heinäkuussa 2020
Puolet saaneista vastanneet, dataa kerätään edelleen
Arvio 350 000 €

Erityisavustus kohdistuu vain osaan avustustarpeesta (laskennallinen esimerkki: 40% tulonmenetyksistä) 3 978 459
Avustus on harkinnanvaraista ja pohjautuu kulttuuri- ja kirjastojaoston päättämiin kriteereihin.
Ei vielä huomioitu valtion korona-avustuksia, koska feastivaali- ja tapahtumatukipäätökset tekemättä.

Lisätaustatieto: Valtion korona-avustukset_kaikille_Helsingin taide- ja kulttuuriavustuksen saajille per 07/2020 2 784 459
Vähennys 1 194 000 €

-Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustusten saajien (ja hakijoiden) tarkastelu (Ei kuitenkaan vos-toimijoita, ei taiteen
perusopetusta, ei kulttuurin laitosavustusten piirissä olevia)
-Toimijat käynnistävät syksyllä 2020 toimintaansa koronapandemian aiheuttaman vaikean taloudellisen tilanteen pohjalta ja
epävarmassa toimintaympäristössä.

-Muiden avustusten taso on useilla toimijoilla säilynyt entisellään koronatilanteessa, mutta erityisesti omien tulojen määrä vähenee.
Pienillä ja keskisuurilla toimijoilla omat tulot ovat yleensä suurin osa tuloja.

-Avustustarvetta tarkastellaan yhteisöjen omien tulojen näkökulmasta, eli vertaamalla toimintavuosien 2018 todennettua ja 2020
potentiaalista tulotasoa toisiinsa.
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Huomiot:

-Korona-pandemian vaikutukset ovat suurempia toimijoilla, joiden omat tulot ovat yli 50 % (lähde: toimialan koronaselvitys).
-Valtion tuet festivaaleille selviävät myöhemmin syksyllä.

-THL:n ohjeistus yleisötilaisuuksien järjestämiseen velvoittaa turvavälien noudattamista, mikä käytännössä rajaa
katsoja/osallistuja/kävijämääriä ainakin n. 40% pienemmiksi. Tämä ilmeni haastetteluselvityksessä kesäkuussa 2020.

-Taiteen perusopetuksen toimijoiden tulonmenetykset suurempia, laskelmassa ei ole mukana näitä toimijoita (laskelma sisältää
valtionosuuden ulkopuoliset).

-Tulot koostuvat valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisten kaupungilta toiminta-avustusta saavien yhteisöjen omista tuloista (ei
avustuksia).

-Avustuksen saajien toimintavolyymit ja tulonmenetyksien määrät vaihtelevat, näin ollen myös avustuksen tarve ja se millaisella
avustussummalla on merkittävää vaikuttavuutta.

-Laskentaperusteena on käytetty vuoden 2018 tilinpäätöksen tietoja eli uusimpia kattavasti saatavilla olevia tietoja. Laskentaperuste
on vuoden 2018 keskimääräinen tulo vuodessa.  (Toiminta-avustusta haettaessa kaupungille toimitetaan edellisen vuoden tilinpäätös).

-Oletuksena on, että toimijoiden tulot ovat vuonna 2020 maaliskuusta toukokuuhun 90 % normaalituloa pienemmät ja kesäkuusta
joulukuuhun yleisö/osallistuja- ja turvallisuusvelvoitteiden ja -suositusten takia 40 % pienemmät.


