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Avustamista ohjaavat 
periaatteet ja linjaukset
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Palvelustrategia - kulttuuripalvelukokonaisuus 
avustaa (päätetty 21.12.2021)

• Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan palvelustrategian mukaan kulttuurin avustustoiminnan 

tavoitteena on edistää helsinkiläisten mahdollisuuksia kohdata, kokea, osallistua ja 

toteuttaa taidetta ja kulttuuria. Tätä tavoitetta toteutetaan tukemalla:

• taiteen ja kulttuurin yhdenvertaista saavutettavuutta

• helsinkiläisten yhteyttä taiteeseen läpi elämän

• taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä

• taiteen ja kulttuurin monimuotoisuutta ja monipuolista tarjontaa

• kaupunkilaislähtöistä taide- ja kulttuuritoimintaa

• Toimintaa ohjaa ymmärrys taiteen ja kulttuurin merkityksestä kaupunkilaisten hyvään 

elämään sekä kaupungin ja kaupunginosien veto- ja elinvoimaan. Kaupungissa tarjolla 

olevia palveluita arvioidaan kokonaisuutena ja näiden saatavuutta sekä moninaisuutta 

tasapainotetaan avustuksin.
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Palvelustrategia - kulttuuripalvelukokonaisuus 
avustaa (päätetty 21.12.2021)

• Erona muihin toimialan avustuksiin (liikunta ja nuoriso), taide- ja kulttuuriavustamisessa korostuu 

ammattimaisen toiminnan tukeminen. Avustettava taiteen ja kulttuurin kenttä:

• Taidelaitokset

• Taiteen vapaa kenttä

• Ammattitaiteilijat ja työryhmät

• (pois lukien henkilökohtaiset taiteilija-avustukset)

• Kanslian viestintäosasto vastaa pääosin vastikkeellisista tapahtumien yhteistyökumppanuuksista.

Lisäksi kulttuurin avustustoimintaa ohjaavat kaupunkistrategia ja kaupungin yleiset 

avustusperiaatteet.
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• Kulttuuriset yhdistykset

• Omaehtoinen kaupunkikulttuuri

• Festivaalit

• Taiteen perusopetus

• Tuotantotilat ja -alustat



Helsingin kaupungin 
yleiset avustusperiaatteet (Khs 28.10.2019)
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Ohjetta sovelletaan kaikkiin Helsingin kaupungin myöntämiin avustuksiin, jotka julistetaan 

erikseen haettavaksi tai jotka myönnetään hakemuksen perusteella.

Nostoja:
• Avustuksen myöntämisessä arvioidaan aiheutuuko siitä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä 

vaikutuksia.

• Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääosin helsinkiläisiin.

• Avustusta myönnettäessä merkitystä annetaan soveltuvin osin avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, 

laajuuteen ja tuloksiin, palvelujen laatuun sekä yhteisön asiantuntemukseen, hakijan omaan rahoitusosuuteen, 

asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien 

avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

• Käyttöomaisuuden hankintaa ei rahoiteta avustuksella, elleivät tarkoituksenmukaisuussyyt edellytä kaupungin 

osuuden suorittamista avustuksena.

• Avustuksen saaja ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustusta varainhankinnan tai liike-

ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

• Avustuksia ei myönnetä kaupunkikonsernin ulkopuoliseen toimintaan, jota kaupunki hankkii ostopalveluna.

• Avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustuksiin varatusta 

määrärahasta.



Valmistelu ja päätöksenteko

• Avustukset valmistellaan kulttuurin edistämisen palvelussa. 

Avustusperiaatteista päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 

kulttuuri- ja kirjastojaosto.

• Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää 

kaikista yli 5000 euron avustuksista.

• Kulttuurin edistämisen päällikkö päättää sellaisista hakemuksista, joiden 

hakemussumma on korkeintaan 7500 euroa ja myönnettävä 

avustussumma korkeintaan 5000 euroa.
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Avustuslajit 



Avustuslajit ovat 1.6.2022 alkaen

Avustuslajit ovat:

• taide- ja kulttuuriavustukset, joita ovat a) toiminta-avustukset ja b) 
projektiavustukset

• taiteen perusopetuksen avustukset
• kehittämisavustukset
• kulttuurin laitosavustukset (ei vapaasti haettavissa)

• Nelivuotiskaudella 2023–2026 toiminta-avustuksia voidaan myöntää 
monivuotisina helsinkiläisille rekisteröityneille esittävän taiteen ja musiikin 
valtionosuusjärjestelmän piirissä oleville taide- ja kulttuuriyhteisöille.

• Erillishauista ja niitä koskevista ehdoista ja arviointiperusteista päätetään 

erikseen hakukohtaisesti.
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Yhteiset arviointiperusteet

Yhteiset arviointiperusteet koskevat pysyviä avoimesti haettavissa olevia avustuslajeja:

• taide- ja kulttuuriavustukset, joita ovat a) toiminta-avustukset ja b) projektiavustukset

• taiteen perusopetuksen avustukset

• Kehittämisavustukset

Arviointiperusteet ovat:

• Taiteelliset lähtökohdat ja sisällöt

• Toiminnalliset lähtökohdat ja toteutus

• Monimuotoisuus, saavutettavuus ja osallisuus

• Lisätietoja siitä, mitä näiden osalta arvioidaan löytyy kulttuurin avustussivuilta 
(www.hel.fi/kulttuurinavustukset)

• Kaikkien arviointiperusteiden ei tarvitse täyttyä, jotta avustusta voidaan myöntää, mutta avustamista ja 
avustustasoa arvioidaan suhteessa perusteisiin.

• Yksittäisen hakemuksen arvioinnin lisäksi hakemuksia vertaillaan keskenään ja kokonaisarvioinnissa 
huomioidaan mm. käytettävissä olevat määrärahat.
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Taide- ja kulttuuriavustukset (toiminta- ja 

projektiavustukset)
Avustusta voidaan myöntää Helsingissä tapahtuvaan yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. 

Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen 

äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen.
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Seuraavien katsotaan rajautuvan tämän ulkopuolelle, joten 

avustuksia ei myönnetä näihin:

• pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan 

toimintaan

• suljettuihin tilaisuuksiin (erityiskohderyhmien kohdalla 

voidaan tukea myös vain rajatulle joukolle avointa 

toimintaa).

• tallenteisiin tai julkaisuihin, kuten kirjoihin, levyihin, 

elokuvatuotantoihin, peleihin, opinnäytetöihin yms.

• mediajulkaisutoimintaan, kuten lehti-, tv- tai 

radiotoimintaan, nettisivuihin, some-kanaviin yms.

Avustuksia ei myöskään myönnetä:

• uskonnollisiin tai puoluepoliittisiin 

tilaisuuksiin

• esitelmiin, luentoihin tai seminaareihin

• aikuisten harrastus- ja kerhotoimintaan

• opintotoimintaan tai kursseihin ja leireihin

• kilpailutoimintaan

• yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai 

näyttelyihin

Avustuksella tuetaan ensisijassa näiden periaatteiden mukaista toimintaa, mutta muunkinlainen toiminta 

voidaan huomioida täydentävänä toimintamuotona.



Taide- ja kulttuuriavustukset - Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusten ehdot:

• Helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, joiden toiminta on jatkunut rekisteröityneenä 
vähintään yhden tilivuoden. 

• Koko vuoden toimintaan. 
• Avustettavan taide- ja kulttuuritoiminnan tulee muodostaa keskeinen osa hakijan koko 

toiminnasta tai olla selkeästi eroteltavissa tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta ja 
talousarviosta. 

• Avustusta haetaan erikseen ilmoitettavien hakuaikojen mukaisesti seuraavalle vuodelle.  
• Toiminta-avustuksia voidaan myöntää myös monivuotisina erikseen päätettävien 

periaatteiden mukaisesti. Nelivuotiskaudella 2023–2026 monivuotisia toiminta-
avustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröityneille valtionosuusjärjestelmän 
piirissä oleville taide- ja kulttuuriyhteisöille. 

HUOM! Kaikille vuoden 2023 toiminta-avustuksille yksi yhteinen hakuaika 31.8.2022. 
Päätös joulukuussa 2022.
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Taide- ja kulttuuriavustukset: Projektiavustukset

Projektiavustusten ehdot:

• Rekisteröityneille toimijoille, rekisteröitymättömille työryhmille ja yksityishenkilöille. 

• Projektitoimintaan. 

• Avustusta haetaan jatkuvassa haussa pääasiassa kuluvalle vuodelle. Hakijan on kuitenkin syytä 

huomioida käsittelyaikataulut.
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Taiteen perusopetuksen avustukset

• Oppilaitoksille, joilla on hyväksytty opetussuunnitelma, ja jotka Helsingin kaupunki on hyväksynyt 

taiteen perusopetuksen toimijoiksi.

• Koko vuoden Helsingissä järjestettävään taiteen perusopetustoimintaan.

• Taiteen perusopetuksen avustuksia ei myönnetä monivuotisina.

• Taiteen perusopetuksen avustuksia on mahdollista hakea kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. 

Hakemukset vuoden 2023 toimintaan tulee toimittaa torstaina 29.9.2022 klo 16 mennessä ja ne 

käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa marraskuussa 2022.

• Taiteen perusopetuksen kehittämishankkeille myönnetään avustuksia 1-3 vuotisina vuosille 2023–

25. Hakuun varataan 300 000 euron vuosittainen määräraha. Hankehaku suunnataan 

helsinkiläisille taiteen perusopetuksen valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisille toimijoille.

• Kehittämisavustusten piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta aina kerran 

vuodessa seuraavalle vuodelle. Haku avataan kesäkuussa 2022 ja haku päättyy torstaina 

29.9.2022 klo 16.

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

avustukset/taiteen-perusopetuksen-avustus ja Nina Gran (nina.gran@hel.fi).
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Kehittämisavustukset

• Helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, jotka eivät ole esittävän taiteen tai musiikin 

valtionosuusjärjestelmän piirissä.

• Kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat vähintään yhteen seuraavista:

• vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen (esimerkiksi silloin, kun vastaava toiminta 

puuttuu kaupungista)

• hankkeisiin, jotka hyödyttävät taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin

• hankkeisiin, jotka tukevat kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

• Avustettavaa toimintaa ovat esim. yhteistyöverkostot, kokeilut ja uudet työskentelytavat (esim. uudenlaiset 

toimintamallit, konseptit, uudenlaiset tilaratkaisut), hankkeet, joilla tavoitellaan kulttuurista ja taiteellista 

uudistumista ja kehittämistä. Avustusta voivat saada myös osaamisen kehittämisen hankkeet. 

• Avustusta haetaan pääsääntöisesti hakuaikojen mukaisesti seuraavalle vuodelle. Avustus voidaan myöntää 

1–3-vuotisena. Monivuotiset avustukset vahvistetaan hakemuksesta vuosittain.

• Kehittämisavustuksia voidaan myöntää myös erikseen päätettävien erillishakujen mukaisesti. Tällaisia 

hakuja ovat mm. Helsingin mallin erillishaku.
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Hakuaikataulut vuoden 2022 
projektiavustuksille

Syksyn 2022 valmistelu- ja päätösaikataulu vuoden 2022 projektiavustuksille:

• ke 17.8.2022 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja 

kirjastojaoston kokouksessa ti 27.9.2022

• ke 21.9.2022 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja 

kirjastojaoston kokouksessa ti 8.11.2022

• ke 26.10.2022 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja 

kirjastojaoston kokouksessa to 8.12.2022. HUOM! Vuoden viimeinen kokous.

Viranhaltijapäätösten aikataulu noudattaa pääsääntöisesti kulttuuri- ja kirjastojaoston 

kokousaikoja. Viranhaltijapäätöksinä myönnetään avustuksia, joiden hakemussumma on 

korkeintaan 7500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5000 euroa.
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Hakuaikataulut vuoden 2023 avustuksille

Ke 31.8.2022 klo 16

• Toiminta-avustukset vuodelle 2023

• Monivuotiset toiminta-avustukset 2023–2026

• Kehittämisavustukset vuodelle 2023, sekä uudet että jatkohakemukset

• Helsingin mallin jatkohakemukset vuodelle 2023

To 29.9.2022 klo 16

• Taiteen perusopetuksen avustukset 2023 ja Taiteen perusopetuksen 

kehittämisavustukset 2023–2025

• Vuoden 2023 kolmen ensimmäisen kuukauden hankkeille on myös mahdollista hakea 

projektiavustusta jo 31.8.2022 klo 16 mennessä, jos haluaa päätöksen vielä vuoden 

2022 aikana. Muutoin projektiavustuksia vuoden 2023 hankkeille haetaan jatkuvassa 

haussa vuonna 2023 toteutuvan valmistelu- ja päätösaikataulun mukaisesti.
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Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kaupungin sähköisessä asioinnissa. Tarkemmat ohjeet ja linkit 

hakemukseen löytyvät www.hel.fi/kulttuurinavustukset

Ohjeita teknisiin ongelmatilanteisiin:

• Voit kokeilla sammuttaa selaimen ja sitten kokeilla uudestaan.

• Voit kokeilla eri selaimia.

• Hakemus on syytä täyttää järjestyksessä, varsinkin alkupäässä. Valinnat vaikuttavat 

siihen, mitä kysymyksiä hakemukselle latautuu.

• Hakemuksen on aina syytä antaa latautua rauhassa, eikä klikkailla lautauksen aikana.

• Tekstivastauksissa isojen tekstimäärien liittäminen voi pistää järjestelmän sekaisin.

• Liitteet tulisi liittää vasta kun on lähettämässä hakemusta, ei vielä luonnokseen.

• Jos hakemus tuntuu menneen solmuun, voi olla syytä aloittaa uusi hakemus, eikä 

taistella solmuun menneen kanssa.

• Suosittelemme, että kirjoitat vastaukset etukäteen esim. Word-tiedostoksi ja kopiot 

valmiit vastaukset sen jälkeen vastauslomakkeelle.
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Lisätietoja

• Tarkemmat tiedot avustuksista ja hakemisesta www.hel.fi/kulttuurinavustukset

• Avustusvalmistelijoiden yhteystiedot löytyvät samoilta sivuilta!

• Huom! Tulevista infotilaisuuksista ilmoitetaan nettisivuilla, suunnitteilla myös 

kumppanuuskirje kulttuuritoimijoille!

1812.8.2022

http://www.hel.fi/kulttuurinavustukset


Kiitos!

Aikaa keskusteluille

avustusvalmistelijoiden kanssa.

19


