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Tilaisuuden aikataulu 

15:00 yleisesti avustuksista 

15:45 aikaa kysymyksille ja tauko 

16:00 siirtyminen pienempiin ryhmiin 

17:00 tilaisuus päättyy 

Etukäteen toimitettujen kutsulinkkien kautta jakautuminen alaryhmiin. 

• Teatteri, tanssi, sirkus ja muu esittävä taide. 

• Kirjallisuus, lastenkulttuuri ja visuaaliset taiteet 

• Musiikki, elokuva, tapahtumat ja kaupunkikulttuuri. 

Mikäli haluat vielä vaihtaa alaryhmää, linkit lisätään myös chatiin. 
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Voit esittää 

kysymyksiä 

chatissa läpi 

tilaisuuden! 



Avustusasiantuntijat
Veikko Kunnas, palvelun päällikkö, (09) 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi

Nina Gran, erityissuunnittelija, (09) 310 37006, nina.gran@hel.fi

Taiteen perusopetus, kulttuurikasvatus, lastenkulttuuri, kirjallisuus ja sanataide, ruotsinkielinen kulttuuritoiminta

Marjaana Jaranne, suunnittelija, (09) 310 21502, marjaana.jaranne@hel.fi

Kuvataide, valokuva, muotoilu, katutaide ja katutanssi, Harakan saari, Kalasataman ympäristötaidehankkeet

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, (09) 310 32204, sara.kuusi@hel.fi

Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi, Helsingin malli

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

Sirkus, teatteri, esittävä taide

Sampo Laurikainen, suunnittelija, (09) 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi

Musiikki, kaupunkikulttuuri, taide- ja kulttuuripalkinnot, osallistavan budjetoinnin (OSBU) hankkeet

Salla Mistola, erityissuunnittelija, (09) 310 35771, salla.mistola@hel.fi

Tanssi, teatteri, esittävä taide, monivuotiset ja vähintään 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustukset, kehittämisavustukset

Jenni Peisa, erityissuunnittelija, (09) 310 20455, jenni.peisa@hel.fi

Elokuva ja media, monikulttuurisuus, tapahtumat, festivaalit, Alppipuiston avustukset, kehittämisavustukset

Ari Tolvanen, suunnittelija, (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi

Kaupunginosatapahtumat, kaupunkikulttuuri, aluetyö, Helsingin malli, museot, osallistavan budjetoinnin (OSBU) koordinointi
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Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan taide- ja 
kulttuuriavustukset 



AVUSTUKSET – MIKSI?
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisen avustusperiaatteet (KUVA ltk 14.12.2021).

Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia. 

Avustukset edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksin edistetään YK:n Agenda 

2030:n tavoitteita. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla: 

• Vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa

• Vahvistetaan helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta

• Tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa

• Parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään

• Edistetään ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa
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Kulttuuripalvelukokonaisuus avustaa (KUVA ltk 
21.12.2021, osana palvelustrategiaa)
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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.

• Erona muihin toimialan avustuksiin, taide- ja kulttuuriavustamisessa korostuu ammattimaisen toiminnan 

tukeminen. Avustettava taiteen ja kulttuurin kenttä:
• Taidelaitokset

• Taiteen vapaa kenttä

• Ammattitaiteilijat ja työryhmät

• (pois lukien henkilökohtaiset taiteilija-avustukset)

• Kulttuuriset yhdistykset

• Omaehtoinen kaupunkikulttuuri

• Festivaalit

• Taiteen perusopetus

• Tuotantotilat ja -alustat
Kanslian viestintäosasto 

vastaa pääosin 

vastikkeellisista 

tapahtumien 

yhteistyökumppanuuksista.



AVUSTUKSET - MITÄ?

• Kulttuuri- ja vapaa-aika -lautakunta päättää

• Edellytysten luoja, mahdollistaja

• Vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa

• Voimaantuminen, liikkuminen, aktiivinen toimijuus

• Tukee toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa kulttuuri-, liikunta ja 

nuorisopalveluiden palvelutarjontaa

• Jaostot päättävät arviointiperusteet ja jakavat rahat

• Avustaminen EI ole palvelujen ostamista
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Helsingin kaupungin
kulttuurin avustukset – MITEN?
• Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla 

avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Lisäksi esimerkiksi 

mahdolliset koronaerityisavustukset ja vastaavat.  

• Haettavana on taide- ja kulttuuriavustuksia toimintaan ja projekteihin 

sekä kehittämisavustuksia 1-3 vuotisiin hankkeisiin. Lisäksi kaupunki 

avustaa taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia ja järjestää 

tarpeen mukaan avustusmäärärahojen erillishakuja. 
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Kaupungin eettiset periaatteet TOP 10:

• Olemme kaikessa toiminnassamme palvelutehtävässä.

• Teemme kaiken jatkuvasti hieman paremmin.

• Painotamme rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaista kohtelua.

• Emme salli rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua emmekä seksuaalista 

häirintää.

• Noudatamme kaikkia kaupunkia koskevia säännöksiä.

• Suojaamme järjestelmät hyvin.

• Emme salli korruptiota emmekä väärinkäytöksiä.

• Tarjoamme ajoissa apua ja tuemme kaikkein haavoittuvimpia ihmisryhmiä.

• Painotamme kestävää kehitystä ja torjumme ilmastonmuutosta.

• Rakennamme eettistä toimintakulttuuria.

27.1.2022 Veikko Kunnas 9



Taide- ja 
kulttuuriavustukset
Helsingissä
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Taide- ja kulttuuriavustukset 

Kenelle: taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, 

työryhmille, taiteilijoille ja asukkaille

Avustuksia voi hakea
• pysyväisluonteiseen toimintaan (helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille)

• monivuotiset avustukset pääsääntöisesti yli 50 000 euron vuotuisen tuen 

piirissä oleville toimijoille (helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille)

• taiteen perusopetukseen (helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille)

• projektimuotoiseen toimintaan (rekisteröityneiden toimijoiden lisäksi 

rekisteröimättömille työryhmille ja yksityishenkilöille)
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Taide- ja kulttuuriavustukset 

Mihin tarkoitukseen: Helsingissä yleisölle avoimen taide- ja 

kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen tukemiseen.

Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä: mediajulkaisutoimintaan, 

nettisivuihin, elokuvatuotantoihin, tallenteisiin ja radiotoimintaan yms., 

yhteisöille, joiden kattojärjestöt ovat kaupungin tuen piirissä 

opinnäytetöihin ja julkaisuihin, kilpailuihin ja juhliin, uskonnollisiin ja 

puoluepoliittisiin tilaisuuksiin suljettuihin tilaisuuksiin, esitelmiin, 

luentoihin, seminaareihin ja kursseihin, harrastus-, opinto- tai 

kerhotoimintaan tai leireihin, yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai 

näyttelyihin, pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan 

toimintaan.
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Kehittämisavustukset 

Kenelle: helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille sekä -yhteisöille. 

Kehittämisavustus voidaan myöntää 1–3-vuotisena.

Mihin tarkoitukseen:

• kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat kulttuurin kentällä koettuun 

kehittämistarpeeseen (esim. kun vastaava toiminta puuttuu kaupungista)

• hankkeisiin, jotka hyödyttävät taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan 

laajemmin

• hankkeisiin, jotka tukevat kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia 

tavoitteita

• kohdennettuihin kehittämishankkeisiin: Helsingin malli, taiteen perusopetus

• harkintaan perustuen voidaan avustaa myös muita avustusten 

myöntämisperusteet täyttäviä kehittämishankkeita.

•

•
27.1.2022 Veikko Kunnas 13



Avustusten myöntämisperusteet

Hakemusten arvioinnissa sovelletaan yhteneviä arviointiperusteita:

• Taiteellinen laatu

• Monimuotoisuus ja tasa-arvo

• Saavutettavuus ja saatavuus

• Osallisuus ja osallistuminen

• Toiminnallinen laatu ja toteutus

Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan lisäksi seuraavia ohjeita:

• Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet

• Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
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Porrastettu haku

Summa Perusteiden soveltaminen Hakuaika 

Haettava summa alle 5000 euroa Toiminnassa sovelletaan 1-2 

arviointiperustetta.

Jatkuva haku.

5 000 – 49 999 euroa Toiminta soveltaa useita 

arviointiperusteita sekä 

työtavoissaan että -

suunnitelmassaan.

Jatkuva haku.

50 000 – 149 999 euroa Useita arviointiperusteita on 

sovellettu hyvin ja niillä on 

vaikutus toiminnan 

kehittämiseen.

Hakuaika kerran vuodessa 

seuraavalle vuodelle. Hakijan 

tulee olla rekisteröitynyt toimija.

150 000 euroa tai enemmän Tavoitteita, menettelytapoja, 

toimintaa ja suunnitelmia 

jatkuvasti kehitetään kaikkien 

arviointiperusteiden mukaisesti.

Hakuaika kerran vuodessa 

seuraavalle vuodelle. Hakijan 

tulee olla rekisteröitynyt toimija.
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Hakuprosessi
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Hakuprosessi

Tutustu hakuohjeisiin osoitteessa www.hel.fi/kulttuuri (suomi, 

svenska, English)

Tilaa STT infon päätöstiedotteet sähköpostiisi:

https://www.sttinfo.fi/uutishuone/helsingin-kaupunki-kulttuurin-ja-

vapaa-ajan-toimiala?publisherId=60579873
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Hakuajat

Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2022: Kevään 2022 valmistelu- ja päätösaikataulu: 

Alle 50 000 euron avustus vuoden 2022

pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen

toimintaan.

ti 14.12.2021 klo 16 mennessä tulleet 

hakemukset käsitellään kulttuuri- ja 

kirjastojaoston kokouksessa ti 8.2.2022

ti 8.2.2022 klo 16 mennessä tulleet hakemukset 

käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston 

kokouksessa ti 22.3.2022

ti 29.3.2022 klo 16 mennessä tulleet 

hakemukset käsitellään kulttuuri- ja 

kirjastojaoston kokouksessa ti 17.5.2022

Syksyn 2022 valmistelu- ja päätösaikataulu 

ilmoitetaan myöhemmin.

Viranhaltijapäätösten aikataulu noudattaa 

pääsääntöisesti kulttuuri- ja kirjastojaoston 

kokousaikoja.
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Hakuajat
Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2023

Vuotta 2023 koskeva vähintään 50 000 euron 

avustus pysyväisluonteiseen ja 

projektiluonteiseen toimintaan. 

Vähintään 50 000 euron suuruisia avustuksia on 

mahdollista hakea kerran vuodessa seuraavalle 

vuodelle. Hakemus toimitetaan ja päätös tehdään 

syksyn 2022 aikana. Tarkemmista haku- ja 

päätösajoista viestitään verkkosivuillamme 

kevään aikana. 

Vuotta 2023 koskeva alle 50 000 euron avustus 

pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen 

toimintaan, joka alkaa vuoden 2023 kolmen 

ensimmäisen kk:n aikana.

Hakemus toimitetaan ja päätös tehdään syksyn 

2022 aikana. Tarkemmista haku- ja päätösajoista 

viestitään verkkosivuillamme kevään aikana. 

Vuotta 2023 koskeva alle 50 000 euron avustus 

pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen 

toimintaan.

Mahdollista hakea myös jatkuvassa haussa 

vuoden 2023 valmistelu- ja päätösaikataulun 

mukaisesti.  
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Hakuajat
Kehittämisavustukset Hakuajat 

Kehittämisavustus (1-3 v) Kehittämisavustusta vuodelle 2023 tulee hakea 

31.8.2022 klo 16 mennessä. Jo myönnettyjen 

hankkeiden vuosittainen avustus vahvistetaan 

hakemuksesta vuosittain. 

Helsingin mallin avustukset Helsingin mallin kehittämishankkeiden uusi 

hankekausi 2022−2024 on käynnistynyt tänä 

vuonna. Uusia hankkeita ei oteta kokonaisuuden 

piiriin. Jo hyväksyttyjen hankkeiden vuosittaiset 

avustukset hyväksytään vuosittain ja rahoituksen 

jatkohakemus tulee jättää 31.8.2022 mennessä. 
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Vuoden 2022 
erityisavustukset 
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Avustushaku iäkkäiden ihmisten 
kulttuuritoiminnan edistämiseksi
• Haku avoinna 10.1.–11.2.2022.

• Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan 

kulttuuritoimintaan. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten 

mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. 

Ennaltaehkäisevillä ja hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä vastataan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. 

Hakukriteereinä painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja toimintaa, jolla vahvistetaan iäkkään ihmisen 

osallisuutta ja toimijuutta.

• Avustettavien hankkeiden tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:
• kulttuuritoimintaa edistävien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen

• lähipalveluiden/alueellisen taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen

• vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen

• taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamisen kehittäminen ja uusien työtapojen / rakenteiden luominen

• Sara Kuusi, erityissuunnittelija, (09) 310 32204, sara.kuusi@hel.fi
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Korona-avustukset 
Erillishaku 

• 700 000€ vuosille 2022–2023, pääasiassa vuodelle 2022

• Salla Mistola, erityissuunnittelija, salla.mistola@hel.fi

Jatkuva hankehaku 

• 450 000€ + 450 000€ vuosille 2022–2023 

• Jenni Peisa, erityissuunnittelija, jenni.peisa@hel.fi

Mikroavustus 

• 250 000€ pääasiassa vuodelle 2022 

• Tiina Laukkanen, suunnittelija, tiina.laukkanen@hel.fi

Korona-avustukset ovat osa kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden 8 miljoonan euron 

koronatoipumisrahaa. Lue lisää. 
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Avustusten 

valmistelutyö on 

nyt käynnissä. Voit 

olla yhteydessä 

valmistelijoihimme! 
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Aikaa kysymyksille. 
Voit pyytää puheenvuoroa 
nostamalla kättäsi teamsin-
toiminnon kautta tai pyytämällä sitä 
chatissa. 

KIITOS
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Seuraava yleinen 

avustusinfo 

16.3.20022 klo 15–17


