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Korona-avustukset ylläpitokuluihin

• Sekä 2020 ja 2021 jaettavat seurantalojen korona-avustukset on 
tarkoitettu rakennusten ylläpitokuluihin yhteisöille, joiden toiminta on 
koronapandemiasta johtuvien rajoitusten takia vaikeutunut:

• sähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, 
kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkkamenot, välttämättömät 
huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa 
pitämiseen liittyvät menot.

• Ei voi käyttää: hallintohenkilökunnan tai toiminnan vetäjien palkkoihin, 
muihin toimintamenoihin, lainanhoitokuluihin tai lainan lyhennyksiin. Ei 
korjausinvestointien tai peruskorjaamisen kustannuksiin.

• Ei myöskään kuluihin, joihin on jo saatu muuta julkista avustusta.
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Korona-avustukset, määräaikoja

• Vuonna 2020 myönnetty avustus tulee selvittää 30.9.2021 mennessä

• Mikäli koko avustusta ei pystytty käyttämään: liikaa maksetun osuuden 
saa palauttaa ilman korkoa, kun maksaa sen takaisin ennen 30.9.2021!

• 2020 avustusta sai käyttää kuluihin, jotka ovat syntyneet 14.3.2020 -
31.3.2021.

• Vuoden 2021 avustuksen hakuaika on 23.8.-23.9.2021

• Hakemuksen tulee olla ministeriössä 23.9. klo 16:15 mennessä

• 2021 avustusta saa käyttää kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.4.2021 
jälkeen 31.12.2021 saakka.
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Vuonna 2020 myönnetyn avustuksen 

selvittäminen 30.9.2021 mennessä

• Jos 2020 avustusta ei ole selvitetty määräaikaan mennessä, uutta 
2021 avustusta ei myönnetä

• Jos avustusta haettiin ministeriön sähköisessä 
asiointipalvelussa, selvitys tehdään samassa paikassa

• https://asiointi.minedu.fi/asiointi > Yhteisön puolesta asiointi

• Jos avustusta haettiin ministeriön kirjaamon kautta, eli hakemus 
lähetettiin sähköpostilla tai kirjeitse, selvitys tehdään erilliselle 
lomakkeelle ja lähetetään postitse (ei sähköpostilla!)

• Lomakkeen voi tulostaa täältä: https://minedu.fi/avustukset
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Vuonna 2020 myönnetyn avustuksen 

selvittäminen 

• Selvityslomake täytetään soveltuvin osin (-> esimerkki)

• Koska kyseessä oli kohdennettu yleisavustus, tulee selvitykseen 

liittää:

• vuoden 2020 tilinpäätös

• kustannuspaikkaraportit (tai muut raportit, joissa ylläpitokulut näkyvät 

omana seurantakohteenaan) vuosilta 2020 ja 2021. Vuoden 2021 osalta 

ei tarvitse tehdä erillistilinpäätöstä maaliskuun loppuun vaan 

kustannuspaikkaraportti riittää.

• sekä muut pyydetyt liitteet
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Vuonna 2020 myönnetyn avustuksen 

selvittäminen

• Avustuspäätöksen mukaan avustuksen saajan on pitänyt seurata 

toiminnan toteutuneita tuloja ja kustannuksia kirjanpidossa omalla 

kustannuspaikalla.

• Mikäli avustusta ja sen käyttöä ei kuitenkaan ole seurattu omalla 

kustannuspaikallaan, tulee muulla tavalla yksiselitteisesti osoittaa, 

mitkä kustannukset on kohdennettu avustuksen käyttöön. 

Kustannuksia ei voi esittää osana muuta toimintaa, kirjanpitoon 

perustuva erittely on pakollinen. (esim. tiliotteita tai laskuja EI tule 

liittää selvitykseen). 
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Vuonna 2020 myönnetyn avustuksen 

selvittäminen

• Jos avustusta haettiin asiointipalvelussa, selvitys tehdään siellä.

• Jos hakemus jätettiin kirjaamon kautta (sähköpostilla tai paperilla) se 

tulee lähettää kirjepostilla (EI sähköpostilla!) osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

PL 29

00023 Valtioneuvosto
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Korona-avustus 2021 haettavissa 23.9. klo 16:15 saakka

• Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja 
ylläpitäville yhteisöille ja säätiöille, joiden toiminta on vaikeutunut tai 
estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten 
vuoksi ajalla 1.4.-31.12.2021

• https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille

• Avustusta haetaan ministeriön asiointipalvelussa

• Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen 
kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai 
varmennekortilla. 

• Jos tarvittavia asiointivaltuuksia ei ehdi saada kuntoon, ota yhteyttä 
Kotiseutuliittoon tai ministeriöön, yht. tiedot hakuilmoituksessa.
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Korona-avustus 2021

• Hakemukseen liitetään:

• Avustusta koskeva lisäliite

• Vahvistettuun tilinpäätökseen sisältyvä tuloslaskelma ja tase vuodelta 2020

• Toimintakertomus vuodelta 2020

• Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista 
talousraportointia, jolloin toiminnan toteutuneita tuloja ja kustannuksia 
tulee seurata kirjanpidossa omalla kustannuspaikalla tai vastaavalla, 
erillisellä seurantakohteella.

• Usein kysyttyjä kysymyksiä hakemisesta: 
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-
korjausavustus/neuvontaa-ja-ohjeita/ukk-korona-avustus-seurantaloille/
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Kiitos!

sanna.kayhko@gov.fi  

Puh. 02953 30111


