
 
 

 

Helsinki-päivä 2020 Tapahtuma- ja 
ohjelmajärjestäjän ohjeet  
 

Taustaa 
 
12. kesäkuuta vietettävä Helsinki-päivä on vuonna 1550 perustetun Helsingin ja 
helsinkiläisten kesäinen juhlapäivä, johon kaikki ovat kutsuttuja ja tervetulleita. Iloisen 
juhlapäivän ideana on, että eri järjestäjätahot, niin yksityiset, yhteisöt kuin yritykset 
ympäri kaupunkia voivat tarjota kaikille kaupunkilaisille avoimia, maksuttomia 
tapahtumia. 
 
Päivää on juhlittu Helsingissä vuodesta 1959 lähtien. Yhden päivän aikana ympäri 
kaupunkia levittäytyy joka vuosi noin sata maksutonta Helsinki-päivän tapahtumaa. 
Erilaiset opastus-ja tutustumiskierrokset, teatteri, musiikki, työpajat, liikuntakokeilut ja 
konsertit tarjoavat kaupunkilaisille sekä matkailijoille ihania elämyksiä ja täysin 
maksutta. 
 
Helsinki-päivän tapahtumia koordinoi 1.1.2019 alkaen Helsingin tapahtumasäätiö 
www.eventshelsinki.fi. 
 
Todellisen ohjelmasisällön päivään tuovat kuitenkin lukuisat erilaiset yhdistykset, 
seurat, järjestöt, yksittäiset toimijat sekä Helsingin kaupungin toimijat. Näin ollen 
päivän ohjelmasta muodostuu joka vuosi omanlaisensa monipuolinen kokonaisuus, 
joka tarjoaa varmasti jokaiselle jotakin. Tervetuloa mukaan tekemään yhdessä hienoa 
Helsinki-päivää! 
 
Helsinki-päivän ohjelmahaku 
  
Helsinki-päivän 2020 ohjelmaan voi ilmoittautua mukaan sähköisellä lomakkeella, joka 
löytyy Helsinki-päivän sivuilta www.helsinkipäivä.fi  
Ohjelmahaku alkaa 2.3.2020. Helsinki-päivän ohjelmaan ja 
yhteismarkkinointiin pääsevät mukaan kaikki maksuttomia ja kaikille avoimia 
tapahtumia tai ohjelmaa tuottavat toimijat.     
 
HUOM! Helsinki-päivä siirtyy verkkoon ja kutsuu mukaan digitaalisia 
tapahtumia 
 
Koronavirustilanteesta johtuvien pitkittyneiden poikkeusolosuhteiden vuoksi Helsinki-
päivää 12.6. juhlitaan tänä vuonna ainoastaan verkon ja sosiaalisen median välityksellä. 
Helsinki-päivän ohjelmaa välitetään Helsinki-kanavalla sekä sosiaalisessa mediassa ja 
tapahtumanjärjestäjien omissa kanavissa. 
 
Helsinki-päivän ohjelmasisältöjä välitetään Helsinki-kanavalla koko päivän ajan. 
Ohjelmaa striimataan livenä muun muassa Keskustakirjasto Oodin ja Suvilahden 
Tiivistämön lähetysstudioista, jotka ovat valikoitujen tapahtumanjärjestäjien ja 
esiintyjien käytettävissä. Osa Helsinki-kanavalla lähetettävästä materiaalista voidaan 



 
 

myös kuvata etukäteen. Tapahtumajärjestäjät voivat lisäksi lähettää sisältöä omilta 
verkkosivuiltaan tai omista somekanavistaan esimerkiksi Facebookin tai Instagramin 
livelähetysten kautta. Ohjelmaan toivotaan uusia verkon välityksellä striimattavia 
tapahtumia laidasta laitaan ja perinteisten Helsinki-päivän tapahtumien järjestäjiä 
kannustetaan pohtimaan mahdollisuuksia erilaisille etätoteutuksille. 
 
Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetut tapahtumatiedot julkaistaan Helsinki-päivän 
verkkosivuilla toukokuussa 2020. Tiedot tulee toimittaa verkkosivuja ja muita   
markkinointimateriaaleja varten sähköisellä lomakkeella 15.4.2020 mennessä. 
Ohjelmatiedot käännetään Helsingin tapahtumasäätiön toimesta ruotsiksi ja 
englanniksi. 15.4.2020 jälkeen toimitetut ohjelmatiedot pääsevät mukaan ohjelmaan 
verkkosivuille, mutta emme voi taata julkaisua muissa markkinointikanavissa. Helsingin 
tapahtumasäätiö pidättää oikeuden valita ohjelmaan hyväksyttävät tapahtumat ja 
muokata ilmoitettuja tapahtumatietoja. Esim. promootiot eivät ole em. kriteerit 
täyttäviä tapahtumia.   
 
Huom! Tapahtumajärjestäjän tulee itse huolehtia ohjelmatietojensa päivityksestä, 
mikäli niissä tapahtuu muutoksia. Päivitys tapahtuu Helsinki-päivän verkkosivuilla 
omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka järjestäjä saa rekisteröityessään sivulle.   
 
Tuotantoraha 
 
Helsinki-päivän digitaalisiin tapahtumatuotantoihin myönnetään vuonna 2020 
tuotantorahaa, jota voi hakea kaikki Helsinki-päivän tapahtumajärjestäjät.  
Tuotantoraha on tarkoitettu Helsinki-päivän ohjelman tuotantoon (mm. tekniikka, 
tilavuokra tai esiintymispalkkiot) ja sitä voi hakea samalla sähköisellä lomakkeella, jolla 
myös ohjelma ilmoitetaan osaksi Helsinki-päivän kokonaisuutta. Tuotantorahaa 
hakevien tulee perustella rahan tarvetta sekä määritellä haettavan rahan suuruus. 
Myönnettävien rahasummien arvo vaihtelee 100–4000 € välillä, tapahtumasta riippuen. 
Helsinki-päivän ohjelmaraati valitsee saapuneista hakemuksista tuotantorahan saajat.  
 
Ohjelmaraati päättää tuotantorahan saajista 27.4.2020 mennessä. Ohjelmaraadin 
kokoonpano julkaistaan Helsinki-päivän verkkosivuilla www.helsinkipäivä.fi. Tänä 
vuonna tuotantorahaa jaetaan vain uudenlaisille tavoille tuottaa ohjelmaa, eli 
ehdotuksille digitaalisista sisällöistä tai verkossa tapahtuvasta ohjelmasisällöstä. Lisäksi 
tuotantorahan haussa huomioidaan Helsinki-päivän ohjelman kokonaisuus ja 
monipuolisuus sekä eri kohderyhmien huomioiminen.  
 
Tuotantorahan hakijoita pyydetään huomioimaan, että myönnetty raha laskutetaan 
yhdessä erässä heti tapahtuman jälkeen (yhden toimijan toimesta, koko työryhmän 
puolesta). Raha ei ole verotonta tuloa. Myönnettävään summaan tulee tarvittaessa 
lisätä arvolisävero ja palkan ollessa kysymyksessä, pidätetään rahasta ennakonpidätystä 
verokortin mukaisesti. 
 
Viestintä ja markkinointi 
 
Helsingin tapahtumasäätiö toteuttaa Helsinki-päivän yhteismarkkinointia ja viestintää 
mm. seuraavilla tavoilla: 
 
• verkkosivusto www.helsinkipäivä.fi (suomi, ruotsi, englanti) 
• markkinointiviestintä (ulkomainonta, radiomainonta, lehtimainonta) 



 
 

• somemarkkinointi 
• mediatyö ja sidosryhmäviestintä 
 
Helsingin tapahtumasäätiö pidättää oikeuden muuttaa em. mediavalintoja.  
 
Helsinki-päivän tapahtumajärjestäjä sitoutuu: 
  
• kertomaan kaikissa omissa tapahtumatiedoissaan ja toimenpiteissään selkeästi, että 
tapahtuma on osa Helsinki-päivää 
• jos mahdollista, omilta / tapahtumansa nettisivuilta linkki verkkosivuille 
www.helsinkipäivä.fi 
• käyttämään hashtagia #helsinkipäivä sekä linkittämään FB- ja muista sosiaalisen 
median kanavistaan myös Helsinki-päivän kanaviin 
• vaikka Helsingin tapahtumasäätiö markkinoi aktiivisesti koko Helsinki-päivää, on 
erittäin tärkeää, että jokainen tapahtuma viestii omasta tapahtumastaan myös omien 
verkostojensa kautta 
• antamaan Helsinki-päivästä ja omasta tapahtumastaan palautetta Helsingin 
tapahtumasäätiölle heti tapahtuman jälkeen 
 
Sopimukset ja maksut 
 
Helsingin tapahtumasäätiö sopii rahallisesta yhteistyöstä Helsinki-
päivän tapahtumajärjestäjätahon (yhdistys, järjestö, yksityishenkilö) kanssa 
aina kirjallisesti.  Rahallinen yhteistyö on joko ohjelmalle myönnettävä tuotantoraha tai 
suoraan tiettyyn ohjelmakokonaisuuteen (esim. Espan lavan ohjelma) ostettava 
ohjelmasisältö. 
 
Palaute ja raportointi 
 
Jotta Helsinki-päivää ja sen tapahtumia pystytään koko ajan kehittämään ja jotta 
Helsingin tapahtumasäätiö pystyy mahdollisimman kattavasti vastaamaan 
tapahtumajärjestäjien erilaisiin tarpeisiin, on kaikki palaute meille erittäin tärkeää. 
Edellytämme, että jokainen Helsinki-päivän tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman 
jälkeen lähetettyyn palautekyselyyn ja auttaa osaltaan tapahtuman kehittämisessä.    
 

Yhteystiedot 
 
Helsinki-päivän vastaava tuottaja:  
Marianne Saukkonen 
marianne.saukkonen@eventshelsinki.fi 
puh. 040 334 7148 
 
Helsingin tapahtumasäätiö 
Kalevankatu 6, 00100 Helsinki  
www.eventshelsinki.fi  
 

Helsingin tapahtumasäätiö pidättää itsellään oikeudet Helsinki-päivän Tapahtuma- ja 
ohjelmajärjestäjän ohjeiden muutoksiin. 


