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§ 340
Sj / Den av ledamoten Pekka Tiusanen väckta motionen om 
ordnande av och finansiering för dansundervisning i östra 
Helsingfors

HEL 2013-002197 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Pekka Tiusanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Tiusanen Pekka valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 55

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pekka Tiusanen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Pekka Tiusanen och 14 andra ledamöter föreslår i sin 
motion 100 000 euro i tilläggsanslag för understödsföreningen för Itä-
Helsingin Musiikkiopisto för att ordna dansundervisning och fortsätta 
med denna.

Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till ett utlåtande från kultur- 
och biblioteksnämnden att den inte understöder ett tilläggsanslag på 
100 000 euro åt understödsföreningen för Itä-Helsingin Musiikkiopisto 
på det sätt som föreslås i motionen.

Direktionen för föreningen bekräftade vid sitt möte i januari beslutet att 
upphöra med dansundervisning som en del av verksamheten vid Itä-
Helsingin Musiikkiopisto. Danslärarna i föreningens tjänst är uppsagda. 
Dansinstitutet vid Itä-Helsingin Musiikkiopisto fortsätter inte med sin 
verksamhet höstterminen 2013.

Helsingfors kulturcentral har utrett förutsättningarna att trygga 
förutsättningarna för undervisning i dansens grunder med Vapaa 
Tanssikoulu som är intresserad av att fortsätta med verksamheten. 
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Vapaa Tanssikoulu har ansökt hos kultur- och biblioteksnämnden om 
tillstånd att få meddela grundundervisning i dans.

Vapaa Tanssikoulu har inlett grundundervisning i dans i östra 
Helsingfors hösten 2013. Kultur- och biblioteksnämnden har vid sitt 
sammanträde 16.4.2013 från anslag reserverade för understöd för 
enskilda objekt flyttat över 12 000 euro till utvecklingsprojekt. Detta 
anslag anvisas Taideosuuskunta Apinatarha (Vapaa Tanssikoulu) år 
2013 på det villkoret att dansundervisning ges enligt läroplanen.

Nämnden har dessutom i samma beslut gett Taideosuuskunta 
Apinatarha tredje och fjärde posten (sammanlagt 7 950 euro) av det 
bidrag på 15 900 euro som den beviljade dansavdelningen vid Itä-
Helsingin Musiikkiopisto i december, enligt villkoren i föregående 
stycke.

Kultur- och biblioteksnämnden beslutar vid sitt möte i december om 
verksamhetsbidragen för år 2014 utgående från särskild prövning och 
inom ramen för de tillbudsstående anslagen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Tiusanen Pekka valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 55

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 920

HEL 2013-002197 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Tiusasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 16.04.2013 § 46

HEL 2013-002197 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei kannata aloitteessa esitettyä 100 000 
euron määrärahan lisäystä Itä-Helsingin Musiikkiopiston 
kannatusyhdistykselle aloitteessa esitetyllä tavalla.

Perusteluina lautakunta esittää seuraavan.

Valtuustoaloitteessa ehdotettua määrärahaa ei voida myöntää Itä-
Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:lle, koska yhdistyksen 
johtokunta vahvisti tammikuun kokouksessaan päätöksen lopettaa 
tanssinopetus osana Itä-Helsingin musiikkiopiston toimintaa. 
Yhdistyksen palveluksessa toimivat tanssinopettajat on irtisanottu. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että 
musiikkiopiston tanssiopetukseen osallistuneet lapset voisivat jatkaa 
harrastustaan. Tämä takia Helsingin kulttuurikeskus on selvittänyt 
tanssin perusopetuksen edellytysten turvaamista toiminnan 
jatkamisesta kiinnostuneen Vapaan Tanssikoulun kanssa.  Vapaa 
tanssikoulu on hakenut kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta tanssin 
perusopetuksen opetuslupaa. 

Vapaan Tanssikoulun on tarkoitus aloittaa tanssin perusopetus Itä-
Helsingissä syksyllä 2013. Lautakunta siirtää tässä kokouksessa 
16.4.2013 (kohta Kohdeavustusten myöntäminen, 3. jako) 
kohdeavustuksiin varatuista määrärahoista 12 000 euroa 
kehittämishankkeisiin. Tämä määräraha osoitetaan Taideosuuskunta 
Apinatarhalle (Vapaa tanssikoulu) vuonna 2013 ehdolla, että 
opetussuunnitelman mukainen tanssiopetus toteutuu.

Lisäksi lautakunta siirtää samaisessa päätöksessä Itä-Helsingin 
musiikkiopiston tanssiosastolle joulukuussa 2012 myönnetyn 15 900 
euron avustuksen (kklk § 171, 11.12.2012) kolmannen ja neljännen 
erän (yhteensä 7 950 euroa) maksettavaksi Taideosuuskunta  
Apinatarhalle em. kappaleen ehdoin.  Itä-Helsingin Musiikkiosaston 
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tanssiopisto ei jatka toimintaansa syyslukukaudella 2013. Vuodelle 
2014 myönnettävistä toiminta-avustuksista kulttuuri- ja 
kirjastolautakunta päättää joulukuun kokouksessaan erilliseen 
harkintaan perustuen ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Helsingin kaupunginvaltuuston joulukuussa 2011 hyväksymässä 
kulttuuristrategiassa 2012 - 2017 todetaan, että kaikilla lapsilla ja 
nuorilla on oikeus taiteen, kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen. 
Strategiassa painotetaan myös sitä, että taiteen perusopetusta 
annetaan eri puolilla kaupunkia kohtuullisin oppilasmaksuin osana 
helsinkiläisten lasten lähipalveluja. Osallistuminen taideopetukseen 
vaihtelee kaupungin eri alueilla, idässä ja kaupungin reuna-alueilla 
lapset osallistuvat opetukseen vähiten. Taiteen perusopetuksessa 
alueellisen tasa-arvon ja sukupuolten tasa-arvon toteutuminen on 
tärkeätä.

Käsittely

16.04.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Sumuvuori: Muutos kappaleeseen 6:

Vapaan Tanssikoulun on tarkoitus aloittaa tanssin perusopetus Itä-
Helsingissä syksyllä 2013. Lautakunta siirtää tässä kokouksessa 
16.4.2014 kohdeavustuksiin varatuista määrärahoista 12 000 euroa 
kehittämishankkeisiin. Tämä määräraha osoitetaan Taideosuuskunta 
Apinatarhalle (Vapaa tanssikoulu) vuonna 2013 ehdolla, että 
opetussuunnitelman mukainen tanssiopetus toteutuu.

Lisäksi lautakunta siirtää Itä-Helsingin musiikkiopiston tanssiosastolle 
joulukuussa 2012 myönnetyn 15 900 euron avustuksen (KKLK § 171, 
11.12.2012) kolmannen ja neljännen erän (yhteensä 7 950 euroa) 
maksettavaksi Taideosuuskunta  Apinatarhalle em. kappaleen ehdoin.  
Itä-Helsingin Musiikkiosaston tanssiopisto ei jatka toimintaansa 
syyslukukaudella 2013. Vuodelle 2014 myönnettävistä toiminta-
avustuksista kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää joulukuun 
kokouksessaan erilliseen harkintaan perustuen ja käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa.

Kannattajat: Risto Kolanen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
va. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988
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petri.rostedt(a)hel.fi
Veikko Kunnas, va. kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000

veikko.kunnas(a)hel.fi


