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§ 8
Avustuksia koskevien päätösten delegointi kulttuurin edistämisen 
päällikölle

HEL 2017-009566 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti de-
legoida kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin edistäminen -palvelun 
kulttuurin edistämisen päällikölle päätösvallan

1. sellaisista avustushakemuksista joiden hakemussumma on kor-
keintaan 7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkein-
taan 5 000 euroa;

2. kulttuuri- ja kirjastojaoston myöntämien avustusten avustuserän 
maksamisajankohdan sekä maksettavan avustuserän suuruu-
den muuttamiseksi avustuksen saajan anomuksen perusteella;

3. kulttuuri- ja kirjastojaoston myöntämien avustusten takaisinpe-
rinnästä.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialajohtaja on hyväksynyt 29.11.2019, § 61 kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan toimintasäännön 1.1.2020 lukien, jonka yhteydessä kult-
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tuuripalvelukokonaisuuden organisaatiota uudistettiin. Uudessa organi-
saatiomallissa ei ole enää virkaa kumppanuuspäällikön nimikkeellä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.1.2020, § 6 siirsi kulttuurin edis-
tämisen päällikön virkaan Veikko Kunnaksen, joka päättää uudessa or-
ganisaatiossa vastaavista avustuspäätöksistä kuin kumppanuusyksikön 
päällikkö tehtävässään aiemmassa organisaatiossa.

Avustusten myöntäminen

Helsinki jakaa erilaisina avustuksina kulttuuri- ja kirjastojaoston kautta 
vuositasolla noin 17 miljoonaa euroa taiteen ja kulttuurin eri toimijoille. 
Hakemuksia käsitellään vuosittain noin 1 000 kappaletta ja avustuksia 
myönnetään noin 600 hakijalle. Avustuspäätöksiä myönnettäessä nou-
datetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita ja avustusten ar-
viointiperusteita.

Avustusten maksaminen

Kaupunginhallituksen 28.11.2019, § 723 hyväksymän Helsingin kau-
pungin avustusten yleisohjeen mukaan avustuserän maksamisajan-
kohdan sekä maksettavan avustuserän suuruutta voidaan muuttaa toi-
mialalla asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä mahdol-
lisen delegointipäätöksen mukaisesti.

Kulttuuri- ja kirjaostojaoston myöntämät projektiavustukset maksetaan 
kussakin päätöksessä mainitun mukaisesti, pääsääntöisesti yhdessä 
erässä päätöksenteon jälkeen. Toiminta-avustukset maksetaan Helsin-
gin kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisissa 1–4:ssä erässä 
avustuksen suuruudesta riippuen.

Takaisinperintä

Kaupunginhallituksen 28.11.2019, § 723 hyväksymän Helsingin kau-
pungin avustusten yleisohjeen mukaan avustuksen myöntänyt toimielin 
tai viranhaltija on toimivaltainen päättämään avustuksen takaisinperin-
nästä, ellei se ole hallintosäännön mukaisesti delegoinut toimivaltaansa 
valvonnan ja takaisinperinnän osalta.

Muutos parantaa ja nopeuttaa avustuspalvelua huomattavasti. Maksa-
tuserien muutoksia ja avustusten takaisinperintään liittyviä päätöksiä 
tulee verrattain vähän.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
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Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 310 89130
marko.luukkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 10.12.2019 § 35

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 26.09.2017 § 5


