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Miska Nera hallintoasiantuntija
5 - 8 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaosto

17.03.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25400 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ Asia

5 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

6 Asia/2 Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako

7 Asia/3 Korjaus kulttuuri- ja kirjastojaosto päätökseen 04.02.2020, § 4 koskien 
Maailman musiikin keskus ry:lle myönnettyä avustusta

8 Asia/4 Avustuksia koskevien päätösten delegointi kulttuurin edistämisen pääl-
likölle



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 1 (20)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaosto

Asia/1
17.03.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25400 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ 5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi 
pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Timo Vuori ja Antti Kauppinen sekä va-
ratarkastajiksi jäsenet Pauliina Lehtinen ja Lasse Pipinen.

Käsittely

Kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimie-
lisesti pöytäkirjantarkastajiksi Satu Silvon ja Petrus Pennasen sijasta 
Timo Vuoren ja Antti Kauppisen sekä varatarkastajiksi Elisa Tarkiaisen 
ja Hannu Oskalan sijasta Pauliina Lehtisen ja Lasse Pipisen.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto toteaa 
kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsee 
pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Satu Silvo ja Petrus Pennanen sekä va-
ratarkastajiksi jäsenet Elisa Tarkiainen ja Hannu Oskala.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 6
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. 
jako

HEL 2020-002340 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 
taide- ja kulttuuriavustuksia vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti pysy-
väisluonteiseen toimintaan 70 500 euroa ja projektiluonteiseen toimin-
taan 118 000 euroa, yhteensä 188 500  euroa.

Pysyväisluonteinen toiminta - hylkäysperustelu / kohdennus

Designmuseon säätiö - Stiftelsen för Designmuseet sr:n hakemus on 
tullut koko vuoden pysyväisluonteiseen toimintaan tarkoitetun avustuk-
sen viimeisen hakupäivän 4.12.2019 jälkeen, avustus myönnetään ajal-
le 18.3.–31.12.2020.

Luovi Productions Oy:n hakemus on tullut vähintään 50 000 euron ha-
kemuksia koskevien hakuaikojen puitteissa 30.8.2019.

Sankariliiga osk:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toimin-
taan. Hakija ei ole pystynyt toimittamaan puuttuvaa hakemusliitettä. 
Hakija voi hakea projektiluontoista avustusta. 

Helsingin Kellariteatteri ry:n hakemus on tullut koko vuoden pysyväis-
luonteiseen toimintaan tarkoitetun avustuksen viimeisen hakupäivän 
4.12.2019 jälkeen, avustus myönnetään ajalle 18.3.–31.12.2020.

Flow Festival Oy:lle ei myönnetä avustusta. Kulttuuri- ja kirjastojaosto 
päätti vuonna 2019 siirtää tapahtuman pois kulttuuriavustusten piiristä 
strategiset kumppanuudet -ohjelmaan, tarkoituksena ei ollut siirtää ko. 
avustussummaa pois kulttuuriavustuksista. Jaosto pitää Flow Festivalia 
hienona tapahtumana, ja toivoo, että kaupunki löytää keinon kumppa-
nuuden säilymiseksi.

Projektiluonteinen toiminta - Hylkäysperustelu / kohdennus

Liitteen 1 nimilyhenteiden selvennykset, joita ei alla ole avattu:
 O.A. ( ********** ), S.V. ( ********** ).

Suomen jalokiviharrastajain yhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta. Ki-
vimuseon tukeminen ei kuulu taide- ja kulttuuriavustustoiminnan piiriin. 
Hakemus käsitellään projektiluonteisena.
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T.L:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Avustuksia ei myönnetä tal-
lenteisiin.

HIAP ry:n avustus myönnetään kesän yhteisnäyttelyn kustannuksiin.

A.L:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hakemusten keskinäisessä 
vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi ja se nojaa liikaa kau-
pungin avustukseen.

Finding Tom -ryhmälle ei myönnetä avustusta. Projekti nojaa liikaa 
kaupungin avustukseen. 

Mouthpiecelle ei myönnetä avustusta. Hakemusten välisessä vertailus-
sa hanke ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi. 

Myllyteatteri ry:lle ei myönnetä avustusta projektiluoteiseen toimintaan. 
Hanketta avustetaan jo Myllyteatterin avustuksella pysyväisluonteiseen 
toimintaan. 

RITZ, RATZ AND ROLL Oy Ltd/Pixelmintille ei myönnetä avustusta.  
Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei nouse ensisijaisesti avus-
tettavaksi. 

Veiculosurille ei myönnetä avustusta. Kaupunki tukee jo hankkeen kes-
keisten yhteistyökumppaneiden toimintaa.

Finnish Music Hall of Fame musiikkimuseon kannatusyhdistys ry:lle ei 
myönnetä avustusta. Musiikkimuseon toiminnan kehittämistä tuetaan jo 
Finnish Music Hall of Fame Oy:lle myönnetyn kehittämisavustuksen 
muodossa.

Helsingin Oopperayhdistys - Helsinki Opera ry:lle ei myönnetä avustus-
ta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan 
toimintaan. Helsingin esitysten osalta avustushakemus on saapunut 
myöhässä ja loput esitykset ovat Virossa.

KLAPS klassista lapsille ry:lle ei myönnetä avustusta. Yhdistyksen Ka-
levala-projekti saa jo tuotantotukea Kanneltalosta. Hakemus käsitellään 
projektiluonteisena.

Kontula Electronic ry:n hakemus käsitellään projektiluonteisena.

E.M:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuk-
sia ei myönnetä tallenteisiin. Hakemus käsitellään projektiluonteisena.

S.P:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta Konfuusio-festivaalin toteut-
tamiseen. Hanke ei nouse hakemusten välisessä vertailussa ensisijai-
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sesti avustettavaksi kohteeksi. Hakemus käsitellään projektiluonteise-
na.

L.S:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia 
ei myönnetä yksittäisiin konsertteihin.

Diaspora Reporters ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuria-
vustuksia ei myönnetä kilpailuihin ja juhliin. Hakemus käsitellään pro-
jektiluonteisena.

Dodo ry:lle ei myönnetä avustusta. Keskinäisessä vertailussa hanke ei 
nouse avustettavien joukkoon. 

Käpylä-Seura ry:lle ei myönnetä avustusta. Keskinäisessä vertailussa 
hanke ei nouse avustettavien joukkoon. Käpylän 100 vuotisjuhlintaa 
avustetaan muiden paikallisten hankkeiden kautta.

Yhteismaa ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen vaikutukset suh-
teessa avustuksen suuruuteen jäävät riittämättömiksi.

J.E:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupun-
gin avustukseen.

Havet Helsingille ei myönnetä avustusta. Aikuisten harrastustoiminta ei 
ole taide- ja kulttuuriavustusten ensisijainen painopiste. 

M.A:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liian vahvasti 
kaupungin avustukseen.

KalevalaFest ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen toteuttamista tue-
taan jo kaupunginmuseon toimesta. 

Risa Production Oy:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toi-
mintaan. Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei nouse ensisijai-
sesti avustettavaksi. 

Teatteri Helsinki yhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakemusten vä-
lisessä vertailussa hanke ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi. 

Teatteri Welho ry:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Hanke toteutuu vuonna 2022. Taide- ja kulttuuriavustukset myön-
netään nyt vuodelle 2020.

Koronaviruksen aiheuttama erityistilanne

Taide- ja kulttuuriavustukset myönnetään koronaviruksen aiheuttaman 
erityistilanteen vuoksi siten, että hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta 
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poiketen avustus voidaan käyttää samaan tai samankaltaiseen tarkoi-
tukseen myös 31.5 2021 saakka. 

Kulttuuri- ja kirjastojaosto pitää tärkeänä, että Helsingin taide- ja kult-
tuuritoiminta ei vaarannu. 

Jos koronavirustilanne sitä edellyttää, voi avustusta sopeuttaa muuttu-
neeseen tilanteeseen. Näin toimittaessa on tarpeen ottaa huomioon, 
ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoi-
tuksen tai avustusehtojen kanssa. Koronavirustilanteeseen liittyviin 
toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutok-
sista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoi-
taessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viran-
omaisohjeita.

Ohjeet avustuksen saajille

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä.

Toiminta-avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. 
erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. 
ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä 
siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksa-
misesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportoin-
ti:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-
raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avus-
tuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan nettisivuilla 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Käsittely

Esteelliset: Mari Männistö
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
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Veikko Kunnas: Lisätään päätökseen:

Taide- ja kulttuuriavustukset myönnetään koronaviruksen aiheuttaman 
erityistilanteen vuoksi siten, että hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta 
poiketen avustus voidaan käyttää samaan tai samankaltaiseen tarkoi-
tukseen myös 31.5 2021 saakka. 

Kulttuuri- ja kirjastojaosto pitää tärkeänä, että Helsingin taide- ja kult-
tuuritoiminta ei vaarannu. 

Jos koronavirustilanne sitä edellyttää, voi avustusta sopeuttaa muuttu-
neeseen tilanteeseen. Näin toimittaessa on tarpeen ottaa huomioon, 
ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoi-
tuksen tai avustusehtojen kanssa. Koronavirustilanteeseen liittyviin 
toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutok-
sista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoi-
taessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viran-
omaisohjeita.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 1:
Antti Kauppinen: Kulttuuri- ja kirjastojaosto ei myönnä Flow Festival 
Oy:lle avustusta. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti vuonna 2019 siirtää 
tapahtuman pois kulttuuriavustusten piiristä strategiset kumppanuudet -
ohjelmaan, tarkoituksena ei ollut siirtää ko. avustussummaa pois kult-
tuuriavustuksista. Jaosto pitää Flow Festivalia hienona tapahtumana, ja 
toivoo, että kaupunki löytää keinon kumppanuuden säilymiseksi.

Kannattaja: Pauliina Lehtinen

Vastaehdotus 2:
Tuomas Finne: Ehdotan, että kulttuuri- ja kirjastojaosto myöntää 15 000 
euroa Flow Festival Oy:lle.

Kannattaja: Timo Vuori

Antti Kauppisen ja Tuomas Finnen vastaehdotuksista äänestettiin vas-
takkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esitteli-
jän esityksen kanssa. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Tuomas Finnen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Antti Kauppisen vastaehdotuksen mukaan muutettuna.
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Jaa-äänet: 2
Tuomas Finne, Timo Vuori

Ei-äänet: 4
Antti Kauppinen, Pauliina Lehtinen, Lasse Pipinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 3
Hannu Oskala, Petrus Pennanen, Elisa Tarkiainen

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi tässä äänestyksessä Antti Kauppi-
sen vastaehdotuksen äänin 2 - 4 (0 tyhjä, 3 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Antti Kauppisen vastaehdotuksen mukaan muutettuna. 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 4
Antti Kauppinen, Pauliina Lehtinen, Lasse Pipinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 2
Tuomas Finne, Timo Vuori

Poissa: 3
Hannu Oskala, Petrus Pennanen, Elisa Tarkiainen

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi tässä äänestyksessä Antti Kauppi-
sen vastaehdotuksen äänin 0 - 4 (2 tyhjä, 3 poissa).

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 
hyväksyä Antti Kauppisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdo-
tuksen.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1 Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako
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2 Kuvaukset, Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaos-
ton 3. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myöntää 
taide- ja kulttuuriavustuksia vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti pysy-
väisluonteiseen toimintaan 100 500 euroa ja projektiluonteiseen toimin-
taan 118 000 euroa, yhteensä 218 500 euroa.

Pysyväisluonteinen toiminta - hylkäysperustelu / kohdennus

Designmuseon säätiö - Stiftelsen för Designmuseet sr:n hakemus on 
tullut koko vuoden pysyväisluonteiseen toimintaan tarkoitetun avustuk-
sen viimeisen hakupäivän 4.12.2019 jälkeen, avustus myönnetään ajal-
le 18.3.–31.12.2020.

Luovi Productions Oy:n hakemus on tullut vähintään 50 000 euron ha-
kemuksia koskevien hakuaikojen puitteissa 30.8.2019.

Sankariliiga osk:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toimin-
taan. Hakija ei ole pystynyt toimittamaan puuttuvaa hakemusliitettä. 
Hakija voi hakea projektiluontoista avustusta. 

Helsingin Kellariteatteri ry:n hakemus on tullut koko vuoden pysyväis-
luonteiseen toimintaan tarkoitetun avustuksen viimeisen hakupäivän 
4.12.2019 jälkeen, avustus myönnetään ajalle 18.3.–31.12.2020.

Projektiluonteinen toiminta - Hylkäysperustelu / kohdennus

Liitteen 1 nimilyhenteiden selvennykset, joita ei alla ole avattu:
 O.A. ( ********** ), S.V. ( ********** ).

Suomen jalokiviharrastajain yhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta. Ki-
vimuseon tukeminen ei kuulu taide- ja kulttuuriavustustoiminnan piiriin. 
Hakemus käsitellään projektiluonteisena.
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T.L:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Avustuksia ei myönnetä tal-
lenteisiin.

HIAP ry:n avustus myönnetään kesän yhteisnäyttelyn kustannuksiin.

A.L:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hakemusten keskinäisessä 
vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi ja se nojaa liikaa kau-
pungin avustukseen.

Finding Tom -ryhmälle ei myönnetä avustusta. Projekti nojaa liikaa 
kaupungin avustukseen. 

Mouthpiecelle ei myönnetä avustusta. Hakemusten välisessä vertailus-
sa hanke ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi. 

Myllyteatteri ry:lle ei myönnetä avustusta projektiluoteiseen toimintaan. 
Hanketta avustetaan jo Myllyteatterin avustuksella pysyväisluonteiseen 
toimintaan. 

RITZ, RATZ AND ROLL Oy Ltd/Pixelmintille ei myönnetä avustusta.  
Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei nouse ensisijaisesti avus-
tettavaksi. 

Veiculosurille ei myönnetä avustusta. Kaupunki tukee jo hankkeen kes-
keisten yhteistyökumppaneiden toimintaa.

Finnish Music Hall of Fame musiikkimuseon kannatusyhdistys ry:lle ei 
myönnetä avustusta. Musiikkimuseon toiminnan kehittämistä tuetaan jo 
Finnish Music Hall of Fame Oy:lle myönnetyn kehittämisavustuksen 
muodossa.

Helsingin Oopperayhdistys - Helsinki Opera ry:lle ei myönnetä avustus-
ta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan 
toimintaan. Helsingin esitysten osalta avustushakemus on saapunut 
myöhässä ja loput esitykset ovat Virossa.

KLAPS klassista lapsille ry:lle ei myönnetä avustusta. Yhdistyksen Ka-
levala-projekti saa jo tuotantotukea Kanneltalosta. Hakemus käsitellään 
projektiluonteisena.

Kontula Electronic ry:n hakemus käsitellään projektiluonteisena.

E.M:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuk-
sia ei myönnetä tallenteisiin. Hakemus käsitellään projektiluonteisena.

S.P:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta Konfuusio-festivaalin toteut-
tamiseen. Hanke ei nouse hakemusten välisessä vertailussa ensisijai-
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sesti avustettavaksi kohteeksi. Hakemus käsitellään projektiluonteise-
na.

L.S:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia 
ei myönnetä yksittäisiin konsertteihin.

Diaspora Reporters ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuria-
vustuksia ei myönnetä kilpailuihin ja juhliin. Hakemus käsitellään pro-
jektiluonteisena.

Dodo ry:lle ei myönnetä avustusta. Keskinäisessä vertailussa hanke ei 
nouse avustettavien joukkoon. 

Käpylä-Seura ry:lle ei myönnetä avustusta. Keskinäisessä vertailussa 
hanke ei nouse avustettavien joukkoon. Käpylän 100 vuotisjuhlintaa 
avustetaan muiden paikallisten hankkeiden kautta.

Yhteismaa ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen vaikutukset suh-
teessa avustuksen suuruuteen jäävät riittämättömiksi.

J.E:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupun-
gin avustukseen.

Havet Helsingille ei myönnetä avustusta. Aikuisten harrastustoiminta ei 
ole taide- ja kulttuuriavustusten ensisijainen painopiste. 

M.A:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liian vahvasti 
kaupungin avustukseen.

KalevalaFest ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen toteuttamista tue-
taan jo kaupunginmuseon toimesta. 

Risa Production Oy:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toi-
mintaan. Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei nouse ensisijai-
sesti avustettavaksi. 

Teatteri Helsinki yhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakemusten vä-
lisessä vertailussa hanke ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi. 

Teatteri Welho ry:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Hanke toteutuu vuonna 2022. Taide- ja kulttuuriavustukset myön-
netään nyt vuodelle 2020.

Ohjeet avustuksen saajille

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä.
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Toiminta-avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. 
erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. 
ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä 
siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksa-
misesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportoin-
ti:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-
raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avus-
tuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan nettisivuilla 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan yhteiset avustusperiaatteet 13.02.2018, § 28. Kulttuurijaosto 
on hyväksynyt tarkemmat avustusmuodot ja arviointikriteerit 20.3.2018, 
§ 10.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto vastaa 
taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen 
avustusten jakamisesta hallintosäännön 17 luvun 2 §:n 3 kohdan mu-
kaisesti jakamalla avustusmäärärahoja. Jaosto käsittelee taide- ja kult-
tuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan. Avustukset ovat harkinnanva-
raisia.

Kulttuuri- ja kirjastojaostolla on vuonna 2020 käytettävissä 17 018 000 
euron avustusmääräraha.

Tämän kokouksen käsittelyssä on 48 hakemusta ja haettu summa on 
yhteensä 1 024 376 euroa.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 12 (20)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaosto

Asia/2
17.03.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25400 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1 Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_Kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako
2 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_Kulttuuri- ja kirjastojaos-

ton 3. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 7
Korjaus kulttuuri- ja kirjastojaosto päätökseen 04.02.2020, § 4 kos-
kien Maailman musiikin keskus ry:lle myönnettyä avustusta

HEL 2020-000012 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kumosi 
päätöksen 04.02.2020, § 4 (Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuu-
ri- ja kirjastojaoston 2. jako) Maailman musiikin keskus ry:n hakemuk-
sen nro 1990010 hylkäyksen osalta ja sisällytti kyseisen hakemuksen 
päätökseen, joka koski hakemusta nro 1989098. 

Maailman musiikin keskus ry:lle myönnettiin 49 000 euron avustus ha-
kemukselle nro 1989098. Myönnetty avustus kohdennetaan nyt sisäl-
tämään kyseisen hakemuksen lisäksi myös hakemuksessa nro 
1990010 esitetyn toiminnan vuodelle 2020.

Maailman musiikin keskus ry:tä kehotetaan lisäksi jatkossa kokoamaan 
kaikki vuotuinen toimintansa, johon avustusta haetaan, yhteen hake-
mukseen.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Jenni Peisa, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Maailman musiikin keskus ry haki avustusta pysyväisluonteiseen toi-
mintaansa vuodelle 2019 hakemuksella nro 1990495 sekä vuodelle 
2020 hakemuksilla nro 1989098 ja nro 1990010.

Yhdistyksen vuoden 2019 pysyväisluonteiseen toimintaan oli jo myön-
netty avustusta kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöksellä 19.12.2018, § 
38, minkä lisäksi pääosa hakemuksessa esitetystä toiminnasta oli ha-
kemuksen jättöhetkellä jo ohi. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti, 
millä perusteella hakemus hylättiin.

Vuoden 2020 toimintaa koskevista hakemuksista nro 1989098 oli koh-
dennettu Etnosoi! 2020 -festivaalin järjestämiseen ja hakemus nro 
1990010 oli kohdennettu ympärivuotiseen taidekasvatus-, klubi- ja 
muusikkojen toimintaedellytyksiä edistävään toimintaan. Molemmissa 
hakemuksissa esitettyä toimintaa on aiemmin tuettu osana Maailman 
musiikin keskus ry:n pysyväisluonteista toimintaa.

Vuodelle 2020 myönnettävä avustus oli tarkoitus kohdentaa yhdistyk-
sen toimintaan samassa laajuudessa kuin aikaisempanakin vuonna. 
Usean erillisen hakemuksen aiheuttaman inhimillisen virheen takia 
päätöksessä kuitenkin myönnettiin avustus vain osaan toiminnasta 
(hakemukselle nro 1989098) ja hylättiin toinen osa toiminnasta (hake-
mus nro 1990010) virheellisellä perustelulla, jonka mukaan myös ky-
seinen hakemus olisi koskenut vuotta 2019.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Jenni Peisa, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 04.02.2020 § 4
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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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 5 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 6, 7 ja 8 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Tuomas Finne
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Timo Vuori Antti Kauppinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.03.2020.


