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§ 21
Erityisavustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuot-
tamiseen 2021–2023

HEL 2020-010318 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 
Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:lle 200 000 euron 
avustuksen vuoden 2021 taide- ja kulttuurimäärärahoista painotetun 
musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottamiseksi yhteistyössä Porolah-
den peruskoulun kanssa vuodelle 2021 koskien monivuotiskautta 
2021–2023.

Monivuotisuuden piirissä olevan toimijan erityisavustus vahvistetaan 
hakemuksesta vuosittain ja tavoitteena on, että kolmivuotinen avustus 
pysyy vähintään saman suuruisena kuin vuonna 2021, edellyttäen että 
tarkoitukseen on käyttävissä tarvittavat määrärahat.

Ohjeet avustuksen saajalle

Avustus maksetaan 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.

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

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

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksa-
misesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta:

hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Monivuotisten avustusten piirissä olevien toimijoiden avustus vahviste-
taan hakemuksesta vuosittain. Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan 
nettisivuilla:

hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat

Käsittely

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/hakuajat
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Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Nina Gran. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry_toiminnan kuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinkiläisessä peruskoulussa tuotettava painotetun musiikinopetuk-
sen erityisavustus 200 000 euroa vuosille 2021–23 avattiin yleiseen 
hakuun kesällä 2020 ja hakuaika päättyi 14.8.2020. Avustuksen tavoit-
teena on tuottaa peruskoulun opetussuunnitelman mukaista painotet-
tua musiikin opetusta vuosiluokille 1–9. 

Painotettu musiikin opetus on ryhmämuotoista opetusta, joka on peru-
sopetuslain 47 §:n tarkoittamaa opetusta tukevaa kerhotoimintaa, jossa 
kerhotunnit on integroitu oppilaan työpäivään ja opetuksesta huolehti-
vat avustusta saavan palveluntuottajan pedagogit.

Helsinkiläisessä peruskoulussa tuotettava painotetun musiikinopetuk-
sen kerhotoiminnan avustamiseen on varattu 200 000 euron määrära-
ha vuodelle 2021. Haku kohdennettiin taiteen perusopetusta antaville 
helsinkiläisille oppilaitoksille, jota tuottavat peruskoulun painotettua 
musiikinopetusta syventävää erillistä kerhomuotoista musiikinopetusta. 
Avustukset ovat harkinnanvaraisia. 
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Hakuilmoituksessa ilmoitettiin hakemusten arviointiperusteiksi seuraa-
va. Miten hakija nivoo kerhotoiminnan peruskoulun toimintaan, miten 
yhteistyö on integroitu peruskoulun toiminta- ja opetussuunnitelmiin. Li-
säksi ilmoitettiin, että hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota 
myös viikkovuosituntien määrään ja kustannuksiin sekä palveluntuotta-
jan toiminnallisiin valmiuksiin sekä toimintaan osallistuvien oppilaiden 
määrään. Edelleen kerrottiin, että arviossa tarkastellaan myös palve-
luntuottajan taloudellisia toimintaedellytyksiä, ammatillista osaamista 
sekä toiminnan hallinnointiin liittyviä kustannuksia.

Määräaikaan mennessä hakuun osallistui vain yksi hakemus: Itä-
Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (200 000 euroa).

Itä-Helsingin Musiikkiopiston hakemus täyttää haun kriteerit musiikin-
opetuksen laajuudesta luokille 1–9 sekä syvästä integraatiosta koulun 
ja koulupäivän kanssa. Kerho-opetus nivoutuu oppilaan työpäivään ja 
koulun muuhun toimintaan ja se on hyvin integroitu sekä opetussuunni-
telmiin että koululuokkien arkeen. Hakemus on seikkaperäinen ja us-
kottava.
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