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§ 22
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. 
jako

HEL 2020-009512 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 
taide- ja kulttuuriavustuksia vuodelle 2020 projektiluonteiseen toimin-
taan liitteen mukaisesti yhteensä 46 000 euroa.

Projektiluonteinen toiminta - hylkäysperustelu / kohdennus

Liitteen 1 nimilyhenteiden selvennykset, joita ei ole alla avattu: K.G. ja 
työryhmä ( ********** ), H-M.N. ( ********** ).

Teatteriyhdistys Tuli ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuria-
vustuksia myönnetään yleisölle avoimeen toimintaan, ei muuttokustan-
nusten kattamiseen.

Tsaika ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakemusten välisessä vertailussa 
hanke ei nouse avustettaviin.

Klever Dance Oy:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuk-
sia ei myönnetä elokuvatuotantoihin.

Kuuleeko KumKumMaa -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Taide- ja 
kulttuuriavustuksia ei myönnetä opetusmateriaalien tekoon.

Mechanit Projectille ei myönnetä avustusta. Hankkeen teos on osa Lux 
Helsinki 2021 ohjelmistoa, joka on kaupungin rahoittama tapahtuma. 

John & Kinnunen -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuu-
riavustuksia ei myönnetä yksittäiselle näyttelylle.

S.P.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuk-
sia ei myönnetä julkaisutoimintaan.

R.T.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuk-
sia ei myönnetä julkaisutoimintaan.

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 muuttuneeseen tilanteeseen. Näin toimittaessa on 
tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avus-
tuspäätöksen käyttötarkoituksen tai avustusehtojen kanssa. Koronavi-
rustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä 
päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avus-
tuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa 
voimassa olevia viranomaisohjeita.

Ohjeet avustuksen saajille

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä. Kaupungilla on oikeus 
periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata 
avustusehtoja. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuita-
taan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava 
avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 
28.11.2019).

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

hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan nettisivuilla:

hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurisuunnittelija Marjaana Jaranne. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Marjaana Jaranne, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 21502

marjaana.jaranne(a)hel.fi

Liitteet

1 Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako
2 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaos-

ton 5. jako

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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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 harkinnanvaraisia. 

Kulttuuri- ja kirjastojaostolla on vuonna 2020 käytettävissä 17 018 000 
euron avustusmääräraha. Ennen tämän kokouksen päätöksiä määrä-
rahasta on käyttämättä 229 009 euroa. Tämän kokouksen käsittelyssä 
on 22 hakemusta ja haettu summa on yhteensä 264 076 euroa.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Marjaana Jaranne, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 21502

marjaana.jaranne(a)hel.fi

Liitteet
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2 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaos-
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