
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaosto

18.05.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Kokousaika 18.05.2021 16:15 - 17:03

Kokouspaikka Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros) / Sähköinen ko-
kous

Läsnä

Jäsenet

Finne, Tuomas puheenjohtaja
Lehtinen, Pauliina (etänä)
Oskala, Hannu (etänä)
Pennanen, Petrus (etänä)
Silvo, Satu (etänä)
Tarkiainen, Elisa (etänä)
Vuori, Timo (etänä)
Karppinen, Iiris (etänä) varajäsen
Pipinen, Lasse (etänä) varajäsen

Muut

Männistö, Mari (etänä) kulttuurijohtaja
Kunnas, Veikko kulttuurin edistämisen päällikkö
Lehikoinen, Sari (etänä) viestintäasiantuntija

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Stenbäck, Michaela (etänä) kulttuurituottaja

asiantuntija
saapui 16:22, poistui: 16:47, läsnä: 
13 - 14 §

Puheenjohtaja

Tuomas Finne 11 - 15 §

Esittelijät

Mari Männistö kulttuurijohtaja
11 - 12 §

Veikko Kunnas kulttuurin edistämisen päällikkö
13 - 15 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
11 - 15 §
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§ Asia

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

12 Asia/2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syys-
kauden ensimmäinen kokous vuonna 2021

13 Asia/3 Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

14 Asia/4 Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021

15 Asia/5 Finnish Music Hall of Fame Oy:n kehittämisavustus 2021
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§ 11
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 Pauliina Lehtinen ja Elisa Tarkiainen 
sekä varatarkastajiksi jäsenet Timo Vuori ja Hannu Oskala.

Käsittely

Kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimie-
lisesti pöytäkirjantarkastajaksi Antti Kauppisen sijasta Elisa Tarkiaisen 
ja varatarkastajaksi Jenni Pajusen sijasta Timo Vuoren.

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 Pauliina Lehtinen ja Antti Kauppinen 
sekä varatarkastajiksi jäsenet Jenni Pajunen ja Hannu Oskala.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2021 2 (19)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaosto

Asia/2
18.05.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ 12
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 
syyskauden ensimmäinen kokous vuonna 2021

HEL 2017-013157 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoon-
tuu ensimmäisen kerran syyskaudella 2021 torstaina 26.8.2021 klo 
16.15

Kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu Fredriksbergin B-talossa lauta-
kunnan kokoushuoneessa Buli osoitteessa Konepajankuja 3, 2. kerros. 
Jaoston kokouksiin on myös yhä mahdollisuus osallistua sähköisessä 
toimintaympäristössä etänä, jos koronapandemiatilanne sitä edellyttää.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja kirjastojaosto oli 8.12.2020, § 35 päättänyt, että syyskau-
den ensimmäinen kokous on tiistaina 28.9.2021 klo 16.15. Avustus-
valmistelusta johtuen päivämäärää on tarpeen aikaistaa.

Kuntavaalit järjestetään kesäkuussa 2021. Kun kaupunginvaltuusto on 
elokuussa valinnut uuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- 
ja kirjastojaoston jäsenet, niin uudella puheenjohtajalla on mahdollisuus 
tarvittaessa muuttaa syyskauden ensimmäisen kokouksen nyt ennak-
koon sovittavaa ajankohtaa. Syyskauden 2021 loput kokouspäivät kult-
tuuri- ja kirjastojaosto päättää ensimmäisessä kokouksessaan.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
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tajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa ko-
kouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivä-
nä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 08.12.2020 § 35
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§ 13
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. 
jako

HEL 2021-004991 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 
taide- ja kulttuuriavustuksia vuoden 2021 määrärahoista liitteen 1 mu-
kaisesti yhteensä 96 500 euroa seuraavasti: pysyväisluonteiseen toi-
mintaan 0 euroa ja projektiluonteiseen toimintaan 96 500 euroa.

Pysyväisluonteinen toiminta - hylkäysperustelu / kohdennus

Ballet Finland ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakija ei ole toimittanut py-
syväisluonteiseen toimintaan tarvittavia liitteitä.

KULTTUURIKYÖKKY -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Työryhmille 
ei myönnetä pysyväisluonteista taide- ja kulttuuriavustusta.

Oivallusten taidepolku -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Työryhmille 
ei myönnetä pysyväisluonteista taide- ja kulttuuriavustusta.

Taideseula ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakija ei ole toimittanut pysy-
väisluonteiseen toimintaan tarvittavia liitteitä. Taide- ja kulttuuriavustuk-
sia ei myönnetä aikuisten harrastustoimintaan. 

A.T. ( ********** ) & V.V. ( ********** ) Duolle ei myönnetä avustusta. 
Työryhmille ei myönnetä pysyväisluonteista taide- ja kulttuuriavustusta.

I.R. ( ********** ) & Helsinki Stuff työryhmälle ei myönnetä avustusta. 
Työryhmille ei myönnetä pysyväisluonteista taide- ja kulttuuriavustusta.

T.V.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuk-
sia pysyväisluonteiseen toimintaan myönnetään vain rekisteröidyille yh-
teisöille. Projektiluonteiseen toimintaan myönnetään yleisölle avoimeen 
toimintaan, ei henkilökohtaiseen työskentelyyn.

Haettaessa avustusta koko vuoden 2021 pysyväisluonteiseen toimin-
taan on hakemus pitänyt jättää viimeistään 4.12.2020 mennessä. Tämä 
on huomioitu hakemusten arvioinnissa.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Projektiluonteinen toiminta - hylkäysperustelu / kohdennus
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Osk OVVN Independent Helsinki Collectivelle ei myönnetä avustusta. 
Keskinäisessä vertailussa hanke ei noussut tuettavaksi.

J.L-S.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta kirjan suomentamiseen. 
Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään yleisölle avoimeen toimin-
taan, ei yksittäisen henkilön taiteelliseen työskentelyyn.

M.A.H.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavus-
tuksia myönnetään yleisölle avoimeen toimintaan, ei yksittäisen henki-
lön taiteelliseen työskentelyyn.

A.S.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuk-
sia myönnetään yleisölle avoimeen toimintaan, ei yksittäisen henkilön 
taiteelliseen työskentelyyn.

Ars Longa -talon taiteilijat ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen ra-
hoitus nojaa liikaa kaupungin tukeen.

ARTES ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liikaa 
kaupungin tukeen.

Omatuntoklubi-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus 
nojaa liikaa kaupungin tukeen.

Vallaton ry:lle ei myönnetä avustusta. Ravintolan kulttuuritoiminta tulee 
organisoida ensisijaisesti yhteistyössä Stoan kanssa.

Helsingin historiapäivä -yhdistys - Föreningen för Helsingfors Historie-
dag ry käyttää tuotannon toteuttamiseen myös vuodelta 2020 siirtyneitä 
määrärahoja.

A.R.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Keskinäisessä vertailussa 
hanke ei noussut tuettavaksi.

M.V.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuk-
sia ei myönnetä teknisiin investointeihin.

Ajan rytmi -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus no-
jaa liikaa kaupungin avustukseen. 

Nomadi ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakijalle on jo myönnetty toimin-
ta-avustus. Lisäksi hakemus on tullut myöhässä. 

Hakaniemen Musiikkiteatteri Oy:lle ei myönnetä avustusta. Keskinäi-
sessä vertailussa hanke ei noussut tuettavaksi.

Radio Hämy -taidekollektiiville ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoi-
tus nojaa liikaa kaupungin tukeen.
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Risa Productions Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hakemus koskee 
hankkeen esitöitä eikä vielä valmista esitystä yleisölle.

Teatteriyhdistys Tuli ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuria-
vustuksia ei myönnetä investointeihin. Hakijan kulttuuriprojekteille on jo 
myönnetty tukea.

Valo- ja äänisuunnittelijoiden työhuoneyhteisölle ei myönnetä avustus-
ta. Taide- ja kulttuuriavustusta ei myönnetä investointeihin eikä suljet-
tuun toimintaan.

E.Y.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustusta 
ei myönnetä työpajatyöskentelyyn.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Koronaviruksen aiheuttama erityistilanne

Taide- ja kulttuuriavustukset myönnetään koronaviruksen aiheuttaman 
erityistilanteen vuoksi siten, että hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta 
poiketen avustus voidaan käyttää samaan tai samankaltaiseen tarkoi-
tukseen myös 31.5.2022 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. Toiminta-avustukset 
maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. erässä maksukau-
den ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuu-
kauden 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).

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

Vuoden 2021 aikaisista valmistelu- ja päätösaikatauluista sekä hakua-
joista vuotta 2022 koskeville avustuksille ilmoitetaan nettisivuilla 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurituottaja Michaela Stenbäck. 

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Michaela Stenbäck, kulttuurituottaja, puhelin: 310 37003

michaela.stenback(a)hel.fi

Liitteet

1 Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_Kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako
2 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_pysyväisluonteinen toi-

minta_kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako
3 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_projektiluonteinen toi-

minta_kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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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Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan yhteiset avustusperiaatteet 13.02.2018, § 28.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto on hyväksynyt tar-
kemmat 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.

Kulttuuri- ja kirjastojaostolla on vuonna 2021 käytettävissä 17 018 000 
euron avustusmääräraha. Ennen tämän kokouksen päätöksiä määrä-
rahasta on käyttämättä 591 862 euroa.

Tämän kokouksen käsittelyssä on 42 hakemusta ja haettu summa on 
yhteensä 914 063 euroa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tu-
ki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikut-
taa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Asian valmistelun yhteydessä 
on kaikkien tuettavaksi esitettävien toimijoiden osalta erikseen arvioitu, 
täyttyvätkö SEUT 107 (1) artiklan kriteerit. 

Arvioinnissa on päädytty siihen, että kaikkien tuettavaksi esitettyjen 
toimijoiden osalta SEUT 107 (1) artiklan kaikki kriteerit eivät täyty. Ar-
vioinnissa on katsottu, että tuettu toiminta ei vaikuta jäsenvaltioiden vä-
liseen kauppaan, sillä toiminta on alueellista, se ei todennäköisesti 
houkuttele käyttäjiä tai vierailijoita muissa jäsenvaltioissa järjestettäväs-
tä samanlaisesta toiminnasta ja tuen vaikutus rajat ylittäviin investoin-
teihin tai sijoittautumisen edellytyksiin on todennäköisesti enintään 
marginaalinen. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohdat 196, 197). Näin ollen EU:n valtiontukisäännökset eivät 
tule sovellettaviksi.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Michaela Stenbäck, kulttuurituottaja, puhelin: 310 37003
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michaela.stenback(a)hel.fi

Liitteet

1 Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_Kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako
2 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_pysyväisluonteinen toi-

minta_kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako
3 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_projektiluonteinen toi-

minta_kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 14
Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021

HEL 2021-005299 T 00 04 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 
Helsingin kulttuuripalkinnon saajan sekä Helsingin vuoden taiteilijat 
vuodelle 2021 liitteen 1 mukaisesti. Palkintojen saajat julkistetaan Hel-
sinki-päivänä 12.6.2021.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurituottaja Michaela Stenbäck. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdotus_Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021_EI 
JULKISUUTEEN ennen palkintojen jakoa 12.6.2021

2 Kulttuuripalkinnon saajat 1963-2020
3 Taiteilijapalkinnon saajat 2017-2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kulttuuripalkinnolla palkitaan taiteilija taiteellisista ansioista 
ja/tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi. Palkinto 
on suuruudeltaan 15 000 euroa ja se jaetaan hakemuksetta. Luettelo 
kulttuuripalkinnon aiemmista saajista on liitteenä.

Helsingin vuoden taiteilijoina palkitaan kolme ansioitunutta helsinkiläis-
tä taiteilijaa ajankohtaisesta merkittävästä taiteellisesta työskentelystä. 
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Taiteilijapalkinnot ovat suuruudeltaan 5 000 euroa/hlö. Helsingin vuo-
den taiteilijoita on valittu vuodesta 2017 alkaen. Luettelo taitelijapalkin-
tojen aikaisemmista saajista liitteenä.

Palkinnot julkistetaan Helsinki-päivänä 12.6.2021 kaupungin Helsinki-
päivän juhlassa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 
10 Helsingin kulttuuripalkinnon ja Helsingin vuoden taiteilija -palkintojen 
myöntämisen perusteet.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdotus_Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021_EI 
JULKISUUTEEN ennen palkintojen jakoa 12.6.2021

2 Kulttuuripalkinnon saajat 1963-2020
3 Taiteilijapalkinnon saajat 2017-2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 15
Finnish Music Hall of Fame Oy:n kehittämisavustus 2021

HEL 2020-010719 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 
kehittämisavustusta vuodelle 2021 seuraavasti:

Hakija Kuvaus Haettu 
2021

Avustus 
2021

Finnish Music Hall of 
Fame Oy

Suomalaisen Musiikkimu-
seo Famen toiminnan kehit-
tämiseen vuonna 2021 
(kolmivuotisen avustuksen 
jatkohakemus)

200 000 70 000

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Ohjeet avustuksen saajalle

Avustuksen ensimmäinen erä, 90 %, maksetaan heti päätöksen jälkeen 
ja 10 % hankkeen vuosiraportin toimittamisen jälkeen. Raportti on toi-
mitettava avustuksen myöntäjälle viimeistään 15.12.2021.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

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

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-
ajantoimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-
kayttaminen-jaraportointi

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

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

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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sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kehittämisavustuksia myönnetään helsinkiläisille rekisteröityneille tai-
de- ja kulttuurilaitoksille sekä -yhteisöille.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää hankkeisiin jotka vastaavat kult-
tuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen (esimerkiksi silloin, kun 
vastaava toiminta puuttuu kaupungista) ja jotka hyödyttävät taiteen ja 
kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin, tukevat kaupungin val-
tuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Avustettavaa toimintaa ovat esim. yhteistyöverkostot, kokeilut ja uudet 
työskentelytavat (esim. uudenlaiset toimintamallit, konseptit, uudenlai-
set tilaratkaisut), hankkeet, joilla tavoitellaan kulttuurista ja taiteellista 
uudistumista ja kehittämistä.

Avustusta voivat saada myös osaamisen kehittämisen hankkeet. Kehit-
tämisavustus voidaan myöntää 1–3-vuotisena.

Musiikkimuseo Famen kehittämisavustus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuurijaosto myönsi 28.5.2019, 
§ 13 Finnish Music Hall of Fame Oy:lle kolmivuotisen kehittämisavus-
tuksen vuosille 2019-2021. Avustus vahvistetaan vuosittain kulttuuri- ja 
kirjastojaostossa.  Musiikkimuseo hakee kolmatta vuotta kehittämisa-
vustusta toimintansa kehittämiseen vuodeksi 2021. Hakemus saapui 
25.11.2020.
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Musiikkimuseo sijaitsee kauppakeskus Triplan yhteydessä Pasilassa. 
Museon sisältö on toteutettu uutta teknologiaa hyödyntäen. Sen tarkoi-
tus on tulevaisuudessa tavoittaa 100 000 kotimaista ja ulkomailta tule-
vaa vierailijaa vuosittain.

Musiikkimuseo avautui lokakuussa 2019 ja joutui sulkemaan ovensa 
Covid-19 viruksen takia jo 15.3. 2020, ollen kesällä 2020 auki vain vä-
häisellä kapasiteetilla ja toiminnoilla syksyyn asti, jolloin se taas joutui 
sulkeutumaan. Sulkeutumiseensa mennessä siellä kävi ilmoituksensa 
mukaan 40 000 kävijää, jolla sen yleisötavoite täyttyi.

Yhtiö asetettiin yrityssaneerausmenettelyyn 3.11.2020. Kaupungin jo 
aiemmin myöntämän Musiikkimuseon kehittämisavustuksen kolman-
nen vuoden tukipäätöksen esittely on odottanut opetusministeriön pää-
töstä koskien Musiikkimuseon tekemää oikaisuvaatimusta saamaansa 
kielteiseen avustuspäätökseen. Nyt opetus- ja kulttuuriministeriö on oi-
kaissut 10.5.2021 aiemmin 29.1.2021 tekemänsä päätöksen ja myön-
tänyt Musiikkimuseo Famelle yhteisöille tarkoitettua korona-tukea yh-
teensä 70 500 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätökseen liittyvässä arvioinnissaan 
tarkastellut yrityssaneeraukseen asettamisen merkitystä avustuksen 
myöntämiselle. Ministeriön kyseessä olevan erityisavustuksen tarkoi-
tuksena on ollut tukea sellaisia taide- ja kulttuurialan yhteisöjä, jotka 
kärsivät maksuvalmiuden puutteesta COVID-19 -pandemian johdosta. 
Tämän vuoksi ministeriö ei ole katsonut yrityssaneeraukseen asetta-
mista ehdottamana esteenä myöntää avustusta Musiikkimuseo Famel-
le. Ministeriö katsoo myös, että se on saanut riittävän selvityksen siitä, 
että toiminnan jatkuvuus on mahdollista turvata, jos avustus myönne-
tään.

Edelliseen perustuen esittelijä katsoo, että ei ole ehdotonta estettä hy-
väksyä kolmatta jo päätettyä tukivuotta Famen toiminnan turvaamiseksi 
ja että kaupunki on saanut riittävän selvityksen siitä, että toiminnan jat-
kuvuus on mahdollista turvata, jos avustus myönnetään.

Vuonna 2019 kirjasto- ja kulttuurijaosto päätti 28.5.2019, § 13 myöntää 
hakijalle kolmen vuoden kehittämisavustuksen seuraavalla kuvauksel-
la:

Finnish Music Hall of Fame Oy hakee Helsingin kaupungilta kolmivuo-
tista avustusta (250 000 euroa/vuosi) musiikkimuseo Famen perusta-
miseen.

Museossa pääosassa ovat suomalainen musiikki ja sen tekijät 1890-
luvulta tähän päivään asti. Hankkeen rahoituskustannukset ovat yh-
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teensä noin 4,5 miljoonaa euroa. Musiikkimuseo Fame valmistuu Pasi-
lan Triplaan lokakuussa 2019. Hanke toteutetaan yhteistyössä Opetus- 
ja kulttuuriministeriön, Kansallismuseon, Helsingin kaupunginmuseon 
ja useiden musiikkialan organisaatioiden sekä erilaisten yritysten kans-
sa.

Fame on Suomen ensimmäinen kaiken musiikin museo, ja se esittelee 
suomalaista musiikkia ja sen tekijöitä laaja-alaisesti uusimman teknolo-
gian keinoin. Tavoitteena on luoda täysin uudenlainen, innovatiivinen, 
omaleimainen ja kansainvälisesti vetovoimainen kohde Helsingin kult-
tuuritarjontaan, joka toimii sekä suomalaisen musiikin että kotimaisten 
teknologisten innovaatioiden näyteikkunana.

Haetun avustuksen käyttötarkoituksena on elämyksellisen, innovatiivi-
sen ja kokemuksellisen museosisällön tuottaminen ja kehittäminen, ja 
museosisällön avaaminen kaupunkilaisten ja muiden museokävijöiden 
saataville. Suurin osa museon sisällöistä tuotetaan digitaalisiin alustoi-
hin.

Tavoitteena on tuottaa niihin jatkuvasti uusia sisältöjä. Sisältöjen kette-
rä tuottaminen, ajankohtaisuus ja eteenpäin kehittäminen pitää museon 
elinvoimaisena ja kiinnostavana. Museon toiminta tukee asianomaisia 
startup- ja teknologiatoimijoita ja luo heille uusia työmahdollisuuksia ko-
timaassa ja ulkomailla.

Musiikkimuseosta on tarkoitus tehdä vetovoimainen matkailukohde ko-
timaisten ja ulkomaisten kävijöiden keskuudessa. Tähän pyritään toi-
mimalla aktiivisesti yhdessä mm. Helsinki Marketingin kanssa. Tavoit-
teena on saada museoon vuosittain 100 000 kotimaista ja ulkomaista 
kävijää.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-
ajantoimialan yhteiset avustusperiaatteet 13.02.2018, § 28. Kulttuuri-
jaosto 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.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007
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sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 08.12.2020 § 39

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 24.11.2020 § 32

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 10.11.2020 § 26
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 11 ja 12 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 13, 14 ja 15 §: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

Pauliina Lehtinen Elisa Tarkiainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.05.2021.


