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8 Asia/2 Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kulttuurijaoston 3. jako

9 Asia/3 Valtuutus kumppanuuspäällikölle avustuksen myöntämiseksi teatteri-
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§ 7
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti todeta ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti valita pöytäkirjan-
tarkastajiksi jäsenet Satu Silvo ja Elisa Tarkiainen sekä varatarkastajik-
si jäsenet Pauliina Lehtinen ja Hannu Oskala.

Käsittely

Kulttuurijaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajaksi Petrus Pennasen sijasta Elisa Tarkiaisen ja 
pöytäkirjan varatarkastajaksi Elisa Tarkiaisen sijasta Pauliina Lehtisen.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päättää todeta ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päättää valita pöytäkir-
jantarkastajiksi jäsenet Satu Silvo ja Petrus Pennanen sekä varatarkas-
tajiksi jäsenet Elisa Tarkiainen ja Hannu Oskala.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 8
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kulttuurijaoston 3. jako

HEL 2018-002569 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti myöntää tai-
de- ja kulttuuriavustuksia seuraavasti: 

Pysyväisluonteinen toiminta: euroa
Myymälä2 osk. 10 000
Suomalaisen tanssiteatterin kannatusyhdistys 
ry

10 000

Pohjoinen liike ry 10 000
Osuuskunta Sirkus Aikamoinen 8 000
IhmeFilmi ry 8 000
Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry 15 000
Viapori Jazz ry 8 000
Café Barock ry 7 500
Ad Astra i Helsingfors rf 6 000
Loukko ry 0
Pysyväisluonteinen toiminta yhteensä: 82 500

Teatteri: euroa
Greta Productions 15 000
HIT Helsinki yhdistys ry 4 000
Koira Complex ry 4 000
Ristin Tien Tuki ry 12 000
Teatteri Helsinki yhdistys ry 10 000
Valmiina muistamaan -työryhmä 4 000
Vuosaaren kesäteatteriyhdistys ry 2 000
Teatteri (projektit) yhteensä: 51 000

Musiikki: euroa
Etno-Espa yhdistys ry 16 000
Favela Funk Finlandia-työryhmä 3 000
Maamme energia -työryhmä 4 000
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Opera BOX ry 12 000
Satuooppera Tomtebobarnen 6 000
Suomen Kansanmusiikkiliitto ry 5 000
Uteliaat muusikot ry 6 000
E.L. 0
Musiikki (projektit) yhteensä: 52 000

Tanssi: euroa
Dance Up Refugee 2 000
Taideosuuskunta Apinatarha 3 000
Inner race -työryhmä 0
T.N. 0
Tanssi (projektit) yhteensä:  5 000

Kirjallisuus: euroa
Helsingin sanataidekoulu ry 4 000
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 0
P.L. 0
Kirjallisuus (projektit) yhteensä: 4 000

Kuvataide ja valokuva: euroa
Helsinki Urban Art ry 6 000
Työryhmä: Virkkunen-Barbieri 2 000
MMXVIII-MMXIX 0
Finnish Art Agency 0
Inkerikeskus ry 0
A.H. 0
Kuvataide (projektit) yhteensä: 8 000

Festivaalit: euroa
Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys ry. 12 500
Helsingin Kirjallisuusfestivaali ry 7 000
Saura Ohjelmapalvelu Oy 3 000
Kaarela-seura ry 7 000
Käpylän kulttuuriyhdistys ry 2 000
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Taide- ja kulttuuriyhdistys Fluidi ry 3 000
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 9 000
Festivaalit yhteensä: 43 500

Alppipuiston kesä: euroa
Funky Amigos ry 11 500
Helsinkimissio ry, Helsingforsmission rf 11 500
Indieco ry 11 500
Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry 11 500
Kulttuurikameleontit ry 17 500
Perinnearkku ry 11 500
Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdis-
tys ry

11 500

Suomen Rauhanpuolustajat ry 0
Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Ori-
ginal Pranksters ry

0

Alppipuiston kesä yhteensä: 86 500

Muut: euroa
Kriittinen korkeakoulu ry 1 500
Encounter Arts 3 000
Kulttuuriosuuskunta Partuuna 2 000
Stadin Slangi ry 3 000
Kaupunkikulttuurin ystävät ry 10 000
Open Knowledge Finland ry 0
Myymälä 2 osk. (kehittämishanke) 0
Mamu Keittiössä -työryhmä 0
M.N. 0
Ilmastokirkko 0
Suomen valotaiteen seura FLASH ry 0
Muut (projektit) yhteensä: 19 500

Kaikki yhteensä: 352 000
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Myymälä2 osk.:lle myönnetään 10 000 euron avustus vuoden 2018 toi-
mintaan ajalle 24.1.2018–31.12.2018. Myymälä2:n toimintaa kehitetään 
aktiivisesti ja tila toimii alustana eri alojen taiteilijoille ja monipuolisille 
projekteille. 

Suomalaisen tanssiteatterin kannatusyhdistys ry:lle myönnetään avus-
tus toimintaan ajalle 24.1.2018–31.12.2018.

Pohjoinen liike ry:lle myönnetään 10 000 euron avustus vuoden 2018 
toimintaan ajalle 25.1.2018–31.12.2018. Yhdistyksen toiminta on laa-
dukasta, sitä toteutetaan pitkäjänteisesti ja se monipuolistaa Helsingin 
tanssitarjontaa. 

Osuuskunta Sirkus Aikamoiselle myönnetään avustus toimintaan ajalle 
25.1.2018–31.12.2018. Avustusta korotetaan 4 000 eurosta 8 000 eu-
roon. Yhdistyksen toiminta on kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole 
enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, 
koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

IhmeFilmi ry:n avustusta korotetaan 4 000 eurosta 8 000 euroon ja 
avustus myönnetään yhdistyksen toimintaan ajalle 25.1.2018–
31.12.2018. Yhdistyksen toiminta täydentää Helsingin elokuvakasva-
tustarjontaa ja parantaa elokuvakasvatuksen saavutettavuutta erityi-
sesti nuorten keskuudessa.

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry:n avustus myönnetään ajalle 
26.1.2018–31.12.2018.

Café Barock ry:lle myönnetään 7 500 euron taide- ja kulttuuriavustus 
vuoden 2018 toimintaan ajalle 23.1.2018–31.12.2018. Yhdistyksen toi-
minta on ympärivuotista ja pitkäjänteistä, ja se monipuolistaa Helsingin 
klassisen musiikin tarjontaa ja tuo sitä uudentyyppisiin ympäristöihin.

Ad Astra i Helsingfors rf:lle myönnetään 6 000 euron avustus yhdistyk-
sen yhdistyksen monikulttuurisuuskasvatukseen ja toiminnan vakiinnut-
tamiseen ajalle 26.1.2018–31.12.2018. 

Loukko ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei 
myönnetä tilojen perustamiskustannuksiin. Yhdistys ei myöskään ole 
toiminut riittävän pitkään, jotta sille voitaisiin myöntää toimintatyyppistä 
avustusta.

E.L:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeiden keskinäisessä ver-
tailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

Dance Up Refugee -työryhmän avustus kohdennetaan palkkioihin. 
Avustus myönnetään projektimuotoisena.
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Inner race -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten keskinäi-
sessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

T.N:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liian 
vahvasti kaupungin avustukseen.

P.L:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan romaanin 
kirjoittamiseen. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle 
avoimeen toimintaan.

MMXVIII-MMXIX -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakijan jättämän 
hankesuunnitelman perusteella kyseessä on kiinnostava projekti, mutta 
hakemus keskittyy uuden tilan perustamiseen, johon ei ensisijaisesti 
myönnetä taide- ja kulttuuriavustuksia. Taide- ja kulttuuriavustukset on 
tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan, ja hakija voi jättää uuden ha-
kemuksen hankkeen ohjelmistosisältöihin liittyen, mikäli hanke etenee 
muulla kuin kaupungin rahoituksella.

Finnish Art Agencylle ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan mobii-
lisovelluksen suunnittelutyöhön ja siihen liittyviin työpajoihin. Taide- ja 
kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan. Niitä ei 
myönnetä mobiilisovellusten kehittämiseen.

Inkerikeskus ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa lii-
an vahvasti kaupungin avustukseen. 

A.H:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan valokuva-
kirjan tuotantoon. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle 
avoimeen toimintaan.

Saura Ohjelmapalvelu Oy:n avustus myönnetään projektimuotoisena 
hakijan järjestämään festivaaliin.

Kulttuurikameleontit ry:lle myönnetään avustusta 17 500 euroa. Avus-
tus kohdennetaan seuraavasti: 11 500 euroa Afrojazz Club goes Kilom-
bo -musiikki- ja tanssitapahtuman järjestämiseen Alppipuistossa, 2 000 
euroa taidetyöpajatoimintaan ja 4 000 euroa Afrikan ja afrodiasporan 
kulttuurifestivaali Kilomboon.

Suomen Rauhanpuolustajat ry:lle ei myönnetä avustusta. Alppipuiston 
kesän ohjelmiston tuottamiseen avustusta saavien toimijoiden valinnas-
sa kiinnitetään huomiota ohjelmiston uusiutumiseen ja monipuolistumi-
seen. 

Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Original Pranksters ry:lle ei 
myönnetä avustusta. Alppipuiston kesän ohjelmiston tuottamiseen 
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avustusta saavien toimijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota ohjel-
miston uusiutumiseen ja monipuolistumiseen. 

Open Knowledge Finland ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankesuunni-
telma on ansiokas, mutta kaupunki tarjoaa jo hankkeelle alustan ja mui-
ta resursseja Kaupunginmuseon kautta. Suuren avustuksen myöntämi-
nen hankkeelle ei ole perusteltua.  

Myymälä 2 osk:lle ei myönnetä avustusta kehittämishankkeeseen. 
Osuuskunnan toimintaa tuetaan kohdasta pysyväisluonteiseen toimin-
taan. Hakija voi jättää vuotta 2019 koskevan kehittämishankehakemuk-
sen kesällä 2018. 

Mamu Keittiössä -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen bud-
jetti nojaa kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin avustukseen.

M.N:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan taiteelli-
seen työskentelyyn. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle 
avoimeen toimintaan.

Ilmastokirkko-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuria-
vustuksia myönnetään ensisijassa kuluvana vuonna toteutuvaan ylei-
sölle avoimeen toimintaan. Hankkeen esitykset ovat vuonna 2019. Ha-
kija voi jättää tarkennetun, päivitetyn, vuotta 2019 koskevan hakemuk-
sen aikaisintaan elokuussa 2018 päättyvässä haussa.

Suomen valotaiteen seura FLASH ry:lle ei myönnetä avustusta. Hank-
keen rahoitus nojaa liiaksi Helsingin kaupungin avustuksen varaan. Yh-
distyksen näyttelyä tuettiin taide- ja kulttuuriavustuksista syksyllä 2017.

Ohjeet avustuksen saajille

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

Ohjeet projektimuotoiseen toimintaan myönnettyjen avustusten saajille 
sekä ohjeet Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivulta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuu-
rin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Vuoden 2018 pysyväisluonteista toimintaa varten myönnetyt avustuk-
set maksetaan seuraavasti:

 alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä
 4 000–11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä
 yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle
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Avustuksien 1. erä maksetaan heti päätöksenteon jälkeen. Myöhem-
pien erien maksupäivä on aina seuraavan maksukauden ensimmäisen 
kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on 
viikonloppuna, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Pysyväisluonteista toimintaa varten myönnettyjen avustusten saajille il-
moitetaan avustuksen käyttämiseen ja anomiseen seuraavat kaupun-
gin vahvistamat ehdot:

Avustuksen saamisen ehtona on, että yhteisö noudattaa toiminnassaan 
ja taloudenhoidossaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita. 

Avustuksen saajan tulee suunnitella vuoden 2018 toimintansa huo-
mioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten 
myöntämiseen.

Avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun 
kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityi-
sehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin vi-
ranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa 
asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustus-
ta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitu-
somaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito 
on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta 
seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastus-
lain edellyttämällä tavalla.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaiselle niiden tar-
peelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen 
myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tarkastusviraston 
tarkastusjohtajan tai sisäisen tarkastuksen toimiston päällikön valtuutta-
mien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua 
niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta.

Vaillinaisesti täytetyt hakemukset palautetaan hakijalle uudelleen käsi-
teltäväksi. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomai-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 9 (28)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuurijaosto

Asia/2
20.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alvnro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

sen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus esite-
tään hylättäväksi.

Hylättäväksi esitetään myös myöhästyneet hakemukset ja ne, joissa 
voidaan todeta hakijan esittäneen hakemuksensa tueksi totuudenvas-
taisia seikkoja tai jättäneen noudattamatta edellisenä vuonna saadun 
avustuksen käytölle asetettuja yleisiä tai erityisiä ehtoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston puolesta avus-
tuksen käyttöä valvoo Petri Rostedt ja Ari Tolvanen.

Käsittely

Esteelliset: Lasse Pipinen (avustuksen hakijana olevan Suomalaisen 
barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsen)

Vastaehdotus:
Otso Kantokorpi: Vastaesitys kohtaan Alppipuiston kesä. Suomen Rau-
hanpuolustajat ja Original Pranksters nostetaan mukaan tuensaajien 
joukkoon. Summa jaetaan tasaisesti kaikkien hakijoiden kesken. Kau-
pungin ei mielestäni ole syytä ohjailla ikään kuin itseorganisoituvaa ja 
avoimeen verkostoon perustuvaa perinteistä ja hyvin toimivaa tapahtu-
maa.

Kannattaja: Satu Immonen

Vastaehdotus:
Otso Kantokorpi: Ehdotan Vuosaaren kesäteatteriyhdistys ry:lle 1 000 
euroa lisää avustusta, eli yhteensä 2 000 euroa.

Kannattaja: Hannu Oskala

Jaosto hyväksyi Otso Kantokorven vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Satu Immonen: Ehdotan Open Knowledge Finland ry:lle 10 000 euroa 
avustusta.

Satu Immosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaesitys kohtaan Alppipuiston kesä. Suomen Rauhan-
puolustajat ja Original Pranksters nostetaan mukaan tuensaajien jouk-
koon. Summa jaetaan tasaisesti kaikkien hakijoiden kesken. Kaupungin 
ei mielestäni ole syytä ohjailla ikään kuin itseorganisoituvaa ja avoi-
meen verkostoon perustuvaa perinteistä ja hyvin toimivaa tapahtumaa.
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Jaa-äänet: 6
Elisa Gebhard, Pauliina Lehtinen, Hannu Oskala, Satu Silvo, Elisa Tar-
kiainen, Timo Vuori

Ei-äänet: 2
Satu Immonen, Otso Kantokorpi

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Lasse Pipinen

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Otso Kantokorven 
vastaehdotuksen äänin 6-2. Poissa 1.

Esittelijä
kulttuuripalvelupäällikkö
Stuba Nikula

Lisätiedot
Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

Liitteet

1 Pysyväisluonteiset avustukset, 20.3.2018
2 Projektimuotoiset avustukset 20.3.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päättää myöntää tai-
de- ja kulttuuriavustuksia seuraavasti: 

Pysyväisluonteinen toiminta: euroa
Myymälä2 osk. 10 000
Suomalaisen tanssiteatterin kannatusyhdistys 
ry

10 000

Pohjoinen liike ry 10 000
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Osuuskunta Sirkus Aikamoinen 8 000
IhmeFilmi ry 8 000
Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry 15 000
Viapori Jazz ry 8 000
Café Barock ry 7 500
Ad Astra i Helsingfors rf 6 000
Loukko ry 0
Pysyväisluonteinen toiminta yhteensä: 82 500

Teatteri: euroa
Greta Productions 15 000
HIT Helsinki yhdistys ry 4 000
Koira Complex ry 4 000
Ristin Tien Tuki ry 12 000
Teatteri Helsinki yhdistys ry 10 000
Valmiina muistamaan -työryhmä 4 000
Vuosaaren kesäteatteriyhdistys ry 1 000
Teatteri (projektit) yhteensä: 50 000

Musiikki: euroa
Etno-Espa yhdistys ry 16 000
Favela Funk Finlandia-työryhmä 3 000
Maamme energia -työryhmä 4 000
Opera BOX ry 12 000
Satuooppera Tomtebobarnen 6 000
Suomen Kansanmusiikkiliitto ry 5 000
Uteliaat muusikot ry 6 000
E.L. 0
Musiikki (projektit) yhteensä: 52 000

Tanssi: euroa
Dance Up Refugee 2 000
Taideosuuskunta Apinatarha 3 000
Inner race -työryhmä 0
T.N. 0
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Tanssi (projektit) yhteensä:  5 000

Kirjallisuus: euroa
Helsingin sanataidekoulu ry 4 000
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 0
P.L. 0
Kirjallisuus (projektit) yhteensä: 4 000

Kuvataide ja valokuva: euroa
Helsinki Urban Art ry 6 000
Työryhmä: Virkkunen-Barbieri 2 000
MMXVIII-MMXIX 0
Finnish Art Agency 0
Inkerikeskus ry 0
A.H. 0
Kuvataide (projektit) yhteensä: 8 000

Festivaalit: euroa
Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys ry. 12 500
Helsingin Kirjallisuusfestivaali ry 7 000
Saura Ohjelmapalvelu Oy 3 000
Kaarela-seura ry 7 000
Käpylän kulttuuriyhdistys ry 2 000
Taide- ja kulttuuriyhdistys Fluidi ry 3 000
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 9 000
Festivaalit yhteensä: 43 500

Alppipuiston kesä: euroa
Funky Amigos ry 11 500
Helsinkimissio ry, Helsingforsmission rf 11 500
Indieco ry 11 500
Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry 11 500
Kulttuurikameleontit ry 17 500
Perinnearkku ry 11 500
Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdis- 11 500
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tys ry
Suomen Rauhanpuolustajat ry 0
Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Ori-
ginal Pranksters ry

0

Alppipuiston kesä yhteensä: 86 500

Muut: euroa
Kriittinen korkeakoulu ry 1 500
Encounter Arts 3 000
Kulttuuriosuuskunta Partuuna 2 000
Stadin Slangi ry 3 000
Kaupunkikulttuurin ystävät ry 10 000
Open Knowledge Finland ry 0
Myymälä 2 osk. (kehittämishanke) 0
Mamu Keittiössä -työryhmä 0
M.N. 0
Ilmastokirkko 0
Suomen valotaiteen seura FLASH ry 0
Muut (projektit) yhteensä: 19 500

Kaikki yhteensä: 351 000

Myymälä2 osk.:lle myönnetään 10 000 euron avustus vuoden 2018 toi-
mintaan ajalle 24.1.2018–31.12.2018. Myymälä2:n toimintaa kehitetään 
aktiivisesti ja tila toimii alustana eri alojen taiteilijoille ja monipuolisille 
projekteille. 

Suomalaisen tanssiteatterin kannatusyhdistys ry:lle myönnetään avus-
tus toimintaan ajalle 24.1.2018–31.12.2018.

Pohjoinen liike ry:lle myönnetään 10 000 euron avustus vuoden 2018 
toimintaan ajalle 25.1.2018–31.12.2018. Yhdistyksen toiminta on laa-
dukasta, sitä toteutetaan pitkäjänteisesti ja se monipuolistaa Helsingin 
tanssitarjontaa. 

Osuuskunta Sirkus Aikamoiselle myönnetään avustus toimintaan ajalle 
25.1.2018–31.12.2018. Avustusta korotetaan 4 000 eurosta 8 000 eu-
roon. Yhdistyksen toiminta on kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole 
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enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, 
koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

IhmeFilmi ry:n avustusta korotetaan 4 000 eurosta 8 000 euroon ja 
avustus myönnetään yhdistyksen toimintaan ajalle 25.1.2018–
31.12.2018. Yhdistyksen toiminta täydentää Helsingin elokuvakasva-
tustarjontaa ja parantaa elokuvakasvatuksen saavutettavuutta erityi-
sesti nuorten keskuudessa.

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry:n avustus myönnetään ajalle 
26.1.2018–31.12.2018.

Café Barock ry:lle myönnetään 7 500 euron taide- ja kulttuuriavustus 
vuoden 2018 toimintaan ajalle 23.1.2018–31.12.2018. Yhdistyksen toi-
minta on ympärivuotista ja pitkäjänteistä, ja se monipuolistaa Helsingin 
klassisen musiikin tarjontaa ja tuo sitä uudentyyppisiin ympäristöihin.

Ad Astra i Helsingfors rf:lle myönnetään 6 000 euron avustus yhdistyk-
sen yhdistyksen monikulttuurisuuskasvatukseen ja toiminnan vakiinnut-
tamiseen ajalle 26.1.2018–31.12.2018. 

Loukko ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei 
myönnetä tilojen perustamiskustannuksiin. Yhdistys ei myöskään ole 
toiminut riittävän pitkään, jotta sille voitaisiin myöntää toimintatyyppistä 
avustusta.

E.L:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeiden keskinäisessä ver-
tailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

Dance Up Refugee -työryhmän avustus kohdennetaan palkkioihin. 
Avustus myönnetään projektimuotoisena.

Inner race -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten keskinäi-
sessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

T.N:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liian 
vahvasti kaupungin avustukseen.

P.L:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan romaanin 
kirjoittamiseen. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle 
avoimeen toimintaan.

MMXVIII-MMXIX -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakijan jättämän 
hankesuunnitelman perusteella kyseessä on kiinnostava projekti, mutta 
hakemus keskittyy uuden tilan perustamiseen, johon ei ensisijaisesti 
myönnetä taide- ja kulttuuriavustuksia. Taide- ja kulttuuriavustukset on 
tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan, ja hakija voi jättää uuden ha-
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kemuksen hankkeen ohjelmistosisältöihin liittyen, mikäli hanke etenee 
muulla kuin kaupungin rahoituksella.

Finnish Art Agencylle ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan mobii-
lisovelluksen suunnittelutyöhön ja siihen liittyviin työpajoihin. Taide- ja 
kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan. Niitä ei 
myönnetä mobiilisovellusten kehittämiseen.

Inkerikeskus ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa lii-
an vahvasti kaupungin avustukseen. 

A.H:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan valokuva-
kirjan tuotantoon. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle 
avoimeen toimintaan.

Saura Ohjelmapalvelu Oy:n avustus myönnetään projektimuotoisena 
hakijan järjestämään festivaaliin.

Kulttuurikameleontit ry:lle myönnetään avustusta 17 500 euroa. Avus-
tus kohdennetaan seuraavasti: 11 500 euroa Afrojazz Club goes Kilom-
bo -musiikki- ja tanssitapahtuman järjestämiseen Alppipuistossa, 2 000 
euroa taidetyöpajatoimintaan ja 4 000 euroa Afrikan ja afrodiasporan 
kulttuurifestivaali Kilomboon.

Suomen Rauhanpuolustajat ry:lle ei myönnetä avustusta. Alppipuiston 
kesän ohjelmiston tuottamiseen avustusta saavien toimijoiden valinnas-
sa kiinnitetään huomiota ohjelmiston uusiutumiseen ja monipuolistumi-
seen. 

Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Original Pranksters ry:lle ei 
myönnetä avustusta. Alppipuiston kesän ohjelmiston tuottamiseen 
avustusta saavien toimijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota ohjel-
miston uusiutumiseen ja monipuolistumiseen. 

Open Knowledge Finland ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankesuunni-
telma on ansiokas, mutta kaupunki tarjoaa jo hankkeelle alustan ja mui-
ta resursseja Kaupunginmuseon kautta. Suuren avustuksen myöntämi-
nen hankkeelle ei ole perusteltua.  

Myymälä 2 osk:lle ei myönnetä avustusta kehittämishankkeeseen. 
Osuuskunnan toimintaa tuetaan kohdasta pysyväisluonteiseen toimin-
taan. Hakija voi jättää vuotta 2019 koskevan kehittämishankehakemuk-
sen kesällä 2018. 

Mamu Keittiössä -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen bud-
jetti nojaa kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin avustukseen.
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M.N:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan taiteelli-
seen työskentelyyn. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle 
avoimeen toimintaan.

Ilmastokirkko-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuria-
vustuksia myönnetään ensisijassa kuluvana vuonna toteutuvaan ylei-
sölle avoimeen toimintaan. Hankkeen esitykset ovat vuonna 2019. Ha-
kija voi jättää tarkennetun, päivitetyn, vuotta 2019 koskevan hakemuk-
sen aikaisintaan elokuussa 2018 päättyvässä haussa.

Suomen valotaiteen seura FLASH ry:lle ei myönnetä avustusta. Hank-
keen rahoitus nojaa liiaksi Helsingin kaupungin avustuksen varaan. Yh-
distyksen näyttelyä tuettiin taide- ja kulttuuriavustuksista syksyllä 2017.

Ohjeet avustuksen saajille

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

Ohjeet projektimuotoiseen toimintaan myönnettyjen avustusten saajille 
sekä ohjeet Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivulta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuu-
rin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Vuoden 2018 pysyväisluonteista toimintaa varten myönnetyt avustuk-
set maksetaan seuraavasti:

 alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä
 4 000–11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä
 yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä

Avustuksien 1. erä maksetaan heti päätöksenteon jälkeen. Myöhem-
pien erien maksupäivä on aina seuraavan maksukauden ensimmäisen 
kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on 
viikonloppuna, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Pysyväisluonteista toimintaa varten myönnettyjen avustusten saajille il-
moitetaan avustuksen käyttämiseen ja anomiseen seuraavat kaupun-
gin vahvistamat ehdot:

Avustuksen saamisen ehtona on, että yhteisö noudattaa toiminnassaan 
ja taloudenhoidossaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita. 

Avustuksen saajan tulee suunnitella vuoden 2018 toimintansa huo-
mioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten 
myöntämiseen.

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle
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Avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun 
kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityi-
sehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin vi-
ranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa 
asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustus-
ta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitu-
somaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito 
on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta 
seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastus-
lain edellyttämällä tavalla.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaiselle niiden tar-
peelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen 
myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tarkastusviraston 
tarkastusjohtajan tai sisäisen tarkastuksen toimiston päällikön valtuutta-
mien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua 
niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta.

Vaillinaisesti täytetyt hakemukset palautetaan hakijalle uudelleen käsi-
teltäväksi. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomai-
sen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus esite-
tään hylättäväksi.

Hylättäväksi esitetään myös myöhästyneet hakemukset ja ne, joissa 
voidaan todeta hakijan esittäneen hakemuksensa tueksi totuudenvas-
taisia seikkoja tai jättäneen noudattamatta edellisenä vuonna saadun 
avustuksen käytölle asetettuja yleisiä tai erityisiä ehtoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston puolesta avus-
tuksen käyttöä valvoo Petri Rostedt ja Ari Tolvanen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on hyväksynyt taide- ja kulttuuriavustus-
ten jakoperiaatteet kokouksessaan 13.12.2016, § 129. Kaupungin uu-
dessa organisaatiossa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri-
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jaosto vastaa taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tar-
koitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä. Jaosto käsittelee 
taide- ja kulttuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan.

Avustusmäärärahaa on vuodelle 2018 käytettäväksi yhteensä 
15 543 000 euroa. Tästä määrärahasta on kolmanteen kulttuurijaoston 
kokoukseen mennessä jaettu 14 363 366 euroa. Taide- ja kulttuuria-
vustuksiin on vuonna 2018 käytettävissä yhteensä 1 179 634 euroa en-
nen tämän kokouksen päätöksiä. 

Kolmannessa kulttuurijaoston kokouksessa on käsiteltävänä 65 hake-
musta ja haettu summa oli yhteensä 1 273 232 euroa. 47 hakijalle eh-
dotetaan myönnettävän avustusta yhteensä 351 000 euroa.

Esittelijä
kulttuuripalvelupäällikkö
Stuba Nikula

Lisätiedot
Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

Liitteet

1 Pysyväisluonteiset avustukset, 20.3.2018
2 Projektimuotoiset avustukset 20.3.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
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§ 9
Valtuutus kumppanuuspäällikölle avustuksen myöntämiseksi teatte-
rihankkeeseen Myllypuroon

HEL 2018-002901 T 12 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti valtuuttaa 
avustukset ja kumppanuudet yksikön päällikölle oikeuden myöntää 
enintään 30 000 euron lisäavustuksen Maria Baric Companylle liittyen 
uuden teatteritilan käyttöönottoon.

Esittelijä
kulttuuripalvelupäällikkö
Stuba Nikula

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Myllypuron Lähiöteatteri on vuodesta 1969 lähtien toiminut teatteriryh-
mä, jonka ohjelmisto on koostunut pääasiassa lastennäytelmistä. Teat-
terilla on ollut esiintymistilat kaupungin omistamissa tiloissa Myllypuron 
Liikuntamyllyn alakerrassa. Lähiöteatteri on ollut kaupungin kulttuuria-
vustusten piirissä. Viime vuosina teatterin toiminta on kuitenkin pikku-
hiljaa hiipunut ja keskusteluja teatterin alas ajamisesta on käyty viime 
syksyn ja talven aikana. Tämän johdosta teatterille myönnetty avustus-
ta pienennettiin 20 000 eurolla.

Voimauttavan taiteen äärellä ry / Maria Baric Company on toiminut Itä-
Helsingissä useamman vuoden ajan vailla pysyvää näyttämöä. Teatte-
rin kiertänyt ansiokkaasti muun muassa leikkipuistoja ja vanhusten pal-
velutaloja madaltaen kulttuurin saavutettavuuden kynnyksiä. Se on ollut 
myös kaupungin kulttuurituen piirissä ja sille on muun muassa myön-
netty vuosille 2016–2018 kehittämisavustus (20 000 euroa/vuosi). Teat-
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teriryhmä on ilmaissut halukkuutensa siirtyä Lähiöteatterilta vapautuviin 
tiloihin. Kaupungin tilapalvelut eivät näe toimijavaihdokselle esteitä.

Vuoden 2018 alusta lähtien on neuvoteltu mahdollisuudesta säilyttää 
lastenteatteritoiminta Myllypuron alueella, mikäli Lähiöteatteri lopettaa 
toimintansa. Yleisten kulttuuripalvelujen edustaja on neuvotellut Lähiö-
teatterin ja Maria Baric Companyn kanssa muutoksen reunaehdoista ja 
kuluista.  Suunnitelman mukaan osaa Lähiöteatterilta jäävää kalustoa 
voitaisiin hyödyntää myös jatkossa. Varsinainen teatteritila kaipaa 
myös remonttia, josta uuden mahdollisen vuokralaisen on yksityiskoh-
taisemmin neuvoteltava kaupungin tilapalvelujen kanssa. Myös Maria 
Baric Companyn on vielä tarpeen kirkastaa uutta toimintakonseptiaan 
ja muutoksen mukanaan tuomaa kulurakennettaan. Kulurakenteen 
hahmotuksessa on edetty mutta se edellyttää vielä työstämistä. 

Vuokrasuhteen muutos vaatii siis vielä useita tarkennuksia. Lähiöteat-
terin vuokrasopimus päättyy maaliskuun lopussa.  Jaoston kevään seu-
raava kokous on 31.5.2018 jota ennen asian tulisi olla ratkaistu.  Kau-
punkistrategian mukaisesti olisi erityisen perusteltua, että kulttuuritar-
jonta ei supistuisi esikaupunkialueella.

Esittelijä
kulttuuripalvelupäällikkö
Stuba Nikula

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 10
Kulttuurijaoston avustusmuodot ja arviointikriteerit

HEL 2018-001337 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti avustusmuo-
doikseen taide- ja kulttuuriavustukset, kehittämisavustukset sekä taide- 
ja kulttuuripalkinnot. Lisäksi kulttuurijaosto päätti että avustukset ja pal-
kinnot jaetaan liitteen mukaisiin arviointikriteereihin perustuen.

Esittelijä
kulttuuripalvelupäällikkö
Stuba Nikula

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusmuodot ja arviointiperusteet, kulttuurijaosto 20.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet. Helsingin hallinto-
säännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan lau-
takunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet 
ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 

Lautakunnan kulttuurijaosto päättää avustusmäärärahojen jakamisen 
periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemus-
ten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustusten jakamispäätöksille. 
Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen ja ne ovat 
harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.
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Helsingin taide- ja kulttuuriavustusjärjestelmä uudistettiin toimialauudis-
tusta edeltävät kulttuuri- ja kirjastolautakunnan linjaamalla tavalla 
1.6.2017 lukien. Kulttuurijaostolle esitetään päätettäväksi avustusten 
arviointikriteerit kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan edellä mainitun 
päätöksen ja aiempien avustuspäätösten mukaisesti.

Aiempi lautakunta on päättänyt myös että toteutettavat osallisuuden 
muodot ovat osallistuva budjetointi osana vuoden kulttuuriteko -palkin-
non valmistelua, taide- ja kulttuuritoimijoiden asiantuntemuksen ja ko-
kemustiedon hyödyntäminen neuvoa-antavana vertaisarviointina  sekä 
asiakkuusajattelun vahvistaminen taide- ja kulttuurikentän sekä kuva-
taiteen alan asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjen kanssa tehtävä sään-
nöllinen yhteiskehittäminen ja asiantuntijayhteistyö toimialan muiden 
palvelujen kanssa osana avustusvalmistelua. Avustukset voidaan 
myöntää myös useampivuotisina.

Kulttuuripalautakunnalla on vuoden 2018 talousarviossaan käytettävis-
sä laitosavustuksina 24 331 000 euroa. Tämän lisäksi taide- ja kulttuu-
riavustuksiin on käytettävissä 15 544 000 euroa. Haettuja ja myönnetty-
jä avustuksia oli vuonna 2017 seuraavasti: 792/592 (haetut/myönnetyt).

Asiakkaat/kohderyhmät

Kulttuurin laitosavustukset myönnetään kaupunkikonsernin laitoksille, 
joiden kanssa kaupungilla on erityissuhde. Laitosavustuksien piiriin 
kuuluvat Suomen Kansallisooppera, Helsingin kaupunginteatteri, Kor-
keasaaren eläintarha, Uuden musiikin orkesteri UMO sekä Helsingin 
juhlaviikot.

Kulttuuripalvelujen avustusten keskeiset kohderyhmät ja asiakkaat ovat 
valtionosuutta saavat taidelaitokset, joista keskeisimmät ovat teattereita 
ja orkestereita.

Toinen merkittävä avustusten saajaryhmä on taiteen vapaa kenttä. Täl-
lä tarkoitetaan ensisijaisesti esittävän taiteen ammattilaisten rekisteröi-
tyneitä yhteisöjä, joilla on ammattimainen johto ja henkilökuntaa, ympä-
rivuotista toimintaa sekä yleensä omat tilat, mutta yhteisöt eivät ole val-
tionosuuksien piirissä.

Kolmas asiakasryhmä on kaupunkikulttuuri sen eri ilmenemismuodois-
saan. Avustuksilla tuetaan kaupunkilaisten omaehtoista kaupunkikult-
tuuria, kaupunginosayhdistyksiä ja kaupunkikulttuurin tapahtumia 
alueilla sekä erilaisia sosiaalisen median kautta toimivia hankkeita.

Neljäs asiakasryhmä on festivaalikentän toimijat, jotka tuottavat erityi-
sesti elokuva- ja taidefestivaaleja ja erikokoisia kaupunkitapahtumia. 
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Festivaalit tuovat kaupunkiin matalan osallistumiskynnyksen kulttuuria 
ja palvelevat moninaisia yleisöjä.

Kaupungin avustuksilla tuetaan myös ammattitaiteilijoita ja ammattitai-
teilijoiden työryhmiä sekä itsenäisesti sekä työryhmäperusteisesti työs-
kenteleviä taiteilijoita. Tukea myönnetään myös kulttuurisille yhdistyksil-
le, joiden toiminnassa voi yhdistyä puoliammatilliset toimija sekä maa-
hanmuuttaja- ja omakulttuuriset yhdistykset. Edelleen tukea myönne-
tään erilaisille tuotantotiloille ja alustoille.

Helsinki tukee taiteen perusopetusta avustusjärjestelmänsä kautta. Tai-
teen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taitee-
nalojen opetusta, jota annetaan eri taiteenlajeissa laajaan sekä laajan 
että yleisen oppimäärän mukaisesti. Helsinki tukee sekä valtionosuutta 
saavia että valtionosuuksien ulkopuolisia taiteen perusopetusta tarjoa-
via oppilaitoksia.

Tukimuodot/avustusmuodot

Helsingin taide- ja kulttuuriavustusjärjestelmään kuuluvat kulttuurin lai-
tosavustukset, taide- ja kulttuuriavustukset, kehittämisavustukset sekä 
taide- ja kulttuuripalkinnot. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta uudisti avus-
tusperusteet ja otti ne käyttöön 1.6.2017 lukien. Taide- ja kulttuuriavus-
tukset on tarkoitettu helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhtei-
söille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille ja asukkaille ylei-
sölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen 
avustamiseen. Avustuksia on mahdollista hakea sekä pysyväisluontei-
seen että projektimuotoiseen toimintaan.

Kehittämisavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille rekisteröityneille tai-
de- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille kehittämishankkeisiin, jotka vas-
taavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen, esimerkiksi 
silloin, kun vastaavaa toimintaa puuttuu kaupungista. Hankkeen tulee 
hyödyttää taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin ja 
tukea kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Taide- ja kulttuuripalkinnot ovat Helsingin kulttuuripalkinto ja Helsingin 
kulttuuriteko. Lisäksi jaetaan kolme Vuoden taiteilija -palkintoa. 

Helsingin kulttuuripalkinnolla palkitaan ansioitunut taiteilija ansioista 
ja/tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi. Helsingin 
kulttuuriteolla palkitaan vuoden merkittävä kulttuuriteko Helsingissä. 
Palkittavan toiminnan vaikutusten tulee kohdistua Helsinkiin. Helsingin 
vuoden taiteilija -palkinnoilla palkitaan kolme ansioitunutta helsinkiläistä 
taiteilijaa ajankohtaisesta merkittävästä taiteellisesta työskentelystä 
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vuosittain päätettävien, kulttuuri- ja valtuustostrategiaan perustuvien 
painotusten mukaisesti.

Seuranta

Kulttuurin avustusten yhteydessä käytetään seuraavia mittareita/tun-
nuslukuja: kaikessa avustamisessa seurataan 1.6.2017 käyttöön otettu-
jen arviointiperusteiden toteutumista. Arvionitiperusteita ovat taiteelli-
nen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, 
osallisuus ja osallistuminen, toiminnallinen laatu ja toteutus.

Valtionosuutta saavien toimijoiden osalta seurataan myös lakiin pohjau-
tuvia ammattimaisuuden mittareita ja talouden tunnuslukuja, jotka tul-
laan tarkistamaan lainsäädännön muuttuessa (Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön julkaisuja 2018:1).

Taiteen perusopetuksen avustusten osalta seurataan opetussuunnitel-
min mukaisen toiminnan toteutumista. Opetussuunnitelmien perusteet 
uudistettiin 2017 ja opetuspalvelujen tuottajien tulee ottaa uudet ope-
tussuunnitelmat käyttöönsä 1.8.2018 lukien. Helsinki seuraa opetuk-
sessa opetussuunnitelmiin pohjautuvat opetuksen lisäksi myös saata-
vuutta, alueellista tarjontaa, sukupuolten tasa-arvoa, ja opetuksen mo-
nimuotoisuutta.

Hanketyyppisten avustusten osalta seurataan mm. esitysten lukumää-
riä, ajankohtia, taiteenaloja ja kohderyhmiä ja mahdollista yleisötyötä. 
Avustusten saajat arvioivat myös itse tavoitteitaan ja niiden toteutumis-
ta.

Esittelijä
kulttuuripalvelupäällikkö
Stuba Nikula

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusmuodot ja arviointiperusteet, kulttuurijaosto 20.3.2018

Oheismateriaali

1 Avustusuudistus päätös, kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.12.2016 § 
129

2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan - Kulttuurijaoston avustusten arviointi-
perusteet 2017-18, kklk 13.12.2016 päätöksen mukaisesti

3 Avustusuudistus jatkopäätös, kulttuuri- ja kirjastolautakunta 9.5.2017 § 
49
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4 Kuvataiteen avustaminen ja yleisten kulttuuripalveluiden ja taidemu-
seon yhteistyö kaupungin uudessa organisaatiossa, selvitys kklk 
9.5.2017

5 Helsingin kulttuurin avustusjärjestelmään liittyvä selvitystyö, Heinämaa 
2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 28
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 7 ja 10 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 8 ja 9 §: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 saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä 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 kulttuurijaosto

Elisa Gebhard
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Elisa Tarkiainen Pauliina Lehtinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.03.2018.


