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§ 80
Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden 
kumppanuuspäällikön päätökseen 21.3.2019, § 5

HEL 2019-004349 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Tanhu-Visa ry:n oikai-
suvaatimuksen koskien yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspääl-
likön päätöstä 21.3.2019, § 5: Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, 
kumppanuuspäällikön 3. jako.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus 5.4.2019, saate
2 Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus 5.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tanhu-Visa ry haki 1.2.2019 saapuneella hakemuksella tukea 1 690 
euroa kolmen osallistavan kansantanssi-illan järjestämiseen Seurasaa-
ressa kesällä 2019. Hankkeen kuluja oli budjetoitu yhteensä 1 690 eu-
roa. Muita tuloja kuin haettu kaupungin avustus hankkeella ei ollut. Ha-
kemus hylättiin koska se nojasi liikaa kaupungin tukeen.
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Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnettäessä on hakijoilta edellytetty 
omarahoitusosuutta. Myös kaupungin avustusten myöntämisessä nou-
datettavissa yleisohjeissa (Helsingin kaupunki avustusohjeet, talous- ja 
suunnittelukeskus, taloussuunnitteluosasto 12.12.2011) kehotetaan 
kiinnittämään huomio hakijan omarahoitusosuuteen. Seurasaaren ke-
sätapahtumat saavat jo kaupungin tukea Seurasaari-säätiön kautta, jo-
ka oikaisuvaatimuksessa mainitaan hankekumppanina. Avustuspää-
tökset tehdään aina sen hetkisen tiedon perusteella. Avustukset ovat 
harkinnanvaraisia.

Tanhu-Visa ry vaatii 5.4.2019 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, 
että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kumppanuuspäällikön 
taide- ja kulttuuriavustuksista 21.3.2019 tekemää päätöstä olla myön-
tämättä yhdistykselle avustusta ja ottaa avustushakemuksen uudelleen 
arvioitavaksi. Hakija pitää perustelua virheellisenä, koska hanke toteu-
tetaan kaupungin tuesta riippumatta. Ilman avustusta yhdistys joutuu 
arvioimaan myös syksyn ja talven toimintaansa uudelleen. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaises-
sa määräajassa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimiala-
tasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, 
§ 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mu-
kaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrate-
gian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, 
asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. 
Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa pal-
velutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen 
periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemus-
ten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. 
Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat 
taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saa-
tavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on 
ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
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