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§ 28
Helsinki Pride -yhteisö ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjasto-
jaoston päätökseen

HEL 2021-013105 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsinki Pride -yhteisö ry:n 
oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 
7.12.2021, § 43: Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuuri- ja kirjas-
tojaoston 1. jako, alle 50 000 euron hakemukset.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021, saate
2 Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Pride -yhteisö ry vaatii 23.12.2021 toimittamassaan oikaisu-
vaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuu-
ri- ja kirjastojaoston 7.12.2021 § 43 tekemää päätöstä myöntää yhtei-
sölle vuoden 2022 avustuksena 5 000 euroa. Yhteisö esittää avustuk-
sen nostoa lähemmäksi vuoden 2021 toiminta-avustusta, joka oli 
20 000 euroa. Lisäksi yhteisö haluaa tiedon, miksi päätöksen liitteessä 
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edellisvuoden avustussumma on merkitty 71 500 euroksi 20 000 euron 
sijaan. 

Helsinki Pride -yhteisö ry vetoaa perusteluinaan siihen, että avustus on 
mahdollisesti ainoa sen saama tuki viikon järjestämiseen vuonna 2022. 
Lisäksi yhteisön kulttuuritapahtumat ovat olleet aliresursoituja ja tule-
van tapahtuman suunnittelu ja budjetointi ovat perustuneet korkeam-
man avustusmäärärahan olettamaan. 

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

Helsinki Pride -yhteisö ry:lle on osoitettu kaupungin avustuksia vuodelle 
2021 yhteensä 167 167 euroa. Lisäksi Helsinki Pridellä on ollut kans-
liapäällikön hyväksymä vastikkeellinen tapahtumayhteistyösopimus ja 
siihen kuuluva 80 000 euron tuki tapahtumaturvallisuuteen ja puhtaa-
napitoon.  

Käsittelyn pohjana oleva yhteisön tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa ti-
likauden ylijäämäksi 217 087,79 euroa. Siirtoveloiksi on merkitty 
134 636,96 euroa. Rahoitusarvopapereita yhteisöllä on taseen vastaa-
vissa 431 360,40 euroa.  

Kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaan avustuksia ei myönnetä 
samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustuksiin va-
ratusta määrärahasta.  

Yhdistyksen mukaan sen kirjanpito on järjestetty siten, että avustusten 
kohdentuminen eri käyttötarkoituksiin voidaan selvittää. Helsinki Priden 
avustushakemuksen liitteenä olevasta allekirjoitetusta vuoden 2020 ti-
linpäätöksestä ei tätä voi kuitenkaan riittävästi todentaa. Hakija ei ole 
myöskään toimittanut avustettavilta pyydettyä erillistä selvitystä koro-
nan vaikutuksista talouteen ja toimintaan. 

Edellä mainitun perusteella on yhdistyksen avustustarve arvioitu uudel-
leen ja avustus laskettu 5 000 euroon. Hakemukset käsitellään aina 
sen hetkisten annettujen tietojen perusteella. Avustukset ovat harkin-
nanvaraisia eikä edellisen vuoden avustus sido seuraavan vuoden har-
kintaa. 

Avustuspäätöksen liitepohja tulostetaan kaupungin avustusjärjestel-
mästä. Järjestelmä ottaa edelliseen myönnettyyn avustukseen usein 
myös muista palveluista saatuja avustuksia, mikäli hakijalla niitä on. 
Siksi summa ei aina vastaa juuri käsittelyssä olevan avustusluokan tie-
toja. Näin on käynyt myös Helsinki Priden kohdalla. 
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Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jaka-
misen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoises-
ti.  

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 

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.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021, saate
2 Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 07.12.2021 § 43


