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§ 190
Suomalaisia runoja ja lauluja sodasta -työryhmän oikaisuvaatimus 
koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 27.9.2022, § 27

HEL 2022-010881 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Suomalaisia runoja ja lauluja 
sodasta -työryhmän oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja kirjasto-
jaoston päätöstä 27.9.2022, § 27: Projektiavustukset vuodelle 2022, 
kulttuuri- ja kirjastojaoston 6. jako.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 5.10.2022, saate
2 Oikaisuvaatimus 5.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii 5.10.2022 toimittamassaan oikaisu-
vaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuu-
ri- ja kirjastojaoston 27.9.2022 § 27: Projektiavustukset vuodelle 2022, 
kulttuuri- ja kirjastojaoston 6. jako -päätöstä olla myöntämättä haettua 
17 000 euron avustusta hankkeelle Suomalaisia runoja ja lauluja so-
dasta. 
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Hakija vetoaa siihen, että hankkeen perusajatuksena oli tarjota kaikille 
helsinkiläisille ilmainen runotapahtuma, joka toteutettaisiin kaupungin 
avustuksen turvin ja jota mahdollisesti esitettäisiin myöhemmin myös 
kaupungin kulttuuritaloissa. Hakija on liittänyt oikaisuvaatimukseen ko-
konaan uuden hankebudjetin ja hakee 2 500 euron avustusta.

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

Hakemukset arvioidaan hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteel-
la. 

Valmistelijan vastine

Oikaisuvaatimuksessaan tekijä vetoaa siihen, että hankkeen tarkoituk-
sena oli tarjota kaikille kaupunkilaisille ilmainen runotapahtuma. Han-
kesuunnitelman ja siihen liitetyn talousarvion mukaan tämä olisi tarkoit-
tanut sitä, että kaupunki vastaa käytännössä kokonaan hankkeen ra-
hoituksesta. 

Avustuksin ei tueta sellaisia hankkeita, joissa kaupunki on joko täysin 
tai lähes yksinomainen rahoittaja. Lisäksi haettu avustussumma, 
17 000 euroa, oli vahvasti ylimitoitettu yhteen yksittäiseen runokonsert-
tiin. 

Avustuspäätös on tehty hakijan tekemän avustushakemuksen ja siihen 
liittyvän talousarvion mukaisesti ja hylkäysperuste ” Hanke nojaa liikaa 
kaupungin avustukseen” on perusteluna oikea.

Hakemukset arvioidaan hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteel-
la.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jaka-
misen periaatteet ja valvoo niiden käyttöä.

Hallintosäännön 17 luvun 2 §:n mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää jaoston käytettävis-
sä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet 
ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jaka-
misesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on hy-
väksynyt tarkemmat avustuslajit ja arviointiperusteet 17.5.2022, § 16.

Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.
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Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 5.10.2022, saate
2 Oikaisuvaatimus 5.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 27.09.2022 § 27


