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§ 119
Noora-työryhmän oikaisuvaatimus kulttuuripalveluiden kumppa-
nuuspäällikön päätökseen 6.4.2018, § 4

HEL 2018-003418 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Noora-työryhmän oikai-
suvaatimuksen kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksi-
kön kumppanuuspäällikön tekemään päätökseen 6.4.2018, § 4 Taide- 
ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 3. jako.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 27.4.2018, saate
2 Oikaisuvaatimus 27.4.2018
3 Oikaisuvaatimus 27.4.2018, liite

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Noora-työryhmän jäsen hakee 27.4.2018 saapuneella oikaisuvaatimuk-
sella oikaisua yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset 
-yksikön kumppanuuspäällikön 6.4.2018 tekemää päätöstä 4 §: Taide- 
ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 3. jako.
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaiselle on lähetetty 9.4.2018 pöytäkirjanote kirjeitse 
oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettä-
misestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Päätöksessä Noora-työryhmälle ei myönnetty avustusta Nukkekoti pro-
duktion toteuttamiseen. Perusteluna kielteiselle päätökselle oli se, että 
”produktio toteutetaan yhteistyössä Teatteri Jurkan kanssa ja on hake-
muksen mukaan osa Teatteri Jurkan monipuolista ohjelmistoa”. Teatte-
ri Jurkka kuuluu kaupungin toiminta-avustusten piiriin ja on lisäksi val-
tion teatterilain piiriin kuuluvien ammattiteatterireiden tuen piirissä”.

Hakija kertoo oikaisuvaatimuksessa seuraavaa: ”Kävimme puhelimitse 
Kulkesta ennen hakemuksemme tekoa, onko se että teemme apura-
hoitteista esitystä vos-teatterin osatuottamana este avustuksen saami-
selle. Kulkesta kerrottiin, että voimme saada avustusta siinä tapaukses-
sa, ettei Teatteri Jurkka ole saanut avustusta Nora-esityksen toteutta-
miseksi”. 

Avustusasioihin liittyvissä asioissa asiakkaita palvellaan puhelimitse 
parhaan mukaan ja pyritään mahdollisimman hyvään, selkeään ja yksi-
selitteiseen asiakaspalveluun, joskus monimutkaisissakin asioissa. 
Avustusten päätösehdotukset ja päätökset tehdään kuitenkin vasta 
kaupungin sähköisen avustusjärjestelmän kautta tulleiden hakemusten 
ja niiden liitteiden perusteella. 

Taide- ja kulttuuriavustukset ovat harkinnanvaraisia.

Noora-työryhmän tapauksessa avustuksen myöntämiselle ei edelleen-
kään ole perusteita, koska jo aiemman päätöksen mukaan esitys on 
osa Teatteri Jurkan ohjelmistoa ja Teatteri Jurkka kuuluu kaupungin toi-
minta-avustusten piiriin ja on lisäksi valtion teatterilain piiriin kuuluvien 
ammattiteatterireiden tuen piirissä. Lisäksi on huomattava, että hank-
keen kokonaisbudjetista (35 000 euroa) tulot koostuvat kokonaisuudes-
saan Teatteri Jurkan osuudesta ja haetuista avustuksista. Omarahoitu-
sosuutta produktiolla ei ole lainkaan. Teatteri Jurkan osuus budjetista 
on erittäin merkittävä, 20 000 euroa (56 %). Lisäksi Teatteri Jurkka kir-
joittaa toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2018, että sen ohjelmisto ra-
kentuu yhteistuotantona erilaisten työryhmien sekä muiden teatteri- ja 
kulttuurialan toimijoiden kanssa, joten produktiota voidaan pitää osana 
teatterin ohjelmistoa, jota kaupunki on jo aiemmin tukenut toiminta-
avustuksen muodolla.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
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Tuula Haavisto

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 27.4.2018, saate
2 Oikaisuvaatimus 27.4.2018
3 Oikaisuvaatimus 27.4.2018, liite

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Yleiset kulttuuripalve-
lut Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö Kumppanuuspäällikkö 06.04.2018 § 4


