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§ 79
Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf :n oikaisuvaatimus yleisten 
kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 21.3.2019, § 
5

HEL 2019-001936 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Four Winds Tuki ry, 
Four Winds Stöd rf :n oikaisuvaatimuksen koskien yleisten kulttuuripal-
veluiden kumppanuuspäällikön päätöstä 21.3.2019, § 5: Taide- ja kult-
tuuriavustukset 2019, kumppanuuspäällikön 3. jako.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Liitteet

1 Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019, 
saate

2 Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019

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

Kumppanuuspäällikön päätöksen 21.3.2019 § 5 hylkäysperusteessa 
todettiin, että avustuksia ei myönnetä yksittäisiin konsertteihin. Oikaisu-
vaatimuksen kohteena olevan hankkeen hakemuksessa haetun avus-
tuksen käyttötarkoitus on kohdistettu yhden konsertin toteuttamiseen, 
joten hakemus on käsitelty ja esitelty asianmukaisesti hakemuksessa 
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ilmoitettujen tietojen pohjalta ja päätös on tehty voimassa olevien avus-
tuskriteerien mukaisesti. Avustuksen hakija on itse vastuussa avustus-
hakemuksessa antamistaan tiedoista.

Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf on lähettänyt 2.4.2019 päivätyn 
oikaisuvaatimuksen konsertin järjestämiseksi Malmitalossa 10.5.2019. 
Yhdistyksen mukaan kyseessä ei ollut yksittäinen konsertti vaan ”Yksi 
on maa on Neljän tuulen yhdistyksen tämän vuoden teema, jonka ym-
pärillä järjestetään useita tapahtumia sekä vielä teemaa syventävä 
podcast-sarja”. Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 
§:n mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdistys olisi hakenut avustusta kahteen 
Malmitalon tapahtumaansa, mutta lomakkeen rakenteen vuoksi tukea 
haettiin vain konserttiin, joka on ”suurempi tuotanto”. Oikaisuvaatimuk-
sen perusteella tilaisuus, johon ei suoranaisesti haettu avustusta oli 
28.3. Malmitalossa järjestetty elokuvailta. Oikaisuvaatimuksessa ilmoi-
tetaan, että ”elokuvailta oli kuluiltaan ja tuloiltaan melko pieni (200-300 
e) eikä vaikuta suuresti kokonaisuudessa”. 

Hakemuksessaan (hakemusnumero 1774302, 2.1.2019) Four Winds 
Tuki ry, Four Winds Stöd rf mainitsee haetun avustuksen käyttötarkoi-
tukseksi ”Yksi on Maa -Four Winds konserttitapahtuman tuotantoon”. 
Lisäksi yhdistys ilmoittaa tapahtumaksi ”Yksi on Maa konsertti”, tapah-
tumien määräksi 1 (yksi) ja esitysten määräksi 1 (yksi) sekä tapahtu-
mapäiväksi 10.5.2019. Hakemuksen lisätiedoissa mainitaan, että ”Yksi 
on Maa" on Neljän tuulen vuoden 2019 teema”, jonka ympärille raken-
netaan tapahtumia. Kohdassa ei mainita, että hakemus koskisi konser-
tin lisäksi myös muita tapahtumia. 

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 
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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

Lisätiedot
Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Liitteet

1 Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019, 
saate

2 Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Yleiset kulttuuripalve-
lut Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö Kumppanuuspäällikkö 21.03.2019 § 5


