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§ 196
Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön 
päätökseen 5.10.2022, § 12

HEL 2022-010945 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
koskien kulttuurin edistämisen päällikön päätöstä 5.10.2022, § 12: Pro-
jektiavustukset vuodelle 2022, kulttuurin edistämisen päällikön 7. jako.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Jenni Peisa, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 18.10.2022
2 Oikaisuvaatimus 21.10.2022

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii 18.10.2022 toimittamassaan ja 
21.10.2022 täydentämässään oikaisuvaatimuksessa, että kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuurin edistämisen päällikön päätös-
tä 5.10.2022, § 12 olla myöntämättä haettua 3 360 euron avustusta 
Practicing Institutional Critique and the Institutional Theory of Art in Fin-
land: The Transparent Elephant in the Room -hankkeelle.
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Päätöksessä hakijan kohdalla eritelty perustelu hylkäykselle on ollut, 
että hakemusten välisessä vertailussa hanke ei nouse avustettavaksi.

Hakija vetoaa siihen, että päätöksessä hylkäykselle esitetyssä perus-
teessa ei viitata arviointiperusteisiin eikä avata hakemusten välisessä 
vertailussa käytettyjä perusteita tai sitä, miksi hakemus ei vertailun 
pohjalta valikoitunut avustettavaksi.

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

Valmistelijan vastine

Oikaisuvaatimuksen tekijä haki avustusta kolmelle kuuden tunnin työ-
paja-performanssille osana taiteellista tutkimusprojektia. Englanninkie-
lisissä työpajoissa osallistujille olisi opetettu taidemaailmaan kohdistu-
vaa institutionaalisen kritiikin teoriaa ja metodeja analysoiden Helsingin 
kaupungin avustuksia kulttuurille.

Projektiavustuksia koskevat arviointiperusteet ovat: taiteelliset lähtö-
kohdat ja sisällöt, toiminnalliset lähtökohdat ja toteutus sekä monimuo-
toisuus, saavutettavuus ja osallisuus. Päätöksen perusteluissa viitataan 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätök-
seen asiasta. Arviointiperusteet on esitelty hakijoille hakuohjeistuksen 
yhteydessä.

Päätöksen perusteluissa kerrotaan myös, että jokainen hakemus on 
arvioitu suhteessa asetettuihin arviointiperusteisiin, hakemuksia on ver-
tailtu keskenään ja kokonaisarvioinnissa on huomioitu mm. käytettävis-
sä olevat määrärahat. Lisäksi avustustoiminnassa kerrotaan noudatet-
tavan kaupunginhallituksen päättämiä Helsingin kaupungin avustusten 
yleisohjeita. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus on siis arvioitu päätöksen perus-
teluissa kuvatun prosessin mukaisesti perustuen päätettyihin ja julkais-
tuihin arviointiperusteisiin. Hakemusten välisessä vertailussa ja koko-
naisarviossa hakemus ei ole valikoitunut avustettavaksi.

Projektiavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan yleisölle 
avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Kaupungin avustusten yleisoh-
jeiden mukaan tulee myös kiinnittää huomiota helsinkiläisten määrään, 
joihin toiminta kohdistuisi.

Hankkeessa kyseisen toiminnan määrä jää verrattain vähäiseksi ja teo-
reettisuus, kesto sekä toteutuskieli rajaavat potentiaalista osallistuja-
joukkoa. Taiteellinen tutkimus ja pedagogiset hankkeet eivät myöskään 
ole kyseisten avustusten painopisteitä.
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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.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 
17.3.2020, § 8 päätöksen mukaisesti kulttuuripalvelukokonaisuuden 
kulttuurin edistäminen -palvelun kulttuurin edistämisen päälliköllä on 
päätösvalta sellaisista hakemuksista, joiden hakemussumma on kor-
keintaan 7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5 000 
euroa. 

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

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Jenni Peisa, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 18.10.2022
2 Oikaisuvaatimus 21.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kulttuurin edistäminen 
-palvelu Kulttuurin edistämisen päällikkö 05.10.2022 § 12


