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KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALAN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT JA TAVOITTEET VUODELLE 2020
TAUSTA
Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo avustusperiaatteiden
toteutumista toimialatasoisesti.
Lautakunnan jaostot päättävät jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta, hyväksyvät perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvovat avustusten käyttöä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018 toimialan yhteiset avustusperiaatteet
seuraavasti:
1. Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa.
2. Helsinki ymmärtää roolinsa yhä enemmän edellytysten luojana ja mahdollistajana.
Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen
sekä kaupunkilaisten kanssa.
3. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä
parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija.
4. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopalveluiden omaa palvelutarjontaa.
5. Kaupungin strategiassa avustusjärjestelmä antaa asukkaille ja yhteisöille mahdollisuuden toteuttaa helposti lähestyttäviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia tapahtumia,
toimintamuotoja, sisältöjä ja alustoja.
6. Kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisojaostot päättävät avustusten yksityiskohtaiset myöntämis- ja arviointikriteerit ottaen huomioon voimassa olevan kaupunkistrategiaohjelman.
7. Useampaa kuin yhtä palvelua koskevat avustusten myöntämis- ja arviontikriteerit
päättää lautakunta.
8. Avustuspäätökset ovat harkinnanvaraisia ja avoimesti haettavissa lukuun ottamatta
laitosavustuksia ja palkintoja. Avustuspäätökset tehdään esittelystä. Avustustoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin yleisohjeita.
9. Toimialan avustusten vaikuttavuuteen kiinnitetään huomiota. Valtuustokauden aikana yhtenäistetään avustusjärjestelmän vaikuttavuusarviointia kokonaisuutena. Lisäksi kehitetään avustustoiminnan seurantaa, arviointia ja käytön valvontaa. Selvitetään mahdollisuudet ottaa paremmin huomioon vapaaehtoistyö.

2

Avustukset
Kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalveluilla on vuoden 2020 talousarviossa käytettävissä seuraavat avustukset:
Laitosavustukset euroa
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Yhteensä

23 047 000
15 904 000
38 951 000

Avustukset euroa
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut
Yhteensä

17 918 000
8 366 000
2 625 000
28 909 000

Kulttuuripalvelujen avustusmuodot ovat laitosavustusten lisäksi taide- ja kulttuuriavustukset, kehittämisavustukset, taiteen perusopetuksen avustukset sekä taide- ja kulttuuripalkinnot.
Liikuntapalvelujen avustusmuodot ovat laitosavustusten lisäksi toiminta- ja tilankäyttöavustus, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus, tapahtuma-avustus, startti-avustus ja
suunnistuskartta-avustus. Lisäksi liikuntapalveluissa valmistellaan kaupunginhallituksen
määrärahoista päätettävät urheilusaavutuksista palkittavat.
Nuorisopalvelujen avustusmuodot ovat toiminta-avustus, palkkausavustus, loma-aikojen
leiriavustus ja projektiavustus, josta hankkeiden ja tapahtumien tukemisen lisäksi myönnetään starttiavustuksia, kuljetusavustuksia, avustuksia talokerhotoimintaan sekä sponssitoimintarahaa nuorten toimintaryhmien hankkeisiin.
TAVOITTEET VUODELLE 2020
Avustustoiminta on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan merkittävimmistä tehtävistä, jota
toteutetaan kolmessa palvelukokonaisuudessa.
Toimialan avustustoiminta valittiin yhdeksi kaupungin palveluprosessien leanaus –hankkeeksi vuonna 2019. Prosessin leanauksen tavoitteena on, että avustusten hakijat ovat
paremmin tietoisia eri avustusmuodoista ja niiden yhtenäisestä valmistelu- ja päätösprosessista aikatauluineen. Lisäksi tavoitellaan käsittelyn läpimenoajan nopeutumista ja käytäntöjen yhtenäistämistä. Avustusprosessin leanaus jatkuu vuodelle 2020 ja sen tuloksena
kehitetyt uudet toimintatavat voidaan ottaa käyttöön. Avustustoiminnan yhteistyön tiivistäminen, yhtenäiset prosessit sekä päällekkäisyyksien ja katveiden purkaminen parantavat
asiakaskokemusta ja edistävät yhdenvertaisuutta.
Tavoite:

Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella

Toimenpiteet:
1) Avustusprosessin leanaus ja siitä seuraavat toimenpiteet:
- valmisteluprosessin yhtenäistäminen soveltuvin osin
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-

hakulomakkeiden yhtenäistäminen
tiedon keruun yhtenäistäminen
avustusten käytön seurannan yhtenäistäminen
asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen

Mittarit:
Toimenpiteet on suoritettu vuoden 2020 aikana.
Avustusprosessin keskimääräinen läpimenoaika.
Tavoite:

Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka

Toimenpiteet:
1) Seurataan avustuseurojen käyttöä suhteessa avustuskelpoisuuteen koko
kaupungissa.
2) Kehitetään parempia tapoja osoittaa avustustoiminnan vaikuttavuutta,
jossa hyödynnetään kehittämisavustuksista saatuja kokemuksia
Mittarit:
1) Liikuntapalvelut: avustussumma per asukasmäärä
Kulttuuripalvelut: avustussumma per asukasmäärä
Nuorisopalvelut: avustussumma per 7-29 –vuotias nuori
2) Avustustoiminnan vaikuttavuusarvioinnin malli on kehitetty ja testattu
Tavoite:

Helsingissä on houkuttelevaa ja helppoa lähteä liikkeelle

Toimenpiteet:
Toimialan yhteisillä kolmevuotisilla kehittämisavustuksilla edistetään uudenlaisten ratkaisujen synnyttämistä liikkumisen lisäämiseen ja lasten ja nuorten
harrastustakuuseen.
Mittarit:

Osallistujien määrä
Uusien osallistujien määrä

