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Läsnä

Jäsenet

Asko-Seljavaara, Sirpa puheenjohtaja
Yrjö-Koskinen, Tuula varapuheenjohtaja
Heinilä, Jemi (etänä)
Helal, Fardoos (etänä)
Kauppinen, Antti (etänä)
Leisti, Mikko (etänä)
Zilliacus-Tikkanen, Henrika
Kantola, Sanna (etänä) varajäsen
Nissinen, Jari varajäsen

Muut

Heiskanen, Reetta vs. kulttuurijohtaja
Vänttinen, Katri (etänä) kirjastopalvelujen johtaja
Kunnas, Veikko kulttuurin edistämisen päällikkö
Bergström, Ulla kumppanuspäällikkö
Pusa, Satu (etänä) viestintäpäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Laurikainen, Sampo (etänä) suunnittelija

asiantuntija
saapui 16:23, poistui 16:47, läsnä: 4 
§

Puheenjohtaja

Sirpa Asko-Seljavaara 1 - 4 §

Esittelijät

Sirpa Asko-Seljavaara 1 §
Reetta Heiskanen vs. kulttuurijohtaja

2 §
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Veikko Kunnas kulttuurin edistämisen päällikkö
3 - 4 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
1 - 4 §
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§ Asia

1 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

2 Asia/2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston pöytä-
kirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2023

3 Asia/3 Teatteriosuuskunta ILMI Ö.:lle myönnettyjen vuoden 2023 avustuksien 
ja opetusluvan siirtäminen Teatterikoulu ILMI Ö. osk:lle

4 Asia/4 Projektiavustukset vuodelle 2023, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako
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§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi 
pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Fardoos Helal ja Mikko Leisti sekä vara-
tarkastajiksi jäsenet Jari Nissinen ja Antti Kauppinen.

Käsittely

Kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimie-
lisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Lotta Backlundin sijasta Jari Nissi-
sen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Sirpa Asko-Seljavaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto toteaa 
kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsee 
pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Fardoos Helal ja Mikko Leisti sekä vara-
tarkastajiksi jäsenet Lotta Backlund ja Antti Kauppinen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Sirpa Asko-Seljavaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston pöy-
täkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2023

HEL 2023-000393 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti, et-
tä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston ko-
kouksesta kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhalti-
jan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen joh-
dosta ole tarpeetonta. Lain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituk-
sen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkais-
taan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytä-
kirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät 
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tieto-
verkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja kun-
tayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkir-
ja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran-
omainen katsoo sen tarpeelliseksi.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 2 §:n mukaan luotta-
mushenkilön ja viranhaltijan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä si-
ten kuin kuntalaissa säädetään, jos päätöksen tekijä katsoo sen tar-
peelliseksi. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä on tarpeellista 
päätösten tiedoksiantamiseksi kunnan jäsenelle.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Teatteriosuuskunta ILMI Ö.:lle myönnettyjen vuoden 2023 avustuk-
sien ja opetusluvan siirtäminen Teatterikoulu ILMI Ö. osk:lle

HEL 2023-000609 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti siirtää Teatteriosuuskunta ILMI Ö.:lle 
myönnetyn taiteen perusopetuksen avustuksen 35 000 euroa 
(8.11.2022, § 30) ja taiteen perusopetuksen kehittämisavustuksen 
15 000 euroa (8.11.2022, § 31) Teatterikoulu ILMI Ö osk:lle.

Taiteen perusopetuksen opetuslupa, joka on hyväksytty kulttuurijaos-
tossa 21.8.2018, myönnetään Teatterikoulu ILMI Ö. osk:lle ja lakkaute-
taan Teatteriosuuskunta ILMI Ö.:ltä.

Ohjeet avustuksen saajalle

Taiteen perusopetuksen avustus maksetaan yhdessä erässä päätök-
senteon jälkeen.

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustuksen ensimmäinen erä, 80 %, 
maksetaan päätöksenteon jälkeen ja 20 % hankkeen vuosiraportin toi-
mittamisen jälkeen. Vuoden 2023 vuosiraportti on toimitettava 
28.9.2023 mennessä. Myös jatkohakemukset seuraavalle vuodelle on 
toimitettava 28.9.2023 mennessä.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksa-
misesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportoin-
ti.

Avustukseen sovelletaan Helsingin kaupungin yleisiä avustusehtoja. 
Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin avustusehto-
jen mukaisesti.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1 Teatterikoulu ILMI Ö_Perustamiskokous_pk_19_9_2022
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2 Teatterikoulu ILMI Ö_Kaupparekisteriote
3 Teatterikoulu ILMI Ö_säännöt_29.12.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Teatteriosuuskunta ILMI Ö. on toiminut sekä taiteen perusopetuksen 
että yleisen teatteritaiteen toimijana. Vuodenvaihteessa teatteriosuus-
kunta on perustanut Teatterikoulu ILMI Ö. osk:n, y-tunnus 3325996-7, 
joka jatkaa taiteen perusopetuksen toimijana. Teatterikoulu ILMI Ö. osk 
hyväksytään taiteen perusopetuksen toimijaksi Teatteriosuuskunta ILMI 
Ö.:n sijasta. Jaoston kokouksessa 8.11.2023 myönnetyt avustukset tai-
teen perusopetuksesta sekä taiteen perusopetuksen kehittämisprojek-
tista siirtyvät uudelle toimijalle. 

Teatteriosuuskunta ILMI Ö.:lle on myönnetty avustuksia vuodelle 2023 
seuraavasti:

Avustus hakemusnro euroa
Toiminta-avustus, Kuja 8.12.2022, § 43 5503976 45 000,00
Taiteen perusopetuksen avustus, Kuja 
8.11.2022, § 30

5682999 35 000,00

Taiteen perusopetuksen kehittämisavus-
tus, Kuja 8.11.2022, § 31

5722341 15 000,00

Taiteen perusopetuksen avustus 35 000 euroa sekä taiteen perusope-
tuksen kehittämisavustus 15 000 euroa siirtyvät uudelle Teatterikoulu 
ILMI Ö. osk:lle. Toiminta-avustus 45 000 euroa säilyy Teatteriosuus-
kunta ILMI Ö.:llä. 

Muutos edellyttää, että vuoden 2023 alusta aloittanut uusi toimija rapor-
toi kokonaisuudessaan sille tällä päätöksellä siirtyvät avustukset.

Toimivalta ja avustustoimintaa koskevat päätökset

Kaupungin hallintosäännön, 17 luku, § 1, mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päättää avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet. 
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan yhteiset avustusperiaatteet 14.12.2021, § 202 ja täydentänyt 
15.3.2022, § 47 avustusperiaatteita Helsingin kaupunkia velvoittavilla 
pakotteilla. 

Kaupungin hallintosäännön, 17 luku, § 2, mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää jaoston käytettävis-
sä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta (kohta 3) sekä hyväksyy 
perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärära-
hojen jakamisesta (kohta 4).

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

Lisäksi avustustoiminnassa noudatetaan kaupunginhallituksen 
28.10.2019, § 723, päättämiä Helsingin kaupungin avustusten yleisoh-
jeita.

Valtiotukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tu-
ki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikut-
taa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Asian valmistelun yhteydessä 
on kaikkien tuettavaksi esitettävien toimijoiden osalta erikseen arvioitu, 
täyttyvätkö SEUT 107 (1) artiklan kriteerit.

Arvioinnissa on päädytty siihen, että kaikkien tuettavaksi esitettyjen 
toimijoiden osalta SEUT 107 (1) artiklan kaikki kriteerit eivät täyty. Ar-
vioinnissa on katsottu, että tuettu toiminta ei vaikuta jäsenvaltioiden vä-
liseen kauppaan, sillä toiminta on alueellista, se ei todennäköisesti 
houkuttele käyttäjiä tai vierailijoita muissa jäsenvaltioissa järjestettäväs-
tä samanlaisesta toiminnasta ja tuen vaikutus rajat ylittäviin investoin-
teihin tai sijoittautumisen edellytyksiin on todennäköisesti enintään 
marginaalinen. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohdat 196, 197). Näin ollen EU:n valtiontukisäännökset eivät 
tule sovellettaviksi.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi
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Liitteet

1 Teatterikoulu ILMI Ö_Perustamiskokous_pk_19_9_2022
2 Teatterikoulu ILMI Ö_Kaupparekisteriote
3 Teatterikoulu ILMI Ö_säännöt_29.12.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 4
Projektiavustukset vuodelle 2023, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. ja-
ko

HEL 2023-001051 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 
taide- ja kulttuuriavustusten projektiavustuksia vuoden 2023 määrära-
hoista yhteensä 265 500 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Liitteen 1 nimilyhenteet on avattu alla hylkäysperustelun tai kohden-
nuksen yhteydessä.

Päätös sisältää myös kuluvalle vuodelle kohdistuvia toiminta-
avustushakemuksia. Näiden avustuslajien ilmoitetut hakuajat ovat päät-
tyneet jo aikaisemmin. Suoran hylkäämisen sijasta hakemusten kohdal-
la on vielä arvioitu mahdollisuutta myöntää avustus projektiavustukse-
na.

Projektiavustukset – hylkäysperustelu tai kohdennus

Teatteri

Helsingin Akatemia Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hakemusten väli-
sessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Helsingin Akatemia Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hakemusten väli-
sessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Virva ja tuntematon pelko työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hake-
musten välisessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Tanssi

K.M:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupun-
gin tukeen.

P.L:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Oksasenkatu 11 -gallerian 
yleisölle avointa toimintaa tuetaan Oksasenkatu 11 kohdennetulla 
avustuksella.

Työryhmä: eyes like lava, wavy like the sea:lle ei myönnetä avustusta. 
Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Musiikki
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L.J:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hakemus nojaa liikaa kau-
pungin tukeen.

Visio ry:lle ei myönnetä avustusta. Hanke ei noussut keskinäisessä ver-
tailussa tuettavien joukkoon.

Kuvataide ja sarjakuva

Oksasenkatu 11 ry:n avustus kohdennetaan yleisölle avoimeen näytte-
lytoimintaan ja taidefestivaaliin. Avustusta ei voi käyttää laitehankintoi-
hin.

Design ja käsityö

Ä.E:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia 
ei myönnetä taiteelliseen työskentelyyn ja yksittäisiin näyttelyihin.

Elokuva, valokuva ja media

IhmeFilmi ry:lle ei myönnetä avustusta. Yhdistykselle on jo myönnetty 
toiminta-avustus vuoden 2023 toimintaan, eikä erillinen hanke valikoidu 
tuettavaksi hakemusten välisessä vertailussa. Yhdistystä kehotetaan 
jatkossa hakemaan avustusta koko vuoden toimintaansa kerralla toi-
minta-avustuksen yhteydessä.

Polku-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen Helsingissä ta-
pahtuva yleisölle avoin osio on yksittäinen näyttely, johon liittyy eloku-
vaesitys. Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei valikoidu avustet-
tavaksi.

Kirjallisuus

K.E:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Avustusta ei myönnetä jul-
kaisujen tekoon.

Monitaide

ATAA Agency Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kau-
pungin tukeen.

Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry:lle ei myönnetä avustusta. 
Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

L.O:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia 
myönnetään pääsääntöisesti yleisölle avoimeen toimintaan, ei taiteelli-
seen työskentelyyn.
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Ü.M:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Tutkimuksen tekeminen ei 
ole taide- ja kulttuuriavustusten painopiste. Avustuksia ei myönnetä 
seminaarityyppiseen toimintaan tai yksittäisiin näyttelyihin.

Yö ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksilla tuetaan 
Helsingissä tapahtuvaa yleisölle avointa taide- ja kulttuuritoimintaa. 
Avustuksella ei ensisijaisesti tueta alustojen kehittämistä. Kehittämisa-
vustuksia hankkeille on mahdollista hakea seuraavan kerran kesällä 
2023 koskien vuotta 2024.

Muu

RPSD:lle ei myönnetä avustusta. Hakemusten välisessä vertailussa 
hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Sound Room -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten väli-
sessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Teatteriterapia Oy:lle ei myönnetä avustusta. Avustukset ovat tarkoitet-
tu taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustusta ei myönnetä terapiatoimin-
taan.

Tease & Power -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten väli-
sessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Alppipuisto

Alppipuiston kesän 2023 tapahtumille myönnettävät avustukset koh-
dennetaan niin, että kukin avustus sisältää myös osuuden toimijoiden 
yhteistyönä tuottamista järjestelyistä ja puitteista.

Nonsome Org. -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten väli-
sessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Vaskiseitsikko Cono -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten 
välisessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Toiminta-avustukset – hylkäysperustelut

Lemmennostatus-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemus saapui 
väärässä avustuslajissa. Projektiavustushakemusten välisessä vertai-
lussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys ry:lle ei myönnetä avus-
tusta. Toiminta-avustushakemus on jätetty hakuajan päättymisen jäl-
keen. Toimija voi hakea Helsingissä tapahtuville yleisölle avoimille tai-
de- ja kulttuurihankkeilleen projektiavustuksia.
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Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Ohjeet avustuksen saajille

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. 
Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksa-
misesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportoin-
ti:

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Avustukseen sovelletaan Helsingin kaupungin yleisiä avustusehtoja. 
Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin avustusehto-
jen mukaisesti. 

Avustuksien valmistelu- ja päätösaikatauluista sekä hakuajoista ilmoite-
taan nettisivuilla www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelija Sampo Laurikainen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Ehdotan Kandela-työryhmälle myönnettäväksi 
avustusta yhteensä 4 000 euroa.

Kannattaja: Antti Kauppinen

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Sampo Laurikainen, suunnittelija, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustukset 2023 kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako, Kujan 
7.2.2023 päätöksen mukainen

2 KUVAUKSET_Projektiavustukset 2023, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. 
jako

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myöntää 
taide- ja kulttuuriavustusten projektiavustuksia vuoden 2023 määrära-
hoista yhteensä 263 500 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Liitteen 1 nimilyhenteet on avattu alla hylkäysperustelun tai kohden-
nuksen yhteydessä.

Päätös sisältää myös kuluvalle vuodelle kohdistuvia toiminta-
avustushakemuksia. Näiden avustuslajien ilmoitetut hakuajat ovat päät-
tyneet jo aikaisemmin. Suoran hylkäämisen sijasta hakemusten kohdal-
la on vielä arvioitu mahdollisuutta myöntää avustus projektiavustukse-
na.

Projektiavustukset – hylkäysperustelu tai kohdennus

Teatteri

Helsingin Akatemia Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hakemusten väli-
sessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Helsingin Akatemia Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hakemusten väli-
sessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Virva ja tuntematon pelko työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hake-
musten välisessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Tanssi

K.M:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupun-
gin tukeen.

P.L:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Oksasenkatu 11 -gallerian 
yleisölle avointa toimintaa tuetaan Oksasenkatu 11 kohdennetulla 
avustuksella.
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Työryhmä: eyes like lava, wavy like the sea:lle ei myönnetä avustusta. 
Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Musiikki

L.J:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hakemus nojaa liikaa kau-
pungin tukeen.

Visio ry:lle ei myönnetä avustusta. Hanke ei noussut keskinäisessä ver-
tailussa tuettavien joukkoon.

Kuvataide ja sarjakuva

Oksasenkatu 11 ry:n avustus kohdennetaan yleisölle avoimeen näytte-
lytoimintaan ja taidefestivaaliin. Avustusta ei voi käyttää laitehankintoi-
hin.

Design ja käsityö

Ä.E:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia 
ei myönnetä taiteelliseen työskentelyyn ja yksittäisiin näyttelyihin.

Elokuva, valokuva ja media

IhmeFilmi ry:lle ei myönnetä avustusta. Yhdistykselle on jo myönnetty 
toiminta-avustus vuoden 2023 toimintaan, eikä erillinen hanke valikoidu 
tuettavaksi hakemusten välisessä vertailussa. Yhdistystä kehotetaan 
jatkossa hakemaan avustusta koko vuoden toimintaansa kerralla toi-
minta-avustuksen yhteydessä.

Polku-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen Helsingissä ta-
pahtuva yleisölle avoin osio on yksittäinen näyttely, johon liittyy eloku-
vaesitys. Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei valikoidu avustet-
tavaksi.

Kirjallisuus

K.E:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Avustusta ei myönnetä jul-
kaisujen tekoon.

Monitaide

ATAA Agency Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kau-
pungin tukeen.

Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry:lle ei myönnetä avustusta. 
Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.
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L.O:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia 
myönnetään pääsääntöisesti yleisölle avoimeen toimintaan, ei taiteelli-
seen työskentelyyn.

Ü.M:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Tutkimuksen tekeminen ei 
ole taide- ja kulttuuriavustusten painopiste. Avustuksia ei myönnetä 
seminaarityyppiseen toimintaan tai yksittäisiin näyttelyihin.

Yö ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksilla tuetaan 
Helsingissä tapahtuvaa yleisölle avointa taide- ja kulttuuritoimintaa. 
Avustuksella ei ensisijaisesti tueta alustojen kehittämistä. Kehittämisa-
vustuksia hankkeille on mahdollista hakea seuraavan kerran kesällä 
2023 koskien vuotta 2024.

Muu

RPSD:lle ei myönnetä avustusta. Hakemusten välisessä vertailussa 
hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Sound Room -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten väli-
sessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Teatteriterapia Oy:lle ei myönnetä avustusta. Avustukset ovat tarkoitet-
tu taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustusta ei myönnetä terapiatoimin-
taan.

Tease & Power -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten väli-
sessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Alppipuisto

Alppipuiston kesän 2023 tapahtumille myönnettävät avustukset koh-
dennetaan niin, että kukin avustus sisältää myös osuuden toimijoiden 
yhteistyönä tuottamista järjestelyistä ja puitteista.

Nonsome Org. -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten väli-
sessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Vaskiseitsikko Cono -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten 
välisessä vertailussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.

Toiminta-avustukset – hylkäysperustelut

Lemmennostatus-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemus saapui 
väärässä avustuslajissa. Projektiavustushakemusten välisessä vertai-
lussa hanke ei valikoidu avustettavaksi.
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Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys ry:lle ei myönnetä avus-
tusta. Toiminta-avustushakemus on jätetty hakuajan päättymisen jäl-
keen. Toimija voi hakea Helsingissä tapahtuville yleisölle avoimille tai-
de- ja kulttuurihankkeilleen projektiavustuksia.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Ohjeet avustuksen saajille

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. 
Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksa-
misesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportoin-
ti:

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Avustukseen sovelletaan Helsingin kaupungin yleisiä avustusehtoja. 
Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin avustusehto-
jen mukaisesti. 

Avustuksien valmistelu- ja päätösaikatauluista sekä hakuajoista ilmoite-
taan nettisivuilla www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Esittelijän perustelut

Jokainen hakemus on arvioitu suhteessa asetettuihin arviointiperustei-
siin, hakemuksia on vertailtu keskenään ja kokonaisarvioinnissa on 
huomioitu mm. käytettävissä olevat määrärahat.

Kulttuuri- ja kirjastojaostolla on vuonna 2023 käytettävissä 17 120 000 
euron avustusmääräraha. Ennen tämän kokouksen päätöksiä määrä-
rahasta on käyttämättä ilman korona-palautumismäärärahoista osoitet-
tavaa projektitukea 558 000 euroa.

Tämän asian käsittelyssä on 51 hakemusta ja haettu summa on yh-
teensä 1 058 716 euroa.

Toimivalta ja avustustoimintaa koskevat päätökset

Kaupungin hallintosäännön, 17 luku, § 1, mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päättää avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan yhteiset avustusperiaatteet 14.12.2021, § 202 ja täydentänyt 

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
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15.3.2022, § 47 avustusperiaatteita Helsingin kaupunkia velvoittavilla 
pakotteilla. 

Kaupungin hallintosäännön, 17 luku, § 2, mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää jaoston käytettävis-
sä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta (kohta 3) sekä hyväksyy 
perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärära-
hojen jakamisesta (kohta 4).

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

Lisäksi avustustoiminnassa noudatetaan kaupunginhallituksen 
28.10.2019, § 723, päättämiä Helsingin kaupungin avustusten yleisoh-
jeita.

Valtiotukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tu-
ki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikut-
taa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Asian valmistelun yhteydessä 
on kaikkien tuettavaksi esitettävien toimijoiden osalta erikseen arvioitu, 
täyttyvätkö SEUT 107 (1) artiklan kriteerit.

Arvioinnissa on päädytty siihen, että kaikkien tuettavaksi esitettyjen 
toimijoiden osalta SEUT 107 (1) artiklan kaikki kriteerit eivät täyty. Ar-
vioinnissa on katsottu, että tuettu toiminta ei vaikuta jäsenvaltioiden vä-
liseen kauppaan, sillä toiminta on alueellista, se ei todennäköisesti 
houkuttele käyttäjiä tai vierailijoita muissa jäsenvaltioissa järjestettäväs-
tä samanlaisesta toiminnasta ja tuen vaikutus rajat ylittäviin investoin-
teihin tai sijoittautumisen edellytyksiin on todennäköisesti enintään 
marginaalinen. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohdat 196, 197). Näin ollen EU:n valtiontukisäännökset eivät 
tule sovellettaviksi.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Sampo Laurikainen, suunnittelija, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Projektiavustukset 2023, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako
2 KUVAUKSET_Projektiavustukset 2023, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. 

jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1 ja 2 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 3 ja 4 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 8771
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Sirpa Asko-Seljavaara
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Fardoos Helal Mikko Leisti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 09.02.2023.


