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§ 11
Nuorisolautakunnan myöntämien järjestöavustuksien valmistelun 
toimintalinjoista päättäminen vuodelle 2014

HEL 2014-000468 T 02 05 01 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti

1. hyväksyä järjestöavustuksien valmistelun toimintalinjat vuodelle 
2014 ja varata avustusmäärärahoista vuosiavustuksiin 
(palkkaus-, toiminta- ja leiriavustuksiin) yhteensä 1 280 000 
euroa ja projektiavustuksiin 85 000 euroa. 

2. että kuljetusavustusta myönnetään korkeintaan 200 euroa / kerta 
ja enintään kymmenen kertaa vuodessa ja että oman auton 
käytöstä hyväksyttävä kilometrikorvaus on korkeintaan 0,43 
euroa/km.

3. että vuokra-avustusta myönnetään korkeintaan 250 euroa 
kuukaudessa. 

Käsittely

Åmanin esitys, että "avustuksia ei myönnetä, jos piirijärjestö saa varoja 
toimintaansa puoluetukia vastaanottavalta järjestöltä" raukesi 
kannattamattomana

Åman jätti eriävän mielipiteen "poliittisten nuorisojärjestöjen osalta".

Esittelijä
osastopäällikkö
Leena Ruotsalainen

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, suunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Markku Toivonen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättänee

1. hyväksyä järjestöavustuksien valmistelun toimintalinjat vuodelle 
2014 ja varata avustusmäärärahoista vuosiavustuksiin 
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(palkkaus-, toiminta- ja leiriavustuksiin) yhteensä 1 280 000 
euroa ja projektiavustuksiin 85 000 euroa. 

2. että kuljetusavustusta myönnetään korkeintaan 200 euroa / kerta 
ja enintään kymmenen kertaa vuodessa ja että oman auton 
käytöstä hyväksyttävä kilometrikorvaus on korkeintaan 0,43 
euroa/km.

3. että vuokra-avustusta myönnetään korkeintaan 250 euroa 
kuukaudessa. 

Esittelijä

Nuorisolautakunnan talousarviossa on osoitettu nuorisojärjestöjen 
avustuksiin kuluvalle vuodelle 1 365 000 euroa, joka on sama summa 
kuin edellisvuonna. Talousarviossa avustusmäärärahaa ei ole erikseen 
jaettu avustusmuotoihin, vaan lopullinen jako on nuorisolautakunnan 
harkinnassa. 

Vuonna 2013 avustukset jakautuivat seuraavasti (suluissa vuoden 
2012 tieto): yleisavustuksiin 392 630 euroa (378 885), toiminta-
avustuksiin 114 770 euroa (114 715), palkkausavustuksiin 673 600 
euroa (660 400), leiriavustuksiin 99 000 euroa (99 000) ja 
projektiavustuksiin 85 000 euroa (82 000). 

Tämän vuoden alussa tuli voimaan uusi nuorisolautakunnan 
avustusohjesääntö (oheismateriaalina). Avustusohjesäännön 
päivittämistä valmisteltiin vuoden 2012 aikana lautakunnan 
nimeämässä avustusjaostossa. Ohjesäännön päivittäminen osoittautui 
tarpeelliseksi vuoden 2011 avustusvalmistelujen yhteydessä, kun 
nuorisoasiainkeskus toi lautakunnalle huolensa järjestöjen 
avustusmäärärahojen painotuksista eri avustusmuotojen kesken. 
Nuorisoasiainkeskus totesi tuolloin, että mikäli avustusmäärärahat 
kaupungin taloudellisessa tilanteessa eivät kasva, on 
palkkausavustusten vuotuinen kasvu kestämätöntä toiminnallisiin 
avustuksiin verrattuna eikä palkkausavustusvalmisteluissa päästä 
tekemään kovinkaan suuria korjausliikkeitä. Nuorisolautakunta päätti 
hyväksyä uuden avustusohjesäännön 30.10.2012 kokouksessaan niin, 
että se astuu voimaan 1.1.2014.

Palkkausavustusten osalta uusi avustusohjesääntö mahdollistaa 
kolmivuotiskausittain kunkin hakijajärjestön oikean avustusmuodon 
arvioinnin. Vuoden 2014 arviointi on käynnissä parhaillaan. Tavoitteena 
on a) saada joustavuutta palkkausavustuksiin ja b) arvioida tarkemmilla 
kriteereillä palkkausavustuksen tarvetta. Palkkausavustuksia hakeville 
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järjestöille tehdään edelleen toiminnan arviointi kolmen vuoden välein 
ja samalla aikajänteellä lautakunta tekee linjauksen 
palkkausavustuksista sekä päättää avustukseen oikeuttavat järjestöt 
arvioinnin ja muiden avustuskriteerien pohjalta. Palkkausavustuksiin on 
kirjattu tarkemmin järjestön toiminnan kohdistuminen helsinkiläiseen 
nuorten kansalaistoimintaan ja em. toiminnan laajuus suhteessa 
työntekijätarpeeseen.

Avustusmuotoja on yksinkertaistettu siten, että toiminta-avustus on 
yhtenä avustusmuotona yleis- ja toiminta-avustuksen sijaan. 
Ohjesääntöä valmistellut jaosto piti kuitenkin tärkeänä, että 
varhaisnuorisojärjestöjen avustusvalmistelu pidetään erillään 
nuorisojärjestöjen avustusvalmistelusta, joten toiminta-avustus on 
jaettu näin kahteen alakohtaan. Käytännössä molempia sitovat samat 
myöntämisperusteet, vain ikärajat erottavat ne toisistaan.

Lisäksi uuteen avustusohjesääntöön on tehty täydennyksiä 
avustuskriteereihin, yhtenäistetty ikärajoja ja kirjattu hakuaikoihin 
sähköisen avustuksenhakujärjestelmän tuomia muutoksia hakuajoissa 
ja avustuksen haussa. 

Nuorisolautakunta on perinteisesti käsitellyt ja päättänyt alkuvuoden 
kokouksessa kuluvan vuoden linjaukset avustusten myöntämiselle ja 
jakanut avustusmäärärahan eri avustusmuodoille. Aiempina vuosina 
nuorisoasiainkeskus on todennut, että avustusmäärärahojen jakaminen 
yleis- ja toiminta-avustuksien kesken on tässä vaiheessa hankalaa, 
koska hakuaika päättyy vasta helmikuun lopussa, jolloin valmistelu 
vasta alkaa. Kuluvana vuonna tilanne on vielä hankalampi, koska 
uuden avustusohjesäännön myötä määrärahatarve kunkin 
avustusmuodon osalta selkeytyy toiminta- ja 
palkkausavustusvalmistelun loppuvaiheilla eli huhti-toukokuussa.

Palkkausavustusten valmistelu kuluvana vuonna vaatii toiminnan 
arvioinnin myötä entistä tarkempaa harkintaa kunkin järjestön kohdalla 
palkkausavustuksen tarpeesta ja sen suuruudesta. Lisäksi lautakunnan 
asettama avustusohjesääntöjaosto piti tärkeänä, että järjestöille 
myönnettävät palkkausavustukset ovat suuruudeltaan sellaisia, että 
sillä on todellista merkitystä työntekijää palkattaessa. 
Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä periaatetta, että 
palkkausavustusten kokonaismääräraha ei juuri kasva toiminnallisten 
avustusten kustannuksella. Palkkaus- ja toiminta-avustusten hakuaika 
päättyy helmikuun viimeisen päivän loppuun mennessä ja ne tuodaan 
lautakunnan päätettäväksi viimeistään 22.5.2014 pidettävään 
kokoukseen. Leiriavustukset ovat haussa syyskuun viimeisen päivän 
loppuun mennessä. Nuorisoasiainkeskus esittää, että ns. 
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vuosiavustuksia (toiminta-, palkkaus- ja leiriavustukset) ei eroteta tässä 
vaiheessa määrärahasta avustusmuodoittain.

Projektiavustusten tilanne määrärahojen riittävyyden kannalta on ollut 
viime vuosina hyvä. Projektimäärärahoista myönnetään varsinaisten 
projektiavustusten lisäksi nuorten toimintaryhmille suunnattua Sponssi-
avustusta, kuljetusavustuksia, talokerhoavustuksia ja starttiavustuksia. 

Viime vuonna talokerhoavustuksia myönnettiin neljälle talokerholle 
yhteensä 1 500 euroa ja kuljetusavustuksia yhteensä 12 800 euroa 64 
eri tapahtumaan. Sponssi-avustusta myönnettiin 15 nuorten 
toimintaryhmälle yhteensä 11 930 euroa. Muita projektiavustuksia 
myönnettiin toimistopäällikön päätöksellä 3 550 euroa ja lautakunnan 
päätöksellä 22 920 euroa. Lisäksi lautakunnan päätöksellä myönnettiin 
starttiavustuksia 24 100 euroa yhteensä 10 toimintaansa aloittavalle tai 
uudelleen käynnistävälle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle. 
Yhteensä projektimäärärahoja myönnettiin 76 800 euroa (lautakunnan 
varaus 82 000 euroa). 

Nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on edelleen tehostaa 
markkinointia erityisesti nuorten toimintaryhmille tarkoitetusta tuesta ja 
erityisesti korostaa Ruutiin liittyvien toimintojen tukemista. 
Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että määräraha säilytetään 
ennallaan ja esittää, että projektiavustuksiin varataan 85 000 euroa.

Avustusohjesäännön mukaan kuljetusavustuksista päättää nuorten 
kansalaistoiminnan toimiston toimistopäällikkö nuorisolautakunnan 
vuosittain tekemän kuljetusavustuslinjauksen mukaisesti. 
Kuljetusavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille palkkausavustusta 
saaville järjestöille ja sitä voi saada tavara- ja henkilökuljetuksiin 
käytettävien autojen vuokraamiskustannuksiin, joukkoliikenteen lipuista 
aiheutuviin kustannuksiin ja uuden avustusohjesäännön mukaisesti 
myös oman auton käytöstä maksettaviin kilometrikorvauksiin. Viime 
vuonna lautakunta päätti, että avustukseen oikeutetut järjestöt 
saattoivat saada korkeintaan 10 kertaa vuodessa 200 euron 
kuljetusavustuksen. Nuorisoasiainkeskus esittää samaa linjausta myös 
kuluvalle vuodelle. Nyt uutena mahdollisuutena lisätty oman auton 
käyttö vaatii lautakunnan linjausta hyväksyttäviksi kustannuksiksi 
laskettavaan kilometrikorvaukseen. Nuorisoasiainkeskus esittää 
hyväksyttävän kilometrikorvauksen määräksi korkeintaan 0,43 
euroa/km. 

Avustusohjesäännön mukaan toiminta-avustuksen yhteydessä voidaan 
myöntää vuokra-avustusta, mikäli yhdistyksellä on toimintaa 
vuokratussa tilassaan vähintään neljänä päivänä viikossa. 
Ohjesäännön mukaisesti lautakunta päättää vuosittain toimintalinjat 
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vuokra-avustuksen jakamisesta ja määrittelee vuokra-avustuksen 
enimmäismäärän. Yhdistys voi saada vuodessa vain yhden vuokra-
avustuksen enimmäismäärän. Viime vuonna lautakunta päätti nostaa 
vuokra-avustuksen enimmäismäärää 250 euroon kuukaudessa. 
Nuorisoasiainkeskus esittää samaa linjausta myös kuluvalle vuodelle.

Esittelijä
osastopäällikkö
Leena Ruotsalainen

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, suunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Markku Toivonen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Avustusohjesääntö 1.1.2014 alkaen

Tiedoksi

Nuorten kansalaistoiminnan toimisto


