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§ 7
Yhteinen oikeus ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2017

HEL 2017-004093 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti, ettei yhteinen 
oikeus ry:lle myönnetä starttiavustusta vuodelle 2017. Avustushake-
muksen hylkäysperusteena on se, etteivät yhdistyksen talous ja hallinto 
täytyä avustamisen myöntämisen ehtoja.

Lisäksi nuorisojaosto päätti tiedottaa yhdistykselle, että varhaisnuoriso- 
ja nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset vuodelle 2018 ovat haettavis-
sa 28.2.2018 mennessä
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhteinen oikeus ry hakee 7.3.2017 saapuneella hakemuksellaan 
15 900 euron starttiavustusta vuodelle 2017. Hakija on vuonna 2016 
perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toimittamiensa sääntöjen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 2 (3)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/3
12.09.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 5000 Hietaniemenkatu 9 B +358 9 310 8900 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
nuorisoasiainkeskus@hel.fi http://www.nuoriso.hel.fi +358 9 310 89099 FI02012566

mukaan mm. edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja kansalaiskas-
vatusta. 

Yhdistyksen vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa mainitaan läksy- ja 
toimintakerhot, liikuntatoiminta, toiminnalliset työpajat, YÖX-toiminta, 
neuvottelupalvelut, Elämäni Kesä-toiminta, kesäleiri jne. Siinä kuitenkin 
kerrotaan myös, että yhdistys on toiminut jo 16-vuotta ja mm. perusta-
nut jalkapalloseuran vuonna 2012. Yhdistys kertoi lisätietoja pyydet-
täessä järjestäneensä lasten päiväleirejä ja yöleirin kesällä yhdessä 
vantaalaisen yhdistyksen kanssa.

Valmisteluvaiheessa selvitettiin, että ko. vantaalainen yhdistys sai Elä-
mäni Kesä-toimintaan ja leireihin avustusta Vantaan kaupungilta. Lisäk-
si selvitettiin, että osa yhteinen oikeus ry:n toimintasuunnitelman toi-
minnasta, kuten esimerkiksi YÖX-toiminta ja lasten kesäleiritoiminta 
ovat vantaalaisen yhdistyksen toimintamuotoja. Myös molempien yh-
distysten hallituksessa ja aktiivisissa toimijoissa on samoja henkilöitä. 

Yhdistyksen toimintasuunnitelmaa 2017 ei ole käsitelty perustamisko-
kouksessa, mutta sääntöjen mukainen vuosikokous on sen hyväksynyt 
toukokuussa. Kumpikaan kokous ei ole valinnut yhdistykselle yhdistys-
lain määrittämiä toiminnantarkastajia eikä varatoiminnantarkastajia. 

Yhdistys haki alun perin projektiavustusta Elämäni Kesä-toimintaan, jo-
ka sisälsi lasten ja nuorten päivä- ja yöleirejä vuonna 2017. Yhdistystä 
tavattiin valmisteluvaiheessa ja hakemus siirrettiin starttiavustukseksi. 
Yhdistys toimitti pyydettyjä lisätietoja ja liitteitä. Siinä on hakemuksensa 
mukaan 45 jäsentä, jotka kaikki ovat 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Sen 
vuoden 2017 kokonaiskulut ovat 46 400 euroa ja ne koostuvat mm. eri-
laisista vuokra-, väline- ja palkkakuluista. Tuloja yhdistys arvioi saavan-
sa haettu avustus mukaan lukien 46 400 euroa ja ne koostuvat haetuis-
ta avustuksista (33 000 euroa) ja jäsen- ja osallistumismaksuista 
(12 500 euroa).  

Nuorisopalvelut ei puolla starttiavustuksen myöntämistä yhteinen oi-
keus ry:lle, sillä sen hallinnollinen osaaminen on puutteellista ja sen 
omasta, vantaalaisesta yhdistyksestä erillisestä, helsinkiläisestä nuori-
sotoiminnasta ei ole näyttöä.
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1 Yhteinen oikeus ry:n hakemus
2 Yhteinen oikeus ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017
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