
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

30.01.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Kokousaika 30.01.2020 16:15 - 17:08

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5.krs.

Läsnä

Jäsenet

Saares, Pauliina puheenjohtaja
Köngäs, Otto varapuheenjohtaja
Franckenhaeuser, Sebastian
Hamro-Drotz, Dennis saapui 16:21, poissa: 1 - 2 §
Kasurinen, Riina
Marttinen, Teppo
Polkutie, Kalle
Korpelainen, Lukas varajäsen

Muut

Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Kairimo, Katri aluepäällikkö
Toivonen, Markku kumppanuuspäällikkö
Kaisjoki, Jussi yksikön päällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Mikkonen, Hanna suunnittelija

asiantuntija
Remes, Liisa suunnittelija

asiantuntija
Saves, Tuulia suunnittelija

asiantuntija

Puheenjohtaja

Pauliina Saares 1 - 5 §

Esittelijät

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
1 - 5 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
1 - 5 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

30.01.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ Asia

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

2 Asia/2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen pitä-
minen yleisesti nähtävänä vuonna 2020

3 Asia/3 Nuorisojaoston myöntämien järjestöavustuksien toimintalinjaukset 
vuodelle 2020

4 Asia/4 Loma-aikojen leiriavustukset 2020 (kausi 1.11.2019–31.10.2020)

5 Asia/5 Muotijuttu ry:n starttiavustus vuodelle 2020



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 1 (18)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/1
30.01.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto totesi kokouksen lail-
lisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsi pöytäkirjantar-
kastajiksi jäsenet Teppo Marttinen ja Kalle Polkutie sekä varatarkasta-
jiksi jäsenet Riina Kasurinen ja Lukas Korpelainen.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Bicca Olinin sijasta Teppo Marttisen sekä varatar-
kastajiksi Pazilaiti Simayijiangin sijasta Riina Kasurisen ja Dennis Ham-
ro-Drotzin sijasta Lukas Korpelaisen.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsee pöytäkirjan-
tarkastajiksi jäsenet Bicca Olin ja Kalle Polkutie sekä varatarkastajiksi 
jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Dennis Hamro-Drotz

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen 
pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2020

HEL 2019-000363 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti, että kulttuuri 
ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kokouksesta kulloinkin laadit-
tu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(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
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 31.01.2019 § 2
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§ 3
Nuorisojaoston myöntämien järjestöavustuksien toimintalinjaukset 
vuodelle 2020

HEL 2020-000440 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto varasi vuoden 2020 
avustusmäärärahasta 2 625 000 euroa toiminta- ja palkkausavustuksiin 
1 905 000 euroa, loma-aikojen leiriavustuksiin 630 000 euroa ja projek-
tiavustuksiin 90 000 euroa. Vuokra-avustusta myönnetään korkeintaan 
450 euroa kuukaudessa.

Kuljetusavustusta myönnetään korkeintaan 200 euroa tapahtumaa 
kohden ja enintään kymmenen kertaa vuodessa, ja oman auton käytös-
tä hyväksyttävä kilometrikorvaus on enintään 0,43 euroa kilometriä 
kohden.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves, Liisa Remes 
ja Hanna Mikkonen.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi
Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132

hanna.mikkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviossa on osoitettu nuoriso-
jaoston avustusmäärärahoihin 2 625 000 euroa vuodelle 2020 (2019: 
2 375 000). Määräahaa ei talousarviossa ole jaettu erikseen eri avus-
tuslajeihin vaan jako on nuorisojaoston harkinnassa. Määrärahojen ja-
kaminen ja katsaus edellisen ja tulevan vuoden avustuksiin on yleensä 
käsitelty nuorisojaoston tammikuun kokouksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 17.12.2019, § 
199 tulosbudjetin yhteydessä toimialan yhteiset avustusperiaatteet se-
kä avustustoiminnan tavoitteet vuodelle 2020. Avustustoiminta on yksi 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan merkittävimmistä tehtävistä, jota to-
teutetaan kolmessa palvelukokonaisuudessa. 

Toimialan avustustoiminta valittiin yhdeksi kaupungin palveluproses-
sien lean-hankkeeksi vuonna 2019. Prosessin leanauksen tavoitteena 
on, että avustusten hakijat ovat paremmin tietoisia eri avustusmuodois-
ta ja niiden yhtenäisestä valmistelu- ja päätösprosessista aikataului-
neen. Lisäksi tavoitellaan käsittelyn läpimenoajan nopeutumista ja käy-
täntöjen yhtenäistämistä. Avustusprosessin leanaus jatkuu vuodelle 
2020 ja sen tuloksena kehitetyt uudet toimintatavat voidaan ottaa käyt-
töön. Avustustoiminnan yhteistyön tiivistäminen, yhtenäiset prosessit 
sekä päällekkäisyyksien ja katveiden purkaminen parantavat asiakas-
kokemusta ja edistävät yhdenvertaisuutta.

Vuoden aikana myös seurataan avustuseurojen käyttöä suhteessa 
avustuskelpoisuuteen koko kaupungissa ja kehitetään parempia tapoja 
osoittaa avustustoiminnan vaikuttavuutta. 

Nuorisojaoston avustusmäärärahoilla tuetaan helsinkiläisten nuoriso- ja 
varhaisnuorisoyhdistysten vuosittaista toimintaa, nuorten toimintaryh-
mien toimintaa ja helsinkiläisten yhdistysten loma-aikojen leiritoimintaa 
lapsille ja nuorille. Avustuksia valmistellaan nuorisoyhdistysten avustu-
sohjesäännön ja kaupungin yleisohjeeseen perustuen. Nuorisoyhdis-
tysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaoston avustuksia on 
neljää eri lajia: toiminta-, palkkaus-, loma-aikojen leiri- ja projektiavus-
tukset. Näistä projektiavustukset pitävät sisällään myös kuljetus-, talo-
kerho- ja starttiavustukset. 

Katsaus vuoteen 2019

Vuonna 2019 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston avus-
tuksia myönnettiin toiminta-avustuksina 930 170 (2018: 774 000) euroa, 
palkkausavustuksina 729 830 (2018: 721 000) euroa, loma-aikojen lei-
riavustuksina 630 000 (2018: 630 000) euroa ja projektiavustuksina 
85 000 (2018: 44 581,85) euroa. Projektiavustuksiin sisältyi kuljetusa-
vustuksia 3 800 (2018: 10 261,85) euroa, starttiavustuksia 22 300 
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(2018: 8 300) euroa, talokerhoavustuksia 600 (2018: 450) euroa ja var-
sinaisia projektiavustuksia 58 300 (2018: 25 570) euroa. 

Varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten vuosiavustuksia (toiminta- ja 
palkkausavustukset) jaettiin yhteensä 169 (2018: 165) yhdistykselle, 
loma-aikojen leiriavustuksia yhteensä 35 (2018: 35) yhdistykselle. 

Rahallisen tuen lisäksi lukuisia toimijoita on autettu muilla keinolla 
esim. mahdollistamalla tiloja leireihin ja muuhun toimintaan sekä mo-
nistamon ja taittopajan palveluilla. Kaikki projektiavustusta hakeneet 
nuorten ryhmät on tavattu ja heitä on pyritty tukemaan myös muilla ta-
voilla vaikka avustusta ei olisikaan pystytty myöntämään.

Määrärahan jako avustuslajeittain

Avustusohjesäännön mukaan palkkausavustuksia hakeville järjestöille 
tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja samalla aikajän-
teellä nuorisojaosto tekee linjauksen palkkausavustuksista sekä päät-
tää avustukseen oikeuttavat järjestöt arvioinnin ja muiden avustuskri-
teerien pohjalta. Edellinen arviointikierros oli vuonna 2017 jolloin linjat-
tiin palkkausavustukset kausille 2017–2019, joten kuluvana vuonna on 
uuden arviointikierroksen aika.

Tällä hetkellä on vielä varhaista arvioida, miten avustusmäärärahat ja-
kautuisivat palkkaus- ja toiminta-avustuksiin, joita haetaan viimeistään 
29.2.2020. Palkkausavustusten arviointikierros saattaa tuottaa uusia 
järjestöjä esitettäväksi avustuksen saajiksi ja sitä on vaikea ennakoida 
ennen arviointien valmistumista. Lisäksi uusien toimintojen siirto nuori-
sopalvelujen budjettirahoituksesta avustuspuolelle tuottaa uudenlaista 
harkintaa myös toiminta-avustuksissa. Tässä tilanteessa on tarkoituk-
senmukaista varata palkkaus- ja toiminta-avustuksiin yhteensä 
1 905 000 euroa, jonka jakautuminen näihin avustusmuotoihin selkey-
tyy valmistelun edetessä kevään aikana.

Toiminta-avustusten taso on pysynyt samana useita vuosia, mutta vii-
me vuonna nousua tapahtui nimikkotilajärjestelmästä luopumisen kaut-
ta, josta johtuen avustuksiin siirrettiin 165 000 euroa edelleen vuokra-
avustuksina jaettavaksi. Tälle vuodelle siirtyy loput nimikkotilajärjestel-
män luopumisesta siirtyvät eurot sekä Loisto Setlementin Poikien talon 
vuokrarahat ja määrärahat Aseman Lapset ry:n helsinkiläisten täysi-
ikäistyvien ja täysi-ikäisten nuorten toiminnan tukemiseksi. Yhteensä 
avustusmäärärahat nousevat edellisvuodesta 250 000 euroa edellisten 
siirtojen johdosta. 

Loma-aikojen leiriavustusten määräraha on pysynyt samana eikä sen 
muuttamiseen ole erityisiä perusteita ja leirieuro on pysynyt hyvällä ta-
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solla. Loma-aikojen leiriavustuksiin varataan viime vuoden tapaan 
630 000 euroa. Valmistelu perusteluineen on päätettävänä tässä ko-
kouksessa.

Projektiavustusten määräraha on kokonaisuudessaan ollut toistaiseksi 
riittävä, sillä avustettujen nuorten ryhmien määrää ei ole päästy kasvat-
tamaan. Kumppanuusyksikön toiveena onkin, että jatkossa pystyttäisiin 
panostamaan siihen, että helsinkiläiset nuorten ryhmät löytäisivät pa-
remmin ja helpommin nuorisopalvelujen avustus- ja tukimahdollisuudet. 
Nuorisopalvelujen tuloskorttiin onkin kirjattu, että kaikissa nuorisopalve-
lujen yksiköissä on sovittu tavoitteet ja teot, miten aktivismia ja nuorten 
omaehtoista toimintaa tuetaan ja miten sponssituki saadaan paremmin 
nuorten ryhmien tietoon ja käyttöön. Näin myös paine projektiavustus-
määrärahan nostamiseen kasvaisi jatkossa. Nyt projektiavustusmäärä-
rahaan varataan kokonaisuudessaan 90 000 euroa, jossa on nousua 
5 000 euroa viime vuodesta. 

Muut linjaukset vuodelle 2020

Avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto linjaa vuosittain kuljetu-
savustuksista ja vuokra-avustuksista. Projektiavustuksiin sisältyvä kul-
jetusavustus pidetään viime vuosien tasolla ollen enintään kymmenen 
kertaa vuodessa ja maksimissaan 200 euroa tapahtumaa kohden. 
Oman auton käytöstä myönnettävä kilometrikorvaus on enintään 0,43 
euroa/km (Verohallinnon päätös vuodelle 2020). 

Toiminta-avustuksen yhteydessä haettavan vuokra-avustuksen maksi-
mimäärä nousi viime vuonna nimikkotilajärjestelmästä luopumisen joh-
dosta 450 euroon (korotusta 150 euroa).  Vuokra-avustukseen ei ole 
tarvetta tehdä tarkennuksia vuodelle 2020.

Kumppanuusyksikkö tulee jatkamaan avustusten käytön valvonnan te-
hostamista. Jo useana vuonna on avustuksen saajille tehty ulkopuoli-
sen suorittama tilinpidontarkastus.  Tällä hetkellä on käynnissä valmis-
telu toimialan kumppanuusyksiköiden yhteinen tilinpidontarkastus vuo-
den 2018 tilikaudelta ja sen tarkastusraportti toimenpiteinen tuodaan 
jaostoon tiedoksi toukokuussa. 

Erityistä huomiota kiinnitetään edelleen myös projektiavustuksia saa-
neisiin yhdistyksiin ja nuorten ryhmiin, joilta kaikilta pyydetään projek-
tiavustusselvityksen lisäksi kuittikopiot tapahtumien menoista. Kump-
panuusyksikössä jatketaan verkostoitumista ja kouluttautumista avus-
tusten käytön valvontaan liittyen. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen peri-
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aatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kau-
punginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan 
avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin 
avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttami-
seksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämän-
laatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan 
toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avus-
tusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan 
kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla akti-
viinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi
Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132

hanna.mikkonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Nuorisoyhdistysten avustusohjesäänto_1.11.2018
2 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 4
Loma-aikojen leiriavustukset 2020 (kausi 1.11.2019–31.10.2020)

HEL 2019-012556 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi liitteen mu-
kaisesti loma-aikojen leiriavustusta 630 000 euroa menokohdalta 
473000 2931500509. 

Myönnetyistä avustuksista maksetaan 80 % heti ja lopullinen päätös 
avustuksesta tehdään toteutuneiden leirivuorokausien perusteella.

Kauden 1.11.2019–31.10.2020 loma-aikojen leiriavustus tulee selvittää 
leiriavustusselvityslomakkeella 31.10.2020 mennessä ja sen lisäksi 
avustusta saavan tulee toimittaa nuorisopalvelujen kumppanuusyksik-
köön 31.3.2020 mennessä hyväksytty tilinpäätös, jossa leirien tulot ja 
menot näkyvät omana kustannuspaikkanaan.

Avustusta ei myönnetty Bado ry:lle (nro 40), Kalliolan Setlementti ry:lle 
(nro 41), Suomen Kurditalo ry:lle (nro 43) eikä Suomen Sarjakuvaseura 
ry:lle (nro 44), koska ne ovat sääntöjensä mukaan valtakunnallisia yh-
distyksiä. 

United Sisters ry:lle (nro 45) ei myönnetty avustusta, koska leirien pi-
tuutta koskeva kriteeri ei täyttynyt eikä hakija toimittanut pyydettyjä lisä-
tietoja annettuun määräaikaan mennessä.

Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveysongelma ry:lle (nro 42) ei 
myönnetty avustusta, koska yhdistys ei selvittänyt hyväksyttävästi edel-
lisen loma-aikojen leiriavustuksen käyttöä. 

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää nuori-
soyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset > 
Avustusten myöntämisperusteet):

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-
myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on vel-
kaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin peri-
miskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avus-
tusten yleisohjeet 28.10.2019)

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
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Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves, Liisa Remes 
ja Hanna Mikkonen.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustus 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille, 
jotka järjestävät koulujen loma-aikoina nuorisojaoston määrittelemien 
kriteereiden mukaisia yö- ja päiväleirejä helsinkiläisille 7-16-vuotiaille 
lapsille. Leirien tulee kestää vähintään neljä päivää, niitä tulee järjestää 
vähintään neljä ja kohderyhmän mukaisia osallistujia tulee kullakin lei-
rillä olla vähintään kymmenen. 

Loma-aikojen leiriavustusta jaetaan nuorisoajaoston määrärahalinjauk-
sen mukaisesti 630 000 euroa 39 hakijan järjestämälle 464 päiväleirille 
ja 136 yöleirille. Tuettavia leirivuorokausia hakemuksissa on yhteensä 
73 896, joista päiväleirien osuus on 50 159 ja yöleirien osuus 23 737. 
Lapsia päiväleireille arvioidaan osallistuvan 10 345 ja yöleireille 4 019. 
Pyöristettynä leirieuroksi muodostuu 7,37 euroa ja yöleirieuroksi 11,05 
euroa. 
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Avustussummasta maksetaan nyt 80 % ja lopullinen päätös tehdään 
nuorisojaostossa 31.10.2020 mennessä saapuneiden selvitysten pe-
rusteella. Muutama yhdistys haki vähemmän kuin olisi oikeutettu saa-
maan ja tästä yli jäänyt raha on jaettu tasaisesti kaikille muille hakijoille 
leirivuorokausien suhteessa. Yhdelle yhdistykselle myönnetään hakijan 
omasta pyynnöstä maksettavaksi vain 50 % avustussummasta. 

Yhdistykset hakivat laajalti nuorisopalvelujen tiloja leiripaikoiksi ja sai-
vat suurimman osan päätöksistä riittävän ajoissa. Osa suunnitelluista 
leireistä aiotaan järjestää yhdistysten omissa paikoissa ja lähes kaikki 
yöleirit on suunniteltu järjestettävän pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 
Nuorisopalvelut aikoo jatkaa hyväksi koettuja leirivierailuja tälläkin kau-
della. Vierailujen tarkoituksena on tutustua yhdistysten leiritoimintaan ja 
samalla myös saada suoraa asiakaspalautetta avustusmuodon arvioi-
miseksi ja kehittämiseksi.

Leiriavustusta ei myönnetä Bado ry:lle, Kalliolan Setlementti ry:lle, 
Suomen Kurditalo ry:lle eikä Suomen Sarjakuvaseura ry:lle, sillä nämä 
yhdistykset ovat sääntöjensä mukaan valtakunnallisia yhdistyksiä, joi-
den toiminta-alueena on koko Suomi. Lisäksi Suomen Kurditalo ry jär-
jestää vain yhden leirin, joten se ei myöskään täytä leirien lukumäärää 
koskevaa kriteeriä. 

United Sisters ry:lle ei myönnetä avustusta, koska yksi hakijan suunnit-
telemasta neljästä leiristä on liian lyhyt. Hakija ei myöskään toimittanut 
pyydettyjä lisätietoja annettuun määräaikaan mennessä. 

Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveysongelma ry:lle ei myönnetä 
avustusta, koska yhdistys ei selvittänyt edellisen kauden loma-aikojen 
leiriavustuksen käyttöä hyväksyttävästi ja jätti noudattamatta edellisenä 
vuonna saadun avustuksen käytölle asetettuja ehtoja. 

Loma-aikojen leiriavustusta on jaettu neljä kokonaista kautta ja lähes 
kaikki hakijat laativat realistisia ennakkohakemuksia. Suunniteltujen lei-
rivuorokausien määrä on tänä vuonna ennätyssuuri. Erityisesti päivälei-
rien suosio on kasvanut vuosi vuodelta.  Avustuksen piiriin nousee 
kuusi uutta järjestöä ja hylättävien hakemusten määrä väheni puolella 
verrattuna edelliseen vuoteen. Ei-kelpoisten leirien määrä on myös 
pienentynyt. 

Loma-aikojen leiriavustus kaudelle 1.11.2019–31.10.2020 tuli hakea 
31.10.2019 mennessä. Avustushakemuksia saapui määräaikaan men-
nessä 45 (vuonna 2017: 50, vuonna 2018: 44). 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen peri-
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aatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kau-
punginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan 
avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin 
avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttami-
seksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämän-
laatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan 
toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avus-
tusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan 
kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla akti-
viinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen loma-aikojen leiriavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 
23)

Hakemukset liitteineen ovat nuorisojaoston jäsenten ja varajäsenten 
nähtävillä ennen kokousta Kisahallilla jaoston kokoushuoneen aulassa 
30.1.2020 klo 15.45–16.15.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustus 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 5
Muotijuttu ry:n starttiavustus vuodelle 2020

HEL 2020-000175 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Muotijuttu 
ry:lle 2 800 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämi-
sestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2020 menokohdalta 473000 
2931500505. 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2021 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2021 mennessä nuo-
risopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakerto-
mus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös ti-
lin/toiminnantarkastuskertomuksesta). 

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää nuori-
soyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset > 
Avustusten myöntämisperusteet):

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-
myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on vel-
kaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin peri-
miskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avus-
tusten yleisohjeet 28.10.2019)

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves, Liisa Remes 
ja Hanna Mikkonen.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää starttiavus-
tusta toimintansa aloittavalle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toi-
minnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten 
avustusohjesääntö 1.11.2018)

Muotijuttu ry on helsinkiläinen vuonna 2019 perustettu yhdistys. Sään-
töjensä mukaan sen tarkoituksena on tarjota nuorille ja nuorille aikuisil-
le mahdollisuus muodin harrastamiseen matalalla kynnyksellä. Yhdis-
tys haluaa myös edistää nuorten työ- ja opiskelumahdollisuuksia sekä 
kestävää kehitystä muodin parissa. 

Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää muoti ja nuorisotyölliset menetel-
mät. Toiminnassa painotetaan uskallusta kokeilla ja heittäytyä sekä yh-
teisöllisyyttä. Toiminta on kurssimuotoista ja kurssien teemat liittyvät 
vahvasti nuorten omaan identiteettiin ja sen ilmaisuun. Nuorten omille 
ideoille ja päätöksille annetaan tilaa. 

Yhdistys haluaa myös muuttaa ajatuksia ja asenteita muodin harrasta-
miseen liittyen, koska ne nykyään liittyvät vain muodin kuluttamiseen. 
Kurssit ovat nuorille maksuttomia ja niillä nuoret valmistavat itse tuottei-
ta. Toiminnan tarkoituksena on myös avartaa ymmärrystä vaatteiden 
valmistamisen ja niihin liittyvien valintojen suhteen. Yhdistyksen mu-
kaan pikamuoti ei ole eettisesti eikä ympäristön kannalta kestävää. 

Vuoden 2020 aikana yhdistys aikoo myös kartoittaa erilaisia yhteistyö-
kumppanuuksia ja käynnistää yhdistyksen brändäämisen sosiaalisessa 
mediassa. Toimintaan osallistuvilta kerätään palautetta ja toiveita, joi-
den pohjalta yhdistyksen toimintaa kehitetään jatkossa. 

Yhdistystä on kuultu valmisteluvaiheessa. Yhdistyksellä on tällä hetkel-
lä 38 jäsentä, joista 26 on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Menoarvio vuo-
delle 2020 on kokonaisuudessaan 7 654 euroa ja se koostuu tilavuok-
rista, välineistä ja palkkioista. Tuloja yhdistys aikoo saada kannatusjä-
senmaksuilla sekä hakemalla erilaisia avustuksia. 
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Muotijuttu ry hakee 9.12.2019 saapuneella hakemuksellaan 3 000 eu-
ron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 
2020. Yhdistyksen toiminta lisää nuorten harrastusmahdollisuuksia ja 
edistää aktiivista toimijuutta. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen peri-
aatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kau-
punginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan 
avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin 
avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttami-
seksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämän-
laatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan 
toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avus-
tusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan 
kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla akti-
viinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2 ja 3 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 4 ja 5 §: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
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Pauliina Saares
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kalle Polkutie Riina Kasurinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.02.2020.


