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§ 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 Kalle Polkutie ja Dennis Hamro-Drotz sekä varatar-
kastajiksi jäsenet Riina Kasurinen ja Teppo Marttinen.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Pazilaiti Simayijiangin sijasta Kalle Polkutien.

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 Pazilaiti Simayijiang ja Dennis Hamro-Drotz sekä 
varatarkastajiksi jäsenet Riina Kasurinen ja Teppo Marttinen.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen 
pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2021

HEL 2019-000362 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
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 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
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Nuorisojaoston myöntämien avustusten toimintalinjaukset vuodelle 
2021

HEL 2020-012938 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto varasi vuoden 2021 
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.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Liisa Remes ja Tuulia Sa-
ves.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 17.12.2019, § 
199 tulosbudjetin yhteydessä toimialan yhteiset avustusperiaatteet. 
Avustustoiminta on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan merkittävim-
mistä tehtävistä, jota toteutetaan kolmessa palvelukokonaisuudessa. 
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviossa on osoitettu nuoriso-
jaoston avustusmäärärahoihin 2 625 000 euroa vuodelle 2021 (2020: 
2 625 000). Määrärahaa 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. 

Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaoston 
avustuksia on neljää eri lajia: toiminta-, palkkaus-, loma-aikojen leiri- ja 
projektiavustukset. Näistä projektiavustukset pitävät sisällään myös ta-
lokerho- ja starttiavustukset sekä tarvittaessa mahdolliset korona-
epidemian johdosta myönnetyt pika-avustukset.

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.

Avustusmäärärahat 2021 pysyvät ennallaan viime vuoteen verrattuna. 
Vuosiavustuksista toiminta-avustukset ja palkkausavustukset on tässä 
vaiheessa vuotta järkevää vielä pitää yhtenä 1 905 000 euron koko-
naissummana. Näiden avustusten viimeinen hakupäivä on helmikuun 
lopussa ja vasta hakemuksia valmisteltaessa pystytään arvioimaan ko-
konaistilanne ja vuosiavustusten jakaminen.

Avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto linjaa vuosittain myös 
vuokra-avustuksen. Toiminta-avustuksen yhteydessä haettavan vuok-
ra-avustuksen maksimimäärä on 450 euroa. Siihen ei ole tarvetta tehdä 
tarkennuksia vuodelle 2021. 

Loma-aikojen leiriavustussumma pysyy yhä samana ollen 630 000 eu-
roa. Avustuksen saajien määrä ja leirieuron suuruus on pysynyt suh-
teellisen samana joka vuosi, joten tällä hetkellä ei ole korotuspainetta.  

Myös projektiavustusten määräraha on kokonaisuudessaan ollut tois-
taiseksi riittävä, sillä avustettujen nuorten ryhmien määrää ei ole päästy 
kasvattamaan. Käytännössä nuorisotyöllisiin hankkeisiin on kuitenkin 
käytettävissä hieman enemmän rahaa, koska kuljetusavustus poistui 
vuoden alussa ja aiemmin siihen käytetyt rahat ovat nyt nuorisoyhdis-
tysten ja nuorten ryhmien haettavissa. Kumppanuusyksikön toiveena 
onkin, että jatkossa pystyttäisiin panostamaan siihen, että helsinkiläiset 
nuorten ryhmät löytäisivät paremmin ja helpommin nuorisopalvelujen 
avustus- ja tukimahdollisuudet. Näin myös paine projektiavustusmäärä-
rahan nostamiseen kasvaisi jatkossa. Määrärahoista voidaan myös tar-
vittaessa viime vuoden tapaan myöntää pika-avustuksia helsinkiläisiin 
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nuoriin liittyviin digitaalisiin hankkeisiin. Nyt projektiavustusmäärära-
haan varataan kokonaisuudessaan 90 000 euroa.

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 2019 tilikaudelta ja sen tarkastusraportti toimenpiteinen tuodaan 
jaostoon tiedoksi myöhemmin keväällä. Vuosiavustuksia myönnettäes-
sä vaaditaan hakijalta jatkossa myös vuosikokouspöytäkirja, jossa käsi-
tellään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus. 

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.

Korona-epidemia ja sen aiheuttamien rajoitusten vaikutus yhdistyksiin 
huomioidaan jaoston jo joulukuussa tekemien toimintalinjausten mukai-
sesti.  Tilanne ja siihen liittyvät rajoitukset sekä seuraukset ovat aiheut-
taneet laajoja taloudellisia ja toiminnallisia muutoksia. Muutokset pyri-
tään huomioimaan ajantasaisesti ja joustavasti myös avustuksia myön-
nettäessä ja käytön selvityksiä tehtäessä, jotta yhdistysten toiminta ja 
vaikuttavuus kriisiolosuhteissa ja niiden jälkeen ei heikkene tai vaaran-
nu. Myös uutta pika-avustusjakoa projektiavustuksina pohditaan tarvit-
taessa. 

Kaupunkistrategian toteuttamisen osalta toimialan palvelukokonaisuu-
det tuottavat konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategias-
ta ennen valtuustokauden (2018–21) loppua. Työn tuloksena määritel-
lään, mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, mitä se tavoittelee avustus-
toiminnallaan, missä palveluissa se tekee yhteistyötä ja mitkä palvelut 
se rajaa oman toimintansa ulkopuolelle. Tarkoitus on myös kehittää ny-
kyistä parempia tapoja osoittamaan avustustoiminnan vaikuttavuutta 
sekä yhteistyötä palvelujen ja toimijaverkoston kesken. Nuorisopalvelut 
panostaa edelleen avustusten ja muidenkin järjestöpalvelujen markki-
nointiin sekä sponssituen saamiseksi paremmin nuorten ryhmien tie-
toon ja käyttöön. Palvelustrategiatyön tavoitteena on myös kehittää 
kumppanuuden koko skaalaa: mitä mahdollisuuksia nuorisotyöyksiköil-
lä on toimia kumppaneiden kanssa yhteisesti avustusten ja hankintojen 
osalta että niiden välimaastossa.

Katsaus vuoteen 2020
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Vuonna 2020 nuorisojaoston avustuksia myönnettiin toiminta-
avustuksina 153 yhdistykselle 1 121 356 euroa (2019: 148 yhdistystä ja 
930 170 euroa) ja palkkausavustuksina 21 yhdistykselle 783 644 euroa 
(2019:21 yhdistystä ja 729 830 euroa.) Toiminta-avustusten piiriin siirtyi 
kaksi uutta toimintoa budjettirahoituksineen ja tämä aiheutti toiminta-
avustusmäärärahoissa pientä kasvua. 

Loma-aikojen leiriavustuksina jaettiin 37 yhdistykselle 630 000 euroa 
(2019: 35 yhdistystä ja 630 000 euroa) projektiavustuksina 87 550 eu-
roa (2019: 85 000) euroa. 

Projektiavustuksiin sisältyi kuljetusavustuksia 5 350 (2019: 3 800) eu-
roa, starttiavustuksia 15 100 euroa (2019: 22 300 euroa), talokerhoa-
vustuksia 650 euroa (2019: 600 euroa) pika-avustuksia 28 yhdistyksel-
le 54 500 euroa ja varsinaisia projektiavustuksia 11 850 euroa (2019: 
58 300). 

Korona-epidemia ja sen aiheuttamat rajoitukset aiheuttivat paljon muu-
toksia yhdistysten toimintaan ja talouteen ja nämä huomioitiin myös 
avustuksissa ja niiden käytön selvityksissä. Projektiavustuksista jaettiin 
pika-avustuksia uudenlaiseen digitaaliseen ja virtuaaliseen toimintaan, 
tapahtumiin ja etätekemiseen, joka edisti helsinkiläisnuorten osallistu-
mista ja sosiaalista vahvistamista. Pika-avustusta myönnettiin poik-
keuksellisesti muillekin kuin nuorisoyhdistyksille, mikä avustus kohdis-
tui helsinkiläisiin nuoriin. Pika-avustuksen käyttö ja tulokset tuodaan 
tiedoksi nuorisojaostolle kevään aikana. 

Nuorisojaosto päätti myös olla perimättä takaisin maksettuja loma-
aikojen leiriavustuksia, mikäli toimintojen peruuntuminen ja vain osittain 
toteutuminen johtuivat epidemiasta ja sen aiheuttamista rajoituksista. 
Avustus perittiin takaisin vain jos hakija ei ollut järjestänyt ollenkaan lei-
rejä ja/tai avustuksen käyttöä ei selvitetty.

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 ja toimintaansa aloittelevat starttia saaneet yhdistykset 
on tavattu ja heitä on pyritty tukemaan myös muilla tavoilla vaikka 
avustusta ei olisikaan pystytty myöntämään. Tapaamiset järjestettiin 
keväästä lähtien digitaalisesti koronan takia. 

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. Arviointikierros oli vuonna 2020, 
jolloin linjattiin palkkausavustukset kausille 2020–2022. Arvioinnin pe-
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rusteella palkkausavustuksen piiriin nousi yksi uusi yhdistys: Helsinki 
Pride -yhteisö ry ja yksi putosi pois (Helsingin Venäläinen Sadko-klubi 
ry).

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)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 08.12.2020 § 28
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§ 4
Loma-aikojen leiriavustukset 2021 (kausi 1.11.2020–31.10.2021)

HEL 2021-000224 T 02 05 01 00

Päätös

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

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

Kauden 1.11.2020–31.10.2021 loma-aikojen leiriavustus tulee selvittää 
leiriavustusselvityslomakkeella 31.10.2021 mennessä ja sen lisäksi 
avustusta saavan tulee toimittaa nuorisopalvelujen kumppanuusyksik-
köön 31.3.2022 mennessä hyväksytty tilinpäätös, jossa leirien tulot ja 
menot näkyvät omana kustannuspaikkanaan.

Eräpinskut ry:lle (nro 40), Kafaalo hyväntekeväisyys ry:lle (nro 41) ja 
MEH ry:lle (nro 42) ei myönnetty avustusta, koska yhdistykset eivät jär-
jestä kriteerien mukaista ja/tai neljää leiriä koulujen loma-aikana. 

Nika ry:lle (nro 43) ja Suomen Eritrealaisten ry:lle (nro 44) ei myönnetty 
avustusta, koska yhdistysten hakemukset jäivät puutteellisiksi. 

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston avustusohjesääntöä 
(www.hel.fi/nuorisonavustukset): 

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

Avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli 
avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avus-
tuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuk-
sen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa pai-
kallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Liisa Remes ja Tuulia Sa-
ves.

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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Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustukset 2021_kaudelle 1.11.2020-31.10.2021

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. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Avustuksen hakijan on annettava kaupungin viranomaiselle tämän tar-
peelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen 
myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Jos puutteellista hakemusta ei 
ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään 
mennessä, on hakemus esitettävä hylättäväksi. (Helsingin kaupungin 
avustusten yleisohjeet 28.10.2019) 
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Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnet-
tyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa talou-
dellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuottei-
den myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioi-
da, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan 
mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauk-
sessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontu-
kena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää 
tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta 
tule tällöin myöntää.  (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 
28.10.2019)

Loma-aikojen leiriavustusta jaetaan nuorisojaoston määrärahalinjauk-
sen mukaisesti 630 000 euroa 39 hakijan järjestämälle 497 päiväleirille 
ja 137 yöleirille. Tuettavia leirivuorokausia hakemuksissa on yhteensä 
72 240, joista päiväleirien osuus on 48 573 ja yöleirien osuus 23 667. 
Lapsia päiväleireille arvioidaan osallistuvan 9 998 ja yöleireille 4 039. 

Pyöristettynä päiväleirieuroksi muodostuu 7,5 ja yöleirieuroksi 11,2. 
Kaksi yhdistystä haki vähemmän kuin olisi ollut oikeutettu saamaan ja 
tästä yli jäänyt raha on jaettu tasaisesti kaikille muille hakijoille leirivuo-
rokausien suhteessa. Avustussummasta maksetaan nyt 80 % ja lopul-
linen päätös tehdään 31.10.2021 mennessä saapuneiden selvitysten 
perusteella nuorisojaostossa. 

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 jatkaa hyväksi koettuja leirivierailuja tälläkin kaudella 
epidemiatilanteen sen salliessa. Vierailujen tarkoituksena on tutustua 
yhdistysten leiritoimintaan ja samalla myös saada suoraa asiakaspa-
lautetta avustusmuodon arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Loma-aikojen leiriavustusta on jaettu viisi kokonaista kautta ja lähes 
kaikki hakijat laativat realistisia ennakkohakemuksia. Leiriavustuksen 
piiriin nousee viisi uutta järjestöä (Kansainvälinen taide- ja toimintakes-
kus Helsinki ry, Lasten ja nuorten yhdistys Pelikan ry, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Lauttasaaren paikallisyhdistys ry, Teatteriyhdistys 
Tuike ja Tule mukaan ry) ja hylättävien hakemusten määrä väheni yhä 
edelleen verrattuna edellisiin vuosiin. 
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Hylättyjen hakemusten kohdalla jokaisella hakijalla oli hylkäämisperus-
teina myös useita muita loma-aikojen leiriavustusta koskevien kritee-
reiden ja nuorisoyhdistyksen ohjesääntöä vastaisia seikkoja. Leirit ovat 
kestoltaan liian lyhyitä (Eräpinskut ry) ja yhdistys ei sääntöjensä mu-
kaan ole paikallisyhdistys ja sen hallinnossa on jonkin verran epäsel-
vyyksiä (MEH ry). 

Puutteellisina hylättyjen hakemusten hakijoilta pyydettiin useita kertoja 
puuttuvia liitteitä ja/tai lisätietoja sekä sähköisen asioinnin että sähkö-
postin kautta. Yhdistykset eivät myöskään sääntöjensä mukaan ole 
helsinkiläisiä paikallisyhdistyksiä (Kafaalo hyväntekeväisyys ry, MEH 
ry, Nika ry ja Suomen Eritrealaisten ry). Yhdistyksistä kaksi ei toimitta-
nut pakollista loma-aikojen leirejä koskevaa excel-liitettä lainkaan (Ka-
faalo hyväntekeväisyys ry ja Nika ry) ja osalta puuttui myös muita vaa-
dittavia liitteitä ja/tai ne eivät olleet hyväksyttäviä (Nika ry, Suomen Erit-
realaisten ry). Lisäksi yhden hakijan hakemus oli myöhässä saapuessa 
sähköisen järjestelmään juuri vuorokauden vaihduttua 1.11.2020 (Nika 
ry).

Loma-aikojen leiriavustus kaudelle 1.11.2020–31.10.2021 tuli hakea 
31.10.2020 mennessä. Avustushakemuksia saapui määräaikaan men-
nessä 43 (vuonna 2019:46, vuonna 2020:45) ja yksi myöhässä.  

Hakemukset liitteineen ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsen-
ten tilattavissa sähköpostilla avustusvalmistelijalta 25.1.2021 mennes-
sä: tuulia.saves@hel.fi 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen 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 8.12.2020, § 
28)
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Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustukset 2021_kaudelle 1.11.2020-31.10.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 5
F*NO Feministiset nuoret ja opiskelijat Ry:n starttiavustushakemus 
vuodelle 2021

HEL 2021-000263 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi F*NO Femi-
nistiset nuoret ja opiskelijat Ry:lle 2 800 euron starttiavustuksen yhdis-
tyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 
2021.

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2022 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 nuorisopalvelu-
jen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tulos-
laskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä (http://www.hel.fi/nuorisonavustukset)

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)

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuk-
sen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa pai-
kallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Liisa Remes ja Tuulia Sa-
ves.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

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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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

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 aloittaville varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestöille toi-
minnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten 
avustusohjesääntö)

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnet-
tyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa talou-
dellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuottei-
den myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioi-
da, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan 
mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauk-
sessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontu-
kena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää 
tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta 
tule tällöin myöntää.  (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 
28.10.2019)

F*NO Feministiset nuoret ja opiskelijat Ry on helsinkiläinen yhdistys, 
jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksena on ylläpitää ja tukea intersek-
tionaalisen ja antirasistisen feminismin arvoja ja tavoitteita. Vuonna 
2020 rekisteröityneen yhdistyksen tavoitteena on ottaa osaa yhteiskun-
nalliseen keskusteluun ja luoda areenoita ja matalan kynnyksen turval-
lisempia tiloja nuorille feministeille sekä uudistaa ja kehittää kansalais-
ten käsitystä feminismistä. Yhdistyksen 26 jäsenestä ja aktiivisesta 
toimijasta 22 on helsinkiläisiä 7–28-vuotiaita.

Yhdistys kertoo tärkeimmiksi tehtävikseen yhteiskunnallisen vaikutta-
misen ja feministisen yhteisön luomisen, tukemisen ja ylläpitämisen. 
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Vuodelle 2021 nostettuja erityisiä teemoja ovat hiilineutraalius, turkis-
tarhauksen lakkauttaminen, eläinten oikeudet, seksipositiivisuus, saa-
vutettavuus, yhteisön kasvattaminen ja LGBTQIA+ toiminta.  Toiminta-
suunnitelmassa, jota muokataan vallitsevan tilanteen mukaan, on mm. 
kuntavaalien yhteydessä näkyvyyden saavuttaminen, somekampanja 
turkistarhauksen kieltämiseksi, näkyvä osallistuminen Pride-toimintaan 
ja yhteistyössä toteutettava teematapahtuma, joka tuo näkyviin taiteen 
ja aktivismin läpileikkaavat pinnat.

Kuluvana vuonna aiotaan lisätä jäsenhankintaa ja yksi suuri haaste on 
löytää sopiva fyysinen turvallinen tila toiminnalle. Yhdistys pyrkii toimin-
tatavoillaan mahdollistamaan turvallisen tilan toteutumisen myös sosi-
aalisessa mediassa. 

Vuoden 2020 tilanne on monelle toimijalle ollut erilainen pandemiasta 
johtuen ja myös F*NO on joutunut joustamaan suunnitelmissaan. Toi-
minta siirtyi suurimmaksi osaksi sosiaaliseen mediaan ja verkkoon. Yh-
distys oli kertomansa mukaan mm. aktiivinen erilaisissa mielenosoituk-
sissa sekä sosiaalisen median alustoilla, julkaisi useita kannanottoja 
sekä syyskuussa ilmestyneen Neljäs Nousuvesi Pienlehden. Lehden 
painatukseen yhdistys sai tukea nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön 
monistamosta.

Toiminnan kustannukset vuodelle 2021 ovat yhteensä 3 500 euroa ja 
menot koostuvat hallinnollisista menoista, vuokramenoista ja varsinai-
sen toiminnan ja projektien menoista. Tuloja, avustuksen lisäksi, arvioi-
daan saatavan jäsenhankinnasta sekä Neljäs Nousuvesi -lehden 
myynnistä.

F*NO Feministiset nuoret ja opiskelijat Ry hakee 4.1.2021 saapuneella 
hakemuksellaan 3 000 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan 
käynnistämiseen vuodelle 2021. Yhdistyksen edustajia on tavattu ha-
kemuksen valmisteluvaiheessa. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
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taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(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 Dennis Hamro-Drotz

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 02.02.2021.


