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Läsnä

Jäsenet

Saares, Pauliina puheenjohtaja
Franckenhaeuser, Sebastian 
(etänä)
Hamro-Drotz, Dennis (etänä)
Kasurinen, Riina (etänä)
Marttinen, Teppo (etänä)
Olin, Bicca (etänä)
Simayijiang, Pazilaiti (etänä)
Polkutie, Kalle (etänä)

Muut

Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Kairimo, Katri (etänä) aluepäällikkö
Toivonen, Markku (etänä) kumppanuuspäällikkö
Lehikoinen, Sari (etänä) viestintäasiantuntija

tiedottaja
Daoud, Sylvie (etänä) viestintäasiantuntija

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Saves, Tuulia (etänä) suunnittelija

asiantuntija
poistui 17:01: läsnä 6 - 7 §

Kinnula, Heli (etänä) suunnittelija
asiantuntija
saapui 17:02, poistui: 17:22, läsnä: 
8 §

Tanskanen, Ella (etänä) suunnittelija
asiantuntija
saapui 17:02, poistui: 17:22, läsnä: 
8 §
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Puheenjohtaja

Pauliina Saares 6 - 8 §

Esittelijät

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
6 - 8 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
6 - 8 §
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§ Asia

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

7 Asia/2 Suomen Bosniakkinuoret ry:n starttiavustuspäätöksen 2020 muutta-
minen

8 Asia/3 Nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumi-
nen Helsingin kaupungilla
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§ 6
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 Bicca Olin ja Dennis Hamro-Drotz sekä varatarkasta-
jiksi jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Sebastian Franckenhaeuser.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Otto Köngäksen sijasta Dennis Hamro-Drotzin.

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 Otto Kongäs sekä varatarkastajiksi 
jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Sebastian Franckenhaeuser.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 7
Suomen Bosniakkinuoret ry:n starttiavustuspäätöksen 2020 muut-
taminen

HEL 2020-004459 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto jatkoi Suomen Bos-
niakkinuoret ry:n vuodelle 2020 myönnetyn starttiavustuksen 
(16.4.2020, § 7) käyttöaikaa 31.12.2021 saakka. 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2022 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 mennessä nuo-
risopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakerto-
mus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös ti-
lin/toiminnantarkastuskertomuksesta) 

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

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

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 kuultavana oli suunnittelija Tuulia Saves. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

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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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 toimintaansa aloittavalle tai toimintaansa uudelleen käynnistävälle 
varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toiminnan käynnistämisestä aiheu-
tuviin 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)

Suomen Bosniakkinuoret ry on saanut 2 900 euron starttiavustuksen 
yhdistyksen toiminnan käynnistämisen aiheuttamiin kustannuksiin vuo-
delle 2020. Yhdistys ilmoitti, että pandemia ja sen aiheuttamat rajoituk-
set hidastivat ja osin estivät yhdistyksen suunniteltua toimintaa. Yhdis-
tystoiminnan käynnistämistä jatketaan vuonna 2021, kun epidemiati-
lannne sen sallii. 

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 
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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 starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

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

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 16.04.2020 § 7
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§ 8
Nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutu-
minen Helsingin kaupungilla

HEL 2021-001833 T 12 04 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto merkitsi tiedoksi ti-
lannekatsauksen nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoi-
keuden toteutumisesta Helsingin kaupungissa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelijat Ella Tanskanen ja Heli Kinnu-
la. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Ella Tanskanen, suunnittelija, puhelin: 09-310 89091

ella.tanskanen(a)hel.fi
Heli Kinnula, suunnittelija, puhelin: 09-310 89144

heli.kinnula(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet_2017-9.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 2 luvun 17 §:n 2 momentin mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan nuorisojaosto seuraa nuorten vaikuttamisjärjestelmän 
ja nuorten aloiteoikeuden toteutumista kaupungissa.

Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka tarjoaa eri-
laisille nuorille mahdollisuuksia edistää tärkeiksi kokemiaan asioita heil-
le itselleen ominaisella tavalla. Ruudin toiminta on suunnattu 13–17-
vuotiaille nuorille. Ruudin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa kult-
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tuurin ja vapaa-ajan toimiala tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan kanssa.

Ruudin tavoite on, että jokaisella helsinkiläisellä nuorella on vähintään 
yksi vaikuttamisen kokemus vuodessa. Jotta tavoitteen toteutuminen 
tulee mahdolliseksi, on vaikuttamisjärjestelmän mahdollistettava ja tuet-
tava useita erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja. Ruudin toi-
minta jäsentyy neljän toimintamuodon kautta: omaehtoisen toiminnan 
tukeminen, edustuksellinen toiminta, yhteissuunnitteleva toiminta ja ta-
pahtumallinen toiminta.  Ruudin toimintaa ja kehittämistä ohjaavat toi-
mintaperiaatteet ovat taitojen oppiminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, 
toisten hyväksi toimiminen, alueellisuus ja yhdessä tekeminen sekä 
osallistumisen monimuotoisuus.

Nuorten osallisuus on keskeinen periaate kaikessa nuorisotyössä. Ruu-
ti-vaikuttamisjärjestelmän toiminnoissa tehdään yhteistyötä eri toimialo-
jen välillä. Ruuti on osa kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia ja 
sen toteuttamiseen osallistuvat kaikki toimialat.

Ruudin strategiakauden 2017–2021 arviointi

Helsingin kaupunginhallitus on asettamispäätöksessään 18.12.2017, § 
1136 päättänyt, että Helsingin nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän 
laajempi arviointi toteutetaan kerran strategiakaudessa. Ruudin strate-
giakauden 2017–2021 arviointi valmistuu maaliskuussa 2021 ja se to-
teutetaan yhteistyössä Solita Oy:n kanssa.

Selvityksessä tarkastellaan nuorten osallisuuden toteutumista Helsin-
gissä käytössä olevan nuorten vaikuttamisjärjestelmän avulla. Arvioin-
nissa tarkastellaan sitä, minkälaisilla rakenteilla kaupungissa tuetaan 
nuorten toimijuutta ja tulevaisuuden taitojen oppimista osallisuuteen ja 
vaikuttamiseen liittyen.

Selvitys keskittyy seuraaviin osioihin:

 Nykyisen järjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointi
 Nykyisen järjestelmän rakenteen ja johtamisen arviointi
 Visio nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta strategiakaudelle 

2022–2025

Kevään aikana julkaistaan lisäksi tarkastuslautakunnan arviointi nuor-
ten vaikuttamisen ja osallistumisen toteutumisesta Helsingissä. Tarkas-
tuslautakunnan arviointi ja Ruudin strategiakauden 2017–2021 arviointi 
toimivat pohjana uuden asettamispäätöksen valmistelussa strategia-
kaudelle 2022–2025.
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Nuorten aloitteet

Nuorten aloitteella tarkoitetaan 13–17-vuotiaiden helsinkiläisten teke-
miä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa (Kaupungin hal-
lintosääntö 26 luku, 3 §).

Helsingin nuorten aloitejärjestelmä on sekä kansainvälisesti että kan-
sallisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen malli, joka otettiin käyttöön vuon-
na 2015 (KV 25.3.2015). Nuorten aloitejärjestelmä on rakennettu mu-
kaillen kuntalaisten aloiteoikeutta, mutta siinä on huomioitu nuorten eri-
tyistarpeet, kehitysvaiheet sekä demokratiakasvatukselliset mahdolli-
suudet. Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osal-
listumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat 
kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tarpeista.

Aloitteet tehdään vaikuttamisjärjestelmä Ruudin verkkosivuilla olevalla 
sähköisellä lomakkeella (ruuti.net/aloitteet). Aloite voidaan tehdä myös 
sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti toimittamalla se Helsingin kau-
pungin kirjaamoon. Aloitteet ohjataan käsiteltäväksi toimialoille. Aloit-
teen vireille tulossa ja täydentämisessä sen käsittelyn aikana sovelle-
taan hallintolain menettelysäännöksiä. Sekä aloitteet että niihin annetut 
pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset julkaistaan ruu-
ti.munstadi.fi/aloitteet -sivulla. Nuorisopalvelukokonaisuus huolehtii 
verkkosivulla tehtyjen nuorten aloitteiden toimittamisesta kaupungin kir-
jaamoon sekä aloitteiden että vastausten julkaisemisesta.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman 
lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydälle-
panoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita. Kun valtuustossa 
käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla 
jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 
luvun 7 §:n nojalla.

Aloitejärjestelmän käyttöönotosta, vuodesta 2015 alkaen, on aloitteita 
tehty yhteensä 240 kappaletta. Aloitteita on tehty eri kaupungin toimin-
taan kuuluvissa asioissa.

Kuluvan valtuustokauden aikana (vuodesta 2017 alusta alkaen tähän 
päivään asti) on nuorten aloitteita tehty yhteensä 166.

Aloitteet ovat koskeneet kaikkia toimialoja ja laajasti eri teemoja liittyen 
muun muassa nuorten hyvinvointiin, turvallisuuteen, kouluun, työelä-
mään, vapaa-aikaan ja kaupunkiympäristöön. Kaikkiin aloitteisiin on tul-
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lut joko apulaispormestarin tai pormestarin vastaus, poislukien tämän 
vuoden aloitevastaukset, joiden valmistelu on vielä kesken.

Aloitteiden otsikot ilmenevät liitteenä 1 olevasta koonnista. Aloitteet, 
sekä pormestarin että apulaispormestarien vastaukset löytyvät nettisi-
vuilta

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/

Aloitteiden julkaisua internetissä ollaan uudistamassa ja kesästä 2021 
alkaen nuorten aloitteet vastauksineen löytyvät sivustolta nuor-
ten.helsinki.

Aloitteen tekijän nimi, ikä ja yhteystiedot ovat nuorisopalvelukokonai-
suuden tiedossa.

Aloitteita on käsitelty kahdesti vuodessa yhdessä nuorisoneuvoston ja 
nuorisopalvelukokonaisuuden johdon kesken. Käsittely on järjestetty 
ennen nuorisoneuvoston asiasta valtuustolle antaman lausunnon laa-
timista.

Aloitejärjestelmän kehittäminen

Nuorten aloitejärjestelmään on kuluvalla strategiakaudella kohdistunut 
paljon kehittämispaineita sekä nuorilta, poliittisilta päättäjiltä että viran-
haltijoilta. Haasteet liittyvät aloitteiden käsittelytapoihin, vuorovaikutuk-
sen puutteeseen, käsittelyprosessin läpinäkymättömyyteen, aloitenetti-
sivun toimimattomuuteen sekä aloitejärjestelmän huonoon tunnettuu-
teen. Lisäksi tällä hetkellä aloitesivu toimii osana Munstadi-sivustoa, jo-
ka poistuu käytöstä keväällä 2021 ja korvautuu Nuorten.Helsinki -
sivustolla.

Nuorten aloitejärjestelmän kehittäminen on aloitettu kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan ratkaisutoimistolla. Nuorten aloitesivusto- ja lomakeuu-
distus on käynnissä ja se on tarkoitus lisätä osaksi Nuorten.Helsinki -
sivustoa kevään 2021 aikana. Aloitesivuston ja lomakkeen uudistuksen 
avulla ei kuitenkaan yksin pystytä vastaamaan aloitejärjestelmän haas-
teisiin ja tavoitteisiin. Nuorten aloitteiden käsittelyprosessi ja taustajär-
jestelmä vaativat myös uudistamista. Selvitys taustajärjestelmän uudis-
tamiseksi on käynnissä.

Nuorten aloitejärjestelmän tunnettuutta on pyritty lisäämään muuan 
muassa vahvistamalla nuoriso-ohjaajien tietämystä aloitejärjestelmäs-
tä. Nuoria kannustetaan tekemään aloitteita niistä Ruutibudjettiin jäte-
tyistä ehdotuksista, joita ei voida toteuttaa osana nuorisopalvelukoko-
naisuuden toimintaa. Syksyn aikana nuorten aloitejärjestelmästä viestit-

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/
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tiin erityisesti nuorisopalveluiden sisäisessä viestinnässä ja sitä kautta 
tietoa välitettiin nuorille. Helsinki-kanavalla julkaistiin video nuorten 
aloitteista.

Munstadi-verkkosivuston teknisistä ongelmista johtuen päätettiin syk-
syllä 2020 keskittyä sisäiseen viestintään ja toteuttaa laajempaa ulkois-
ta markkinointia vasta keväällä 2021, kun nuorten aloitejärjestelmä on 
toimivalla alustalla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laadittu yhteistyössä nuorten 
kanssa Osallistu ja vaikuta -opas (PDF) ja juliste, jotka havainnollista-
vat erilaisia vaikuttamisen kanavia ja keinoja. Materiaalit löytyvät Hel-
sinki oppii -sivuilta:

https://helsinkioppii.fi/fi/materiaalit/osallistu-ja-vaikuta-opas-
helsinkilaisille-oppijoille/

Lisäksi materiaaleja on jaettu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan si-
säisessä viestinnässä. Osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja on tuotu 
esiin myös kaikille peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suun-
natuilla oppilas- ja opiskelijakuntapäivillä.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Ella Tanskanen, suunnittelija, puhelin: 09-310 89091

ella.tanskanen(a)hel.fi
Heli Kinnula, suunnittelija, puhelin: 09-310 89144

heli.kinnula(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet_2017-9.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://helsinkioppii.fi/fi/materiaalit/osallistu-ja-vaikuta-opas-helsinkilaisille-oppijoille/
https://helsinkioppii.fi/fi/materiaalit/osallistu-ja-vaikuta-opas-helsinkilaisille-oppijoille/
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 ja 8 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 7 §.

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

Bicca Olin Dennis Hamro-Drotz

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.03.2021.


