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Läsnä

Jäsenet

Miettinen, Nina puheenjohtaja
poistui 16:53, esteellinen: 23 § ja 24 
§

Kivimäki, Hanna varapuheenjohtaja
Haavisto, Joona
Hassan, Amin
Jafi, Kamal
Saarnio, Vili
Lindi, Konsta varajäsen

saapui 16:54, poissa: 22 §
Lipiäinen, Helmi varajäsen
Parviainen, Hari varajäsen

saapui 16:19, poissa: 22 §
Sjöberg, Nicolas varajäsen

Muut

Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Hållman, Heidi (etänä) aluepäällikkö
Toivonen, Markku kumppanuuspäällikkö
Daoud, Sylvie (etänä) viestintäasiantuntija

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Remes, Liisa suunnittelija

asiantuntija
saapui 16:54, läsnä: 23-24 §

Saves, Tuulia suunnittelija
asiantuntija
saapui 16:54, läsnä: 23-24 §

Tullila, Mika (etänä) suunnittelija
asiantuntija
saapui 16:54, läsnä: 23-24 §

Puheenjohtaja

Nina Miettinen 22 §
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Hanna Kivimäki 23-24 §

Esittelijät

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
22-24 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
22-24 §
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§ Asia

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

23 Asia/2 Loma-aikojen leiriavustuksien 2021 käyttö (kausi 1.11.2020–
31.10.2021)

24 Asia/3 Nuorisotoiminnan koronalisäavustukset 2021
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§ 22
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 Nicolas Sjöberg ja Kamal Jafi sekä varatarkastajiksi 
jäsenet Amin Hassan ja Joona Haavisto.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Hanna Kivimäen sijasta Nicolas Sjöbergin.

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 Hanna Kivimäki ja Kamal Jafi sekä varatarkastajik-
si jäsenet Amin Hassan ja Joona Haavisto.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 23
Loma-aikojen leiriavustuksien 2021 käyttö (kausi 1.11.2020–
31.10.2021)

HEL 2021-000224 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto tarkensi 28.1.2021, § 
4 tehtyä loma-aikojen leiriavustuspäätöstä ilmoitettujen toteutuneiden 
leirivuorokausien perusteella ja myönsi niiden perusteella leiriavustusta 
630 000 euroa liitteen mukaisesti. 

Tarkennuksessa jätetään liitteen mukaisesti voimaan ennakkoon 
myönnetyt leiriavustukset perimättä mitään osaa takaisin, vaikka joi-
denkin yhdistysten kohdalla toteutuneiden leirivuorokausien määrä tä-
män normaalioloissa edellyttäisikin. Niiden yhdistysten, joiden leirivuo-
rokaudet toteutuivat yli 100 %, avustusta korotetaan määrärahan puit-
teissa. 

Kuksat ry:n (nro 15) käyttämättä jäänyt leiriavustusosuus, 5 765,30 eu-
roa, siirretään käytettäväksi seuraavalle kaudelle 1.11.2021–
31.10.2022, siten että summa huomioidaan kauden leirivuorokausia 
avustettaessa.  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lauttasaaren paikallisyhdistys ry:ltä 
(nro 24) peritään takaisin 1 154 euroa ennakkoon maksetusta loma-
aikojen leiriavustuksesta, koska yhdistyksen leirit peruuntuivat muista 
kuin koronasta aiheutuneista syistä, eikä se esittänyt leiritoiminnalla ol-
leen kuluja. 

Tule mukaan ry:lle myönnetään leiriavustusta (nro 39) ehdolla, että yh-
distys toimittaa pyydetyt hyväksyttäviksi katsottavat lisätiedot kumppa-
nuusyksikköön 13.12.2021 mennessä tai myönnetty avustus peritään 
takaisin. 

Nuorisojaosto muistuttaa, että yhdistysten tulee aina selvityksen liittyen 
myös toimittaa edellisen kauden hyväksytty tilinpäätös, jossa leirien tu-
lot ja menot näkyvät omana kustannuspaikkanaan. Tilinpäätös toimite-
taan nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön jälkikäteen, kuitenkin 
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.  

Tarkennusta tehdessään nuorisojaosto on ottanut huomioon korona-
pandemian ja sen aiheuttamat vaikeudet sekä rajoitukset yhdistysten 
leiritoiminnan toteuttamisessa ja käyttänyt harkintaansa hyväksyessään 
ohjesäännöistä poikkeavia leirejä avustuksen piiriin. Lisäksi nuoriso-
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jaosto on huomioinut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen, 
jonka mukaan toimialan myönnettyjä avustuksia ei tarvitse periä takai-
sin, mikäli toiminnan keskeytys johtuu koronasta. Avustus kuitenkin 
voidaan periä takaisin, mikäli peruuntuneesta toiminnasta ei ole aiheu-
tunut kustannuksia.    

Ohjeet avustuksen saajalle:

Avustusta saavan on noudatettava Nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä ja Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita 
(www.hel.fi/nuorisonavustukset > Avustusten myöntäminen): 

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-
ajantoimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustustenmyo
ntamisperusteet 

Avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli 
avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avus-
tuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. 

Avustuksen takaisinmaksu tapahtuu Helsingin taloushallintopalvelusta 
saapuvalla laskulla. 

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, Tuulia Saves 
ja Mika Tullila.

Esteelliset: Nina Miettinen
Esteellisyyden syy: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi (hallinto-
lain 28.1 § kohta 4)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Mika Tullila, suunnittelija, puhelin: 310 71682

mika.tullila(a)hel.fi

Liitteet

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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1 Loma-aikojen leiriavustuksien 2021 käyttö_kausi 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 järjestöille hel-
sinkiläisten 7–16-vuotiaiden lasten ja nuorten koulujen loma-aikoina jär-
jestettyjen leirien aiheuttamiin kustannuksiin. Sitä voi käyttää kuljetus-, 
majoitus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakus-
tannuksiin sekä leirihenkilökunnan palkkakuluihin. Loma-aikojen leiria-
vustusta saavien yhdistysten tulee eritellä kirjanpidossaan leirien tulot 
ja menot omana kustannuspaikkana. Leiritoimintaan jaettavat avustuk-
set myönnetään leirivuorokausilukumäärän perusteella. Avustuksen 
käyttö selvitetään Loma-aikojen leiriavustusselvityslomakkeella päätök-
sessä mainittuun päivämäärään mennessä. (Nuorisoyhdistysten avus-
tusohjesääntö) 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla myönnettyjä avustuksia ei peritä ta-
kaisin, jos avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirusti-
lanteesta. Jos peruuntuneesta toiminnasta ei ole aiheutunut kustan-
nuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. (Kulttuuri- ja vapaa-
ajanlautakunta 5.5.2020, § 78) 

Avustusta saava yhdistys sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoi-
mina tilinpidontarkastuksia varten. Nuorisopalveluilla on oikeus tarkis-
taa vuosittain pistokokein avustusta saavien järjestöjen tilinpitoon ja 
hallintoon liittyvät asiapaperit. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää 
selvitystä saamansa avustuksen käytöstä annettuun määräaikaan 
mennessä, peritään myönnetyt avustukset takaisin. (Nuorisoyhdistys-
ten avustusohjesääntö) 
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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) 

Nuorisojaosto päätti kokouksessaan 28.1.2021, § 4 loma-aikojen leiria-
vustuksen myöntämisestä kaudelle 1.11.2020–31.10.2021 siten, että 
nuorisojaosto tekee lopullisen päätöksen saatuaan leiriavustusselvityk-
set marraskuussa.  Avustuksia myönnettiin yhteensä 630 000 euroa 
yhdistysten ilmoittamien ennakkosuunnitelmien perusteella laskettujen 
leirivuorokausien mukaisesti. Avustusta maksettiin yhdistyksille 80 % 
eli 504  001 euroa ennakkona. 

Selvityksiä on valmisteltu kaupungin yleisohjeen ja nuorisoyhdistysten 
avustusohjesäännön mukaisesti. Valmistelu on kuitenkin ollut poik-
keuksellinen, johtuen korona-pandemian jatkumisesta ja siinä on otettu 
yhä huomioon erityisolosuhteiden takia tehdyt tilapäiset uudet linjauk-
set sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta (24.8.2021, § 97) että 
nuorisojaostolta (29.10.2020 lähetekeskustelu).

Loma-aikojen leiritoiminta yleisesti

Tänäkin vuonna lapsilla, nuorilla ja myös heidän vanhemmillaan oli lo-
ma-aikojen harrastustoimintaan kova tarve ja toive. Usea järjestö pystyi 
vastaaman näihin tarpeisiin ja toiveisiin järjestämällä suunniteltujen lei-
rien lisäksi ylimääräisiä leirejä.  

Pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi yhdistysten talvilomalle 
suunniteltu leiritoiminta toteutui vain osittain ja silloinkin rajoitetuilla 
osallistujamäärillä.  Kesälomaleirit toteutuivat pääsääntöisesti hyvin, 
mutta juhannusviikolla ja sen jälkeisellä viikolla järjestetyillä leireillä oli 
vähiten osallistujia tai osa niistä peruuntui kokonaan.  

Jokainen leiri, myös perumaan jouduttu leiri, aiheutti kuitenkin kustan-
nuksia jo ennen varsinaista leiriaikaa. Leirien järjestäjät halusivat usein 
myös tarjota mielekkään vapaa-ajan viettovaihtoehdon rankan kevään 
eristyksissä olon jälkeen lapsille ja toteuttivat suunnitellut leirit, vaikka 
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ne eivät noudattaneet ohjesääntöä leirien pituuden tai osallistujien 
määrän suhteen. Jokainen leirivuorokausi on kuitenkin ollut tärkeä sii-
hen osallistuneelle lapselle ja hänen perheelleen. Siksi valmistelussa 
päädyttiin poikkeuksellisesti hyväksymään lähes kaikki ilmoitetut toteu-
tetut leirivuorokaudet.  

Ainoastaan muutama osin kouluajalla järjestetty yksittäinen leiri tai kou-
lupäivänä esitetty leirivuorokausi hylättiin. Lisäksi joitakin leirejä, joissa 
osallistujia oli vähemmän kuin kymmenen, eikä selitystä tälle ollut oh-
jeistuksesta huolimatta, jouduttiin hylkäämään. Myös muissa kaupun-
geissa järjestettyjä päiväleirejä, joissa mukana oli vain yksi tai muuta-
ma helsinkiläinen, ei huomioitu.  

Kuksat ry sai ennakkoa 9 744 euroa, mutta selvitti käyttäneensä avus-
tusta vain 3 978,70 euroa. Käyttämättä jäänyt osuus, 5 765,30 euroa 
siirrettiin vuoden 2022 leiriavustukseen. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lauttasaaren paikallisyhdistys ry il-
moitti, että haluaa palauttaa saadun leiriavustuksen, koska se oli liian 
pieni, eikä yhdistys voinut järjestää suunnittelemiaan leirejä. Yhdistys ei 
myöskään toimittanut selvityksen yhteydessä vaadittua excel-liitettä to-
teutuneista leireistä, eikä esittänyt leiritoiminalle hakemuksessa kuluja.  

Tule mukaan ry:n kohdalla tarvitaan vielä hyväksyttävissä olevia lisätie-
toja sen esittämien leiriavustuksen piiriin kuuluvien päiväleirien kohdal-
la. Lisätietoja joudutaan pyytämään, koska yhdistyksen saamien mui-
den avustuksien käytön selvitysten kohdalla on epäselvyyksiä, joita 
parhaillaan selvitellään.  

Yhdistykset kehittivät edelleen pandemia-aikana uudenlaista leiritoimin-
taa, esimerkiksi riskiryhmään kuuluvien lasten mahdollisuutta osallistua 
verkossa leirille ja erilaisia etäleirejä, joissa leiriläisiä tavattiin vaikkapa 
teamsissa ja nämä suorittivat kotona ja lähiympäristössä erilaisia lei-
riaktiviteetteja. Osa leiriläisten sirkus-, sanataide-, teatteri – ja tanssie-
sityksistä striimattiin tai videoitiin lasten vanhemmille ja muulle yleisölle 
mm. Helsinki-kanavalle.

Loma-aikojen leiritoiminta lukuina

Tänä leirikautena suunnitelluista leirivuorokausista toteutui merkittäväs-
ti suurempi määrä kuin edellisenä leirikautena. Leirejä myös peruuntui 
huomattavasti vähemmän.  Koska suunnitelmat toteutuivat paremmin, 
loma-aikojen leiriavustuksen määrärahaa palautui edellistä kautta vä-
hemmän uudelleen jaettavaksi selvitysvaiheessa.  
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Avustusta tarkennettiin suuremmaksi niiden yhdistysten kohdalla, jotka 
toteuttivat enemmän kuin 100 % suunnitelluista leirivuorokausista. Ko-
rotus on noin 0,7 euroa per toteutunut päiväleirivuorokausi ja noin yksi 
euro per toteutunut yöleirivuorokausi. Avustus pysyi ennallaan niiden 
yhdistysten kohdalla, jotka toteuttivat yli 50 % suunnitelluista leireistä. 
Avustusta tarkistettiin alaspäin niiden yhdistysten kohdalla, jotka toteut-
tivat suunnitelluista leirivuorokausista alle 50 %. Näillä yhdistyksillä tar-
kistettu avustussumma on 80 % nuorisojaoston tammikuun kokoukses-
sa (28.1.2021, 4 §) päätetystä avustuksesta. 

Näiden seikkojen perusteella avustusta myönnetään 630 000 euroa 38 
yhdistykselle yhteensä 431 päiväleirille (suunnitelmassa oli 497, edelli-
sellä kaudella toteutui 391) ja 116 yöleirille (suunnitelmassa oli 137, 
edellisellä kaudella toteutui 103).  

Päiväleirejä toteutettiin enemmän kuin koskaan ja yöleirienkin kohdalla 
toteutuma on toiseksi suurin. Kumpienkin lukumäärä on suurimpi kuin 
ennen pandemian puhkeamista.  

Peruuntuneita päiväleirejä oli noin 90 ja peruuntuneita yöleirejä lähes 
30. Suunnittelemattomia ja ylimääräisiä päiväleirejä järjestettiin useita 
kymmeniä ja ylimääräisiä yöleirejä kymmenkunta. Tarkkoja lukumääriä 
ei pystytä laskemaan, koska yöleiri saattoi muuttua päiväleiriksi, tai leiri 
ei varsinaisesti ollut peruttu tai ylimääräinen, vaan kyseessä olikin leirin 
ajankohdan siirto. Lomakkeissa ei myöskään kysytty näitä asioita erik-
seen, joten hakija halutessaan kuvasi vapaamuotoisesti muutoksia. 
Parhaimmillaan leirivuorokausia toteutettiin 138,3 % (viime vuonna 264 
%) ja heikoimmillaan  29,8 % (viime vuonna 19%).  

Näin ollen tuettavia päiväleirivuorokausia oli 41 542 (suunnitelmassa oli 
48 573, edellisellä kaudella toteutui 35 910).  

Päiväleireille osallistui 8 333 (suunnitelmassa oli 9 998 ja edellisellä 
kaudella osallistui 7 439) helsinkiläislasta. 

Tuettavia yöleirivuorokausia oli 19 198 (suunnitelmassa 23 667, edelli-
sellä kaudella toteutui 16 307). 

Yöleireille osallistui 3 238 (suunnitelmassa oli 4 039 ja edellisellä kau-
della osallistui 2 776) helsinkiläislasta.  

Leirejä järjestettiin niin nuorisopalvelujen toimipisteissä kuin järjestöjen 
omissa toimitiloissa. Valmistelijat vierailivat joidenkin avustusta saanei-
den yhdistysten Helsingissä pidetyllä leirillä kauden aikana ja myös 
Bengtsårin leirisaarella järjestetty kesäleiritoiminta tuli kumppanuusyk-
sikölle tutuksi.
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Loma-aikojen leiriavustusselvitykset

Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikkö järjestää säännöllisesti infotilai-
suuksia eri avustusmuodoista ja kuulee toimijoita avustusten ja muiden 
järjestöjen tukemiseen liittyvien palvelujen kehittämiseksi. Koronan ta-
kia loma-aikojen leiriavustushakijoille ei järjestetty perinteistä leiriavus-
tusinfoa vaan sen sijaan toteutettiin lokakuussa kyselytunti etänä 
Teamsissa. Kyselytunnille osallistui parikymmentä leiritoiminnan järjes-
täjää.  

Huolestuttavaa on, että avustusinfosta ja opastuksesta huolimatta viisi 
loma-aikojen leiriselvitystä liitteineen saapui puutteellisina, virheellisinä 
ja myöhässä, viimeisin liite vasta 9.11. Kolmella monikulttuurisuustaus-
taisella yhdistyksellä oli huomattavia vaikeuksia ymmärtää loma-
aikojen leiriavustusselvityksen tekemistä sekä osin myös leiriavustusk-
riteereitä. Osa ei järjestänyt yhtään suunnitelman mukaista leiriä ja il-
moitti sitten useita suunnittelemattomia leirejä, joiden kesto, osallistu-
jamäärä ja/tai ajoitus ei ollut vaadittujen kriteerien mukaisia.  

Vaikka avustuksia ei koronan takia peritty takaisin tänä vuonna, pala-
taan pandemian jälkeen noudattamaan loma-aikojen leiriavustuskritee-
rejä. Tällöin uhkana on se, että avustuksia joudutaan perimään takaisin 
ja yhdistysten toiminta kärsii. Kumppanuusyksikkö aikoo tehostaa neu-
vontaa ja tulee jatkossa järjestämään tapaamisia monikulttuuristaus-
taisten sekä uusien leiriavustushakijoiden kanssa. 

Loma-aikojen leiriavustus on mahdollistanut helsinkiläislapsille ja –nuo-
rille monipuolista ja laajaa leiritoimintaa, jonka tärkeys korostui entises-
tään pandemian aiheuttamien vaikeuksien keskellä.  

Loma-aikojen leirit kuluneelta kaudelta tuli selvittää 31.10.2021 men-
nessä. Avustus haettiin ja selvitettiin sähköisesti. Tämän lisäksi hakijoi-
den tulee vielä toimittaa vuoden 2021 vahvistettu tilinpäätös, jossa lo-
ma-aikojen leiritoiminta on omana kustannuspaikkanaan, 31.3.2022 
mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön. 

Tämän selvityksen yhteydessä tarkastettiin edellisen kauden loma-
aikojen leiriavustusta saaneiden yhdistysten vuoden 2020 tilinpidosta 
leiritoimintaa koskeva kustannuspaikka, joka löytyi lähes jokaiselta yh-
distykseltä.  

Loma-aikojen leiriavustusta myönnettiin nyt kuudetta kertaa ja avustus-
hakemuksia tuli kaiken kaikkiaan 44, joista avustusta tammikuussa 
myönnettiin ennakkoa 39 hakijalle ja nyt tarkennuksen jälkeen avustus-
ta myönnetään 38 hakijalle.   
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Selvitykset liitteineen ovat nuorisojaoston jäsenten ja varajäsenten näh-
tävillä ennen kokousta Fredriksbergissä jaoston kokoushuoneen edes-
sä 25.11.2021 klo 15.45–16.15.  

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä 
olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakami-
sesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)   

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 20.6.2017, § 
4)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Mika Tullila, suunnittelija, puhelin: 310 71682

mika.tullila(a)hel.fi

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustuksien 2021 käyttö_kausi 1.11.2020-31.10.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
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aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 28.01.2021 § 4
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§ 24
Nuorisotoiminnan koronalisäavustukset 2021

HEL 2021-012734 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi liitteen 1 mu-
kaisesti 14 hakijalle avustusta nuorten harrastustoiminnan elpymiseen 
ja nuorisotyöhön yhteensä 306 350 euroa siten, että 256 350 euroa 
myönnetään nuorisotoiminnan koronalisäavustuksen määrärahasta se-
kä 50 000 euroa nuorisotoiminnan projektiavustuksen vuoden 2021 
määrärahasta. Nuorisotoiminnan projektiavustusmäärärahaa koskevat 
tässä päätöksessä samat myöntämisperusteet ja avustusehdot kuin 
nuorisotoiminnan koronalisäavustusta.

Nuorisopalvelujen kumppanuuspäällikön päätöksellä on myönnetty 
enintään 3 000 euron suuruisia koronalisäavustuksia yhteensä 73 650 
euroa 31 hakijalle.

Myllypuron maahanmuuttajat ry:lle (nro 9) ei myönnetä avustusta, kos-
ka hakemus on puutteellinen.

Taakuleeye Helping hand ry:lle (nro 15) ei myönnetä avustusta, koska 
hakijalle aiemmin myönnetyn nuorisotoiminnan avustuksen käytössä 
on ilmennyt epäselvyyksiä. Lisäksi hakemus on puutteellinen.

Tule Mukaan ry:lle (nro 16) ei myönnetä avustusta, koska hakijalle ai-
emmin myönnetyn nuorisotoiminnan avustuksen käytössä on ilmennyt 
epäselvyyksiä.

Ohjeita avustuksen saajille

Koronasta palautumisen ja elpymisen lisämääräraha-avustus tulee sel-
vittää projektiselvityslomakkeella 31.12.2022 mennessä ja sen lisäksi 
avustusta saavan tulee toimittaa nuorisopalvelujen kumppanuusyksik-
köön 31.3.2023 mennessä hyväksytty tilinpäätös, jossa hankkeen tulot 
ja menot näkyvät omana kustannuspaikkanaan. Kustannuspaikkaan ei 
voi kohdistaa muita kaupungin avustuksia.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää nuori-
soyhdistysten avustusohjesääntöä ja Helsingin kaupungin avustusten 
yleisohjetta (www.hel.fi/nuorisonavustukset):
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https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-
myontamisperusteet

Avustusta saavan on käytettävä projektissaan Helsinki-kehystunnusta, 
joka käyttöohjeineen löytyy osoitteesta:

https://brand.hel.fi/tunnus/

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on vel-
kaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin peri-
miskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

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, Tuulia Saves 
ja Mika Tullila.

Esteelliset: Nina Miettinen
Esteellisyyden syy: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi (hallinto-
lain 28.1 § kohta 4)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorisotoiminnan koronalisäavustukset 2021
2 Kuvaukset_Nuorisotoiminnan koronalisäavustukset 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti

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
https://brand.hel.fi/tunnus/
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 7.9.2021, § 130, että kaupun-
ginvaltuuston 16.6.2021, § 187 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 
myöntämä toimintakatteen kertaluonteinen alitusoikeus 3,5 miljoonaa 
euroa jaetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ekosysteemin toimijoil-
le suhteessa nykyisiin avustusmäärärahoihin seuraavasti: liikunta noin 
1,05 miljoonaa euroa, nuoriso noin 0,33 miljoonaa euroa ja kulttuuri 
noin 2,12 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, et-
tä lisämäärärahan avustusperiaatteissa ja avustusten myöntämisperus-
teissa on sekä toimialan yhteisiä periaatteita että palvelukohtaisia 
myöntämisperusteita. Toimialan yhteisten avustusperiaatteiden mukai-
sesti avustuksia kohdennetaan kulttuurialan ja tapahtumien toipumisen 
tukemiseen ja lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen osana 
koronasta toipumista.

Mikäli hakemus on puutteellinen, tulee hakijaa pyytää täydentämään 
hakemusta ja asettaa määräaika, johon mennessä hakemus tulee vii-
meistään täydentää. Jos hakemusta ei täydennetä asetettuun määräai-
kaan mennessä, käsitellään hakemus toimitettujen tietojen perusteella. 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kau-
pungin hakijalle aiemmin myöntämien avustusten käytössä ei ole il-
mennyt epäselvyyksiä. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 
28.10.2019)

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 
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tule tällöin myöntää. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 
28.10.2019)

Nuorisotoiminnan koronalisäavustusta voidaan myöntää nuorten har-
rastustoiminnan elpymiseen ja nuorisotyöhön. Avustusta voidaan 
myöntää sekä perustoiminnan tukemiseen, laajentamiseen ja kehittä-
miseen että uusiin hankkeisiin. Hakemukselle katsotaan eduksi, jos 
mukana on yhteistyökumppaneita. Hakukelpoisia ovat yleishyödylliset 
yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsinki, ja joilla on kokemusta ja 
näyttöä nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Avustus jaetaan kahteen osaan, joilla on osittain erilaiset avustuksen 
myöntämisperusteet:

1) Kaikille yhteisiä myöntämisperusteita ovat

 toiminta kohdistuu nuoriin, joista vähintään 2/3 osaa on 7–28-
vuotiaita helsinkiläisiä

 toiminta sisältää tai tukee nuorten kohtaamista toisten nuorten 
kanssa kasvokkain ja/tai digitaalisesti

 toiminnan nuorisopoliittinen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys

2) Yli 3 000 euron avustushakemusten myöntämisperusteina ovat li-
säksi

 toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamiskelpoisuus suh-
teessa hakijan kokemukseen ja resursseihin

 toiminnan arvioinnin suunnitelma

Nuorisotoiminnan koronalisäavustuksen hausta tiedotettiin kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan nuorisotoiminnan avustusten www-sivuilla ja nuo-
risopalveluiden kumppanuusyksikön uutiskirjeessä. Lisäksi järjestettiin 
infotilaisuus 27.10.2021 Teams-sovelluksen kautta.

Koronalisäavustushakemuksia saapui määräaikaan 8.10. klo 16 men-
nessä yhteensä 54. Enintään 3 000 euron hakemuksia oli 36 kappalet-
ta, joista yksi siirrettiin valmisteltavaksi nuorisopalvelukokonaisuudelta 
kulttuuripalvelukokonaisuudelle ja yksi hakija perui hakemuksensa. Yli 
3 000 euron hakemuksia oli 18, joista yksi siirrettiin käsiteltäväksi nuo-
risopalvelukokonaisuudelta kulttuuripalvelukokonaisuudelle.

Yli 3 000 euron hakemukset käsiteltiin seuraavalla tavalla:

 Tarkasteltiin, saapuiko hakemus määräajassa ja toimittiko hakija 
mahdolliset pyydetyt lisäselvitykset tai puuttuvat liitteet asetetussa 
kohtuullisessa määräajassa.
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 Tarkistettiin hakijoiden hakukelpoisuus
 Tarkasteltiin, oliko nuorisotoiminnan koronalisäavustushakemusten 

joukossa hakemuksia, jotka kuuluisivat kulttuuri- tai liikuntapalvelu-
kokonaisuuden piiriin.

 Tarkasteltiin, kohdistuuko toiminta nuoriin, joista vähintään 2/3 on 
7–28-vuotiaita helsinkiläisiä, sekä sisältääkö tai tukeeko toiminta 
nuorten kohtaamisia toisten nuorten kanssa

 Arvioitiin hakemuksen toimintasuunnitelman ja talousarvion toteut-
tamiskelpoisuutta

 Arvioitiin toiminnan nuorisopoliittista ja nuorisokasvatuksellista mer-
kitystä

 Tarkasteltiin, onko toiminnassa mukana yhteisötyökumppaneita 

Nuorisojaosto esitti elokuun kokouksessaan (31.8.2021 § 21) näke-
myksenään, että koronasta toipumisen määrärahasta nuorisotoiminnan 
koronalisäavustukseen ohjattu osuus 330 000 euroa on riittämätön. Ko-
ronalisäavustuksen tavoitteisiin vastaavia, myöntämisperusteet täyttä-
viä ja hyviä hakemuksia saapui määrärahaan suhteutettuna lukuisia. 
Nuorisotoiminnan projektiavustushakemuksia puolestaan on pande-
mian aikana saapunut vähemmän, koska sekä yhdistyksien että nuor-
ten toimintaryhmien mahdollisuudet järjestää tavallisella nuorisotoimin-
nan projektiavustuksella tuettavaa toimintaa ovat koronan takia huo-
nontuneet. Tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista siirtää jäljellä 
olevasta projektiavustusmäärärahasta 50 000 euroa jaettavaksi nuori-
sotoiminnan koronalisäavustuksena.

Koronapandemian vaikutukset nuoriin ovat olleet merkittäviä ja kieltei-
siä. Lukuisten tutkimusten ja selvitysten mukaan nuorten tilanne on 
pandemian aikana polarisoitunut lisää. Merkittävällä osalla nuorista yk-
sinäisyys, ahdistus ja opiskelun vaikeudet ovat lisääntyneet. Kielteisten 
vaikutusten poikkeuksellisuutta valottaa se, että vuodesta 1997 asti 
tehdyssä Nuorisobarometrissä 15–25-vuotiaiden tyytyväisyys elä-
määnsä oli pandemian aikana koko mittaushistorian alhaisimmalla ta-
solla. Koronalisäavustusta hakeneet järjestöt toivat hyvin esiin sitä, mi-
ten nuorten huonontunut tilanne näkyy yhdistysten toiminnassa ja ar-
jessa.

Nuorisotoiminnan koronalisäavustuksen hakemuksissa näkyi se, että 
järjestöt tuntevat hyvin nuorten tilanteen ja pystyvät luomaan uutta, se-
kä kehittämään ja laajentamaan toimintaansa siten, että nuorten poik-
keuksellisissa olosuhteissa kasvaneisiin tarpeisiin voidaan vastata. 
Joukossa on toimintaa monen ikäisille nuorille, mutta teini-ikäiset ja 
täysi-ikäiset nuoret painottuvat suunnitelmien kohderyhmissä. Tämä 
painotus sopii yhteen tutkimustiedon kanssa, jonka mukaan näiden ikä-
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ryhmien nuorten joukossa on kärsitty selvästi ja huolestuttavasti pan-
demian negatiivisista vaikutuksista. Toimintojen sisällöt ovat moninai-
sia, mutta yleisinä teemoina nousee esiin nuoren toimijuuden tukemi-
nen, kaverisuhteet, aktiivinen kansalaisuus sekä ympäristö- ja ilmas-
toasiat. Koronalisäavustuksella tuettava toiminta edistää nuorten osal-
listumista ja mukana pysymistä niin harrastamisessa kuin muussakin 
nuorisotyössä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä 
olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakami-
sesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)

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 yli 3 000 euron projektiavustuksista. (Nuorisoyhdistysten 
avustusohjesääntö 1.1.2021)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi
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Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö 
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 23.11.2021 § 27
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 22 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 23 ja 24 §: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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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

Nina Katariina Miettinen
puheenjohtaja
22 §

Hanna Kivimäki
puheenjohtaja
23-24 §

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nicolas Sjöberg Kamal Jafi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.12.2021.


