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Läsnä

Jäsenet

Miettinen, Nina puheenjohtaja
esteellinen: 4 §

Kivimäki, Hanna (etänä) varapuheenjohtaja
Birjulin, Yuri (etänä)
Haavisto, Joona (etänä)
Hassan, Amin (etänä)
Hellman, Veera (etänä)
Jafi, Kamal (etänä)
Piippo, Emmi (etänä)
Saarnio, Vili (etänä) saapui 16:58, poissa: 1 - 4 §
Lindi, Konsta (etänä) varajäsen

saapui 16:42, poistui 16:55, läsnä: 4 
§

Muut

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

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Talasmäki, Virpi (etänä) suunnittelija

asiantuntija
saapui 16:20, poistui 17:13, läsnä: 3 
- 5 §

Saves, Tuulia (etänä) suunnittelija
asiantuntija
saapui 16:20, poistui 17:13, läsnä: 3 
- 5 §

Laukkanen, Johanna (etänä) suunnittelija
asiantuntija
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saapui 17:14, läsnä: 6 §

Puheenjohtaja

Nina Miettinen 1 - 3 §, 5 - 6 §
Hanna Kivimäki 4 §

Esittelijät

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
1 - 5 §

Katri Kairimo aluepäällikkö
6 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
1 - 6 §
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§ Asia

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

2 Asia/2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen pitä-
minen yleisesti nähtävänä vuonna 2022

3 Asia/3 Nuorisojaoston myöntämien avustusten toimintalinjaukset vuodelle 
2022

4 Asia/4 Loma-aikojen leiriavustukset 2022 (kausi 1.11.2021–31.10.2022)

5 Asia/5 DobroCenter Finland ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

6 Asia/6 Lasten ja nuorten osallisuussuunnitelma kaudelle 2021–2025 sekä 
nuorten aloiteoikeuden toteutuminen Helsingin kaupungissa 2021
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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 Amin Hassan ja Joona Haavisto sekä varatarkastajik-
si jäsenet Yuri Birjulin ja Kamal Jafi.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjan varatarkastajaksi Hanna Kivimäen sijasta Yuri Birjulinin.

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 Amin Hassan ja Joona Haavisto sekä varatarkas-
tajiksi jäsenet Hanna Kivimäki ja Kamal Jafi.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen 
pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2022

HEL 2022-000600 T 00 00 02

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: 09 310 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: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Nuorisojaoston myöntämien avustusten toimintalinjaukset vuodelle 
2022

HEL 2022-000488 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto varasi vuoden 2022 
avustusmäärärahasta 2 835 000 euroa toiminta- ja palkkausavustuksiin 
2 115 000 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 Tuulia Saves ja Virpi Ta-
lasmäki.

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 14.12.2021, § 
202 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet. 
Avustustoiminta on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan merkittävim-
mistä tehtävistä, jota toteutetaan kolmessa palvelukokonaisuudessa. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja 
elinvoimaista kaupunkia. Avustukset edistävät helsinkiläisten hyvinvoin-
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tia ja terveyttä. Avustuksin edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla vahvistetaan kansalai-
syhteiskuntaa, vahvistetaan helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertai-
suutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, paran-
netaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään sekä 
edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti 
kestävää toimintaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviossa on osoitettu nuoriso-
jaoston avustusmäärärahoihin 2 735 000 euroa vuodelle 2022 (2021: 
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.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.1.2022 koronatoi-
pumismäärärahasta toimialoille. Päätöksen mukaan kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle osoitettavasta 8 miljoonan euron määrärahasta koh-
dennetaan yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi vuosina 2022 ja 2023 
käytettäväksi vuosittain kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin, 
josta 100 000 euroa osoitetaan nuorison avustuksiin vuodelle 2022 eli 
avustuksiin on yhteensä 2 835 000 euroa.

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 koronaepi-
demian johdosta myönnetyt avustukset. Nuorisojaoston avustusmäärä-
rahoilla tuetaan helsinkiläisten nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistysten 
vuosittaista toimintaa, nuorten toimintaryhmien toimintaa ja helsinkiläis-
ten yhdistysten loma-aikojen leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Avustuk-
sia valmistellaan nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön ja kaupungin 
yleisohjeeseen perustuen.

Avustusmäärärahat nousevat 210 000 euroa vuodelle 2022. Korotus 
perustuu nuorisopalveluiden talousarvion vuokramenoista (Loisto set-
lementti ry:n Tyttöjen talon vuokra) siirrettyyn määrärahaan (110 000 
euroa) ja kaupunginvaltuuston päättämään koronatoipumisrahaan 
(100 000 euroa). Korotukset siirretään toiminta-avustuksiin ja palkkau-
savustuksiin. Vuosiavustuksista toiminta-avustukset ja palkkausavus-
tukset on tässä vaiheessa vuotta järkevää vielä pitää yhtenä 2 115 000 
euron kokonaissummana. Näiden avustusten viimeinen hakupäivä on 
helmikuun lopussa ja vasta hakemuksia valmisteltaessa maalis-
toukokuussa pystytään arvioimaan kokonaistilanne ja vuosiavustusten 
lopullinen jakaminen.
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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 2022.

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. Nuorisotoiminnan projektiavustushakemuksia on pan-
demian aikana saapunut vähemmän, koska sekä yhdistyksien että 
nuorten toimintaryhmien mahdollisuudet järjestää tavallisella nuoriso-
toiminnan projektiavustuksella tuettavaa toimintaa ovat koronan takia 
huonontuneet. Kumppanuusyksikön toiveena onkin, että jatkossa ja 
pandemian hiipuessa pystyttäisiin panostamaan siihen, että helsinkiläi-
set nuorten ryhmät löytäisivät paremmin ja helpommin nuorisopalvelu-
jen avustus- ja tukimahdollisuudet. Näin myös paine projektiavustus-
määrärahan nostamiseen kasvaisi jatkossa. Nyt projektiavustusmäärä-
rahaan varataan kokonaisuudessaan 90 000 euroa. 

Nuorisopalveluissa avustettavien yhteisöjen avustuksen käytön valvon-
taa ja seurantaa tehdään kolmen prosessin kautta: 1) Edellisen vuoden 
avustusten käytönselvitys ja projektiavustusselvitys, 2) avustusta saa-
vien yhteisöjen tilinpidontarkistukset ja 3) keskeisten toimijoiden toi-
minnan arviointi kolmen vuoden välein (edellinen arviointikierros oli ke-
väällä 2020). 

Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaan edellisen avustuksen 
käyttö tulee selvittää aina uuden avustuksen haun yhteydessä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että yksikään avusta hakeva toimija ei voi saada uutta 
avustusta, ellei edellisen vuoden avustus ole selvitetty hyväksyttävästi. 
Valvonnalla on tarkoituksena varmistaa, että avustusta käytetään avus-
tuspäätöksen mukaisesti ja siihen käyttötarkoitukseen, johon se on 
myönnetty. Jo useana vuonna on avustuksen saajille tehty ulkopuoli-
sen suorittama tilinpidontarkastus. Tällä hetkellä on käynnissä toimia-
lan kumppanuusyksiköiden yhteinen tilinpidontarkastus vuoden 2020 ti-
likaudelta ja sen tarkastusraportti toimenpiteinen tuodaan jaostoon tie-
doksi myöhemmin keväällä.

Katsaus vuoteen 2021

Vuonna 2021 nuorisojaoston avustuksia myönnettiin toiminta-
avustuksina 144 yhdistykselle 1 172 300 euroa (2020: 153 yhdistystä ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 7 (27)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/3
27.01.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

1 121 356 euroa) ja palkkausavustuksina 19 yhdistykselle 732 700 eu-
roa (2020:21 yhdistystä ja 783 644 euroa.)  

Loma-aikojen leiriavustuksina jaettiin 38 yhdistykselle 630 000 euroa 
(2020: 37 yhdistystä ja 630 000 euroa). 

Projektiavustuksina myönnettiin 87 890 euroa (2020: 87  550 euroa), 
joista 10 600 (2020: 15 100 euroa) starttiavustuksina, 450 euroa (2020: 
650 euroa) talokerhoavustuksina, 26 840 euroa (2020: 11 850 euroa) 
varsinaisina projektiavustuksina ja 50 000 euroa siirrettiin osaksi koro-
naelpymisavustusta.

Pandemian vaikutukset ja koronalisäavustus 2021

Kaupunginvaltuusto myönsi 16.6.2021, § 187 kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalle koronasta toipumiseen lisäavustusta 3,5 miljoonaa euroa, 
josta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 7.9.2021, § 130, osoittaa 
nuorisoavustuksiin 330 000 euroa. Koronalisäavustuksen tarve osoit-
tautui suureksi ja avustusta haettiin aktiivisesti. Nuorisojaosto totesi jo 
kokouksessaan 31.8.2021, että lasten ja nuorten kohtaava työ on kär-
sinyt valtavan paljon korona-aikana ja esitetty summa on tämän suh-
teen riittämätön, ottaen huomioon koronapandemian seuraukset. Tästä 
syystä siirto (50 000 euroa) nuorisotoiminnan projektiavustuksista jaet-
tavaksi koronaelpymiseen ja nuorisotyöhön oli tarkoituksenmukaista eli 
koronalisä-avustusta oli jaossa yhteensä 380 000 euroa. 

Marraskuussa nuorisojaosto jakoi koronalisäavustusta 14 yhdistykselle 
306 350 euroa ja kumppanuuspäällikkö 31 hakijalle 73 650 euroa. 
Avustusta myönnettiin helsinkiläisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan 
kasvokkain tai digitaalisesti tehtävään perusnuorisotyöhön ja/tai hank-
keeseen. Avustuksen käyttöaika on vuoden 2022 loppuun asti.  Avus-
tuksilla tuettiin mm. uusien kerhojen ja ryhmien perustamista, leiri- ja 
retkitoiminnan laajentamista, nuorisotyön uuden mallin kehittämistä, 
työpajojen ja ilmastotapahtuman järjestämistä, nuorten työelämä- ja 
yrittäjyyskasvatusta sekä matalan kynnyksen kohtaamiskahvilan perus-
tamista. Avustusta myönnettiin myös markkinoinnin kehittämiseen ja 
vapaaehtoisten toimijoiden aktivoimiseen.

Pandemia rajoituksineen vaikeutti suuresti yhdistysten toimintaa vuo-
den aikana. Kerho-, leiri- ja retkitoimintaa sekä tapahtumia jouduttiin 
perumaan osittain tai kokonaan. Yhdistysten tulot vähenivät ja samalla 
myös osa menoista väheni. Lapsia, nuoria ja vapaaehtoisia putosi pois 
harrastustoiminnasta. Myös kokonaan unohtuneiden ja/tai myöhässä 
olevien avustushakemusten määrä lisääntyi. 
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Nuorisojaosto otti päätöksissään huomioon pandemian aiheuttamat 
vaikeudet. Toiminta- ja palkkausavustusta myönnettäessä yhdistysten 
hyväksyttävien menojen kohdalla tarkasteltiin tarvittaessa vuoden 2019 
tilinpäätöstä. Vuodelle 2020 myönnettyjen avustusten käyttöaikaa siir-
rettiin tarvittaessa vuodelle 2021. Näin toimittiin myös projektiavustus-
ten kohdalla. Loma-aikojen leiriavustuksien puolella päädyttiin siihen, 
ettei suunnitelmien mukaisia leirivuorokausiin perustuvia ennakkoavus-
tuksia peritty takaisin, vaikka leirit olisivat peruuntuneet, lyhentyneet tai 
osallistujamäärä oli laskenut alle minimin. Näin tehtiin, mikäli peruutus 
johtui koronasta ja leiri tai sen suunnittelu oli aiheutunut kuluja.

Pandemian aiheuttamat rajoitukset ja vuoden 2022 avustukset

Vuoden 2022 toiminta- ja palkkausavustusten kohdalla on syytä osin 
jatkaa edellisen vuoden hyväksi havaittuja poikkeuksia avustusten 
myöntämisen kohdalla, koska erilaisia kokoontumisrajoituksia asetettiin 
heti vuoden alusta lähtien. Toiminta- ja palkkausavustusten kohdalla 
tullaan tarvittaessa siirtämään avustuksen käyttöoikeuksia vuoteen 
2023 ja hyväksyttäviä menoja tarkasteltaessa voidaan yhä käyttää 
vuoden 2019 tilinpäätöksiä. Myös projektiavustusten käyttöaikaa tul-
laan tarvittaessa jatkamaan. 

Loma-aikojen leiriavustusten kohdalla tullaan aiempia poikkeuslinjauk-
sia perumaan, mikäli pandemia ei enää aiheuta muutoksia leirien ajan-
kohdalla. Jos pandemian aiheuttamat rajoitukset on purettu ja suunni-
teltu leiri peruuntuu tai ei täytä loma-aikojen leiriavustuskriteereitä, voi-
daan avustusta periä takaisin toteutumattomien leirivuorokausien mu-
kaisesti.

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)

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
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 4
Loma-aikojen leiriavustukset 2022 (kausi 1.11.2021–31.10.2022)

HEL 2022-000110 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi liitteen mu-
kaisesti loma-aikojen leiriavustusta 620 380 euroa. Myönnetyistä avus-
tuksista maksetaan 80 % heti ja lopullinen päätös avustuksesta teh-
dään toteutuneiden leirivuorokausien perusteella. 

Loma-aikojen leiriavustuksen kokonaissummasta 630 000 euroa, jätet-
tiin jakamatta 9 620 euroa. Tämä summa tullaan jakamaan marraskuun 
päätöksen yhteydessä toteutuneiden leirivuorokausien mukaisesti haki-
joille, joiden hakusummiin se mahtuu.

Avustusta ei myönnetä Helsingin Kisa-Veikot ry:lle (nro 35), koska ha-
kemus saapui myöhästyneenä. 

Kauden 1.11.2021–31.10.2022 loma-aikojen leiriavustus tulee selvittää 
sähköisessä asiointipalvelussa loma-aikojen leiriavustusselvityksellä 
31.10.2022 mennessä ja sen lisäksi avustusta saavan tulee toimittaa 
nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön 31.3.2023 mennessä hyväk-
sytty tilinpäätös, jossa leirien tulot ja menot näkyvät omana kustannus-
paikkanaan.

Jos pandemia ei aiheuta rajoituksia leiritoiminnalle, voidaan toteutta-
matta jääneitä ennakkoon maksettuja leiriavustuksia periä normaalisti 
takaisin loma-aikojen leiriavustuskriteerien perusteella. 

Ohjeita avustuksen saajille

Avustusta saavan on noudatettava Nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä ja Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita 
(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. 

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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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

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

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves ja Virpi Ta-
lasmäki.

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

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustukset 2022

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 (yöleirien kolme yö-
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tä), niitä tulee järjestää vähintään neljä ja kohderyhmän mukaisia osal-
listujia tulee kullakin leirillä olla vähintään kymmenen. (Nuorisoyhdistys-
ten avustusohjesääntö)

Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus 
myöhästynyt. Myöhästyneet hakemukset tulee hylätä. (Helsingin kau-
pungin avustusten yleisohjeet)

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 34 hakijan järjestämälle 447 päiväleirille 
ja 141 yöleirille. Tuettavia leirivuorokausia hakemuksissa on yhteensä 
68 991, joista päiväleirien osuus on 44 252 ja yöleirien osuus 24 739. 
Lapsia päiväleireille arvioidaan osallistuvan 9 121 ja yöleireille 4 177.

Pyöristettynä päiväleirieuroksi muodostuu 7,7 ja yöleirieuroksi 11,6. 
Kaksi yhdistystä haki vähemmän kuin olisi ollut oikeutettu saamaan. Li-
säksi Kuksat ry:n kohdalla suunniteltujen leirivuorokausien muodosta-
masta avustussummasta on vähennetty edellisestä kaudelta tälle kau-
delle siirretty käyttämätön loma-aikojen leiriavustussumma 5 765,30 
euroa. Näiden yhteenlaskettu summa (9 620 euroa) on jätetty jaetta-
vaksi marraskuun päätöksen yhteyteen. Muiden yhdistysten kohdalla 
avustussummasta maksetaan nyt 80 % ja lopullinen päätös tehdään 
31.10.2022 mennessä saapuneiden selvitysten perusteella nuoriso-
jaostossa.

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 
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yhdistysten leiritoimintaan ja samalla myös saada suoraa asiakaspa-
lautetta avustusmuodon arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 

Loma-aikojen leiriavustusta on jaettu kuusi kokonaista kautta. Leiria-
vustuksen hakijoiden määrä on pienempi kuin koskaan ennen. Osa 
viime kauden hakijoista ei muistanut hakea avustusta ajoissa. Sama 
suuntaus on näkynyt myös muissa nuorisojaoston avustushauissa 
pandemian aikana. Hylättävien hakemusten määrä väheni yhä edel-
leen verrattuna edellisiin vuosiin ollen nyt vain yksi. Helsingin Kisa-
Veikot ry:n hakemus saapui myöhästyneenä 3.11.2021. Leiriavustuk-
sen piiriin nousee yksi uusi järjestö (Suomen Venäjänkielisten nuoriso 
osasto - Eridan ry).

Yksittäisiä leirejä, joille avustusta ei voitu myöntää, oli jonkin verran 
enemmän kuin aiemmin. Nämä leirit oli suunniteltu leiriavustuskritee-
rien vastaiseksi, esimerkiksi liian lyhyiksi tai osittain kouluajalla oleviksi. 

Osa leiritoiminnan järjestäjistä on suunnitellut toteuttavansa leiritoimin-
taa 25–40 % enemmän kuin viime vuonna, vaikka pandemian aikaisia 
leirisuunnitelmia on toteutettu vain osittain, heikoimmillaan 30 %. Mikäli 
pandemia laantuu leirikauden aikana ja leirejä koskevat rajoitukset pu-
retaan, palataan marraskuun valmistelussa noudattamaan loma-
aikojen leiriavustuskriteereitä. Ennakkoon maksettuja loma-aikojen lei-
riavustuksia voidaan siis periä takaisin, mikäli suunnitelmat eivät toteu-
du kriteerien mukaisesti. 

Loma-aikojen leiriavustus kaudelle 1.11.2021–31.10.2022 tuli hakea 
31.10.2021 mennessä. Avustushakemuksia saapui 36, joista yksi oli 
myöhässä ja yksi hakija veti hakemuksensa valmisteluvaiheessa pois. 
Aiempina vuosina avustushakemuksia on saapunut seuraavasti: vuon-
na 2019: 46, vuonna 2020: 45 ja vuonna 2021: 44.

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 
avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, 
edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n 
Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla 
vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten osallisuutta ja 
yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjon-
taa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen 
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elämään sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
14.12.2021, § 202)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen loma-aikojen leiriavustuksista. (Nuorisoyhdistysten avustu-
sohjesääntö 1.1.2021)

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

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustukset 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 5
DobroCenter Finland ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

HEL 2022-000288 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi DobroCenter 
Finland ry:lle 3 100 euron starttiavustuksen yhdistyksen toiminnan 
käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2022.  

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2023 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2023 nuorisopalvelu-
jen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tulos-
laskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta). 

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää nuori-
soyhdistysten avustusohjesääntöä ja Helsingin kaupungin avustusten 
yleisohjetta (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.

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 Tuulia Saves ja Virpi Ta-
lasmäki. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

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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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimintansa aloittava tai uudelleen käynnistävä varhaisnuoriso- tai 
nuorisojärjestö voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä 
aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö) 

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. Kaupungin hakijalle 
myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avus-
tusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpail-
luilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee en-
nen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen 
myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspää-
töksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avus-
tuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sek-
torin 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 myön-
tää. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019) 

DobroCenter Finland ry on elokuussa 2021 perustettu yhdistys, jonka 
tarkoituksena on sääntöjensä mukaan yhdistää henkilöitä ja järjestöjä, 
jotka tuntevat kiinnostusta venäjän kieleen ja kulttuuriin, integroida hei-
tä suomalaiseen yhteiskuntaan ja järjestää lapsille ja nuorille kerhoja, 
leirejä, kursseja ja monenlaisia muita vapaa-ajantoimintoja.  

Yhdistyksen toiminta painottuu erityisesti lapsiin ja nuoriin ja ensimmäi-
sen kokonaisen  toimintavuoden aikana se aikoo järjestää mm. yleislii-
kunta-, nyrkkeily-, musiikki- ja matematiikkakerhoja sekä erilaisia retkiä 
ja konsertteja. Tarkoituksena on toteuttaa myös kesä-, kevät- ja talvilei-
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rejä sekä erilaisia juhlia, kuten kevät- ja joulujuhlat. Kerran kuukaudes-
sa kokoontuu myös Lasten mestariluokka, jossa lapset pääsevät kok-
kaamaan ja oppimaan terveellisiä ruokailutottumuksia. Yhdistys aikoo 
myös järjestää nuorille matkoja Pietariin ja Moskovaan tavoitteena 
elämysten mahdollistamisen lisäksi perehdyttää heitä venäläiseen kult-
tuuriin.  

Pandemiasta huolimatta yhdistys on jo järjestänyt kerho- ja tapahtuma-
toimintaa Itä-Helsingin nuorisotaloilla. Yhdistys on saanut toiminnas-
taan hyvää palautetta ja vuoden 2022 aikana se aikoo laajentaa toimin-
taansa ja panostaa markkinointiin ja mainontaan. Yhdistys aikoo käyt-
tää erilaisia sosiaalisen median kanavia sekä verkostoitumiseen että 
tiedottamiseen. Toimintavuoden aikana se pyrkii myös lisäämään yh-
distyksessä toimivien vapaaehtoisten määrää.  

Yhdistystä on tavattu Teams-palaverissa avustusta valmisteltaessa. 
Yhdistys arvioi tavoittavansa vuoden aikana 195 aktiivista toimijaa, jois-
ta 151 on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Yhdistyksen menoarvio vuodelle 
2022 on 24 808 euroa ja tuloarvio 15 891 euroa. Menot koostuvat toi-
minnan aloittamiseen liittyvistä kuluista, palkkakuluista, vuokrakuluista 
ja toimintamenoista. Tuloja yhdistys saa osallistumismaksuista ja jä-
senmaksuista. 

DobroCenter Finland ry hakee 3.1.2022 saapuneella hakemuksellaan 
8 917,20 starttiavustusta toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2022.  

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 
avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, 
edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n 
Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla 
vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten osallisuutta ja 
yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjon-
taa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen 
elämään sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
14.12.2021 § 202)  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
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päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 
1.1.2021)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 6
Lasten ja nuorten osallisuussuunnitelma kaudelle 2021–2025 sekä 
nuorten aloiteoikeuden toteutuminen Helsingin kaupungissa 2021

HEL 2022-000544 T 12 04 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto merkitsi tiedoksi par-
haillaan käsittelyssä olevan ehdotuksen lasten ja nuorten osallisuus-
suunnitelmasta kaudelle 2021–2025 sekä nuorten aloiteoikeuden toteu-
tumisen Helsingin kaupungissa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelija Johanna Laukkanen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
aluepäällikkö
Katri Kairimo

Lisätiedot
Heli Kinnula, suunnittelija, puhelin: 310 89144

heli.kinnula(a)hel.fi
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten ja nuorten osallisuustavoitteet, arviointi ja johtamisrakenne 
2021–2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti muuttuu lasten ja nuorten osallisuussuunni-
telmaksi

Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä, jonka käyttöö-
notosta kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2011. Tämän jälkeen Ruudin 
toiminta on monipuolistunut, laajentunut ja vakiinnuttanut paikkansa 
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kaupunkiorganisaation toiminnassa. Joulukuussa 2017 kaupunginhalli-
tus asetti Helsingin nuorten uudistuneen vaikuttamisjärjestelmä Ruudin 
strategiakaudelle 2017–2021. Asettamispäätöksen mukaisesti Ruudin 
koordinoinnista ja kehittämisestä on vastannut kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kanssa. Ruudin toimintamuotoja ovat olleet omaehtoisen toiminnan tu-
keminen, edustuksellinen toiminta, osallistuva budjetointi ja yhteiskehit-
täminen sekä erilaiset tapahtumat. 

Vaikuttamisjärjestelmä Ruudin strategiakaudesta 2017–2021 on tehty 
vuonna 2021 laaja arviointi, joka on toiminut kehittämistyön pohjana. 
Arvioinnissa kerättiin tietoa lapsilta ja nuorilta, opettajilta ja rehtoreilta, 
nuoriso- ja osallisuusohjaajilta, nuorisotyön toiminnanjohtajilta, tutkijoil-
ta, Ruudin ohjausryhmältä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijoilta sekä toimialajohtajal-
ta. 

Arvioinnin keskeisiä suosituksia tulevalle toimikaudelle olivat siirtymi-
nen toimintolähtöisestä johtamisesta tavoitelähtöiseen johtamiseen. 
Sen sijaan, että keskitytään olemassa olevien vaikuttamisen kanavien 
vahvistamiseen, kaupungissa tulee selkeämmin määritellä yhteinen 
suunta ja tavoitteet lasten ja nuorten osallisuuden edistämiselle. Ar-
vioinnissa todettiin, että Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä on tarjonnut mo-
nipuolisia vaikuttamisen paikkoja ja kanavia nuorille. Ruuti-brändi ei 
kuitenkaan vahvista lasten ja nuorten ymmärrystä osallisuuden ja vai-
kuttamisen mahdollisuuksista eikä auta kaupungin työntekijöitä osalli-
suuden ja vaikuttamisen ymmärtämisessä. Tästä syystä erillisestä Ruu-
ti-brändistä tulisi luopua.

Arvioinnissa nostettiin myös esiin, että nuorten tilanteesta, tarpeista ja 
toiveista kerättyä tietoa tulisi hyödyntää monipuolisemmin yli toimialara-
jojen. Lisäksi nuorten osallisuuden kokemusta tulisi mitata systemaatti-
semmin. Yhtenä suosituksena korostettiin nuorten kuulemisen vahvis-
tamista lisäämällä dialogia ja deliberatiivista (puntaroivaa) demokratiaa 
ratkaisukeskeisen toiminnan rinnalle. Osallistumisen läpinäkyvyyteen 
tulisi kiinnittää huomiota. Entisestään tulisi kehittää erilaisia tapoja kuul-
la nuoria heille merkityksellisissä asioissa.

Arvioinnin pohjalta valmisteltiin esitys lasten ja nuorten osallisuuden 
edistämisen kaupunkitasoisista tavoitteista, arvioinnista ja johtamisesta 
Helsingissä strategiakaudelle 2021–2025 (Liite 1). Valmistelusta ovat 
vastanneet kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala. 
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Nyt määriteltävillä yhteisillä tavoitteilla varmistetaan, että lasten ja nuor-
ten osallisuutta edistetään systemaattisesti ja kaupunkitasoisesti. Osal-
lisuutta ja vaikuttamista tarkastellaan kaupungissa kahdesta suunnas-
ta: lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmasta sekä 
kaupungin toimintaan vaikuttamisen ja demokratiakasvatuksen näkö-
kulmasta. Helsinki sitoutuu tekemään töitä sen eteen, että jokainen 
lapsi ja nuori kokee osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa 
ja että lasten ja nuorten ääni kuuluu monipuolisesti kaupungissa. Hel-
singissä lapset ja nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa monin eri tavoin.

Vaikuttamisen kanavien ja toimintatapojen tulee jatkossakin olla moni-
puolisia ja niitä tulee arvioida ja kehittää yhdessä lasten ja nuorten 
kanssa. Vaikuttamiskanavien kehittämisen lähtökohtana ovat yhteisesti 
sovitut tavoitteet sekä systemaattisesti kerättävä tieto lasten ja nuorten 
osallisuuden kokemuksista.

Esitys Lasten ja nuorten osallisuussuunnitelmaksi 2021–2025 on kuvat-
tu tarkemmin liitteessä 1. Esitys on ollut käsiteltävänä kaikissa lauta-
kunnissa samanmuotoisena joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022, ja 
se odottaa kaupunginhallituksen hyväksyntää.  

Nuorten aloitteet vuonna 2021

Nuorten aloitejärjestelmä on yksi lasten ja nuorten osallisuussuunnitel-
man tarkoittamista osallistumisen kanavista. Nuorten aloitteella tarkoi-
tetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin 
toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on 
kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 
Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveis-
ta ja tavoitteista. Helsingin nuorten aloitejärjestelmä on otettu käyttöön 
vuonna 2015. Nuorten aloitejärjestelmä on rakennettu mukaillen kunta-
laisten aloiteoikeutta, mutta siinä on huomioitu nuorten erityistarpeet ja 
demokratiakasvatukselliset mahdollisuudet. 

Aloitteet tehdään Nuorten Helsinki -sivuston kautta. Aloitteen voi tehdä 
myös sähköpostitse tai muuten kirjallisesti toimittamalla sen kaupungin 
kirjaamoon. Aloitteen vireille tulossa ja täydentämisessä sen käsittelyn 
aikana sovelletaan hallintolain menettelysäännöksiä. Aloitteisiin vastaa 
joko pormestari tai sen toimialan apulaispormestari, jonka toimintaa 
aloite koskee. Vastaukset valmistellaan kaupunginkanslian ja toimialo-
jen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuo-
risopalvelut koordinoi aloitejärjestelmää ja julkaisee aloitteet ja niihin 
annetut vastaukset Nuorten Helsinki -sivustolla. 

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden joh-
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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.

Tammikuun ja kesäkuun 2021 välisenä aikana tulleet aloitteet merkittiin 
tiedoksi valtuustossa 3.11.2021, § 329. Alkuvuodesta tulleita aloitteita 
käsiteltiin yhdessä nuorisoneuvoston ja nuorisopalvelukokonaisuuden 
johdon kesken. Käsittely järjestettiin ennen nuorisoneuvoston asiasta 
valtuustolle antaman lausunnon laatimista. Kesäkuun ja joulukuun väli-
senä aikana tulleet aloitteet viedään valtuuston tiedoksi keväällä 2022.

Vuonna 2021 nuoret ovat tehneet yhteensä 19 aloitetta. Aloitteet ja-
kaantuvat kaupunkiympäristön toimialan (9), kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3), sosiaali- ja ter-
veystoimialan (1) ja kaupunginkanslian (2) toimintaan. Kaikkiin aloittei-
siin on annettu vastaus.

1. Skeittiramppi / miniramppeja Torpparinmäkeen (Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala) 

2. Laturipaikkoja puistoon (Kaupunkiympäristön toimiala)
3. Juomapisteitä puistoihin (Kaupunkiympäristön toimiala) 
4. Sukupuolineutraali vaihtoehto lomakkeissa (Kaupunginkanslia) 
5. Tekojää Sakarinmäen peruskoululle (Kulttuurin ja vapaa-ajan 

toimiala) 
6. Parempaa kasvisruokaa kouluihin (Kasvatuksen ja koulutuksen 

toimiala) 
7. Koulunkäynnin kehittäminen mielekkäämmäksi (Kasvatuksen ja 

koulutuksen toimiala) 
8. Roskien kierrätyksen kehittäminen (Kaupunkiympäristön toimia-

la) 
9. Matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja -tiloja nuorille (Kulttuu-

rin ja vapaa-ajan toimiala) 
10. Volter Kilpis park och staty till Tölö (Kaupunkiympäristön toimia-

la) 
11. Perhekunnantien avaaminen autoilulle (Kaupunkiympäristön 

toimiala) 
12. Laadukkaampi kouluruoka Helsinkiin (Kasvatuksen ja koulutuk-

sen toimiala) 
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13. Monipuolisempaa ja parempaa vegaaniruokaa lukioihin (Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala) 

14. Ulkoliikuntasali Etelä-Haagaan (Kaupunkiympäristön toimiala)
15. Kierrätysmahdollisuudet kuntoon (Kaupunkiympäristön toimiala) 
16. Suorat numerot takaisin oikomishoitoon (Sosiaali- ja terveystoi-

miala) 
17. Staden ska flagga med EU-flagg på Europadagen (Kaupungin-

kanslia)
18. Nuorten aloite, ilmastonmuutoksen vaikutukset paremmin huo-

mioon kerrostalorakentamisessa (Kaupunkiympäristön toimiala)
19. Nuorten aloite, löhöilypenkkejä rantareitille ja puistoihin (Kau-

punkiympäristön toimiala)

Nuorten aloitejärjestelmän kehittäminen

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista arviointiin tarkastus-
lautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa. Siinä annettiin toi-
menpidesuosituksia koskien nuorten aloitejärjestelmää ja sen kehittä-
mistä. Toimenpidesuositusten mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee edelleen tiivistää 
yhteistyötään nuorten vaikuttamismahdollisuuksien tuomisessa konk-
reettiseksi osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa ja opetusta. Kau-
punginkanslian tehtävänä on yhdessä toimialojen kanssa varmistaa, et-
tä toimialoilla vastauksia valmistelevat ovat vuorovaikutuksessa aloit-
teen tekijän kanssa ja että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävänä 
on yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa keventää nuorten aloitepro-
sessia. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.11.2021, § 329 toivo-
musponnen, jossa edellytetään selvitettävän mahdollisuutta kehittää 
nuorten aloitejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä nuorisoneuvoston 
kanssa keskittyen korjaamaan erityisesti niitä epäkohtia, jotka nuoriso-
neuvosto on nostanut esiin. 

Aloitejärjestelmän kehittäminen on parhaillaan käynnissä kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalla. Aloitteita koskeva palvelumuotoiluprojekti on to-
teutettu vuoden 2021 alussa. Sen avulla muodostettiin kokonaiskuva 
aloitejärjestelmän nykytilasta ja roolista nuorten vaikuttamisen kokonai-
suudessa ja luotiin suuntaviivat järjestelmän kehittämiseksi. Arviointi-
kertomuksen suositusten mukaisesti aloiteprosessia on tavoitteena ke-
ventää. Aloiteprosessin kehittämistyö edellyttää tiivistä yhteistyötä kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
sekä kaupunginkanslian välillä.

Esittelijä
aluepäällikkö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 24 (27)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/6
27.01.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Katri Kairimo

Lisätiedot
Heli Kinnula, suunnittelija, puhelin: 310 89144

heli.kinnula(a)hel.fi
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten ja nuorten osallisuustavoitteet, arviointi ja johtamisrakenne 
2021–2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3 ja 6 §: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
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
1 - 3 §, 5 - 6 §

Hanna Kivimäki
puheenjohtaja
4 §

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Amin Hassan Joona Haavisto

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.02.2022.


