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Birjulin, Yuri
Jafi, Kamal
Parviainen, Hari varajäsen
Pauna, Ella varajäsen
Serkosalo, Laura varajäsen
Sjöberg, Nicolas varajäsen

Muut

Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Hållman, Heidi (etänä) aluepäällikkö
Toivonen, Markku (etänä) kumppanuuspäällikkö
Lehikoinen, Sari (etänä) viestintäasiantuntija

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Remes, Liisa (etänä) suunnittelija

asiantuntija

Puheenjohtaja

Nina Miettinen 7 §, 9 - 11 §
Hanna Kivimäki 8 §

Esittelijät

Nina Miettinen 7 §
Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja

8 - 11 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
7 - 11 §
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§ Asia

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

8 Asia/2 Myllypuron Mustarastaat ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

9 Asia/3 YAD Youth Against Drugs ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

10 Asia/4 Norr om Stan rf:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

11 Asia/5 Suomen Bosniakkinuoret ry:n starttiavustuspäätöksen 2020 muutta-
minen
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§ 7
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 Hari Parviainen ja Yuri Birjulin sekä varatarkastajiksi 
jäsenet Nicolas Sjöberg ja Kamal Jafi.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Veera Hellmanin sijasta Hari Parviaisen sekä vara-
tarkastajaksi Emmi Piipon sijasta Nicolas Sjöbergin ja Vili Saarnion si-
jasta Kamal Jafin.

Esittelijä
puheenjohtaja
Nina Miettinen

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 Veera Hellman ja Yuri Birjulin sekä varatarkastajik-
si jäsenet Emmi Piippo ja Vili Saarnio.

Esittelijä
puheenjohtaja
Nina Miettinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2022 2 (19)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/2
31.03.2022

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

§ 8
Myllypuron Mustarastaat ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

HEL 2022-003361 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Myllypuron 
Mustarastaat ry:lle 2 900 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 Nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä 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

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

Asian aikana kuultavana oli suunnittelija Liisa Remes.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

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

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

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

Myllypuron Mustarastaat ry on joulukuussa 2021 perustettu partiolippu-
kunta, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea lapsia ja nuo-
ria heidän yksilölliset ominaispiirteet huomioon ottaen. Lippukunnan 
toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n periaat-
teisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet, 
partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma. 

Partiotoiminnalle alueella on ollut selkeä tarve, sillä vuoden alusta al-
kaneet ryhmät täyttyivät heti ja yhdistys aikookin perustaa uusia partio-
ryhmiä, kun lisätiloja löytyy. Ryhmät kokoontuvat tällä hetkellä Myllyky-
län kylätalolla ja niissä aiotaan järjestää toimintavuoden aikana sään-
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nöllisesti kokoontuvia kerhoja, tapahtumia, retkiä ja osallistua partiolais-
ten Kajo-leirille.

Yhdistyksen painopistealueina ensimmäisen toimintavuoden aikana on 
lippukunnan ja sen toiminnan markkinointi, johtajien rekrytoiminen sekä 
toimijoiden hyvinvointi. Toimintaa mainostetaan muun muassa sosiaali-
sessa mediassa, alueen keskeisten paikkojen ilmoitustauluilla sekä lip-
pukunnan järjestämissä markkinointitapahtumissa. Lippukunnan va-
paaehtoisten johtajien kynnystä madalletaan tukemalla uusia aikuisia 
ryhmän johtamisessa konkreettisesti esimerkiksi luotsitoiminnan ja pii-
rin järjestämien koulutusten avulla.

Toimintaa käynnistettäessä kiinnitetään huomiota siihen, ettei esimer-
kiksi lippukunnan hallinnon tai viikkotoiminnan pyörittäminen painotu lii-
kaa yksittäisille henkilöille. Delegoinnin lisäksi panostetaan myös pes-
tien mielekkyyteen, riittävään koulutukseen sekä lippukunnan toimijoi-
den virkistystoimintaan ja kiittämiseen.

Yhdistystä on tavattu Teams-palaverissa avustusta valmisteltaessa. 
Yhdistyksessä toimii tällä hetkellä 90 aktiivista toimijaa kolmessa lapsi-
ryhmässä ja yhdessä perhepartioryhmässä. Yhdistyksen menoarvio 
vuodelle 2022 on 7 075 euroa ja tuloarvio 7 072 euroa. Menot koostu-
vat toiminnan aloittamiseen liittyvistä kuluista, viikkotoimintakuluista ja 
leiri- ja retkikuluista. Tuloja yhdistys saa haetun avustuksen lisäksi jä-
senmaksupalautuksista, kalenterimyyntituloista ja lippukunnan jäsen-
maksuista.

Myllypuron Mustarastaat ry hakee 23.2.2022 saapuneella hakemuksel-
laan 3 100 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 
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kulttuurisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
14.12.2021 § 202) 

Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia 
velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa 
avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin 
kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakot-
teita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, § 47)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
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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§ 9
YAD Youth Against Drugs ry:n starttiavustushakemus vuodelle 
2022

HEL 2022-003777 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto ei myöntänyt starttia-
vustusta YAD Youth Against Drugs ry:lle helsinkiläisen nuoriso-osaston 
perustamiseen.

Hylkäysperuste: Yhdistyksen kotipaikka ei ole Helsinki. Yhdistyksen ko-
tipaikka on Jyväskylä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelija Liisa Remes.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin lapsiin tai nuoriin. 
Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan 
osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuksena loma-
aikojen leiriavustus) ja hakijan kotipaikka on Helsinki. (Nuorisoyhdistys-
ten avustusohjesääntö)
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YAD Youth Against Drugs ry on valtakunnallinen nuorten ehkäisevän 
päihdetyön yhdistys. Järjestön tarkoituksena on huumeiden käytön eh-
käiseminen ja päihteettömän elämän tukeminen. Nuorten vapaaehtois-
toiminta on toiminnassa keskeistä. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväsky-
lä, mutta sillä on toimintaa eri puolilla Suomea.

Yhdistyksen tarkoitus on perustaa Helsinkiin ehkäisevän päihdetyön 
paikallinen ja rekisteröimätön nuorten ryhmä. Aloitettavan toiminnan 
keskeinen tavoite on vaikuttaa nuorten asenteisiin huumeita kohtaan 
sekä lisätä nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuutta ja yh-
denvertaisuutta. Tarkoituksena on myös tarjota nuorille säännöllistä ja 
päihteetöntä toimintaa, vähentää huumeiden haittoja sekä tarjota tukea 
päihteettömään elämään.

Suunnitelmana on lisätä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, tarjota 
ajantasaista tietoa huumeista ja riippuvuuksista, vaikuttaa paikallisesti 
päihteisiin liittyviin asioihin sekä tarjota oppilaitoksille ja sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisille koulutuksia päihteidenkäyttäjien kohtaamises-
ta, päihteettömyydestä ja kuntouttamisesta. Lisäksi nuorille järjestetään 
säännöllistä ryhmämuotoista toimintaa, johon sisältyy luontosuhdetta 
vahvistavaa retki- ja leiritoimintaa.

Ryhmässä on 10 helsinkiläistä 7–28-vuotiasta jäsentä sekä 8 muuta jä-
sentä.

YAD Youth Against Drugs ry hakee 3.1.2022 saapuneella hakemuksel-
laan 77 221 euron starttiavustusta helsinkiläisen nuoriso-osaston pe-
rustamiseen. Hakijaan on oltu yhteydessä valmisteluvaihteessa.

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)
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Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia 
velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa 
avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin 
kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakot-
teita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, § 47)

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

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2022 9 (19)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/4
31.03.2022

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

§ 10
Norr om Stan rf:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

HEL 2021-009854 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Norr om Stan 
rf:lle 7 750 euron projektiavustuksen nuorille ryhmänohjauskoulutusta 
järjestävän kolmivuotisen hankkeen aiheuttamiin kustannuksiin hank-
keen toiselle vuodelle 2022.

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava projektiavustusselvityslo-
makkeella nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön kolmannen vuo-
den projektiavustushakemuksen yhteydessä, mutta kuitenkin viimeis-
tään 31.1.2023.

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.

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 Liisa Remes.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(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 Projektiavustusselvitys-lomake

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Projektiavustus on kertaluontoinen nuorisotoiminnalliselle hankkeelle 
myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaali-
seen vahvistamiseen. (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)

Norr om Stan rf on vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka tarkoitukse-
na on turvata ruotsinkielistä, laadukasta ja turvallista vapaa-ajan toimin-
taa Pohjois-Helsingissä sekä järjestämällä sitä itse että tiedottamalla 
alueen muusta ruotsinkielisestä vapaa-ajan toiminnasta. Norr om Stan 
rf on yhteistyöyhdistys, jonka jäseninä on alueen ruotsinkielisiä yhdis-
tyksiä, jotka haluavat edistää samaa tarkoitusta. Yhdistys järjestää etu-
päässä lapsille ja nuorille toimintaa, josta suurimman osan muodosta-
vat kerhot, kurssit ja leirit.
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Hankkeen idea syntyi nykyisestä tilanteessa, jossa nuoret tarvitsevat 
yhteistä toimintaa koronapandemian rajoitusten jälkeen, ja samaan ai-
kaan järjestökenttä tarvitsee yhteyksiä nuoriin saadakseen heitä mu-
kaan toimintaan. Projekti on laaja yhteistyöhanke, jossa nuorille tarjo-
taan koulutusta ryhmän ohjaamiseen sekä yhteyksiä heitä kiinnostaviin 
yhdistyksiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten osaamista, itse-
luottamusta ja työelämävalmiuksia, sekä saada lisää aktiivisia nuoria 
mukaan järjestötoimintaan. Hankkeen tavoitteena on myös ehkäistä 
nuorten yksinäisyyttä ja tukea hyvinvointia.

Ennen hankkeen aloittamista nuorten ryhmänohjaamisen koulutusta pi-
lotoitiin keväällä 2021. Koulutus onnistui hyvin ja nuorilta osallistujilta 
kerätty palaute oli myönteistä, joten hanketta alettiin suunnitella. Koulu-
tukseen sisältyy käytännön harjoittelu hankkeen verkostossa mukana 
olevan yhdistyksen toiminnassa. Kaikki toiminta on osallistujille vapaa-
ehtoista. Hankkeen kohderyhmä on 14–17-vuotiaat nuoret, jotka tavoi-
tetaan yhteistyössä mukana olevien pääkaupunkiseudun oppilaitosten 
kautta. Hanke on pääkaupunkiseudun laajuinen. Toimintaa on Helsin-
gin lisäksi Vantaan, Espoon ja Kauniaisten alueilla. Projektiin odotetaan 
osallistuvan kolmen vuoden aikana 960 nuorta, joista 500 on helsinki-
läisiä. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat esimerkiksi Finlands 
Svenska 4H, Barnavårdsföreningn i Finland rf, Helsingfors Svenska 
Scoutter r.f.ja Svenska folkskolans vänner rf. Hanketta koordinoi Norr 
om Stan rf, joka on luonut hyvät yhteydet pääkaupunkiseudun ruotsin-
kielisen järjestökentän lisäksi myös pääkaupunkiseudun kuntiin ja nii-
den ruotsinkielisiin kouluihin.

Hankkeen varsinainen toiminta alkoi syksyllä 2021, jolloin yhdistykselle 
myös myönnettiin kumppanuuspäällikön päätöksellä 3 000 euron pro-
jektiavustus (14.9.2021, § 24) hankkeen ensimmäisen vuoden kustan-
nuksiin. Yhdistys selvitti avustuksen käytön hyväksyttävästi. Syksyn ai-
kana aloitettiin kolme ensimmäistä useista kerroista koostuvaa ryhmä-
nohjaajakoulutusta, joihin osallistui yhteensä 18 helsinkiläistä nuorta. 
Nämä ryhmät jatkuvat edelleen, kun nuoret suorittavat koulutukseen si-
sältyvän käytännön harjoittelujakson keväällä 2022. Ryhmät ovat toimi-
neet hyvin ja osallistujat ovat olleet aktiivisia. Vuonna 2022 hankkeessa 
aloitetaan viisi uutta koulutusryhmää, joista kaksi on Helsingissä, kaksi 
muualla pääkaupunkiseudulla ja yksi järjestetään etänä.

Kolmivuotisen hankkeen kokonaiskustannukset ovat 480 500 euroa, 
joista toisen hankevuoden 2022 kokonaiskustannukset ovat 145 000 
euroa. Toisen vuoden kustannukset koostuvat henkilöstömenoista, tar-
vikkeista sekä tila- ja yleiskuluista. Hankkeen tulot koostuvat valtaosin 
yksityisten säätiöiden rahoituksesta, minkä lisäksi myös Vantaan ja Es-
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poon kaupungit ovat myöntäneet hankkeelle avustusta. Lisäksi hank-
keelle on haettu avustusta Kauniaisten kaupungilta.

Norr om Stan rf hakee 21.12.2021 saapuneella hakemuksellaan 8 000 
euron projektiavustusta nuorten ryhmänohjaajien kolmivuotisen koulu-
tushankkeen toisen vuoden aiheuttamiin kustannuksiin.

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)

Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia 
velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa 
avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin 
kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakot-
teita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, § 47)

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

Liitteet

1 Projektiavustusselvitys-lomake
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö 
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 14.09.2021 § 24
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§ 11
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, 18.3.2021, § 7) käyttöaikaa 31.12.2022 saakka.

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2023 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2023 mennessä nuo-
risopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakerto-
mus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös ti-
lin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

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 

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 Liisa Remes.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(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. Nuorisojaosto pidensi starttiavustuksen käyttöaikaa vuoden 
2021 loppuun saakka (18.3.2021 § 7).  Yhdistys ilmoitti, että pandemia 
ja sen aiheuttamat rajoitukset hidastivat ja osin estivät yhdistyksen 
suunniteltua toimintaa myös vuonna 2021. Yhdistystoiminnan käynnis-
tämistä jatketaan vuonna 2022, kun epidemiatilanne sen sallii.

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 
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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)

Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia 
velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa 
avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin 
kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakot-
teita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, § 47)

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

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(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 18.03.2021 § 7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 16.04.2020 § 7
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 7 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 8, 9, 10 ja 11 §: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
7 §, 9 - 11 §

Hanna Kivimäki
puheenjohtaja
8 §

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Hari Parviainen Yuri Birjulin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.04.2022.


