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§ 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
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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


