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§9
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Riina Kasurinen ja Teppo Marttinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Kalle Polkutie.
Käsittely
Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Dennis Hamro-Drotzin sijasta Kalle Polkutien.
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 pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Riina Kasurinen ja Teppo Marttinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Dennis Hamro-Drotz.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 10
Vuoden 2020 palkkausavustusten käyttö
HEL 2020-000173 T 02 05 01 00

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti, että koronan
aiheuttamien rajoitusten johdosta 2020 palkkausavustuksen käyttämättä jääneet osuudet siirretään vuodelle 2021 seuraavasti:
Helsingin Kokoomusnuoret ry sai palkkausavustusta 28 135 euroa ja
sillä oli palkkausavustuksessa hyväksyttäviä menoja 27 312,51 euroa.
Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää käyttämättä jäänyt osuus,
822,49 euroa, palkkausavustuksessa hyväksyttäviin menoihin vuoden
2021 aikana. Yhdistyksen tulee selvittää vuoden 2020 käyttämättä jääneen palkkausavustuksen osuuden käyttö vuoden 2022 palkkausavustushaun yhteydessä 28.2.2022 mennessä.
Helsingin Vihreät Nuoret ry sai palkkausavustusta 33 100 euroa ja sillä
oli palkkausavustuksessa hyväksyttäviä menoja 30 869,31 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää käyttämättä jäänyt osuus, 2 230,69
euroa, palkkausavustuksessa hyväksyttäviin menoihin vuoden 2021 aikana. Yhdistyksen tulee selvittää vuodelle 2021 siirretyn vuoden 2020
palkkausavustuksen osuuden käyttö vuoden 2022 palkkausavustushaun yhteydessä 28.2.2022 mennessä.
Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuvan allekirjoitetun tilin- tai toiminnantarkastuskertomuksen 23.8.2021 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
Nuorisojaosto merkitsi tiedoksi, että muut vuonna 2020 palkkausavustusta saaneet yhdistykset ovat muilta osin, paitsi muutama yhdistys
vuosikokouspöytäkirjan osalta, toimittaneet avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen. Puuttuvat allekirjoitetut vuosikokouspöytäkirjat, joissa vuoden 2020 tilinpäätös käsitellään, tulee toimittaa sähköpostitse 23.8.2021 mennessä kumppanuusyksikölle.
Käsittely
Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa
Remes ja Tuulia Saves.
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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
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain
palkkausavustusta helsinkiläisille nuorisopiirijärjestöille tai niihin verrattavissa oleville järjestöille. Edellisen avustuksen käyttö tulee selvittää
uuden avustuksen haun yhteydessä. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto ko. vuodelta. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä,
peritään myönnetty avustus takaisin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Mikäli vuoden 2020 toiminta- ja/tai palkkausavustusta jää kalenterivuoden 2020 aikana käyttämättä, siirretään sen käyttöoikeus 31.12.2021
saakka. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)
Valmistelussa on huomioitu vuoden 2020 poikkeukselliset olot, jotka
ovat vaikuttaneet nuorisoyhdistysten toimintaan ja talouteen. Poikkeuksellisissa oloissa koko avustusta ei ole välttämättä pystytty käyttämään
vuoden aikana. Kun pandemian rajoitukset alkavat väistyä, tarvitaan
kuitenkin resursseja toiminnan täysmittaiseen käynnistämiseen ja pandemian vaikutuksista toipumiseen. Käyttämättä jääneet osuudet siirrettiin kaikki tälle vuodelle. Yhdistykset pystyvät käyttämään tätä osuutta
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jo heti tammikuusta lähtien, koska nuorisojaosto päätti asiasta jo joulukuussa 2020.
Vuonna 2020 palkkausavustusta jaettiin 21 nuorisopiirijärjestölle, tai
vastaavalle, 783 644 euroa.
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee
päätöksen palkkausavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)
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
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 28.05.2020 § 16
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§ 11
Palkkausavustukset vuodelle 2021
HEL 2021-000226 T 02 05 01 00

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi palkkausavustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille yhteensä 732 700 euroa.
International Youth Cooperation Suomi ry:lle (nro 10) ei myönnetä
avustusta, koska toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toiminta-avustuksista.
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry:lle (nro 13) ei myönnetä avustusta, koska
toiminta on paikallisyhdistysluonteista, joten toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toimintaavustuksista.
Leirikesä ry:lle (nro 14) ei myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole
jäsenpohjaltaan nuorisojaoston linjausten ja päätösten mukainen helsinkiläinen nuorisoyhdistys. Lisäksi yhdistys on saanut loma-aikojen leiriavustusta helsinkiläisten lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseen vuodelle 2021.
Logrus – Kansainvälinen nuorisoaloitteiden tukiyhdistys ry:lle (nro 15)
ei myönnetä avustusta, koska toiminta on paikallisyhdistysluonteista,
joten toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toiminta-avustuksista.
Suomen Venäjänkielisten nuoriso osasto - Eridan ry:lle (nro 23) ei
myönnetä avustusta, koska toiminta on paikallisyhdistysluonteista, joten toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa
tuetaan toiminta-avustuksista.
SWITCH ry:lle (nro 25, ent. Vietnamese Entrepreneurship Society in
Finland ry) ei myönnetä avustusta, koska toiminta on paikallisyhdistysluonteista, joten toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toiminta-avustuksista.
Yhteinen oikeus ry:lle (nro 26) ei myönnetä avustusta, koska toiminta
on paikallisyhdistysluonteista, joten toiminnan laajuus ja kattavuus eivät
täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toiminta-avustuksista.
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Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry:lle (nro 27) ei myönnetä
avustusta, koska hakemus saapui myöhästyneenä.
Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.
Ohjeet avustuksen saajille
Vuoden 2021 palkkausavustus tulee selvittää vuoden 2022 palkkausavustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 mennessä (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus). Lisäksi avustuksen saajien tulee toimittaa selvityksen yhteydessä vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2021 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen.
Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset):
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustustenmyontamisperusteet
Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)
Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan
mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena 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)
Käsittely
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Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa
Remes ja Tuulia Saves.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783
liisa.remes(a)hel.fi
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056
tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet
1

Palkkausavustukset 2021

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Hakijat

Otteen liitteet
Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaan palkkausavustuksen
saantiin ovat oikeutettuja rekisteröityneet helsinkiläiset nuorisojärjestöt
tai vastaavat yhdistykset, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä/jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai jos järjestön luonne muutoin edellyttää organisoimista. Lisäksi palkkausavustuskelpoisten järjestöjen jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista
vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Nuorisojaosto päätti tammikuun kokouksessaan varata palkkaus- ja
toiminta-avustuksiin 1 905 000 euroa, joka tässä jaetaan seuraavasti:
palkkausavustuksiin 732 700 euroa ja toiminta-avustuksiin 1 172 300
euroa. Palkkausavustuksiin tulee tänä vuonna indeksikorotus.
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Palkkausavustusten saannin edellytyksenä on toimintatavoiltaan vakiintunut nuorisojärjestö, jolla on näyttöä toiminnan laajuudesta, kattavuudesta sekä kyvystä toimia työnantajana. Lisäksi linjauksena on ollut, että avustusta myönnetään vain kuukausipalkkaa saavien työntekijöiden
kustannuksiin, eikä esimerkiksi tuntipalkkaisten kerho-ohjaajien kustannuksiin.
Palkkausavustusta voi käyttää ainoastaan yhdistyksen työntekijän
palkkauskuluihin, palkkauksesta aiheutuviin lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin sosiaalikuluihin sekä lakisääteisiin vakuutuksiin ja työntekijän
työstä aiheutuviin matkakustannuksiin. Avustusta ei voi käyttää palkkioihin eikä palvelujen ostamiseen (esim. kirjanpitopalvelut).
Avustusohjesäännön mukaisesti palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja nuorisojaosto
päättää avustukseen oikeutetut järjestöt sen ja muiden avustuskriteerien perusteella. Edellinen arviointikierros oli keväällä 2020. Viime
vuonna nuorisojaosto teki päätöksen palkkausavustukseen oikeutetuista järjestöistä arvioinnin ja muiden avustusehtojen perusteella vuosille
2020-2022. Kolmen vuoden välein suoritettava arviointi antaa järjestöille riittävästi aikaa kehittää nuorisotoimintaa sekä sen laajuutta ja tuloksellisuutta.
Palkkausavustusta vuodelle 2021 tuli hakea helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 26 hakemusta
(2020:26). Yksi hakemus tuli määräajan jälkeen myöhästyneenä.
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.
(kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee
päätöksen palkkausavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)
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Liitteet
1

Palkkausavustukset 2021

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Hakijat

Otteen liitteet
Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätöshistoria
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 20.01.2021 § 4
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§ 12
Vuoden 2020 toiminta-avustusten käyttö
HEL 2020-000178 T 02 05 01 00

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti, että koronan
aiheuttamien rajoitusten johdosta 2020 toimintaavustusten/starttiavustusten käyttämättä jääneet osuudet siirretään
vuodelle 2021 seuraavasti:
Aarnivalkeat r.y. sai toiminta-avustusta 4 200 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 3 004,91 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää
avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 1 195,09 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2021.
Scoutkåren Nybyggarna rf sai toiminta-avustusta 3 100 euroa ja sillä oli
hyväksyttäviä menoja 2 785,79 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus
käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 314,21 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2021.
Oulunkylän VPK ry:n nuoriso-osasto sai toiminta-avustusta 1 200 euroa
ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 941,34 euroa. Yhdistykselle annetaan
oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 258,66 euroa,
yhdistyksen nuoriso-osaston toimintaan vuonna 2021.
Vuosaaren Vapaaehtoinen Palokunta Vuosaaren VPK ry:n nuorisoosasto sai toiminta-avustusta 1 700 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 1 396,10 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 258,66 euroa, yhdistyksen nuorisoosaston toimintaan vuonna 2021.
Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry sai starttiavustusta 2 900 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 695,18 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 2 204,82 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2021.
Helsingin Vapaaseurakunnan yli 7-vuotiaiden varhaisnuorten toiminta
sai starttiavustusta 1 300 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 974,12
euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä
jäänyt osuus, 325,88 euroa, yhdistyksen varhaisnuorisotoimintaan
vuonna 2021.
Kohtaus ry sai toiminta-avustusta 6 000 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä
menoja 5 379,85 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avusPostiosoite
PL 51400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Fredriksberg, Konepajankuja 3
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 1060
Faksi
+358 9 310 87770

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
nuorisojaosto

Pöytäkirja

3/2021

11 (41)

Asia/4
27.05.2021

tuksen käyttämättä jäänyt osuus, 620,15 euroa, yhdistyksen toimintaan
vuonna 2021.
Malm svenska ungdomsförening r.f.:n nuorisotoiminta sai toimintaavustusta 1 000 euroa ja sillä oli hyväksyttyjä menoja 499,26 euroa.
Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt
osuus, 500,74 euroa, yhdistyksen nuorisotoimintaan vuonna 2021.
Muotijuttu ry sai starttiavustusta 2 800 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä
menoja 2 339,95 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 460,05 euroa, yhdistyksen toimintaan
vuonna 2021.
Siirretyn avustuksen käyttö tulee selvittää vuoden 2022 toiminta- ja/tai
palkkausavustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 mennessä (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus).
Avustusten käytön selvityksestä puuttuvat asiakirjat
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto antaa yhdistyksille lisäaikaa avustuksen käytön selvityksille seuraavasti:
Degerö Frivilliga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta rf ei
ole toimittanut selvitystä avustuksen käytöstä. Yhdistykselle annetaan
mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla
puuttuva tuloslaskelma, tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus sekä nuorisotoiminnan erittelyt 23.8.2021 mennessä, tai
määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tilin/toiminnantarkastuskertomus 23.8.2021
mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
Helsingin vapaaseurakunnan nuorten toiminta toimitti avustuksen käytön selvityksenä yhdistyksen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä nuorisotoiminnan erittelyt. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla Helsingin Vapaaseurakunta ry:n puuttuva tilin/toiminnantarkastuskertomus
23.8.2021 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
Helsingin vapaaseurakunnan yli 7-vuotiaiden varhaisnuorten toiminta
toimitti avustuksen käytön selvityksenä yhdistyksen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä varhaisnuorisotoiminnan erittelyt.
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Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla Helsingin Vapaaseurakunta ry:n puuttuva tilin/toiminnantarkastuskertomus 23.8.2021 mennessä, tai määräajan
jälkeen avustus peritään takaisin.
Muotijuttu ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman,
taseen ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus
selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tilin/toiminnantarkastuskertomus 23.8.2021 mennessä, tai määräajan
jälkeen avustus peritään takaisin.
Roolipeliyhdistys Avatar ry ei ole toimittanut selvitystä avustuksen käytöstä. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö
hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tuloslaskelma, tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus 23.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
Tule mukaan ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä koko yhdistyksen tuloslaskelman, taseen, toiminnantarkastuskertomuksen sekä toimintakertomuksen ja lisätietoina yhdistyksen tiliotteet ja nuorisotoiminnan tositteet. Näiden perusteella nuorten toiminnan erittelemisessä oli
epäselvyyksiä ja puutteita. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla pyydettävät lisätiedot 15.6.2021 mennessä tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
Nuorisojaosto merkitsi tiedoksi, että muut vuonna 2020 toimintaavustusta saaneet yhdistykset ovat muilta osin, paitsi muutama yhdistys vuosikokouspöytäkirjan osalta, toimittaneet avustuksen käytöstä
hyväksyttävän selvityksen. Puuttuvat allekirjoitetut vuosikokouspöytäkirjat, joissa vuoden 2020 tilinpäätös käsitellään, tulee toimittaa sähköpostitse 23.8.2021 mennessä kumppanuusyksikölle.
Käsittely
Esteelliset: Sebastian Franckenhaeuser
Esteellisyyden syy: Yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)
Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa
Remes ja Tuulia Saves.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056
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tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain
toiminta-avustusta helsinkiläisille varhaisnuoriso-, nuorisojärjestöille
sekä muiden yhdistysten nuoriso-osastoille ja -jaostoille. Edellisen
avustuksen käyttö tulee selvittää uuden avustuksen haun yhteydessä.
Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma,
tase ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto ko. vuodelta sekä vuosikokouspöytäkirja, jossa tilinpäätös on käsitelty. Saadun avustuksen
käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta
ei haeta. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa
avustuksen käytöstä, peritään myönnetty avustus takaisin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Rekisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja
talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Nuoriso-osastolla tms. pitää siis olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen toiminnan tulee
näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa.
Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa
pääjärjestöstä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Mikäli vuoden 2020 toiminta- ja/tai palkkausavustusta jää kalenterivuoden 2020 aikana käyttämättä, siirretään sen käyttöoikeus 31.12.2021
saakka. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)
Avustusta saavien yhdistysten on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla.
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Kirjanpito on järjestettävä siten että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidossa seurata. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Vuoden 2020 toiminta-avustuksen käyttö tuli selvittää 31.3.2021 mennessä. Pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset tuottivat yhdistyksille
toiminnallisia ja taloudellisia vaikeuksia. Tämä näkyi myös vuoden
2020 toiminta-avustuksen käytönselvitysten kohdalla. Avustusvalmistelussa joustettiin enemmän kuin koskaan. Useille yhdistyksille annettiin lisäaikaa ja näistä moni sai vielä senkin jälkeen ylimääräisiä eräpäiviä toimittaa asiakirjoja ja pyydettyjä lisätietoja. Useiden yhdistysten oli
vaikea saada asiakirjoja kuntoon ja tilinpäätöstä vahvistetuksi normaalissa aikataulussa.
Tapahtumia, kerhoja, kokouksia ja leirejä jouduttiin perumaan kokoontumisrajoitusten takia eikä toiminta-avustusta saatu kokonaisuudessaan käytettyä. Käyttämättä jääneet osuudet siirrettiin kaikki tälle vuodelle. Yhdistykset pystyivät käyttämään tätä osuutta jo heti tammikuusta lähtien, koska nuorisojaosto päätti asiasta jo joulukuussa 2020.
Osalla yhdistyksistä olivat menot kuitenkin kasvaneet. Näillä esimerkiksi toiminnan siirtäminen virtuaaliseksi aiheutti uusia yllättäviä kuluja,
muun muassa erilaisia striimaus-, ohjelma- ja laitehankintakuluja.
Tule mukaan ry:lle myönnettiin vuodelle 2020 starttiavustus sen nuorisotoiminnan käynnistämiseen. Yhdistys ei ole toistaiseksi eritellyt nuorisotoiminnan kuluja hyväksyttävästi, sillä niiden osuutta ei pystytä kirjanpidossa seuraamaan.
Toiminta-avustuksia myönnettiin vuodelle 2020 myönnettiin 153 yhdistykselle 1 121 356 euroa.
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee
päätöksen toiminta-avustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056
tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 28.05.2020 § 18
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§ 13
Toiminta-avustukset vuodelle 2021
HEL 2021-000226 T 02 05 01 00

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi toimintaavustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille yhteensä 1 172 300 euroa.
Seuraaville yhdistyksille avustus maksetaan vahvistettua tilinpäätöstä
(allekirjoitettu tilin/toiminnantarkastuskertomus) vastaan:
HELride Collective ry (nro 98)
Helsingin Vapaaseurakunta / nuoret (nro 105)
Helsingin Vapaaseurakunta / yli 7-vuotiaat varhaisnuoret (nro 106)
Muotijuttu ry (nro 128)
Vuokra-avustukseen oikeuttavat menot on huomioitu avustussummassa nuorisojaoston linjauksen mukaisesti eli korkeintaan 450 euroa kuukaudessa.
Commons ry:lle (nro 94) ei myönnetä avustusta, koska yhdistyksen taloudenhallinta ja hallinto ovat puutteellisia.
Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry:lle (nro 108) ei
myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistys vaan opiskelijayhdistys, joka kuuluu Helsingin Yliopiston
Ylioppilaskunnan tuen piiriin.
Leirikesä ry:lle (nro 121) ei myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole
jäsenpohjaltaan helsinkiläinen varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistys. Lisäksi yhdistys on saanut loma-aikojen leiriavustusta helsinkiläisten lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseen vuodelle 2021.
Tule mukaan ry:lle (nro 144) myönnetään toiminta-avustusta ehdolla,
että yhdistys toimittaa edellisen vuoden nuorisotoiminnan starttiavustuksen käytöstä hyväksyttävissä olevan selvityksen erikseen pyydettävine lisätietoineen kumppanuusyksikköön 15.6.2021 mennessä.
Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry:lle (nro 148) ei myönnetä avustusta, koska hakemus saapui myöhästyneenä.
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Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.
Ohjeet avustuksen saajille
Vuoden 2021 toiminta-avustus tulee selvittää vuoden 2022 toimintaavustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 mennessä
(edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus). Lisäksi avustuksen saajien tulee toimittaa selvityksen yhteydessä vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi
tilinpäätöksen 2021 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen.
Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset):
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustustenmyontamisperusteet
Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)
Käsittely
Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa
Remes ja Tuulia Saves.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056
tuulia.saves(a)hel.fi
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783
liisa.remes(a)hel.fi
Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132
hanna.mikkonen(a)hel.fi
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Hakijat

Otteen liitteet
Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Toiminta-avustuksia myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat
aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna. Lähtökohtana on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on
alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Lisäksi
varhaisnuoriso tai nuorisoyhdistysten tai vastaavien jäsenistä ja/tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli puolet tulee olla 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Rekisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja
talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Nuoriso-osastolla tms. pitää siis olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen toiminnan tulee
näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa.
Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa
pääjärjestöstä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Avustusta saavien yhdistysten on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla.
Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai
useammasta nuorisojaoston avustusmuodosta. (Nuorisoyhdistysten
avustusohjesääntö)
Vuokra-avustusta ovat oikeutettuja hakemaan ne toimintaavustuskelpoiset yhdistykset, joilla on vuokrattuna oma toimitila, jossa
on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa. Vuokra-avustusta
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haetaan toiminta-avustushaun yhteydessä ja haettava summa on sisällytettävä avustushakemukseen. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon järjestön avustuksen saannin tarve. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus
myöhästynyt. Myöhästyneet hakemukset tulee hylätä. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)
Vuoden 2021 toiminta- ja palkkausavustuksia ja niiden ennakoita käsiteltäessä valmistelussa otetaan huomioon joko vuoden 2019 tai 2020
talouden ja toiminnan tiedot hakijan etua katsoen. Avustusohjesäännön
mainintaa, jonka perusteella avustus voi olla korkeintaan 80 % edellisen vuoden hyväksytyistä menoista, tulkitaan edelliseen perustuen.
(Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)
Vuoden 2021 toiminta-avustussumma on poikkeuksellisen suuri, koska
avustuksen saajia on yhdeksän vähemmän kuin edellisenä vuonna ja
koska palkkausavustusta jätti hakematta tai haki myöhässä kaksi yhdistystä. Näiden kahden edellisen vuoden suuruinen palkkausavustussumma siirretään suurilta osin toiminta-avustuksiin. Hakijoiden tulee
huomioida se, että vuoden 2022 toiminta-avustussumma saattaa jäädä
pienemmäksi ja nyt korotettuja avustuksia ei voida silloin myöntää, mikäli nuorisojaoston avustusmäärärahojen kokonaissumma ei kasva.
Toiminta-avustusten kohdalla huomioidaan koronan aiheuttamien rajoitusten vaikutus yhdistysten toimintaan. Hyväksyttäviä menoja tarkastellessa käytetään joko vuoden 2019 tai 2020 tilinpäätöstä, riippuen siitä,
kummasta yhdistykselle on enemmän etua. Useimpien hakijoiden
avustusta korotetaan huomioiden toiminnan laajuuden, nuorten osallisuuden ja vaikuttavuuden kasvua sekä pandemian aiheuttamia haasteita. Joidenkin kohdalla korotusta ei voida tehdä liian pienen hakusumman takia. Samasta syystä joudutaan myös muutaman yhdistyksen avustusta laskemaan. Jatkossa yhdistysten kannattaa tarkistaa
haettavan summan suuruus, onko se riittävä, myös mikäli avustusmäärärahat suurenevat kertaluonteisesti tai pysyvästi. Avustusta ei voida
koskaan myöntää enempää kuin hakija on hakenut.
Vuokra-avustukseen oikeuttavia menoja on 61 hakijalla (vuonna 2020:
61). Mukana on useitakin uusia vuokra-avustuksen saajia, joiden tiloissa tullaan epidemian hellittäessä vierailemaan. Vesaisten Helsingin piiri
ry:lle ei avustusta voitu myöntää, koska kyseessä ei varsinaisesti ole
vuokra-avustuskriteerien mukainen oma tila. SDPL:n Helsingin ja UuPostiosoite
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denmaan piiri ry:lle, Stadin Nuorisoseurat ry:lle sekä Helsingfors
Svenska Scouter r.f.:lle, myönnetään pelkästään vuokra-avustusta.
Aiempina vuosina Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n rekisteröimättömät paikallisosastot (vuonna 2020:14) saivat kukin toimintaavustusta. Vuoden 2021 alussa kaikki osastot liitettiin piirijärjestön alaisuuteen ja paikallisosastojen yhteenlaskettu toiminta-avustussumma
myönnetään vuokra-avustuksen lisäksi Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:lle.
Toiminta-avustusten piiriin tulee viisi uutta toimijaa. (HELride Collective
ry, International Youth Cooperation Suomi ry, Suomen Somali suufit ry,
Suomen Venäjänkielisten nuoriso osasto - Eridan ry ja yhteinen oikeus
ry). Lisäksi viime vuonna starttiavustusta saaneista kuudesta yhdistyksestä neljä siirtyy toiminta-avustuksen piiriin. (Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry, Muotijuttu ry, Pakilan nuoret pioneerit ry ja Tule mukaan ry).
Hakijayhdistykset edustavat laajalti helsinkiläistä varhaisnuoriso- ja
nuorisotyökenttää ollessaan niin harraste- ja kulttuurijärjestöjä kuin
monikulttuurisuustaustaisia tai puoluepoliittisia toimijoita. Mukana on
myös ympäristöjärjestöjä.
Yhdellä hakijalla (Maahiset ry) toiminta-avustuksiin sisällytetään myös
yhdistykseltä saapunut projektiavustushakemus. Hanke on sen kaltainen, että sen tukeminen kuuluu yhdistyksen vuosittaiseen tukemiseen.
Korona ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet huomattavasti
yhdistysten toimintaan. Kaikilta yhdistyksiltä on peruuntunut toimintoja
ja tapahtumia. Osa nuorista ja lapsista on pudonnut harrastusten parista pois niiden siirryttyä virtuaalisiksi. Jotkut yhdistykset ovat joutuneet
lomauttamaan henkilökuntaansa ja/tai irtisanomaan vuokratilojaan. Yhdistysten omarahoitus on heikentynyt, koska osallistumis- ja vuokratulot
ovat vähentyneet huomattavasti. Poikkeuksellinen aika on näkynyt
myös valmistelupuolella siten, että hakijat eivät ole saaneet toimitettua
tarvittavia asiakirjoja annettuihin määräaikoihin mennessä tai ovat toimittaneet niitä puutteellisina ja/tai virheellisinä. Asiointiportaalin viestitoiminnon, sähköpostien, puheluiden, teksti- ja whatsapp-viestien lukumäärä on ollut moninkertainen verrattuna aiempiin vuosiin.
Vaikka lähes kaikki yhdistykset kertovat siirtäneensä onnistuneesti toimintaa virtuaaliseksi ja saaneensa myös uusia lapsia, nuoria ja perheitä toimintaansa, on heillä kova huoli lasten, nuorten ja perheiden jaksamisesta. Pandemian väistyessä, on suurin työ vasta edessä. Ja siihen yhdistykset toivovat kaupungilta lisätukea ja lisäresursseja.
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Vuoden 2021 toiminta-avustukset olivat haettavissa 28.2.2021 mennessä. Kaikki hakemukset toimitettiin sähköiseen asiointipalveluun.
Hakemuksia tuli yhteensä 152 hakijalta, (vuonna 2020: 167) joista yksi
veti hakemuksensa pois, kaksi siirrettiin käsiteltäväksi starttiavustushakemuksena ja yksi saapui myöhästyneenä.
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee
päätöksen toiminta-avustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)
Hakemukset ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsenten tilattavissa sähköpostilla 26.5.2020 klo 14.00-16.00 avustusvalmistelijalta hanna.mikkonen@hel.fi
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056
tuulia.saves(a)hel.fi
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783
liisa.remes(a)hel.fi
Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132
hanna.mikkonen(a)hel.fi
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Otteet
Ote
Hakijat

Otteen liitteet
Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätöshistoria
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 20.01.2021 § 4
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§ 14
Partiolippukunta Helsingin Sinisten starttiavustushakemus vuodelle
2021
HEL 2021-005661 T 02 05 01 00

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi 2 900 euron
starttiavustuksen Partiolippukunta Helsingin Sinisille toiminnan uudelleen käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2021.
Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2022 toimintaavustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).
Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (http://www.hel.fi/nuorisonavustukset)
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustustenmyontamisperusteet
Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)
Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.
Käsittely
Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa
Remes ja Tuulia Saves.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132
hanna.mikkonen(a)hel.fi
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Hakija

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Toimintansa aloittava tai uudelleen käynnistävä varhaisnuoriso- tai
nuorisojärjestö voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä
aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan
sekä startti- että toiminta-avustusta. Avustuksesta päättää nuorisojaosto. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan
mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena 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)
Partiolippukunta Helsingin Siniset on helsinkiläinen rekisteröitymätön
lippukunta, jonka toiminnalla on perinteet jo vuodesta 1917 lähtien.
Vuosien varrella toiminta on laajentunut ja Helsingin Sinisten partiotoiminnasta on itsenäistynyt useita toimivia osastoja ja lippukuntia. Varsinainen lasten ja nuorten partiotoiminta hiipui muutaman vuoden ajaksi
ja nyt laadukas metsähenkinen ikäkausi- perhepartiotoiminta halutaan
käynnistää uudelleen ja viedä merellisen Kruunuvuorenrannan uudelle
ja kehittyvälle asuinalueelle. Partiotoiminnalla vahvistetaan myös lasten
ja nuorten alueen harrastustoimintaa.
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Perhepartion tavoitteena on esitellä partiotoimintaa ja hankkia uusia jäseniä sekä johtajia toiminta-alueelta. Partiolippukunnan Helsingin Sinisten esittämä jäsenarvio arvio toiminnan alkaessa on yhteensä 46 jäsentä, joista helsinkiläisiä on 44 ja heistä alle 19- vuotiaita on 31 nuorta. Tavoitteena on myös löytää kiireellisesti kokoontumistila päivittäistoimintojen toteuttamista varten.
Partiolippukunta Helsingin Sinisten sääntöjen mukaisena tarkoituksena
on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä ja pyrkii kasvattamaan terveitä ja sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä sekä kehittämään yksilöiden valmiuksia yhteiskunnassa toimimiseen.
Toiminnan kustannukset vuodelle 2021 ovat yhteensä 7 990 euroa ja
menot koostuvat partio-ohjelman mukaisista leiri- ja retkitoiminnan kuluista, hallinnollisista sekä toimitilakustannuksista. Anottujen avustusten
lisäksi tuloja hankitaan varainkeruutempauksilla, Suomen Partiolaisten
joulukalentereiden myynnillä ja jäsen- ja osallistumismaksuilla.
Partiolippukunta Helsingin Siniset hakee 26.2.2021 saapuneella hakemuksellaan 3 000 euron starttiavustusta toiminnan käynnistämiseen
vuodelle 2021. Yhdistyksen edustajia on tavattu hakemuksen valmisteluvaiheessa.
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) Helsingin kulttuurija vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka
monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä
kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten
mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija.
(Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee
päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)
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§ 15
Teatteri Vahvat Tunteet ja Laiffimme ry:n starttiavustushakemus
vuodelle 2021
HEL 2021-005698 T 02 05 01 00

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Teatteri Vahvat Tunteet ja Laiffimme ry:lle 4 900 euroa starttiavustusta yhdistyksen
nuorisotoiminnan käynnistämiselle vuodelle 2021
Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2022 toimintaavustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös
tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).
Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset):
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustustenmyontamisperusteet
Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)
Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.
Käsittely
Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa
Remes ja Tuulia Saves.
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nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää starttiavustusta toimintaansa aloittavalle tai toimintaansa uudelleen käynnistävälle
varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan
mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena 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)
Teatteri Vahvat Tunteet ja Laiffimme ry:n perustana on vuonna 2005
rekisteröity Teatteri yhdistys Vahvat tunteet ry, jossa toimi monen ikäisiä teatteriharrastajia ja jonka tarkoitus oli kehittää ja tuoda tunnetuksi
improvisaatioteatteria. Yhdistys päätti vuodenvaihteessa 2020-2021
laajentaa toimintaansa ja kohdistaa sen lapsiin ja nuoriin. Uusien sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tuoda tunnetuksi
nuorille sekä improvisaatioteatteria että media-alaa.
Yhdistyksen tavoitteena on lasten ja nuorten monipuolisen teatteriharrastuksen tarjoamisen lisäksi kasvattaa yhteisöllisyyttä, suvaitsevaiPostiosoite
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suutta, suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista sekä vahvistaa
uussuomalaisen kulttuuri-identiteetin syntyä.
Sillä on kaksi päätoimintamuotoa, lasten ja nuorten teatteritoiminta sekä nuorten Laiffimme media. Teatteritoiminnan tavoitteena on esitellä
lapsille ja nuorille maailmankirjallisuuden parhaat taideteokset, esteettisen ja taiteellisen maun muodostuminen, luovuuden paljastaminen,
työn taitojen muodostuminen ja viestintä tiimissä. Tänä vuonna on tarkoitus keskittyä Fjodor Dostojevskin teoksiin tämän venäläisen kirjailijan 200-vuotisjuhlan kunniaksi. Lisäksi aiotaan osallistua kiertueille ja
festivaaleille Suomessa ja ulkomailla pandemiatilanteen sallimissa rajoissa.
Laiffimme median kautta halutaan tukea nuorten kasvua sekä myös
edistää heidän alalle kouluttautumistaan ja työllistymistä. Toiminnassa
on tarkoituksena toteuttaa nuorten nuorille tuottamaa kaksikielistä keskustelua mediassa heitä puhuttavista ja koskettavista ajankohtaisista
asioista. Laiffimme-media alkoi radio-ohjelmana ja sitä ollaan laajennettu myös Youtubeen, Instagramiin, Snapchattiin sekä Telegramkanavalle. Sillä on laaja yleisö ja se on jo tuttu erityisesti Suomessa,
Venäjällä ja Baltian maissa.
Nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja keskinäisen vertaistuen lisäksi
Laiffimme media vahvistaa nuorten kaksikielisyyttä ja osaamista heitä
kiinnostavilla media-aloilla. Nuoret pääsevät toiminnassa harjoittelemaan työntekoa esimerkiksi toimittajana, kameramiehenä, bloggaajana, valokuvaajana, kääntäjä-tekstittäjänä ja tv - ja radiojuontajana. Näin
kynnys jatko-opiskeluihin media-alalla madaltuu.
Koronan aiheuttamien rajoitusten takia yhdistys on siirtänyt osan toiminnastaan virtuaaliseksi, mutta pandemiatilanteen salliessa kerho- ja
kurssitoiminta sekä osa muista työpajoista ja tapahtumista järjestetään
sen omassa vuokratilassa Helsingin keskustassa.
Yhdistystä on kuultu valmisteluvaiheessa teams-tapaamisessa. Sen
toiminnassa on mukana 77 osallistujaa, joista 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria on 59. Yhdistyksen menoarvio vuodelle 2021 on 36 439 euroa ja tuloja se aikoo hankkia haetun avustuksen lisäksi 15 540 euroa
erilaisilla kurssi- ja jäsenmaksuilla.
Teatteri Vahvat Tunteet ja Laiffimme ry haki 18.2.2021 saapuneella hakemuksellaan 18 000 euron starttiavustusta toiminnan käynnistämiselle.
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamiPostiosoite
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sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee
päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056
tuulia.saves(a)hel.fi
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§ 16
Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2021
HEL 2021-005664 T 02 05 01 00

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto ei myöntänyt starttiavustusta Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry:lle vuodelle 2021.
Hylkäysperuste: yhdistys ei ole nuorisoyhdistys vaan opiskelijayhdistys,
joka kuuluu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tuen piiriin.
Käsittely
Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa
Remes ja Tuulia Saves.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056
tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Hakija

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Nuorisojaosto ei myönnä avustuksia opiskelijajärjestöjen toimintaan.
(Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
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Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry on vuonna 2020
perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaan mahdollistaa purjehdusharrastuksen kokeminen ja aloittaminen Helsingin
yliopiston opiskelijoille. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija tai jatko-opiskelija,
joka on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen tai Helsingin yliopiston vaihto-opiskelija.
Yhdistys hakee starttiavustusta toiminnan käynnistämiseen ja vuoden
2021 keskiössä on oman purjeveneen hankinta ja purjehdustoiminnan
käynnistäminen. Muita vuoden toimintamuotoja ovat teoriakoulutukset,
ekskursiot, tasokokeet ja venekulttuuria edistävät yhteisölliset tapahtumat.
Yhdistys on saanut Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta tukea vuonna 2020 ja hakenut sitä myös vuodelle 2021.
Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry haki 2 000 euron
avustusta toimintansa käynnistämisen aiheuttamiin kuluihin 31.3.2021
saapuneella hakemuksellaan.
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee
päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)
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§ 17
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2021
HEL 2021-005766 T 02 05 01 00

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Helsingin
Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:lle 14 280 euroa projektiavustusta
(enintään 680 euroa/henkilö) opintomatkan toteuttamiseen 8.–
12.11.2021. Helsinki Team ry huomioi Covid19-pandemian vaikutukset
ohjelma- ja matkustusjärjestelyihin. Avustussumma on ehdollinen lopullisen osallistujamäärän mukaisesti.
Selvitys avustuksen käytöstä kuittikopioineen on toimitettava
31.12.2021 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön projektiselvityslomakkeella.
Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset):
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustustenmyontamisperusteet
Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)
Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.
Käsittely
Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa
Remes ja Tuulia Saves.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132
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hanna.mikkonen(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053
markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Projektiavustusselvitys-lomake

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Hakija

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää projektiavustusta nuorisotoiminnalliseen hankkeeseen, joka tähtää nuorten
osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Nuorisojaosto voi erityisistä syistä myöntää harkintansa mukaan projektiavustusta myös
muille nuorisotyötä harjoittaville yhdistyksille. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)
Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan
mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena 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)
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Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry (Helsinki-Team) on helsinkiläisten nuorisopiirijärjestöjen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 20
helsinkiläistä nuorisopiirijärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia
jäsenyhdistyksiensä edunvalvojana, edistää nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja arvostusta sekä kehittää järjestöjen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen toiminta keskittyy koulutus-, neuvottelu- ja
tiedotustoiminnan järjestämiseen. Helsinki-Team on perustettu vuonna
1943, joskin nimi on vuosien varrella muuttunut.
Helsinki-Teamilla ja nuorisopalveluilla on yhteistyökäytäntöjen osalta
laadittu kumppanuussopimus, joka sisältää kahden vuoden välein järjestettävän opintomatkan. Opintomatkan tavoitteena on tutustua hyviin
nuorisotyön käytäntöihin ja siirtää niitä Helsinkiin. Lisäksi opintomatkan
tarkoituksena on vahvistaa järjestöjen välisiä yhteistyörakenteita. Opintomatkan järjestämisvastuu on Helsinki-Teamilla ja nykyisen nuorisojaoston tukemia opintomatkoja nuorisojärjestöjen työntekijöille on järjestetty vuodesta 1992 lähtien, jolloin toteutettiin ensimmäinen matka
Amsterdamiin.
Matkojen palaute on ollut kiitettävää ja opintomatkoilla saatujen kokemusten kautta Helsingissä on kehitetty uusia toimintamalleja nuorisojärjestötyössä, esimerkkinä kumppanuusprojektit, järjestövetoiset nuorisotalot ja maahanmuuttajatyöhön liittyvät hankkeet. Helsinki Team on
esittänyt toiveen, että nuorisopalvelujen ja nuorisojaoston edustus olisi
matkalla mukana verkostoitumisen ja yhteisen ymmärryksen parantamiseksi sekä lisäksi matkalla syntyvien uusien ideoiden ja toimenpiteiden toteuttamisen helpottamiseksi.
Opintomatkalle on aiemmin osallistunut lähes kaikista Helsinki Team
ry:n jäsenjärjestöistä sekä nuorisopalveluista osallistujia. Nyt opintomatkalle on arvioitu osallistuvan 20 Helsinki Teamin jäsenjärjestön
edustajaa ja yksi matkanjohtaja. Nuorisopalvelulle ja toimialan nuorisojaostolle on myös varattu alustavasti yhteensä neljä paikkaa, jotka ovat
opintomatkan talousarvion ulkopuolella.
Opintomatkan järjestämisen kokonaiskustannukset ovat 36 770 euroa,
josta varsinaisen opintomatkan toteuttamisen osuus on 28 980 euroa.
Toteuttamiskustannusten lisäksi talousarvioon on varattu rahaa mm.
matkanjohtajan päivärahoihin, valmisteluseminaarien ja matkaraportin
laadinnasta syntyviin kustannuksiin sekä materiaalimenoihin ja toimistokustannuksiin. Osanottomaksuina kerätään lähtijöiltä 300 euroa, eli
yhteensä 6 000 euroa. Helsinki Team ry tukee opintomatkan järjestämisen kuluja 2 770 eurolla. Nuorisopalvelun ja nuorisojaoston edustajien mahdolliset osallistujamaksut ovat neljältä osallistujalta yhteensä
5 640 euroa, jotka eivät kuulu avustuksen piiriin.
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Covid19-pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden vuoksi Helsinki Team joutuu pitämään avoinna opintomatkan kohdevaihtoehtoina
Dublinia tai Lissabonia. Matkakohde varmistunee toukokuun aikana.
Tarkempi matkaohjelma toimitetaan nuorisopalveluille heti kohteen ja
ohjelmasisältöjen varmistuttua. Kohteiden suunnittelussa on konsultoitu
Allianssi ry:n kansainvälisentyön henkilöitä.
Dublinin opintomatkan kohteessa on tarkoitus tutustua Irlannissa nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja kunnan toimintaan. Lisäksi tavoitteena
on hankkia tietoa alan parhaista käytännöistä ja menetelmistä sekä tutustua Irlannin nuorisotyön vahvuuksiin ja haasteisiin. Helsinki Team
ry:n puheenjohtajalla on yhteys YMCA Dubliniin, josta mahdollistuu lisätiedot ja tuki ohjelmaehdotuksiin. Yhdeksi vierailukohteeksi on nyt
varmistunut Youth Work Ireland organisaatio.
Lissabonin vierailukohteisiin Helsinki Team saa suunnitteluapua Allianssi ry:n lisäksi paikalliselta nuorisotyön kattojärjestöltä FNAJ:lta.
Yhdeksi vierailukohteeksi on varmistunut Portuguese Sport and Youth
Institute.
Helsinki-Team valmistelee matkasta raportin, jossa avataan opintomatkalta tunnistettuja hyviä käytäntöjä ja menetelmiä lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen Helsingissä sekä lisäksi ideoita järjestöja kumppanuustoiminnan edistämiseen. Raportti jaetaan laajempaan
käyttöön yhdistyksille ja nuorisojaostolle.
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry hakee 29.4.2021 saapuneella hakemuksellaan 28 000 euron projektiavustusta 8.-12.11.2021
opintomatkan aiheuttamiin kustannuksiin.
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee
päätöksen yli 3 000 euron projektiavustuksista. (Nuorisojaosto
8.12.2020, § 28)
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Hanna Mikkonen, suunnittelija, puhelin: 310 89132
hanna.mikkonen(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053
markku.toivonen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 9 §.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ja 17 §: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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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 oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Pauliina Saares
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Riina Kasurinen

Teppo Marttinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 02.06.2021.
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