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§ 76
Etsivän nuorisotyön palveluntuottajille vuonna 2018 maksettavien 
avustusten myöntämisen valtuuttaminen pohjoisen nuorisotyön 
aluepäällikölle

HEL 2018-003207 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valtuuttaa nuorisopalvelukoko-
naisuuden pohjoisen nuorisotyön aluepäällikön myöntämään avustusta 
etsivän nuorisotyön toimijoille voimassa olevien yhteistyösopimusten 
mukaisesti. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotus kuuluu: Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta päättää valtuuttaa nuorisopalvelukokonai-
suuden pohjoisen nuorisotyön aluepäällikön myöntämään avustusta et-
sivän nuorisotyön toimijoille voimassa olevien yhteistyösopimusten mu-
kaisesti.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

timo.kontio(a)hel.fi
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2 Nuorisolain mukaisen etsivän nuorisotyön järjestöavustusten avustus-
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3 Palvelukuvaus
4 Yhteistyösopimuspohja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää valtuuttaa nuorisopalveluko-
konaisuuden pohjoinen nuorisotyö -yksikön aluepäällikön myöntämään 
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avustusta etsivän nuorisotyön toimijoille voimassa olevien yhteistyöso-
pimusten mukaisesti. 

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, että kaupunki tekee etsi-
vää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö tukee ja ohjaa alle 29-vuotiaita nuo-
ria löytämään palvelut, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymis-
tä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivällä nuorisotyöllä 
parannetaan palvelujen saavutettavuutta niille nuorille, joilla ei ole ky-
kyä hakeutua itsenäisesti palvelujen piiriin.

Etsivän nuorisotyön toimenpano siirtyi 1.1.2018 alkaen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Siirtoon si-
sältyivät kaupungin oma nuorisolain mukainen etsivä työ (9+1 htv), et-
sivän nuorisotyön rekisteri (Enter) sekä etsivän nuorisotyön palvelun-
tuottajien kanssa vuoden 2018 loppuun asti voimassa olevat yhteistyö-
sopimukset ja määräraha palvelujen tuottajille maksettaviin avustuksiin. 
Voimassa olevat yhteistyösopimukset ja avustuksen maksaminen pe-
rustuvat opetuslautakunnassa 4.10.2016 tehtyyn päätökseen. 

Etsivän nuorisotyön palvelut Helsingissä on järjestetty siten, että toi-
meenpanosta aiemmin vastannut opetusvirasto on selvittänyt etsivää 
nuorisotyötä tuottavien palveluntuottajien kanssa niiden valtion avus-
tuskelpoisuuden ja tehnyt kyseisten tahojen kanssa yhteistyösopimuk-
sen. Opetusvirasto kilpailutti etsivän nuorisotyön järjestämiseen liitty-
vän yhteistyösopimuksen ajalle 1.1.2017–31.12.2018. Kyseessä on 
puitejärjestely, johon valittiin 2–4 soveltuvuusvaatimukset täyttävää ja 
tarjouspyynnön mukaista tarjouksen jättänyttä toimijaa. 

Opetusvirasto on myöntänyt avustusta niille palveluntuottajille, jotka 
ovat saaneet etsivän nuorisotyön valtionavustusta ja joiden kanssa Hel-
singillä on yhteistyösopimus. Nuorisopalveluiden avustusohjesääntö ei 
tunnista tällaista avustusmuotoa, joten asiasta päättäminen kuuluu kult-
tuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle eikä nuorisojaostolle.

Avustus on myönnetty opetusviraston talousarvioon hyväksyttyjen 
määrärahojen puitteissa. Avustuksen tarkka määrä on määräytynyt 
vuosittaisen valtionavustussumman täsmentyessä maalis–huhtikuussa. 
Avustus on ollut kaikille palveluntuottajien samansuuruinen (15 000–25 
000 euroa) etsivän nuorisotyön henkilötyövuotta kohden (yhteensä 11 
htv). Järjestöavustuksen on myöntänyt etsivän nuorisotyön toimeenpa-
nosta vastaava viranhaltija, opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutus-
linjan linjanjohtaja. Nuorisopalveluissa kyseinen viranhaltija on pohjoi-
sen nuorisotyön aluepäällikkö.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut jatkaa järjestöille 
myönnettävän avustuksen maksamista vuonna 2018 voimassa olevien 
sopimusten mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialta kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalle siirtyneiden määrärahojen puitteissa. Etsivän 
nuorisotyön tuleva toteuttamismalli ja mahdollinen hankinta tuodaan 
kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan päätettäväksi kesään 2018 men-
nessä. Jatkossa palveluntuottajilta hankittavaa etsivää nuorisotyötä ei 
ole tarkoitus erikseen avustaa, vaan toiminnasta tehdään nykyistä sel-
keämpi ostopalvelusopimus.
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