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§ 103
Etsivän nuorisotyön toteuttamismallin muuttaminen

HEL 2018-004929 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa etsivän nuorisotyön 
toteuttamisen toimintamallia siten, että:

1. jatkossa Helsingin kaupunki hakee itse valtionavustuksen Helsin-
gissä järjestettävään etsivään nuorisotyöhön. 

2. Helsingin kaupunki toteuttaa etsivää nuorisotyötä sekä omana toi-
mintanaan että hankkii etsivää nuorisotyötä julkisena hankintana.

3. Helsingin kaupunki ei jaa erillisiä etsivän nuorisotyön avustuksia, 
vaan tehtävä hankinta kattaa toiminnasta syntyvät kulut palvelun-
tuottajille.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

timo.kontio(a)hel.fi
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Etsivän nuorisotyön toimeenpano Helsingissä_kaupunginhallituksen 
päätös 27.8.2012, § 893

2 Nuorisolain mukaisen etsivän nuorisotyön järjestöavustusten avustus-
periaatteet 2017_opetusltk 4.10.2016, § 309

3 Etsivän nuorisotyön vuonna 2018 maksettavien avustusten myöntämi-
sen valtuuttaminen_kulttuuri- ja vapaa-aikaltk 27.3.2018 § 76

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, § 893 että kaupunki tekee 
etsivää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö tukee ja ohjaa alle 29-vuotiaita 
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nuoria löytämään palvelut, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäisty-
mistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivällä nuoriso-
työllä parannetaan palvelujen saavutettavuutta niille nuorille, joilla ei ole 
kykyä hakeutua itsenäisesti palvelujen piiriin.

Etsivän nuorisotyön palvelut Helsingissä on järjestetty siten, että kau-
punki tuottaa osan etsivästä nuorisotyöstä itse ja hankkii osan palvelu-
tuottajilta. Etsivän nuorisotyön järjestämiseksi aluehallintovirasto myön-
tää valtionavustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Myön-
nettävä valtionavustus ei kata kokonaan etsivän nuorisotyön kuluja, 
vaan hakijoilta edellytetään omaa taloudellista panostusta.

Toimeenpanosta aiemmin vastannut opetusvirasto on kilpailuttanut et-
sivän nuorisotyön järjestämiseen liittyvän yhteistyösopimuksen ajalle 
1.1.2017–31.12.2018. Sopimuksen tehneet palveluntuottajat ovat hake-
neet etsivän nuorisotyön valtionavustusta suoraan aluehallintovirastol-
ta. Valtion avustuksen lisäksi Helsingin kaupunki on myöntänyt erillistä 
järjestöavustusta niille palveluntuottajille, jotka ovat saaneet etsivän 
nuorisotyön valtionavustusta ja joiden kanssa Helsingillä on yhteistyö-
sopimus. Nuorisopalveluiden avustusohjesääntö ei tunnista tällaista 
avustusmuotoa, eikä tämän kaltaisen avustuksen luomista kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle pidetä mielekkäänä.

Tarkoituksena on muuttaa etsivän nuorisotyön toteuttamismallia niin, 
että Helsingin kaupunki hakee etsivää nuorisotyötä varten myönnettä-
vän valtionavustuksen vuodesta 2019 alkaen kokonaisuudessaan ja 
tuottaa osan etsivästä nuorisotyöstä palveluostona. Jatkossa palvelun-
tuottajilta hankittavaa etsivää nuorisotyötä ei ole tarkoitus erikseen 
avustaa, vaan hankinnasta tehdään nykyistä selkeämpi ostopalveluso-
pimus. Kun Helsingin etsivän nuorisotyön toteuttamismallista on päätet-
ty, myös kaupungin omien etsivän työn työntekijöiden työsuhteet voi-
daan vakinaistaa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

timo.kontio(a)hel.fi
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Etsivän nuorisotyön toimeenpano Helsingissä_kaupunginhallituksen 
päätös 27.8.2012, § 893

2 Nuorisolain mukaisen etsivän nuorisotyön järjestöavustusten avustus-
periaatteet 2017_opetusltk 4.10.2016, § 309
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3 Etsivän nuorisotyön vuonna 2018 maksettavien avustusten myöntämi-
sen valtuuttaminen_kulttuuri- ja vapaa-aikaltk 27.3.2018 § 76

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
.


