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VALTION AVUSTUS NUORTEN TYÖPAJATOIMINTAAN ERITYISA-
VUSTUSKAUSI 2021
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Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuk-
sen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti hakea Aluehallintoviraston 
nuorten työpajatoiminnan tukemiseen tarkoitettua erityisavustusta 305 
000 euroa ajalle 1.10.2021 - 30.9.2022. Omarahoitusosuus on 25% eli 
102 000 euroa. Hakemus liitteenä.

Lisäksi lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja 
päätti valtuuttaa työpajaesimies Anna-Mari Rourun toimimaan Aluehal-
lintoviraston Nuorten työpajatoiminnan erityisavustushakemuksen säh-
köisessä hallintojärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Aluehallintovirasto on asettanut haettavaksi erityisavustusta nuorten 
työpajatoimintaan vuodelle 2021. Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa 
(1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuk-
sen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhty-
mä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Avustus voidaan 
myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpaja-
toimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan 
järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden. 

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen 
nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten 
osallisuus kasvaa. Erityisavustuksen hakuaika on 10.11.2020 ja päät-
tyy 15.12.2020 klo 16:15. Avustusta haetaan aluehallintoviraston säh-
köisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ lomakkeel-
la ”Valtionavustus nuorten työpajatoimintaan”.

Erityisavustuksen tavoitteena on kehittää nuorten työpajatoimintaa Hel-
singin kaupungin seinättömässä työpajatoiminnassa ja erityisesti kau-
pungin hävikkiterminaaliin siten, että yhteistyössä hävikkiterminaalin 
kanssa tarjotaan 17 - 29 vuotiaille nuorille työkokeilupaikkoja hävikki-
terminaalin varasto- ja logistiikka-alan työtehtävissä. Yhteistyötä teh-
dään Stadin ammatti- ja aikuisopiston logistiikka-alan perustutkintokou-
lutuksen kanssa. Hävikkiterminaalin lisäksi erityisavustuksen tavoittee-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus

17.03.2021

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

na on Digitalents Academyn ohjelmointityöpajan yritysyhteistyön ja toi-
minnan kehittäminen. Tavoitteena on, että Digitalents Academyn toi-
mintaa kehitetään siten, että työkokeiluun luodaan erilaisille taitotasoille 
sopivia polkuja. Toinen polku kehitetään jo edistyneille koodaajille ja 
toinen polku vasta-alkajille. Vasta-alkajien polkua ohjaaja tukee erityis-
järjestelyin ja tuetulla ohjauksella. Erityisavustuksella kehitetään myös 
nuorten ohjauksen laatua Metalliverstaan toimintaympäristössä.

Erityisavustuksen tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, 
joka on Helsingin kaupungin strategian suuntaista kehittämistyötä.

Lisätiedot
Anna-Mari Rouru, työpajaesimies, puhelin: 310 81417

anna-mari.rouru(a)edu.hel.fi
Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

Arja Kukkonen
lukio- ja ammatillisen koulutuk-
sen ja vapaan sivistystyön joh-
taja

Liitteet

1 Valtionavustushakemus-1235260-2020-12-14-10.30
2 Nuorten työpajatoiminta hakuilmoitus 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia


