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14 §
Valtionavustushakemus etsivän nuorisotyön tukemiseksi ja toteut-
tamiseksi vuonna 2018

HEL 2017-011412 T 02 05 01 01

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan valtionavustusta Helsingin 
kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuu-
den etsivän nuorisotyön toteuttamiseksi.

Etsivän nuorisotyön valtionavustusta haetaan opetus- ja kulttuuriminis-
teriöltä vuodelle 2018 yhdelletoista (11) kokopäiväiselle etsivän nuori-
sotyön työntekijälle sekä yhdelle (1) kokopäiväiselle etsivän nuoriso-
työn esimiehelle. Haettava summa on 360 000 euroa eli 30 000 €/ 
HTV/ 12 kuukautta. Helsingin kaupunki osallistuu kustannuksiin 280 
000 euron omarahoitusosuudella. 

Etsivä nuorisotyö siirtyy Helsingin kaupungin organisaatiossa kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialle nuori-
son palvelukokonaisuuteen 1.1.2018 alkaen. Muutoksessa nykyiset yh-
deksän etsivän nuorisotyön työntekijää siirtyvät tehtävineen nuorisopal-
velukokonaisuuteen ja järjestöjen kanssa tehdyt yhteistyösopimukset 
jatkuvat normaalisti sopimuskauden loppuun. 

Helsingin kaupunki varaa 220 000 euroa tukeakseen etsivän nuoriso-
työn valtionavustusta saavia yhteistyösopimuskumppaneita erillisellä 
avustuksella. Nuorisopalvelukokonaisuus vastaa 2018 järjestöavustuk-
sista valtionavustuspäätösten ratkettua, talousarvioonsa varattujen 
avustusmäärärahojen mukaisesti.

Mikäli nyt haettava avustus myönnetään, tulee Helsingin kaupungin 
nuorisopalvelut avaamaan kaksi uutta etsivän nuorisotyöntekijän tehtä-
vää kohdentuen maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön. Lisäksi 
etsivän nuorisotyön esimies- ja koordinointitehtäviin avataan uusi toi-
minnanjohtajan tehtävä. Toiminnanjohtaja osallistuu esimies- ja koordi-
nointitehtävien ohella myös asiakastyöhön.

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös on myönteinen, 
hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestel-
mään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamisek-
si.

Varsinaisen avustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle laatii 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuus, joka vas-
taa mahdollisesta vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, 
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mahdollisista lisäaikojen
hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen 
liittyvästä viestinnästä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Hakemuksen allekirjoittaa nuorisopalvelukokonaisuuden nuorisoasiain-
johtaja hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 4 momenttiin perustuen. 

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien 
etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608
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