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20 §
Valtionapukelpoisuus- ja valtionavustushakemus valtakunnalliselle 
digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle 2018-2019

HEL 2017-012199 T 02 05 01 01

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan valtionapukelpoisuutta ja val-
tionavustusta valtakunnalliselle digitaalisen nuorisotyön osaamiskes-
kukselle. Osaamiskeskus tulee sijoittumaan Helsingin kaupungin kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden pohjoiselle 
alueelle. Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus korvaa nykyisen digi-
taalisen nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksen, joka on toiminut 
Nuorisoasiankeskuksessa vuodesta 2011 lähtien. 

Nuorisoalan osaamiskeskukset mainitaan vuonna 2016 uusitussa nuo-
risolaissa, ja valtioneuvoston asetuksessa asetetaan kelpoisuusehtoja 
osaamiskeskuksille. Osaamiskeskukset korvaavat siten aiemman nuo-
risotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakenteen, joka ei perustunut la-
kiin. Muutoksen vuoksi myös vanhojen palvelu- ja kehittämiskeskusten 
tulee nyt hakea ensin valtionapukelpoisuutta ja sitten avustusta vuodel-
le 2018. Osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuus myönnetään kulloi-
senkin valtion nuorisopoliittisen kehittämisohjelman toimikauden ajaksi, 
eli nyt ensimmäisellä kerralla vuosiksi 2018-2019. Tämä päätös koskee 
valtionapukelpoisuushakua sekä valtionavustuksen hakemista vuosille 
2018 ja 2019.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä kuudelle (6) kokopäi-
väiselle suunnittelijalle sekä yhdelle (1) kokopäiväiselle esimiehelle. 
Haettava summa vuosille 2018 ja 2019 on yhteensä 1 170 000 euroa. 
Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus maksaa vuosittain 20 000 eu-
roa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle ns. hallintokuluja, joilla katetaan 
tietojärjestelmien käytöstä, talous- ja hallintopalvelujen käytöstä ja 
muusta vastaavasta aiheutuvia kustannuksia. Digitaalisen nuorisotyön 
osaamiskeskuksella on oma projektitunniste keskuksen menojen ja tu-
lojen seuraamiseksi.

Varsinaisen valtionapukelpoisuus- ja avustushakemuksen opetus- ja 
kulttuuriministeriölle laatii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopal-
velukokonaisuus, joka vastaa mahdollisesta vastaa mahdollisesta ha-
kemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, 
avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä 
viestinnästä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Hakemuksen allekir-
joittaa nuorisopalvelukokonaisuuden nuorisoasiainjohtaja hallintosään-
nön 24 luvun 1 §:n 4 momenttiin perustuen.
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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.
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