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15 §
Erityisavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 
nuorisopalvelukokonaisuuden kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän 
nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen

HEL 2020-009887 T 02 05 01 01

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haetaan 844 000 euroa erityisavus-
tusta kaksivuotiselle koulunuorisotyön kehittämishankkeelle. Hankkeen 
kokonaiskustannusarvio on 871 000 euroa jakautuen kahdelle vuodel-
le. 

Erityisavustusta haetaan ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022. Hanke toteute-
taan yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Mikäli Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on myönteinen, hank-
keelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään 
oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
laatii ja allekirjoittaa nuorisopalvelukokonaisuuden nuorisoasiainjohtaja, 
joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista 
lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta 
hankkeeseen liittyvästä viestinnästä aluehallintoviraston kanssa.

Päätöksen perustelut

Koronaepidemian negatiivisiin seurauksiin ja uusiin aaltoihin vastaami-
seksi Helsingin kaupungin nuorisopalvelut hakee yhteistyössä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan kanssa avustusta kaksivuotiselle hank-
keelle, jonka tavoitteena on turvata nuorten yhdenvertaisia mahdolli-
suuksia arjen ja koulunkäynnin sujumiseksi, yksinäisyyden ja turvatto-
muuden vähentämiseksi sekä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Hankkeen laajempana pidemmän aikavälin tavoitteena on rakentaa 
pohja hankekauden jälkeiselle pysyvämmälle koulunuorisotyön mallille 
Helsingissä. 

Hanke tukee kaupungin strategian toteutumista nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi.

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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Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121
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