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26 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen alehallintovirastolta 
liikuntapalvelukokonaisuuden Hyvinvoiva oppilas #paraskouluPT -
hankkeelle

HEL 2020-012807 T 02 05 01 01

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haetaan 60 000 euroa valtionavus-
tusta Hyvinvoiva oppilas #paraskouluPT-hankkeelle. Valtionavustusta 
haetaan ajalle 1.6.2021 - 31.12.2021.

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 liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtaja, joka 
vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisä-
aikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hank-
keeseen liittyvästä viestinnästä Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
kanssa.

Päätöksen perustelut

Hyvinvoiva oppilas #paraskouluPT -hankkeen keskiössä on kohdennet-
tu KouluPT-toiminta, joka on suunnattu niille yläkoululaisille nuorille, 
jotka tarvitsevat tukea ja haluavat löytää liikunnallisen elämäntavan, li-
sätä hyvinvointia tai joiden toimintakyvyssä on havaittu haasteita. 
Hankkeen tavoitteena on kehittää systemaattisesti yhteistyötä sekä 
palveluun ohjautumista yhteistyössä liikuntapalveluiden, koulutervey-
denhuollon ja perusopetuksen kanssa erityisesti liikunnan harrastami-
sesta syrjään jäävien koululaisten fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. 

Hyvinvoiva oppilas #paraskouluPT -hankkeen tavoitteet noudattavat 
yhtenäistä linjaa kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa. Hanke tu-
kee kaupungin strategian toteutumista tukemalla lasten ja nuorten liik-
kumista keskittyen erityisesti vähän liikkuvien oppilaiden aktivoimiseen.

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
Laura Pirhonen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941
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