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9 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöitä nuo-
risopalvelukokonaisuuden nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan 
kehittämiseen vuonna 2022

HEL 2022-005915 T 02 05 01 01

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 300 000,00 euroa erityisavus-
tusta  nuorten väkivaltaan puuttumisen tapojen kehittämiseksi pääkau-
punkiseudun nuorisotyöhön -hankkeelle. Valtionavustusta haetaan ajal-
le 1.9.2022 -31.8.2024 (2-vuotinen hanke).

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön päätös on myönteinen, hankkeelle 
avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma 
projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriöille laatii 
ja allekirjoittaa nuorisopalvelukokonaisuuden nuorisoasiainjohtaja, joka 
vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisä-
aikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta

hankkeeseen liittyvästä viestinnästä aluehallintoviraston kanssa.

Päätöksen perustelut

Erityisavustus haetaan neljän pääkaupunkiseudun kunnan yhteishank-
keeseen. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, joilla puututaan te-
hokkaasti eri alueilta nouseviin huolta herättävien nuorisoilmiöihin, ku-
ten väkivaltaan. Hankkeessa rakennetaan nopeaan reagointiin ja jous-
taviin työtapoihin taipuva liikkuva työryhmä, joka pystyy tuottamaan tu-
loksellisia ratkaisuja eri tarpeiden pohjalta, niin nuorten yhteisöjen kuin 
yksilöiden näkökulmasta. Ratkaisuja tilanteisiin etsitään yhdessä niin 
muiden toimijoiden, nuorten ja huoltajien kuin alueiden asukkaiden ja 
siellä toimivien tahojen kanssa. 

Hanke tukee kaupungin strategian toteutumista nuorten hyvinvoinnin li-
säämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja turvallisuuden lisäämisek-
si alueilla. 

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
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121
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