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Utf6randet av det uppsiikande ungdomsarbetet i Helsingfors

Det upps6kande ungdomsarbetet 5r en viktig del i regeringens spetsprojekt

ungdomsgara ntin. Av detta fcirdomsfria samarbete finns redan goda praktiska exempel och

erfarenheter: Helsingfors stads samarbete med lokala f<ireningar som ansvarar f6r det

praktiska f6rverkligandet av det uppsdkande ungdomsarbetet. Den ohillbara finansieringen

hotar det kvalitativa fclrverkligandet av upps6kande ungdomsarbete i Helsingfors. Mest

drabbas de, till vilka servicen er riktad till: Ungdomarna i Helsingfors.

Nuvarande serviceproducenterna inom uppsdkande ungdomsarbete 5r Svenska

Produktionsskolan (Sveps), Helsingfors Diakonissanstaltens Vamos, Sovinto rf:s Valmis vdyld-

projekt och Helsingin seudun erilaiset oppijat rf. Serviceleverantdrerna har producerat

upps6kande ungdomsarbete i Helsingfors frin 5r 2008. Alla serviceleverantdrer har redan

flera 5r utvecklat vdlfungerande praxis och samarbetsnetverk fdr att fdrverkliga det

upps<ikande ungdomsarbetet kvalitativt och effektivt. Regeringsprogra mmet och

regeringens spetsprojekt sam hSllsgarantin f6r unga betonar samarbetet mellan den

offentliga och tredje sektorn.

Helsingfors stads utbildningsverk koordinerar det upps6kande ungdomsarbetet men har inte

deltagit i kostnader som gdller fcirverkligande av det upps6kande ungdomsarbetet. I nulaget

blir f<irverkligandet av det upps6kande ungdomsarbetet dyrt f6r serviceleverantcjren och f6r

kommunen helt kostnadsfritt.

Helsingfors stad kon kurrenssatter uppsdkande ungdomsarbete arligen och med detta gdrs

samarbetsavtalet med serviceproducenterna. Den 6rliga finansieringen kan scikas frin
Undervisnings- och kulturministeriet om serviceproducenten har ett gdllande

samarbetsavtal med kommunen. Fdr en heltidsanstdlld uppscikande u ngdomsarbetares

lcinekostnader dr den arliga finansieringen 30000 euro. Serviceprod ucenterna fdrutsetts

delta till kostnader fcir det uppscikande ungdomsarbetet med en egen andel, f6r

finansieringen tdcker inte anstiilldas ldnekostnader i sin helhet.

lfall Helsingfors stad skulle st6da uppsdkande ungdomsarbetets serviceleverant6r t ex med

15 000 euro per uppstikande ungdomsarbetare 6rligen, skulle 16nekostnaderna tickas helt.

Med hdnvisning av texten ovan s6 yrkar undertecknade p6 tilliiggsmedel om 45 000 euro ftir
att bidra till kostnaderna frir tre upps<ikande ungdomsarbetare pd ungdomsverkstaden

Sveos.
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