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Perusjutut

▪ Hakuaika alkaa 11.8.2020 ja päättyy 14.9.2020 klo 16:15

▪ Päätökset pyritään tekemään lokakuun puoleen väliin mennessä

▪ Avustusta voivat hakea kunnat ja oikeuskelpoiset yhteisöt (huom. sopimus)

– Sopimus kunnan kanssa kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä tai avustettavan toiminnan 

toteuttamisesta.

– Muista yhteistyö ja dialogi.

– Hakemus voi ehdottomasti olla kahden tai useamman toimijan yhteinen.

▪ Myönnetyllä avustuksella voidaan kattaa 100% toiminnan kokonaiskustannuksista

– Omarahoitusta ei vaadita.

▪ Avustuksen käyttöaika maksimissaan kaksi vuotta

– Toiminta voi myös olla lyhyempikestoista

– Toiminnan tulee alkaa vuoden 2020 aikana, aikaisintaan 1.8.2020

▪ Avustuksella tuetaan sekä uusia toimintoja että olemassa olevia käytäntöjä

– Mikäli avustettavaan toimintaan siirretään organisaation vakituinen tai määräaikainen työntekijä, tulee tilalle 

palkata toinen henkilö (huom. koskee myös lomautettuja henkilöitä)
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Millaista nuorisotyötä kouluissa avustuksella tuetaan?

Hakuohjeen mukaan tavoitteena on:

▪ Lievittää etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia

▪ Sujuvoittaa lasten ja nuorten paluuta lähiopetukseen

▪ Sujuvoittaa mahdollista uudelleensiirtymistä etäopetukseen

Ota toiminnassa huomioon:

▪ Tavoitteena on lisätä kohtaavien aikuisten määrää oppilaitoksissa ja vahvistaa 

nuorisotyön osuutta kouluissa

▪ Avustuksen tarkoituksena ei ole paikata opettajien työpanosta tai korvata oppilas-

ja opiskelijahuoltoa.

▪ Nuorisotyöllinen ote ja perusperiaatteet – vapaaehtoisuus ja nuoren ehdoilla 

eteneminen
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Hakemuksen arviointikriteerejä

▪ Miten yhteistyö opetushenkilöstön ja oppilashuollon kanssa toteutuu? Miten 

nuorisotyö kytkeytyy osaksi koulujen ja oppilaitosten kasvattajayhteisöä?

▪ Miten otetaan huomioon eri lähtökohdista tulevat lapset ja nuoret sekä heidän 

tuen tarve?

▪ Miten toiminnassa otetaan huomioon koronakriisin vaikutukset lapsiin ja nuoriin 

sekä mahdollinen toinen aalto?

▪ Katso kaikki kriteerit hakuohjeesta
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Avustuksen hakeminen

▪ Avustuksia haetaan:

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi

huom. hakulomake sulkeutuu 14.9.2020 klo 16.15

▪ Ohjevideoita avustuksen tekemiseen löytyy:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/oppaat-ja-materiaalit

▪ Yhteisöhakijoiden liitteet:
– ajantasainen yhdistysrekisteriote

– viimeinen vahvistettu tilinpäätös (sis. toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase)

– kunnan kanssa tehty yhteistyösopimus
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Ennakkoon tulleet kysymykset 

▪ Voidaanko hakea kahta erillistä hanketta?
– Kyllä, mutta avustusten myönnössä otetaan huomioon alueellinen kattavuus ja hakemuksia 

saatetaan joutua priorisoimaan.

▪ Miten koulujen rooli/osuus tulee ilmentää/todentaa hakemuksessa?
– Kuvatkaa millaista yhteistyötä olette tekemässä mahdollisimman konkreettisesti. Toimijoiden 

välillä tulee käydä dialogia.

▪ Mikä on mahdollinen omavastuuprosentti, jos avustusta ei voi täysimääräisesti 

myöntää hakijalle? Millä keinoin mahdollinen omavastuu voidaan kattaa?
– Avustus voi kattaa 100% toiminnan kokonaiskustannuksista, joten omavastuuosuutta ei tarvita. 

Jos suunniteltu avustussumma on huomattavasti haettua pienempi, ollaan hakijaan tästä 

yhteydessä ennen päätöksentekoa. Omarahoitusta tarvittaessa voi se olla lähes mitä vain muuta 

tulonlähdettä. Olkaa realistisia suunnitellessanne kustannusarviota.
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Kysymykset jatkuu

▪ Jos avustusta haetaan useamman kunnan yhteiselle työntekijälle tai työntekijöille 

niin mitä tulee ottaa huomioon hakuvaiheessa vastuukunnan määrittämisen 

lisäksi?
– Kuntien välillä on hyvä tehdä sopimus yhteistyöstä, vaikka se ei ole hakuohjeen mukaan 

pakollista. Joka tapauksessa vastuista ja yhteistyöstä tulee sopia jotenkin.

▪ Voiko avustuksella palkattu työntekijä työskennellä koulujen loma-aikana esim. 

leireillä, nuorisotiloilla, verkossa tms. ?
– Voi, kunhan työskentely edistää avustetun toiminnan mukaisia tavoitteita. Luovuus sallitaan!

▪ Tuleeko koulussa / oppilaitoksessa tehtävä nuorisotyö olla etsivää työtä vai 

yleisesti nuorisotyötä?
– Etsivillä nuorisotyöntekijöillä on jo oma roolinsa kouluissa tehtävässä työssä ja heille on oma 

avustusmuotonsa. Avustusta voi hakea muihin nuorisotyön muotoihin, joihin ei ole omaa 

avustushakua. 
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Kysymykset jatkuu

▪ Tarvitaanko sopimus kaupungin kanssa myös silloin, jos aikeenamme on järjestää 

oppilaitoksessa tapahtuvaa nuorisotyötä itse omassa, yksityisessä 

oppilaitoksessamme, eikä kaupungin oppilaitoksissa?
– Sopimus tulee olla kaupungin kanssa, sillä nuorisolain mukainen nuorisotyö on kunnan 

vastuulla.

▪ Meillä on kaupungin kanssa sopimus etsivästä nuorisotyöstä ja 

työpajatoiminnasta. Olemmeko avustuskelpoisia suhteessa tähän 

erityisavustukseen?
– Hakuohjeen mukainen avustuskelpoisuus täyttyy. Yhteistyön kannalta kuitenkin on tärkeää, että 

keskustelua käydään kaikkien toimijoiden välillä. Sopimusten tekeminen tästä kyseisestä 

toiminnasta on kannustettavaa, jos toimijoiden väliset roolit ovat epäselviä. 
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Kysymykset jatkuu

▪ Voiko valtakunnalliset yhdistystoimijat hakea aveilta kunnan sopimuksen kanssa 

rahoitusta toimintaan vai pitääkö yhdistyksen olla AVI:n alueella toimiva?
– Hakuohjeen mukaan yhdistystoimijan ei tarvitse olla paikallinen.

▪ Voiko avustusta hakea yhdessä toisella AVI-alueella olevan toimijan kanssa?
– Kyllä voi. Avustushakemus lähetetään sille AVI:lle, jossa vastuuorganisaatio sijaitsee.
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