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Kärkölän kunta
Virkatie 1
16600 JÄRVELÄ

Hakemuksenne 05.12.2019 Etsivä nuorisotyö Kärkölässä

Valtionavustuspäätös

Hakija ja hakemus

Kärkölän kunta on hakenut viitteessä mainitulla hakemuksella 45 000,00 euroa 
valtionavustusta Valtionavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen -määrärahoista. 
Hakemuksessa esitetyt kustannukset ovat 74 880,00 euroa.

Aluehallintoviraston päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää toiminnalle valtionavustusta 
37 500,00 euroa. 

Päätöksen perustelu

Päätös perustuu avustuksen hakuilmoituksessa ilmoitettuun avustuksen 
käyttötarkoitukseen ja käytettävissä olleisiin varoihin. Avustuksen tarkoitus on vähentää 
nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja 
nuorten osallisuus kasvaa.

Valtionavustuksen myöntämistä hakijalle pidetään etsivän nuorisotyön kannalta 
tarkoituksenmukaisena, koska hakijan toteuttama etsivä nuorisotyö täyttää nuorisolain, 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston asettamat etsivän nuorisotyön 
kriteerit.

Yhteenveto päätöksestä

Hakijan nimi Kärkölän kunta

Toiminnan/hankkeen nimi Etsivä nuorisotyö Kärkölässä

Myönnetty summa 37 500,00 euroa

Myönnetyn avustuksen 
enimmäisosuus avustettavan 
toiminnan/hankkeen 
hyväksyttävistä kustannuksista

Avustuksen käyttöaika 01.09.2020 – 31.08.2021
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Raportointi tehtävä viimeistään Kahden kuukauden kuluttua avustuksen käyttöajan 
päättymisestä

Maksetaan pankkitilille FI2052040810000011, OKOYFIHH

Avustuksen käytön ehdot

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi kyseisestä toiminnasta aiheutuviin hakemuksen 
mukaisiin hyväksyttäviin kustannuksiin.  

Avustuksen käyttöaika on 01.09.2020 – 31.08.2021.

Avustus tulee käyttää 1,5 HTV:n etsivän nuorisotyön palkkauskuluihin.

Toiminta tai hanke tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti. Mikäli 
toteuttamisessa tapahtuu oleellisia muutoksia, on niistä ilmoitettava viipymättä avustuksen 
myöntäjälle. Avustuksen saajan on informoitava hankkeeseen tai toimintaan osallistuvia 
tahoja säännöllisesti.

Avustuksen saajan tulee kohdentaa toiminnasta saadut tulot ja toiminnasta aiheutuneet 
menot tilikartassa omalle, hanketta tai toimintaa varten perustetulle kustannuspaikalle 
(kirjanpitolaki 1336/1997 ja kirjanpitoasetus 1339/1997). Kustannuspaikalta tulee selvitä 
kaikki hyväksyttävät menot sisältäen valtionavustuksella ja omarahoituksella tehdyt 
toimenpiteet.

Etsivän nuorisotyön avustus on erityisavustus, jota saa käyttää ainoastaan tämän 
päätöksen mukaisesti etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Mikäli työntekijän 
työsuhteeseen tulee avustuksen käyttöaikana muutoksia, kuten sairauslomia, lomautuksia, 
perhe- tai opintovapaita, osa-aikaisuuksia tai työntekijävaihdoksia, jotka aiheuttavat yli 10 
päivän poissaolon, on niistä ilmoitettava avustuksen myöntäjällä. Tällöin avustuksen 
käyttöaikaa jatketaan tai avustusta tulee palauttaa poissaoloajan verran. Käyttöajan jatkoa 
tulee hakea viimeistään kuukausi ennen käyttöajan päättymistä.

Etsivän nuorisotyön avustuksen saajan tulee ilmoittaa etsivän nuorisotyön toimeenpanosta 
vastaavan kunnan viranhaltijan tai kuntaan työsopimussuhteessa olevan henkilön ja etsivää 
nuorisotyötä tekevän/tekevien henkilöiden yhteystiedot niiden kuntien Internet-sivuilla, 
joiden alueella toimintaa toteutetaan. Näin tulee toimia myös silloin, kun avustuksen saaja 
on kunnille etsivän nuorisotyön palveluja sopimusperusteisesti tuottava organisaatio.

Jos etsivän nuorisotyön tehtäviin siirtyy avustuksen saajan organisaatiossa muuta työtä 
tehnyt työsuhteinen työntekijä, niin hänen tilalleen on palkattava toinen henkilö vastaavaan 
työsuhteeseen, jotta valtionavustuksen käyttö etsivään nuorisotyöhön voidaan hyväksyä.

Toiminnan seurannassa suositellaan käytettävän PAR-järjestelmää. Mikäli käytetään jotain 
muuta seurantajärjestelmää, sen tulee olla yhteensopiva PAR-järjestelmän kanssa.

Etsivän nuorisotyön avustuksen saajan tulee vastata vuosittaiseen valtakunnalliseen 
kyselyyn toiminnasta. Kyselyn sisällöstä saa tietoja opetus- ja kulttuuriministeriön Internet-
sivuilta www.minedu.fi – Nuoriso – Nuorisotyö - Etsivä nuorisotyö. Etsivän nuorisotyön 
kyselyä varten valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa etsivän nuorisotyön kyselyyn 
vastaavan henkilön yhteystiedot aluehallintovirastoon.

Valtionavustuksen maksaminen

Myönnetty avustus 37 500,00 euroa maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille 
FI2052040810000011, BIC-koodi OKOYFIHH.
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Valtionavustus maksetaan tällä päätöksellä.

Valtionavustukseen sovellettavat säädökset

Etsivän nuorisotyön hakuilmoitus 2020

Nuorisolaki 1285/2016

Valtionavustuslaki 688/2001

Selvitys toiminnan toteuttamisesta ja valtionavustuksen käyttämisestä

Avustus tulee käyttää päätöksessä ilmoitettuna käyttöaikana. Avustuksen saajan tulee 
tallentaa tiliselvitys ja muu raportointi aluehallinnon asiointipalveluun 
(https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi) heti hankkeen tai toiminnan päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua avustuksen käyttöajan päättymisestä. Avustuksen 
saajan tulee tarvittaessa osoittaa avustuksen käyttö maksutositteilla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymättömällä hakijalla on oikeus tehdä kirjallinen vaatimus päätöksen 
oikaisemisesta liitteenä olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti. Tähän päätökseen ei voi 
hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty valtionavustuslain 34 §:ssä. 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa esittelijä Mattila Tiina. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@avi.fi.

LIITTEET

Oikaisuvaatimusohje

https://www.avi.fi/documents/10191/15715325/Oikaisuvaatimus_fi/

Valtionavustuksen ehdot ja rajoitukset

https://www.avi.fi/documents/10191/15715325/Ehdot_fi/

Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta

https://www.avi.fi/documents/10191/15715325/Opas_fi/

Hakuohje 2020

https://www.avi.fi/documents/10191/15715325/NuEts_fi/

JAKELU

Kärkölän kunta

TIEDOKSI
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