Nuorten työpajatoiminnan alueellinen
kehittämispäivä 29.5.2019
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OHJELMA
8.30–9.15

Aamukahvia tarjolla

9.15–9.20

Tilaisuuden avaus, AVI

9.20–11.00

Paneelikeskustelu monialaisesta yhteistyöstä,
OKM, AVI, TPY, Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus, Hangon kaupunki, Kotkan kaupunki

11.00–11.15

Jaloittelutauko

11.15–12.30

Mindset – jalkautuvaa ja kynnyksetöntä valmennusta – onnistumisen elementit ja
opitun hyödyntäminen kehitystyössä, Helsingin Diakonissalaitos

12.30–13.30

Lounas (omakustanteinen)

13.30–14.30

Uudenlaista yhteistyötä - Liito-hanke Järvenpäässä
Seurakuntaopisto, Järvenpään kaupunki, Liito-hanke

14.30–15.30

Verkostosta arvoa asiakastyöhön, Kotkan – Haminan seudun koulutuskuntayhtymä / Rannikkopajat,
Virolahden kunta
Tilaisuuden loppusanat, AVI

15.30
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Nuorten työpajatoiminnan valtionavustusta saavien toimijoiden
arvolähtökohtien kirkastaminen
▪
▪
▪
▪

Kaikkien (kohderyhmään kuuluvien) nuorten etu
Yhteistyön ja luottamuksen edistäminen
Organisaatio- ja ammattikuntarajoja ylittävä toiminta nuorten hyväksi
Yhteiskunnan yleinen etu

▪ Nykyisin näkee myös toimintaa, jonka lähtökohdat ovat liian korostetusti
taloudelliset, syynä resurssien puute tai niiden kovat säästötoimet?

▪ Arvolähtökohdat huomioon!
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Ajankohtaista nuorten työpajatoiminnan
avustuksista
Etelä-Suomen avi
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Valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan vuonna 2019
▪ Nuorten työpajatoimintaan 4 595 000 €, lisäys määrärahaan tällä alueella oli 270 000 €
▪ josta ALU-koordinointiin 33 000 €, koordinaattorit kuten ennen: Anna Holopainen 0,6 htv (Hyria säätiö) ja
Tarmo Aavaluoma 0,5 htv (Parik-säätiö)
▪ päätökset 3.5.2019
▪ Avustusta 55 organisaatiolle, joista 5 uutta avustuksensaajaa: Valo-valmennusyhdistys (Helsinki), Kohti
työelämää ry (Hämeenlinna), Lahden Diakoniasäätiö, Hollolan kunta, Kärkölän kunta. Lisäksi useille lisää
avustusta, painotus pieniin toimijoihin tällä kertaa.
▪ Avustamatta jäi neljä viime vuoden toimijaa. Niistä yksi jätti hakematta. Kolme sai hylkäävän päätöksen.
Lisäksi parilta leikattiin huomattavasti toiminnan sisällön perusteella.

▪ Lisäksi muita hylkääviä päätöksiä tehtiin kuusi. Osalla ei ollut vielä valtionavustuskelpoisuutta. Muilla
tarkasteltiin tarkoin suunnitelmia ja alueella olevaa toimintaa.
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Avustuspäätösten tausta
▪ Arviointikriteerit
– Arvioitu nuorten työpajatoimintaa monella tavalla, määrällisesti ja laadullisesti
– Tarkistettu nuorten valmentautujien määrä pajalla ja valmentajien määrää avustuksella sekä
katsottu työttömien nuorten määrää ja suhteellista osuutta alueen nuorista ja vertailtu niiden
perusteella – hakijoittain ja/ tai maakunnittain
– Pääpaino laadullisessa arvioinnissa
– Arvioinnin perustana muutkin luotettavat tiedot

▪ Päätösprosessi
–
–
–
–

Toista kertaa käytössä sähköinen asiointijärjestelmä – helpotti prosessia
Ensi kertaa työparina ja pyritty käyttämään yhteisiä sähköisiä työtiloja (Tiimeri)
OKM:lle määrärahojen tarvearvio, määrärahakirje OKM:stä jo helmikuun lopulla
Hakemusten käsittelyt ja neuvottelut (11) –>päätökset 3.5.
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Huomioitavaa!
Yleisin hylkyperuste:
▪ Hakemus ei menestynyt valtionavustuslain yleisiä edellytyksiä tarkasteltaessa ja hakemusten keskinäisessä vertailussa.
Huomioon on otettu erityisesti hakijan suunnitelmat ja sovellettavissa säädöksissä avustuksen käytölle asetetut tavoitteet,
alueella jo oleva, tällä avustuksella avustettava, nuorten työpajatoiminta sekä toiminnan tarpeellisuus ja kiireellisyys.
Neuvotteluissa huomio:
▪ Toiminnan soveltuminen monenlaisille nuorille, yhteisöllisyys ja vertaistuki, osallisuus, nuorisotyö ja nuorisotoiminta,
pitkäjänteinen tukeminen, jatkopolut työhön ja koulutukseen, yhteistyö
Hakijan huomioitava:
▪ Strategisuus, vaikuttavuus ja monialaisuus
▪ Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus
▪ Jatkuva kehittäminen

▪ Nuorisolain (mm. 2 §:n) ja asetuksen sekä muiden säädösten ja hakuohjeiden noudattaminen on tärkeää, samoin
alueellisten ja paikallisten tarpeiden ottaminen huomioon - merkittäviä puutteita ei voida katsoa läpi sormien!
▪ Palvelukyky sekä kohderyhmältä ja yhteistyöverkostolta saatu palaute, esim. Sovarin tiedot
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