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Usein kysyttyjä kysymyksiä
Nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuushaku 6.4.2021 - 31.8.2021

Mihin ja kenelle valtionavustuskelpoisuushaku on
tarkoitettu?
Nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuushaku on tarkoitettu kaikille niille organisaatioille/tahoille,
jotka järjestävät työpajatoimintaa nuorille ja aikovat hakea valtionavustusta toimintaansa.
Nuorten työpajatoiminnan järjestäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai
säätiö. Hakuaika: alkaa 6.4.2021 ja päättyy 31.8.2021, klo 16.15; Täydennysaika päättyy 14.9.2021, klo
16.15.

Miksi valtionavustuskelpoisuus on haettava nyt uudelleen?
Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt nuorten
työpajan valtionavustuskelpoiseksi. Valtionavustuskelpoisuushakijoista tulee tässä haussa opetus- ja
kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun https://minedu.fi/asiointipalvelu asiakkaita.
Valtionavustuskelpoisuuden hakija voi asiointipalvelussa esittää tietoja muuttuneesta tilanteestaan, lisätä
dokumentteja ja kertoa olennaisista tilojen tai välineiden tai henkilöstön muutoksista. Valtionavustusten
myöntämisessä on ollut jonkin verran epäselvyyksiä nimenomaan paikkakohtaisuuden osalta esim. samalla
diaarinumerolla haettu useammalle paikkakunnalle valtionavustusta, se ei ole mahdollista.
Aluehallintovirastoista haetaan entiseen tapaan valtionavustuksia aluehallintovirastojen asiointipalvelussa.

Voiko hakemusta täydentää?
On tärkeää, että hakemus jätetään mahdollisimman täydellisenä jo hakuajan puitteissa.
Täydennä-linkistä hakija pääsee täydentämään hakemustaan haulle määritellyn täydennysajan puitteissa.
Liitteitä voi olla enintään viisi kappaletta, ja yhden liitteen koko saa olla enintään 5MB. Täydennyksen voi
tehdä useita kertoja. Täydennyksen tallentumisesta OKMn asianhallintajärjestelmään lähetetään
automaattinen sähköposti-ilmoitus hakemuksella ilmoitetun hakemuksen yhteyshenkilön
sähköpostiosoitteeseen. Täydennysajan päättymisen jälkeen linkki ei enää toimi. Hakemuksen
täydentäminen on mahdollista kaikissa valtuusrooleissa.
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Jos hakemuksessa on jotain epäselvyyttä eikä ministeriö tai aluehallintovirasto siksi pysty tekemään
arviotaan vastauksen/vastausten perusteella, ministeriö pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan.

Mitä paikkakuntakohtaisuudella tarkoitetaan?
Valtionavustuskelpoisuus haetaan ja myönnetään paikkakuntakohtaisesti. Jos nuorten työpajatoiminnan
järjestäjä järjestää nuorten työpajatoimintaa usealla paikkakunnalla, on jokaiselle paikkakunnalle haettava
valtionavustuskelpoisuus erikseen. Valtionavustuskelpoisuuden saanut nuorten työpaja voi hakea
valtionavustusta nuorten työpajatoimintaa siitä aluehallintovirastosta, joka alueella toimintaa järjestetään.
Hakemuksessa esitetään nuorten työpajatoiminta paikkakuntaisesti, koska tilat ja varustus ja henkilöstön
määrä ja osaaminen ovat erilaisia paikkakunnittain. Palvelukuvaukset, toimintasuunnitelma,
rahoitussuunnitelma, ohjausryhmä voivat saman toiminnan järjestäjän osalta olla yhteneviä/samanlaisia.
Jos nuorten työpajatoiminnanjärjestäjä on sopinut työpajatoiminnan järjestämisestä useamman kunnan
alueella eikä kaikissa sopimuskunnissa ole fyysistä toimipaikkaa (esim. seinätön työpajatoiminta),
valtionavustuskelpoisuuden hakee yhteistyösopimuksessa mainittu pääsopija.

Miltä ajalta rahoitussuunnitelma on tarkoitus tehdä
annettuun liitteeseen?
Rahoitussuunnitelmalla kuvataan nuorten työpajatoiminnan taloudenhoitoa. Rahoitussuunnitelman voi
täyttää edellisen vuoden suunnitelman perusteella tai käyttää meneillään olevan vuoden
rahoitussuunnitelmaa. Koska valtionavustuskelpoisuus myönnetään nuorten työpajatoiminnan
valtionavustukseen liittyen, hakemuksen liitteenä esitettävä rahoitussuunnitelma koskee nuorten
työpajatoiminnan osuutta.

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan?
Hakemuksen pakollisia liitteitä ovat
1. Toimintasuunnitelma;
2. Nuorten työpajatoiminnan valmennusmenetelmät ja -palvelut lomake;
3. Nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuushaku toiminnan rahoitussuunnitelma
4. Nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuushaku tilat ja varustus.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET

PL 29, 00023 Valtioneuvosto
PB 29, 00023 Statsrådet
2(3)

minedu.fi
minedu.fi/sv

p. 0295 16001
Tfn 0295 16001

Mitä esteitä valtionavustuskelpoisuuden hyväksymiselle?
Hakijan on täytettävä kaikkien kriteerien edellytykset. Uusien hakijoiden ei tarvitse täyttää kriteerien 2 ja 3
vaatimuksia. Hakemus hylätään, jos hakijan organisaatiotausta on jokin muu kuin valtioneuvoston
asetuksessa 211/2017 mainittu organisaatio.

Miten hakemuksia arvioidaan?
Nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuuden myöntäminen on harkinnanvaraista. Hakemusten
arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon perusteet, jotka säädetään nuorisolaissa ja
valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja –politiikasta. Nuorisolain 2 §:ssä säädetään nuorisotoiminnan
tavoitteista ja lähtökohdista; lain 13 §:ssä säädetään nuorten työpajatoiminnan tehtävästä, tarkoituksesta ja
toimintatavoista ja lain 21 §:ssä nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuudesta. Lisäksi
valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta 211/2017, 11 § säädetään tarkemmin
valtionavustuskelpoisuuden hyväksymisestä.
Opetus- ja kulttuuriministeriöön saapuneet hakemukset rekisteröidään ja tarkistetaan liitteet, pyydetään
mahdolliset lisäselvitykset. Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon.
Ministeriö käsittelee avustukset hakuajan päättymisen jälkeen ja pyytää niistä lausunnon
aluehallintovirastoilta. Valtionavustuskelpoisuushakemusten käsittely vie lausuntovaiheineen 2 kuukautta.
Kun kelpoisuuspäätökset on tehty, ministeriö vastaa kaikkiin hakemuksiin lähettämällä asiasta
päätöskirjeen sekä tiedon mahdollisuudesta oikaisuun.
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