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Hyvä hanke?

● Selkeä kehitystehtävä

● Alku ja loppu

● Tavoitteet

● Menetelmät

● Yhteistyökumppanit

● Juurruttaminen
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Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan 
kehittäminen

● Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin 

kehittämishankkeisiin. 

● Avustusta voi hakea myös nuorisotyön alueelliseen koordinaatioon.

● Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu 

nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä 

yksityishenkilöille tai työryhmille.
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Mitä?

Kenelle?

Miksi?
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Hakukohtaiset 
myöntöperusteet
● Avustettavan hankkeen tulee kehittää nuorisotyötä tai –toimintaa 

alueellisesti ja paikallisesti. 

● Hankkeen merkitystä tarkastellaan ajankohtaisuuden, tarpeen ja 
laajuuden näkökulmasta. Lisäksi arvioidaan hankkeen 
toimijaverkostoa, yhteistä kehittämistä ja toiminnan juurruttamista.

● Avustettavien hankkeiden toteutuksessa on otettava huomioon 
saavutettavuus ja mahdollisuuksien tasa-
arvon toteutuminen nuorten eri ryhmien kannalta. 

● Kehittämisavustusta ei myönnetä hakijaorganisaation 
perustoimintaan, eikä kertaluontoisiin, yksittäisiin 
tapahtumiin. 

● Kehittämisavustusta ei myöskään myönnetä sellaiseen 
tarkoitukseen, jota varten on suunnattu opetus- ja 
kulttuuriministeriön määrärahoista erillinen avustushaku

● Hakijalla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset 
edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Avustuksen osuus voi olla 
enintään 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
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Mitä edellyttää hakijalta?

➢ Kuinka eroaa perustoiminnasta

➢ Hallinnon ja kirjanpidon käytänteet 

haltuun

➢ Juurruttamissuunnitelma

➢ Apua ja neuvoja saatavissa 😎

nimi.sukunimi@avi.fi



Avustusten alueellinen jakautuminen v. 2020
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Hakemuksia käsiteltiin 153 kpl 

(7,8 M €)

Myönteisiä päätöksiä 81 kpl



17.11.20217

Avustusten jakautuminen 
v. 2021

➢ Etelä-Suomi 680 000 €

➢ Lounais-Suomi 300 000 €

➢ Itä-Suomi 300 000 €

➢ Länsi- ja Sisä-Suomi 650 000 €

➢ Pohjois-Suomi 190 000 €

➢ Lappi 180 000 €
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Arviointikriteerit

- Hanke pohjautuu selkeästi osoitettuun tarpeeseen. 

- Hankesuunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä. 

- Hankesuunnitelmasta käy selvästi ilmi se, miten 

alueen/paikkakunnan nuoret hyötyvät hankkeesta. 

- Nuoret ovat mukana hankkeen suunnittelussa, 

toimeenpanossa ja arvioinnissa. 

- Hankkeessa on sen toimeenpanon kannalta olennaiset 

yhteistyökumppanit, siinä otetaan huomioon 

muiden tahojen mahdollisesti jo tekemä työ ja aiemmin tuettu 

toiminta. 

- Hankesuunnitelma sisältää menetelmät hankkeen tulosten 

arvioimiseksi. 

- Hankesuunnitelma sisältää keinot hankkeen tulosten 

levittämiseen ja juurruttamiseen.
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Keskustelun aiheita

● + 16-vuotiaiden toiminnan erityispiirteet?

● Ajankohtaiset ilmiöt?

● Verkoston rooli?

● Kysymyksiä?



Kiitos!
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