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Paimion kaupungin osallistuminen Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi –
hankkeeseen vuonna 2022
Valmistelija/lisätietoja antaa:
Vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal, puh. 02 474
5315
Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi” – hanke
(jäljempänä ”hanke”) käynnistyi vuonna 2019. Hankkeen
tavoitteena on vahvistaa nuorisotyön ammatillisuutta
alueellisesti ja sen avulla parantaa nuorten elinoloja.
Hankkeen projektipäällikkö koordinoi ja kehittää olemassa
olevia verkostoja sekä tukee uusien verkostojen
käynnistämistä. Paimion kaupunki on ollut tässä
yhteistyössä koko ajan mukana. Nyt solmittavan uuden
sopimuksen tarkoituksena on sopia Turun kaupungin ja
hankkeeseen osallistuvan seutukunnan välisestä
yhteistyöstä hankkeen toteuttamiseksi
kumppanuussopimukseen kirjatun ajanjakson kerrallaan.
Sopimuksessa sovitaan hankkeen tavoitteesta sekä
osapuolten vastuista ja velvollisuuksista. Jokaisen kunnan
nuorisotyöstä vastaava taho tekee päätöksen
osallistumisestaan hankkeeseen ja kunnan
rahoitusosuuteen. Kuntien välisen yhteistyösopimuksen
lisäksi hanketta rahoitetaan ja määritellään Lounais-Suomen
aluehallintovirastolta (jäljempänä LSAVI) haettavalla
hankeavustuksella ”Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen
toiminnan kehittämiseen”. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on
seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä
oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle ja
projektipäällikölle. Kunnan päätöksen tekevä taho saa oman
kunnan yhteyshenkilöltä tiedoksi hankeavustukseen liittyvän
toimintasuunnitelman, talousarvion, LSAVI:lle tehtävän
hankehakemuksen sekä selvityksen valtionavustuksen
käytöstä. Kunnat sitoutuvat toimintaan
kumppanuussopimukseen kirjatun ajanjakson kerrallaan.
Nuorisotyön maakunnallista yhteistyötä toteutetaan nyt
solmittavalla sopimuksella ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022.
Sopimus astuu voimaan kuntien allekirjoitettua sopimuksen
edellyttäen, että LSAVI on myöntänyt toiminnalle
valtionavustuksen. Mukaan sitoutuneet kunnat saavat
hankkeen tuottamat palvelut.
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LSAVI:n hankerahoitusta haetaan ajalle 1.1.2022 31.12.2022. Sopimuksen voimaantulo edellyttää myönteistä
rahoituspäätöstä LSAVI:lta. Mikäli LSAVI ei myönnä
hankkeelle rahoitusta, tämän sopimuksen mukaiset vastuut
ja oikeudet raukeavat. Päätöksen yhteistyösopimuksen
hyväksymisestä ja kunnan mukanaolosta hankkeessa tekee
kunkin kunnan nuorisotyöstä vastaava päätöksentekijätaho
(lautakunta tai viranhaltija). Hankkeen budjetista noin 50 %
rahoitetaan LSAVI:sta haettavalla avustuksella ja noin 50 %
maakunnan kuntien maksuosuuksina. Kuntien
maksuosuuksien jako on asukaslukuun suhteutettu:
o
o
o
o

0-5 000 asukasta maksuosuus 400 € /kunta
5 000-10 000 asukasta maksuosuus 600 € / kunta
10-100 000 asukasta maksuosuus 0,075 €/as
100 – 200 000 asukasta maksuosuus 0,05 €/as.

Kunnan maksuosuus tarkastetaan vuosittain 31.12
väestömäärän mukaisesti. Turun kaupungin
Vapaaaikatoimiala, Nuorisopalvelut laskuttaa kuntia
maksuosuuden mukaisesti vuosittain 30.4 mennessä.
Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 16, talousarviokirja 2020 s. 74

Päätös

Päätän, että Paimion kaupungin nuorisopalvelut sitoutuu
jatkamaan ylikunnallista yhteistyötä ja on mukana
"Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi" -hankkeessa
ehdolla, että sille saadaan valtionavustus.
Paimion kaupungin yhteyshenkilönä on vapaa-aikatoimen
päällikkö Mia Konradsdal.

Jyrki Lumiainen
Sivistysjohtaja
Puh. 02 474 5311
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Jakelu
Vapaa-aikatoimen päällikkö
Turun kaupunki, Vapaa-aikatoimiala, Nuorisopalvelut
sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET (kuntalaki)
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle (kts. alla) määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Viranomainen:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Paimion kaupunki

Postiosoite
PL 50

Käyntiosoite
Vistantie 18

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
PL 50, 21531 Paimio
Vistantie 18, Paimio
paimio.kaupunki@paimio.fi
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Faksinumero:
010 752 0299
Puhelinnumero:
02 474 511 (vaihde)
Kaupungille osoitetut asiakirjat voi jättää kaupungintalon
palvelupisteelle.
Palvelupisteen aukioloajat:
maanantai klo 9.00-17.00
tiistai, torstai ja perjantai klo 9.00-15.30
keskiviikko klo 10.00-15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,
kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Päätöspöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Paimion kaupungin kirjaamosta.
Päätös on 9.9.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla,
joka on lähetetty 9.9.2021
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