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§ 233
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Nelli Ruotsalaisen talousarvioaloitteesta harrastesetelikokeilusta 
lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi

HEL 2019-003290 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä aloitteessa esiin tuodun 
harrastustoiminnan hyvinvointia lisäävät ja syrjäytymistä ehkäisevät 
vaikutukset. Lautakunta kannattaa vanhempien tietoisuuden lisäämistä 
harrastusmahdollisuuksista. On tärkeätä kehittää erilaisia toimintamuo-
toja lasten osallistumisen mahdollisuuksien lisäämiseksi alueellisia ero-
ja tasaten ja taloudellisia kynnyksiä madaltaen. 

Harrastesetelin toimivuutta voitaisiin kokeilla. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalla olisi paras osaaminen kartoittamaan mahdollisuutta toteuttaa 
harrastusseteliä koskeva pilottikokeilu. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lalla on paljon osaamista harrastustoiminnan kehittämisestä ja myös 
kokemusta vastaavasta kehittämistoiminnasta. Kokeilun suunnittelussa 
on tärkeää ottaa huomioon varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten 
kehitystason ja tarpeiden erityispiirteet. 

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty harrastusseteli-
kokeiluun lisärahoitusta.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 28.8.2019 mennessä valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ja kuuden 
muun valtuutetun tekemään talousarvioaloitteeseen, jossa esitetään, 
että Helsinki käynnistää kokeilun 100 euron harrastesetelin tarjoami-
sesta Helsingin kaupungin tukemiin harrastuspalveluihin aluksi vuonna 
2014 syntyneelle ikäluokalle tai kokeilun käynnistymisen aikaan viisi-
vuotiaiden ikäluokalle. Tämän lisäksi he esittävät harrastesetelin käytön 
tasa-arvovaikutusten selvittämistä sosioekonomisen saavutettavuuden 
(taloudelliset resurssit ja tietoisuuden lisääntyminen) näkökulmasta ko-
keilusta seuraavana vuonna.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Harrastesetelikokeilu lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


