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§ 337
Varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten 
lasten arkisin päiväaikaan tapahtuvan harrastustoiminnan järjestö-
avustusten avustusperiaatteet

HEL 2019-010499 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä seuraavat varhaiskas-
vatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten lasten arkisin 
päiväaikaan (klo 8-17) tapahtuvan harrastustoiminnan järjestöavustus-
ten jakoperusteet, joita täydentävät kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavat yleisohjeet.

Järjestöavustuksilla tuetaan varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella 
olevien alle kouluikäisten lasten arkisin päiväaikaan tapahtuvaa per-
heen yhteistä harrastustoimintaa.

Järjestöavustuksilla ei tueta

- varhaiskasvatusta täydentävää ja tukevaa toimintaa, esimerkiksi ker-
hotoimintaa joka luetaan avoimeksi toiminnaksi

- uskonnollista eikä poliittista toimintaa

- palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota ostetaan tai jonka kau-
punki järjestää palvelusetelillä.

Avustuksia myönnettäessä toiminnasta aiheutuvat palkkakustannukset 
huomioidaan enintään kunnallisen virkaehtosopimuksen varhaiskasva-
tuksen hoito- ja huolenpitotehtävien palkkahinnoittelun mukaisen tunti-
palkan ja henkilösivukulujen suuruisena.

Avustukset myönnetään talousarvion puitteissa.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kumota päätöksen 
30.10.2018 (§ 228).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten las-
ten päiväaikaan arkisin tapahtuvan harrastustoiminnan järjestöavustuk-
set ovat haettavissa vuosittain tammi-helmikuun aikana. Tarkempi vuo-
sittainen hakuaika ilmoitetaan kaupungin avustusten yhteiskuulutuk-
sessa joulukuun aikana. Avustuksen myöntämisen ehtoina noudate-
taan kaupunginhallituksen 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymiä avustusoh-
jeita ja vuosittain talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-
ohjeita sekä muita kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan hyväksymiä toiminnan toteuttamista koskevia oh-
jeistuksia ja päätöksiä.

Avustuskuulutuksessa hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemukses-
sa:

- Tuntimäärä/vko

- Toimintakerrat/kuukausi

- Ohjaajien lukumäärä, mikäli hakija hakee avustusta ohjaajien palkka-
kustannuksiin

- Luettelo tarvikkeista, mikäli hakija hakee avustusta tarvikkeisiin

Varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten las-
ten harrastustoiminta lisää lapsen osallisuutta, mahdollistaa ilmaisun ja 
vuorovaikutuksen sekä osaltaan myös ehkäisee syrjäytymistä. Alle 
kouluikäisiin lapsiin kohdistuva harrastustoiminta tapahtuu arkisin päi-
väaikaan.

Työnantaja vastaa lasten kanssa toimintaan liittyvistä velvoitteista, 
esimerkiksi ohjaajien rikosrekisterin tarkistamisesta.

Järjestöavustuksilla ei tueta varhaiskasvatusta täydentävää ja tukevaa 
toimintaa, uskonnollista eikä poliittista toimintaa eikä myöskään palve-
lutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota ostetaan tai jonka kaupunki jär-
jestää palvelusetelillä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


