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§ 48
Alle kouluikäisten lasten palvelusetelillä toteutetun kerhotoiminnan 
järjestämistapa 1.5.2022 alkaen

HEL 2022-000337 T 05 01 03

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että palveluseteli lakkautetaan 
alle kouluikäisten lasten kerhotoiminnan järjestämistapana 1.5.2022 al-
kaen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi
Riikka Reunanen, aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta on yksityisten palveluntuottajien 
järjestämää kerhotoimintaa, jota kaupunki tukee myöntämällä perheelle 
palvelusetelin sekä valvomalla toimintaa. Toiminnan oli tarkoitus tarjota 
vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle sekä yksityisen hoidon tuelle. 
Kerhotoiminnan palvelusetelin tarkoitus oli monipuolistaa tarjontaa yksi-
tyisissä päivähoitopalveluissa.

Varhaiskasvatuslautakunta päätti, että palveluseteli on 1.1.2014 alkaen 
vakinaisesti yksi kerhotoiminnan järjestämistapa. Sitä ennen palveluse-
teli on ollut sosiaaliviraston kokeiluna 1.11.2010 alkaen. Palvelusetelillä 
tuotettu yksityinen kerhotoiminta on ollut vähäistä koko sen ajan, kun 
se on ollut järjestämistapana. Keväällä 2018 palvelusetelikerhoissa on 
ollut 3 lasta, syksyllä 2018 on ollut 4 lasta ja keväällä 2019 lapsia on ol-
lut 3. Toukokuusta 2019 eteenpäin toimintaa ei ole ollut ollenkaan.

Kerhotoimintaa järjestetään päiväkodeissa ja leikkipuistoissa, samoin 
koululaisten iltapäivätoimintaan on Helsingissä olemassa muut toimi-
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vaksi koetut järjestämistavat. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista 
päättää palvelusetelin käyttö lasten kerhotoiminnan palvelun järjestä-
mistapana.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan, 
ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää palvelusetelin käyttämisen periaatteista sekä 
vahvistaa palvelusetelin arvon.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi
Riikka Reunanen, aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


