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§ 19
Ledamoten Minna Lindgrens motion om kulturpass för unga

HEL 2022-006842 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Minna Lindgrenin aloite
2 Valtuutettu Minna Lindgrenin aloite (erheessä tehty kopio)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Minna Lindgren och 27 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden som ett led i återhämtningen från coronapandemin inle-
der ett försök med kulturpass för unga. Med passet kan ungdomar till-
godogöra sig olika kulturupplevelser gratis.

Stadsstyrelsen understöder ett försök, men inom ramen för nuvarande 
anslag kan försöket inte genomföras i den omfattning som föreslås i 
motionen och alltså inte riktas till alla ungdomar i en viss åldersklass.

Kultur- och fritidssektorn genomför ett försök med kulturpass år 2023 
så att på sin höjd 50 000 euro av de anslag som riktats till återhämtning 
från coronapandemin reserveras för ca femhundra 19- och 20-åringar. 
Enligt en preliminär plan kunde varje deltagare få en kultursedel värd 
99 euro. För att stödet ska nå dem som mest behöver det, skulle de 
unga väljas ut och kontaktas via stadens uppsökande ungdomsarbete 
eller Navigatorn. Staden utreder som bäst urvalskriterierna. Via Naviga-
torn och det uppsökande ungdomsarbetet går det att nå just de unga 
som man tror ska ha den största nyttan av att få ta del av kulturtjänster 
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och som kanske inte tidigare sökt sig till dem p.g.a. ekonomiska eller 
sociala hinder.

Man försöker rikta in ungdomarnas användning av kultursedeln på kul-
turevenemang där deltagarna är fysiskt närvarande, så att de uppmunt-
ras till att gå ut och bekanta sig med staden och allt den erbjuder. Sam-
tidigt är man dock beredd på att användningen av sedeln inte kan be-
gränsas till enbart kulturevenemang utan kunde utvidgas till att gälla 
också andra fritidstjänster. Dessutom ska man utreda kultursedelns in-
verkan på socialförmåner och övriga stöd som de unga åtnjuter samt 
beskattningen.

Under experimentet kommer man att samla in ungdomars och kultur-
producenters erfarenheter av modellen, försöksresultat, fördelar och 
utvecklingsidéer. Man kommer också att bedöma vilka resurser som 
krävs för en eventuellt bestående verksamhet.

Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan behandlas i stadsfull-
mäktige svar på en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter. 
Stadsstyrelsens svar ska föreläggas stadsfullmäktige inom åtta måna-
der från att motionen väckts.

Motionen har av misstag väckts två gånger. Utöver motionsställaren 
har sammanlagt 27 ledamöter undertecknat motionen. Båda handling-
arna finns som bilagor till förslaget. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Minna Lindgrenin aloite
2 Valtuutettu Minna Lindgrenin aloite (erheessä tehty kopio)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.12.2022 § 861

HEL 2022-006842 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.11.2022 § 195

HEL 2022-006842 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana aloitteen esity-
stä kokeilla nuorten kulttuuripassin pilotointia osana koronasta pa-
lautumisen määräahoja. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Lindgrenin huolen 
nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä koronapandemian aikana ja 
kannattaa Helsingin kulttuurielämän elpymisen tukemista monin eri ke-
inoin.  Samalla lautakunta toteaa, että ehdotusta ei voida toteuttaa 
nykyisten käyttövarojen puitteissa, eikä ehdotetussa mittakaavassa ja 
asian valmisteluun liittyy edelleen avoimia kysymyksiä. 

Tehtyjen lisäselvitysten perusteella pilotti ehdotetaan toteutettavaksi 
kokeiluna pääasiallisesti seuraavalla tavalla:  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala varaa vuoden 2023 koronatoipumi-
seen suunnatuista määrärahoista enintään 50 000 euroa jaettavaksi 
arviolta 500 nuorelle, iältään 19- ja 20-vuotta. Alustavan kaavailun mu-
kaisesti yksittäinen tuki voisi olla 99 euroa ja se osoitettaisiin kulttuuri-
setelin muodossa. Kohdenuoret valittaisiin ja tavoitettaisiin kaupungin 
etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon kautta, jolloin tuki kohdistuu eniten 
tukea tarvitseville nuorille.

Kulttuurisetelin alustan valintaan vaikuttaa mm. se, mikä palveluntarjo-
aja valitaan Helsingin kaupungin työntekijöiden kulttuuri- ja liikuntaedun 
toteuttamiseen.  Perusteet, joilla kulttuurisetelin saajat valitaan, on esi-
tettävä selkeästi, jotta ei rikota yhdenvertaisuussäännöksiä. Näiden pe-
rusteiden selvittäminen on edelleen käynnissä.   
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Helsingin nuorten kulttuurisetelin käyttöä pyritään, mikäli se on tekni-
sesti mahdollista, suuntaamaan läsnätilaisuuksina toteutettaviin kulttuu-
ritapahtumiin ja -tilaisuuksiin, jolloin ne kannustavat nuoria lähtemään 
liikkeelle ja tutustumaan Helsinkiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
Samalla on kuitenkin realistista varautua myös siihen mahdollisuuteen, 
että setelin käyttöä ei voi rajata yksinomaan kulttuuritapahtumiin, vaan 
sitä laajennettaisiin esimerkiksi muihin vapaa-ajan palveluihin. 

Tämän lisäksi on otettava huomioon kulttuurisetelin vaikutus nuorten 
saamiin mahdollisiin tukiin ja verotukseen: Toimeentulotuessa on suo-
jaosa 150 euroa, jonka saa kuukaudessa ansaita ilman, että se vaikut-
taa toimeentulotuen määrään. Täten esimerkiksi 200 euron seteli vaik-
uttaisi 50 euron verran tilanteessa, jossa nuori on toimeentulotuen pii-
rissä ja hänellä ei ole samaan aikaan muita tuloja. Jos kyse on yleise-
stä lahjasta, eikä ansiotyöstä saatavasta palkkiosta, on toimeentulo-
tuessa yksin asuvalle katsottavan vähäisen avustuksen raja 50 euroa 
kuukaudessa. Tämä siis tilanteessa, jossa nuori saisi kaupungilta ilman 
vastapalvelusta rahan arvoisen lahjan. Yli 100 euron arvoinen kulttuuri-
seteli olisi lisäksi veronalaista tuloa.

Vuonna 2021 Helsingissä asui 19-vuotiaita 12 263 ja 20-vuotiaita 13 
266. Nuorten aikuisten määrä Helsingissä on suuri, koska osa ammat-
tikorkeakoulujen ja yliopistojen yms. oppilaitosten opiskelijoista muuttaa 
virallisesti Helsinkiin.  Pakollisen oppivelvollisuuden päätyttyä nuorten 
tavoittaminen on vaikeaa. Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön kautta voi-
daan kuitenkin tavoittaa juuri niitä nuoria, joiden uskotaan hyötyvän 
kulttuuripalvelujen äärelle pääsemisestä eniten ja joilla saattaa olla ta-
loudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia esteitä hakeutua itse kulttuurin pa-
riin.  

Pilotin aikana kerätään käyttäjiltä ja kulttuuripalveluiden tuottajilta ko-
kemuksia mallin käyttämisestä, tuloksista, hyödyistä ja kehittämiskohte-
ista sekä arvioidaan mahdollisen pysyvän toiminnan vaatimia resursse-
ja.

Käsittely

29.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Korvataan lausuntoehdotus seuraavalla (kappaleet 1-
10):

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esi-
tystä siitä, että kaupunki pilotoisi Nuorten kulttuuripassia osana koro-
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napalautumista. Lautakunta toteaa, että ehdotusta ei voida toteuttaa 
nykyisten käyttövarojen puitteissa, eikä ehdotetussa mittakaavassa ja 
asian valmisteluun liittyy edelleen avoimia kysymyksiä.

Lautakunnan tekemien lisäselvitysten perusteella mallin onnistunut pi-
lotointi kevyesti kulttuurisetelillä ilman huolellista valmistelua ei 
myöskään ole kannatettavaa. Pilotoinnin kokonaiskustannukset nousi-
sivat arvioiden mukaan n. 65 000 euroon. Kulttuurisetelin käyttöä ei 
myöskään voitaisi rajata yksinomaan vain kulttuuripalveluihin, joita aloi-
te itsessään koski.

Jotta toimenpiteet kohdistuisivat toivotusti ja toteuttaisivat kaupungin 
tehtävää kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistäjänä, vertailu erilaisista 
sekä tehokkaimmista keinosta kulttuurielämän koronapalautumiseen 
sekä nuorten tukemiseen olisi vaikuttavuuden näkökulmasta tehtävä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa kuitenkin valtuutettu Lindgrenin 
huolen nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä koronapandemian aika-
na ja kannattaa Helsingin kulttuurielämän elpymisen ja nuorten hyvin-
voinnin tukemista.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

15.11.2022 Pöydälle

25.10.2022 Poistettiin

04.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 09 310 70137

ulla.laurio(a)hel.fi
Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi


