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§ 57
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnesta selvittää yhteistyötä 
eri tahojen kanssa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajen-
tamisen yhteydessä

HEL 2020-001165 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää toivomuspontta kannatettava-
na. Vuoden 2020 sitovana tavoitteena (Me ja muut -hanke) kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala kartoittaa toimialansa palveluiden toimijakenttää 
luoden toimintaperiaatteet ja mallin yhteistyölle toimialan palveluiden 
ekosysteemin kanssa. Me ja muut -hankkeen osana selvitetään toimia-
lan palveluiden ohjauskeinot suunnata tarvittaessa palveluiden toimija-
kentän toimintaa myönteisen erilliskohtelun mallin mukaisesti.

Eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen asetetaan 
kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi Helsingin kaupunkistrate-
giassa 2017–2021. Kaupunkistrategiassa todetaan, että ”hyvinvointie-
roja ja eriytymiskehitystä sekä niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteute-
taan ja seurataan kaupunkitasoisena kokonaisuutena.”

Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittivat 
vuonna 2020 lisämäärärahojen avulla kokeiluja omien palvelujensa 
vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla. 

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa kohdennettiin kirjastolle myön-
teisen erityiskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämää-
rärahalla varmistetaan kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen 
resurssit. Maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuk-
sen edellytyksiä.

Nuorisopalveluille talousarvioehdotuksessa osoitettiin lisärahoitusta nii-
den alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. Li-
säksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja toi-
mintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia. Malli on 
kehitetty yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -
yksikön kanssa. Mallissa kaupungin alueita tarkastellaan neljää muuttu-
jaa hyödyntäen. Muuttujat ovat ulkomaalaistaustaisuus, pienituloisuus, 
yksinhuoltajuus ja vanhempien pääasiallinen toiminta. Lisäksi vuoden 
2020 aikana nuorisopalvelut vakiinnuttavat kulttuurisen nuorisotyön 
toimintojen alueellistamisen myönteisen erityiskohtelun mallin mukaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 2 (3)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/8
31.03.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00250 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yksi Helsingin hyvinvointisuun-
nitelman 2019–2021 painopisteistä. Kaupunkistrategiakaudella 2017–
2021 toteutettavassa Mukana-ohjelmassa kaupungin toimialat kump-
paneineen etsivät ratkaisuja nuorten syrjäytymishaasteeseen. Hank-
keessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia innovaatioita 
syrjäytymisen juurisyihin pureutuen ja erityisesti asuinalueilla, joilla on 
tarvetta erityiskohtelulle ja tuelle. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkkosuunnittelulla tuetaan kaupun-
kiyhteistä eriarvoisuutta vähentävää työtä. Palveluverkon suunnittelus-
sa ja sitä ohjaavassa tarveharkinnassa tunnistetaan eriarvoisuuteen liit-
tyviä ilmiöitä, kuten alueiden välisiä sosioekonomisia ja väestöraken-
teellisia eroja sekä erilaisia osallistumisen esteitä. Yhtenä tavoitteena 
on suunnata suunnittelussa resursseja niille alueille ja sellaisiin toi-
menpiteisiin, joilla voidaan tehokkaasti ja vaikuttavasti vähentää kau-
punkilaisten välistä eriarvoisuutta.  Kaupungin tehtävä on huolehtia sii-
tä, että myös heikommassa asemassa olevat pääsevät osallistumaan. 
(Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta 14.1.2020, § 3)

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville, toivomusponsi 2, Kvsto 29.1.2020 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 3.4.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran toi-
vomusponnesta myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen 
yhteydessä mahdollisuuksista selvittää yhteistyö kaupungin oman pal-
velutuotannon lisäksi myös alueen muiden toimijoiden ja yhteisöjen 
kanssa. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.
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Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.
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