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§ 56
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnesta myönteisen erityis-
kohtelun rahoituksen laajentamisen kokeilujen raportoinnista kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 2020 syyskuuhun mennessä

HEL 2020-001164 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa kokeilun väliraportointia 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 2020 syyskuuhun men-
nessä myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Kirjasto- ja nuorisopalve-
luiden erityiskohtelun rahoituksen kokeilu jatkuu vuoden 2020 loppuun 
asti. Kokeilun tulosten varsinainen arviointi tehdään osana kaupunkita-
soista arviointia kokeilun päätyttyä. 

Eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen on asetettu 
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 lisämäärärahalla kokeilun omien palvelujensa vahvista-
miseksi 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.
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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.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet

1 Toivomusponsi 1, 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 
toivomusponnesta liittyen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laa-
jentamisen mukaisten kokeilujen tulosten raportoinnin mahdollisuuksis-
ta kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa vuoden 2020 syyskuuhun 
mennessä. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa multa lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


