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§ 13
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle
yhden miljoonan euron lisämäärärahan kohdistamiseksi kaupunkistrategian mukaisiin keskeisiin kohteisiin
HEL 2018-000816 T 02 02 00

Esitys
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
vuonna 2017 kaupunginhallituksen käyttämättä jääneistä käyttövaroista
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitettu 1 000 000 euron lisämääräraha kohdistetaan seuraaviin kaupunkistrategiassa mainittuihin keskeisiin hankkeisiin:
Yhteishanke Malminkartanoon Me-säätiön kanssa, 300 000 euroa
Kannelmäen ja Malminkartanon alueella toteutetaan kaupungin ja Mesäätiön yhteistyönä alueellinen kehittämishanke. Hanke keskittyy lasten
ja nuorten harrastuksiin, koulunkäynnin tukemiseen ja matalan kynnyksen terveyspalveluihin, painottaen mielenterveyspalveluja. Verkostomaisella työotteella huomioidaan alueen perheet ja kaikki ikäkaudet.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
 perustetaan monitoimihalli liikkumiseen, kulttuuriin ja nuorisotyöhön
 kehitetään uusi toimintamalli vahvistamaan hyvinvointia alueen kouluissa ja palveluissa
 arvioidaan palveluiden kehittämisen vaikutuksia lasten ja nuorten
hyvinvointiin
 hankkeen toimintaa suunnataan vaikuttavuuden arvioinnin perusteella.
Ikäihmisten kulttuuripalvelut, 200 000 euroa
Noin puolet tästä rahoituksesta kohdennetaan kulttuuripalvelukokonaisuuden toimijoille suoraan ikäihmisille tuotettaviin palveluihin: Yleiset
kulttuuripalvelut, kirjasto (sis. Maunulatalo), museot ja orkesteri. Lisäksi
ostetaan 3–6 hankkeeseen ulkopuolisia palveluita.
Toinen puoli rahoituksesta kohdistuu ikääntyneiden kulttuuridigipalveluiden kehittämiseen, palveluiden viestinnän parantamiseen sekä tutkimustoimintaan
Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy, 100 000 euroa
Kaupunginkirjasto käynnistää projektin kirjastoissa tapahtuvan digitaalisten palvelujen neuvonnan lisäämiseksi. Projektiin palkataan kaksi
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projektityöntekijää. Projektissa selvitetään yhteistyömahdollisuudet
kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön kanssa ja kokeillaan
uudenlaisia neuvontapalveluja kumppaneiden kanssa
FunAction-laajennus, 100 000 euroa
Lisämäärärahalla laajennetaan FunAction-toimintamalli koko Helsingin
kaupungin alueelle. Toimintamallin laajentamisessa huomioidaan myös
Boosti-toimintamallin hyvien käytäntöjen hyödyntäminen.
Liikkumisohjelman alueellinen viestintä, 100 000 euroa
Liikkumisohjelman uudet kohderyhmät voidaan tavoittaa yhteistyössä
yhdistysten kanssa erityisin kohdennetuin palveluin ja yhdistyksille uusin toimintamallein. Avustuksia kohdennetaan erityisesti tällaisten yhteistyömallien käynnistämiseen ja mahdollistamiseen. Hanke tarvitsee
ammattitaitoisesti tehtyä markkinointiviestintää (kuten ulkopuolisen
mainostoimiston), jotta se tavoittaisi hankkeelle määritellyt kohderyhmät sekä monikanavaista mainontaa.
Pulssi-toiminnan jatko, 200 000 euroa
Nuorisopalvelukokonaisuus kehittää ja kokeilee yhdessä kumppanien
kanssa malleja, joissa nuoret voivat löytää itselleen mieluisia ja sopivia
harrastuksia. Pulssi-toimintaa laajennetaan koko kaupungin alueelle.
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Esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käytettävissä olevan 5 milj. euron määrärahan käyttökohteista

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Esittelijän perustelut
Vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä poliittisten ryhmien neuvottelutulokseen (29.10.2017) sisältyi seuraava kirjaus:
”Vuonna 2017 käyttämättä jääneet Khn käyttövarat (5 milj. euroa) kohdistetaan kaupunkistrategiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Jaetaan toimialojen esitysten pohjalta (sote n. 2m€, kasko n.
2m€ ja kuva n. 1m€).”
Ko. toimialalautakuntia on pyydetty tekemään esitykset 13.2.2018 mennessä määrärahan käyttökohteista neuvottelutuloksen kirjauksen mukaisesti kaupunkistrategiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuorten
syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen, ja ottaen huomioon kirjauksessa todetut euromäärät toimialoittain.
Lautakuntien esitysten pohjalta valmistellaan kaupunginhallituksen
päätettäväksi esitys määrärahan kohdentamisesta toimialoille.
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