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§ 460
Päätösvallan siirtäminen asukasosallisuuden pienavustuksissa

HEL 2018-006720 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että 1.6.2018 lukien kaupunginkanslian vies-
tintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämises-
tä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti asukasosallisuuden projektiavustusten (nimi 
muutettu pienavustuksiksi, kaupunginhallitus 8.1.2018 §13 ) delegointi-
käytännöstä periaatteellisella tasolla 28.9.2015 §33 hyväksyessään 
asukasosallisuuden kriteerit ja avustuslajit. Päätöksen perusteluissa to-
detaan, että avustusten myöntäminen voitaisiin osoittaa asukasosalli-
suuden avustuskokonaisuuden valmistelusta vastaavalle osallisuus ja 
neuvonta -yksikölle avustuslajin määrärahojen vahvistamisen jälkeen.  

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuslajit vuodelle 2018 
ovat: 

 Yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen yllä-
pitämiseen ja toiminnan koordinointiin

 Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja me-
netelmien kehittämiseen

 Pienavustus edellisten avustuslajien mukaisten uusien, alkavien tai 
kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen

Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosit-
tain kaupunginhallituksen päätettäväksi. Asukasosallisuuden avustuk-
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siin vuodelle 2018 osoitetusta 750 000 euron määrärahasta pääosa 
kohdentuu yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaiseen toimintaan.  Asu-
kasosallisuuden avustusmäärärahasta kohdennetaan vuonna 2018 pie-
navustuksiin 98 470 euroa.

Pienavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-avus-
tuslajit. Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset kohdistuvat 
laajempiin ja vakiintuneempiin toimintakokonaisuuksiin ja niissä on kiin-
teä rajoitettu hakuaika. Pienavustusten myöntämisessä on tarkoituk-
senmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen sekä 
mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouse-
viin tarpeisiin. Pienavustuksilla ei ole kiinteää hakuaikaa, joka mahdol-
listaa vuoden kuluessa nopean ja ketterän reagoinnin kaupunkiyhtei-
söstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustusten hakijoina voivat olla myös 
rekisteröitymättömät toimijat ja ryhmät.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu -liikelaitos
Kaupunginkanslia


