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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Tuomas Rantasen ja 21 muun valtuutetun asukastalojen kehittämistä 
koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että kaupunki laatii sekä kaupungin omia että 
järjestöjen asukastaloja koskevan kehitysohjelman, jossa selvitetään, 
miten niiden toimintaa voitaisiin vahvistaa yhdistämällä erilaisia kau-
pungin omia ja järjestöjen tuottamia toimintoja ja jopa yksityisten taho-
jen tuottamia palveluita. Samalla siinä arvioitaisiin, miten asukastalot 
ovat saavutettavissa eri kaupunginosissa ja onko tässä korjattavia auk-
koja.

Aloitteessa on kuvattu kaupungin asukastalojen rinnalla toimivia noin 
50:tä asukastilaa ja Herttoniemenrannassa sijaitsevaa tilaa, Asukastalo 
Ankkuria, sekä Pitäjänmäellä sijaitsevaa mahdollista asukastilaa Kak-
soisvahtitupa-rakennusta, pilotteina asukastilojen kehittämiselle. Kuten 
aloitteessa todetaan, asukastiloissa toiminnasta vastaavat pääosin 
asukasjärjestöt, jotka saavat yleensä toimintaansa tukea asukasosalli-
suuteen tarkoitetuista määrärahoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa tunnistetaan hy-
vin nykyisten asukastilojen mahdollisuudet ja haavoittuvuudet: järjestö-
avustusten suuntaaminen oikeille toimijoille ja tahoille, erilaisten toimi-
joiden ylläpitämien asukastilojen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja 
tasapuolisen asuinalueiden alueellinen kehittäminen kuntalaisten osal-
lisuuden lisäämisen näkökulmasta. On tärkeää, että asukastalot ja -tilat 
Helsingissä suunnitellaan pitkällä aikajänteellä. Sosiaali- ja terveystoi-
miala vastaa vielä tällä hetkellä kaupunkivetoisista asukastaloista. 
Muista asukastiloista vastaavat järjestöt ja vapaaehtoiset.

Asukastalojen toiminta painottuu kaupungin ja varsinkin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kannalta terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. 
Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä tämä toiminta kuuluu julki-
sen vallan osalta ensisijaisesti kunnille. Helsingissä on luontevaa, että 
asukastalot kuuluvat kunnan varsinaiseen toimintaan eikä hyvinvointia-
lueita vastaavaan toimintaan. Lautakunta esittää, että asukastalotoi-
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minta selvitetään kokonaisuudessaan tästä lähtökohdasta ottaen huo-
mioon kaupungin toimialojen tehtävät terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisessä sekä käyttäjien asema ja tarpeet.

Asukastilat Helsingin kaupungissa

Helsingissä on noin 50 järjestövetoista asukastilaa sekä niin sanottua 
kylmätilaa, joissa toiminta toteutetaan ilman työsuhteessa olevaa koor-
dinoivaa henkilökuntaa. Järjestövetoisissa asukastiloissa kerätään 
usein osallistumismaksuja ja materiaalikuluja toiminnan kattamiseksi. 
Niin sanotuilla kylmäasemilla toiminnan järjestäminen perustuu kunta-
laisten ja alueen asukkaiden omaehtoiseen toimintaan. Kaupungin 
osuus toiminnan tukemiseen on lähinnä tilojen tarjoaminen ja/tai järjes-
töavustusten myöntäminen tilakustannuksiin, toimintaan ja tapahtumien 
järjestämiseen.

Järjestöjen toiminta tiloissa perustuu lähes poikkeuksetta vapaaehtois-
työhön. Vapaaehtoistyö täydentää parhaimmillaan palveluja, joihin 
kaupungin henkilöstöresurssit eivät riitä. Vapaaehtoistyön koordinoin-
nin haasteina ovat erilaisten toimijoiden ja erilaisista lähtökohdista toi-
mivien järjestöjen, yhdistysten ja ryhmittymien systemaattinen ja pitkä-
jänteinen kehittäminen, koska erilaisia järjestötoimijoita on paljon. Li-
säksi jatkuva uusien vapaaehtoisten toimijoiden saaminen, vapaaeh-
toisten motivointi ja toimintaan sitouttaminen tuovat omat haasteensa 
kehittämiselle ja koordinoinnille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa ehdotettu kau-
punkitasoinen uusi koordinointi ja synergiset toimintamallit asukastilo-
jen tilankäytön tehostamiseksi voisivat edistää asukastilojen käytön jat-
kuvuutta, laajentaa osallisuusverkostoja ja tuoda mahdollisia uusia toi-
mijoita mukaan aktiiviseen asukastalotoimintaan, esimerkiksi kahvila-
toimintaan.

Asukastalot sosiaali- ja terveystoimialalla

Sosiaali- ja terveystoimiala vastaa yhdeksän asukastalon toiminnasta. 
Asukastalot sijaitsevat Etelä-, Pohjois- ja Itä-Helsingissä. Länsi-
Helsingin asukastalolle ollaan etsimässä soveltuvia, saavutettavia ja 
esteettömiä tiloja yhdessä yhdyskuntatyön ja sosiaali- ja terveystoimia-
lan tilapalvelujen sekä kaupunkiympäristön tilat-yksikön toimesta.

Sosiaali- ja terveystoimialan omissa asukastaloissa on palkattuna yksi 
vakituinen työntekijä, koordinaattori, ohjaamassa toimintaa ja opasta-
massa asukastalojen kävijöitä. Pääosin toiminta perustuu tämän lisäksi 
työllistettyjen, oppisopimuskoulutuksessa olevien sekä vapaaehtoisten 
työpanokseen vakituisen henkilökunnan ohjaamana (noin 5–12 henki-
löä kerrallaan). Koska kussakin talossa on vain yksi vakituinen työnteki-
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jä kulloinkin tarjolla olevien työllistettävien määrä vaihdellessa, on talo-
jen toiminta haavoittuvaista. Asukastalot toimivat talopareina niin, että 
sijaistuksia ja resursseja voidaan jakaa isoilta taloilta pienemmille asu-
kastaloille toiminnan turvaamiseksi aina kun mahdollista. Toimitilakus-
tannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan kustannuksista. Yl-
läpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan isännöinti.

Asukastalojen toiminnan tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten osalli-
suutta ja hyvinvointia. Strategisina tavoitteina on muun muassa tavoit-
taa eri-ikäisiä ja -taustaisia kävijäryhmiä, vahvistaa julkisen ja kolman-
nen sektorin yhteistyötä ja tukea haavoittuvassa asemassa olevia hen-
kilöitä (muun muassa kasvomaskien jako kuntalaisille, digituki ja hävik-
kiruoan jakaminen tai hävikkiruokailun järjestäminen) sekä mahdollis-
taa helsinkiläisten osallistumismahdollisuuksia ja -muotoja. Asukastalot 
toimivat kaupunkilaisten yhteisinä olohuoneina sekä tapahtuma- ja har-
rastuspaikkoina. Asukastaloihin jalkautuu työntekijöitä ja asiantuntijoita 
eri palveluista, kuten yhdyskuntatyöstä ja aikuissosiaalityöstä sekä seu-
rakunnista. Asukastalotoiminnan nähdään vahvistavan hyvinvointia vä-
hentämällä yksinäisyyttä, tuomalla rytmiä ja mielekästä tekemistä ar-
keen sekä avaamalla mahdollisuuksia toimia oman asuinalueensa ja 
luonnon hyväksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan ylläpitämät asukastalot toimivat matalan 
kynnyksen periaatteella ja aktivoivat eri asuinalueiden asukkaita osal-
listumaan yhteiseen päivä- ja retkitoimintaan. Toimintaa toteutetaan yh-
teistyössä asukkaiden, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa 
turvallisen tilan periaatteiden mukaisesti. Tilat ovat päihteettömiä ja sa-
vuttomia. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä 
pääsääntöisesti maksutonta.

Iltaisin ja viikonloppuisin asukastalojen tilat ovat vuokrakäytössä yleis-
hyödyllisille toimijoille esim. kuorotoiminnat, liikuntaryhmät, harraste-
kerhot ja vertaistukiryhmät. Myös kuntalaisilla on mahdollisuus vuokra-
ta edulliseen hintaan asukastalojen tiloja esimerkiksi omiin juhliinsa.

Tavoitteena tulevaisuudessa on lisätä järjestöyhteistyötä, jotta voidaan 
laajentaa asukastalojen aukioloaikoja sekä vastata nykyistä paremmin 
alueellisiin tarpeisiin. Alustavasti on jo löytynyt kaksi järjestötoimijaa, 
jotka voisivat tuottaa kahvilatoimintaa ja avointa olohuonetta lauantai-
sin. Lisäksi kahdessa asukastalossa tullaan kokeilemaa ilta-aukioloa 
syksyllä.

Yhdeksän talon kokemusten perusteella on havaittu, että järjestöjen 
mahdollisuus sitoutua asukastalojen toimintaan vaihtelee erityisesti sen 
perusteella, onko heidän toiminnassaan palkattua vakituista ammattilis-
ta henkilökuntaa vai ainoastaan vapaaehtoisia. Järjestöavustuksella 
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voitaisiin edistää nykyistä vahvemmin järjestöjen halukkuutta tehdä yh-
teistyötä myös kaupunkivetoisten asukastalojen kanssa.

Asukastalotoiminnassa tarvitaan terveet ja toimivat tilat. Asukastaloille 
tullevat eri-ikäiset kuntalaiset viihtymään ja viettämään säännöllisesti 
aikaa päivittäin. Toiminta asettaa tiloille erityisvaatimuksia esimerkiksi 
keittiö- ja olohuonetoiminnan sekä yksilöllisen digiohjauksen mahdollis-
tamiseksi. Henkilökunnalle tulee voida osoittaa toimivat taustatilat. Tilo-
jen tulee olla esteettömät, alueellisesti saavutettavat sekä riittävän suu-
ret erilaisten toiminnallisten ryhmien toteuttamiseksi. Lisäksi tiloissa tu-
lee olla hyvät ja varmat tietoliikenneyhteydet. 

Hyvinvointialueratkaisun ollessa ajankohtainen on käyty alustavia neu-
votteluja kaupunkivetoisen asukastalotoiminnan asemoitumisesta joko 
edelleen sosiaali- ja terveystoimialalle, kuten nykyisin, tai kaupungin 
toiselle toimialalle, kuten kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin. Kulttuuri- 
ja vapaa-ajan palvelut ovat tottuneet järjestämään samankaltaista osal-
listavaa ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Tällä hetkellä sosiaali- ja 
terveystoimiala ei suunnittele uusien alueellisen asukastalojen perus-
tamista sen jälkeen kun Länsi-Helsingin asukastalolle on löytynyt sovel-
tuvat tilat.

Yksi haaste asukastalotyön kehittämisessä sosiaali- ja terveystoimessa 
on muiden palvelujen lakisääteisyys suhteessa asukastalotoiminnan 
erilaiseen luonteeseen asukkaita osallistavana. Asukastaloilla on voitu 
koronatilanteessa toteuttaa haavoittuvien ryhmien palveluja, kuten kas-
vomaski- ja ruokajakoa, sekä ajanvarauksellista digineuvontaa asioiden 
hoitamiseen ja digitaalisten palvelujen hyödyntämiseen.

Aloitteessa ehdotettiin kaupunkitasoista kehittämisohjelmaa, jossa vah-
vistetaan eri toimijoita asukastiloissa ja asukastaloissa sekä varmiste-
taan asukastilojen ja -talojen hyvä kattavuus ja saatavuus asukkaille. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että on tärkeä erottaa sosiaali- ja 
terveystoimen asukastalojen operatiivinen johtaminen esitetystä kau-
punkitasoisesta koordinaatiosta. Jos kehittämisohjelman laatimiseen 
päädyttäisiin, sen koordinointivastuun pitää kuitenkin olla kaupunkita-
soisena - vaikkakin toimialojen yhteiskehittämisenä - jotta sillä saatai-
siin lisäarvoa erilaisille asukastoiminnoille vahvemman toimintaverkos-
ton avulla kuntalaisten hyödyksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asukastalotoiminnassa vahvistetaan ja mahdollistetaan eri-ikäisen ja -
taustaisten kaupunkilaisten osallisuutta ja hyvinvointia sekä maksutto-
mia osallistumismahdollisuuksia. Toiminta perustuu kumppanuuteen 
vapaaehtoisten, julkisten, järjestö- ja yksityisten toimijoiden kanssa. Li-
säksi tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, esimerkkeinä 
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digituki, hävikkiruoka ja korona-aikainen kasvomaskien jako. Asukasta-
lotoiminnalla on työllistävä vaikutus.”

Käsittely

31.08.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausuntoon uusi kappale ennen otsikkoa 
"Asukastilat Helsingin kaupungissa": Lautakunta toteaa, että kaupunki-
vetoisten asukastalojen siirtämistä pois sosiaali- ja terveystoimialan 
alaisuudesta on hyvä selvittää ennen hyvinvointialueiden perustamista. 
Lautakunta suosittelee, että asukastalojen asemaa ja eri toimijoiden vä-
listä yhteistyötä pohtimaan perustetaan työryhmä kaupunginkanslian 
alaisuuteen. Työryhmässä tulisi olla kaupungin eri hallinnonalojen (eri-
tyisesti Sote ja Kuva) sekä järjestöjen ja mahdollisten yksityisten taho-
jen edustus. Työryhmän tulee luoda keinoja vahvistaa kaupungin 
omien ja järjestöjen ylläpitämien asukastalojen välistä koordinaatiota. 
Lautakunta pitää myös tärkeänä, että hyvinvointialueiden muodostami-
sen jälkeenkin asukastaloissa toteutetaan monipuolisesti matalan kyn-
nyksen sosiaali- ja terveyspalveluita, kuten etsivää sosiaalityötä.

Kannattaja: jäsen Minna Lindgren

Vastaehdotus 2:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään lausuntoon uusi kappale ennen otsikkoa 
"Asukastilat Helsingin kaupungissa": Asukastalojen toiminta painottuu 
kaupungin ja varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta terveyttä 
ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Hyvinvointialueiden toiminnan 
käynnistyttyä tämä toiminta kuuluu julkisen vallan osalta ensisijaisesti 
kunnille. Helsingissä on luontevaa, että asukastalot kuuluvat kunnan 
varsinaiseen toimintaan eikä hyvinvointialueita vastaavaan toimintaan. 
Lautakunta esittää, että asukastalotoiminta selvitetään kokonaisuudes-
saan tästä lähtökohdasta ottaen huomioon kaupungin toimialojen teh-
tävät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä käyttäjien asema ja 
tarpeet.

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

Jäsen Kati Juvan vastaehdotus ja jäsen Pentti Arajärven vastaehdotus 
olivat toisilleen vastakkaiset. Niiden osalta äänestettiin ensin siitä, 
kummasta äänestetään esittelijän ehdotusta vastaan. 
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 4
Samuel Adouchief, Kati Juva, Minna Lindgren, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 9
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija 
Muurinen, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Sinikka Vep-
sä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Pentti Arajärven vastaehdotus voitti jäsen Kati Juvan vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 4, joten siitä äänestettiin seuraavaksi esittelijän ehdo-
tusta vastaan.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 6
Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Mikko 
Paunio, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 7
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Pentti Arajärven vastaeh-
dotuksen äänin 7 - 6. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

17.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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