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Hankekumppanuus Yhdessä elämisen taitokeskus - kansalaistoi-
mintaa helsinkiläisille -hankkeelle vuosille 2018-2021

HEL 2017-005881 T 00 01 06

Päätös

Va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupun-
ginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -
yksikön hankekumppanuuden yhteistyöstä Helsingin diakonissalaitok-
sen Yhdessä elämisen taitokeskus – kansalaistoimintaa helsinkiläisille 
-hankkeen kanssa vuosille 2018–2021.

Päätöksen perustelut

Hankekumppanuus liittyy Helsingin diakonissalaitoksen hakemukseen 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA). Helsingin 
diakonissalaitos hakee STEA:lta projektirahoitusta vapaaehtoistoimin-
nan keskuksen perustamiseksi Helsinkiin. Hankkeessa on kumppanei-
na myös Helsingin yliopisto, Helsingin seurakuntayhtymä, Suomen Pa-
kolaispu ry, HelsinkiMissio ry, Kansalaisareena ry ja Yhteismaa ry.

Osana johtamisjärjestelmän uudistusta vapaaehtoistyö ja sen koordi-
nointi on nostettu yhdeksi lähivuosien kehittämiskokonaisuudeksi. Kau-
punginkansliassa tehdyn selvityksen perusteella vapaaehtoistyö edel-
lyttää kaikille toimialoille ulottuvaa keskitettyä koordinaatiomallia, brän-
din kirkastusta, viestinnän yhtenäistämistä, tiedon kokoamista yhteen 
internetsivustolle, vapaaehtoisten toiminnanohjausjärjestelmän käyttöö-
nottoa, kaupungin henkilökunnalle järjestettävää osallisuus- ja vapaa-
ehtoistoiminnan valmennusta sekä yhtenäistä perehdys-, sopimus- ja 
palkitsemiskäytänteitä. Yhteistyöhankkeessa Helsingin diakonissalai-
toksen kanssa pystytään edellä mainittujen kokonaisuuksien lisäksi pa-
rantamaan kaupungin keinoja rekrytoida vapaaehtoisia ja tehdä yhteis-
työtä vapaaehtoistyötä tuottavien järjestöjen kanssa.

Kaupungin rahoitusosuus painottuu Helsingin kaupungin oman vapaa-
ehtoistyön koordinoinnin ja ohjaamisen kehittämiseen kaikille toimialoil-
le sekä maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseksi va-
paaehtoistyön keinoin.

Kaupunginkansliassa on koordinoitu syksystä 2015 turvapaikanhakijoi-
hin liittyvää vapaaehtoistyötä ja sitä on edelleen jatkettu vuosille 2016–
2017 saadulla maahanmuuttajien osallisuutta lisäävällä kaupunginhalli-
tuksen kotouttamiseen myönnetyllä määrärahalla. Havaintona on, että 
kaupungilla ja järjestöillä on vähäiset resurssit maahanmuuttajien osal-
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lisuuden toteuttamiseksi vapaaehtoistyössä. Omalla vapaaehtoistyön 
toimijuudella parannetaan maahanmuuttajien työelämävalmiuksia, vah-
vistetaan arkielämän kielitaitoa ja luodaan mahdollisuuksia verkostoihin 
ja yhteisöllisyyttä lisäävään lähialuetoimintaan.

Hankkeen vuosikustannusarvio on 554 452 euroa, josta STEA:lta haet-
tavan vuosiavustuksen osuus on 305 000 euroa ja Helsingin kaupungin 
rahoituksen osuus 214 452 euroa. Hankkeen kustannuksiin haetaan 
keskitettyä hankemäärärahaa, josta päätetään erikseen.
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