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18 §
Asukasyhteistyön projektiavustuksen hyväksyminen Kansallinen 
kaupunkipuisto Helsinki ry:n osallisuusteokselle Narinkkatorilla 
22.5.2017

HEL 2017-005985 T 02 05 01 00

Päätös

Vs. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti hyväksyä Kansallinen kau-
punkipuisto Helsinki ry:n asukasosallisuuden avustusten projektiavus-
tushakemuksen ja myöntää 3000 euroa Kansallisen kaupunkipuiston 
Tulevaisuuden osallisuusteoksen toteuttamiseen 20.5.2015. 

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinki ry haki asukasosallisuuden projek-
tiavustusta 2.5.2017 Kansallisen kaupunkipuistopilotin toteuttamiseksi 
Narinkkatorilla 20.5.2017. Kaupunginhallitus on 27.2.2017 tekemäs-
sään täytäntöönpanopäätöksessä (205 §) kehottanut kaupunkisuunnit-
teluvirastoa, rakennusvirastoa, kaupunginmuseota ja ympäristökeskus-
ta aloittamaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen laati-
misen. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että perustamisselvitystyöstä 
tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutustoi-
mintamallissa.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinki ry rakentaa projektiavustuksen 
tuella Tulevaisuuden osallisuusteoksen Kampin kauppakeskuksen kes-
kusympyrässä 20.5.2017 osana kansallisen kaupunkipuiston perusta-
misselvityksen osallisuuspilottia. Anotut projektirahakustannukset yh-
teensä 3 000 € jakautuvat katutaiteilijan palkkion, kuvausten, tapahtu-
man materiaalien ja kansallinen kaupunkipuisto esitteiden kesken. Kau-
punginosa-aktiivit ja vapaaehtoiset luovat ja vetävät itse tapahtuman, 
jossa kaupunkilaiset ja vieraat osallistetaan valitsemaan Helsinki-kartal-
ta omat suosikkikohteensa. Projektisuunnitelma ja budjetti ovat päätök-
sen liitteenä.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 6.2.2017, että 1.1.2017 lukien kau-
punginkanslian tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päättää asukasosalli-
suuden projektiavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enin-
tään 3 000 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus totesi: ”Projektiavustukset 
ovat luonteeltaan erilaisia kuin vakiintuneempaan toimintaa tarkoitetut 
muut avustuslajit. Niiden myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyr-
kiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen sekä mahdollistaa mata-
lan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.”

Asukasosallisuuden avustusten pääkriteereinä ovat ”Asukasosallisuu-
den avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen 
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ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja 
pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri 
väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Avustettavan toiminnan tavoit-
teena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, 
yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen.”

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinki ry:n projektihakemus täyttää nämä 
kriteerit. Samalla se mahdollistaa ”matalan kynnyksen reagoinnin kau-
punkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin”.

Lisätiedot
Ari Tammi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25090

ari.tammi(a)hel.fi

Liitteet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 18 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Tapio Kari
vs. tietotekniikka- ja viestintä-
johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 19.05.2017.


