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10 §
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n asukasosallisuuden piena-
vustushakemus

HEL 2019-000489 T 02 05 01 00

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää Helsingin kaupunginosayhdistykset 
ry:lle asukasosallisuuden pienavustusta 3 000 euroa asukastalo ja -tila 
selvityksen raportin laatimiseen ja Helsingin asukastalo ja -tilatoimijoille 
suunnatun osallistavan verkostotilaisuuden järjestämiseen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (§ 460), että kaupungin-
kanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten 
myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavus-
tuksen myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon 
nopeuteen ja ketteryyteen, sekä mahdollistaa matalan kynnyksen rea-
gointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.

Pienavustusta voidaan myöntää asukasosallisuuden kriteerit täyttäviin 
ja yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaisiin alkaviin hankkeisiin ja toi-
mintaan tai kertaluonteisiin lyhyen aikavälin projekteihin. Asukasosalli-
suuden yleisavustuksia kohdennetaan muiden kuin kaupungin ylläpitä-
mien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Asukaso-
sallisuuden toiminta-avustuksia kohdennetaan alueellisten yhteistyö- ja 
vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja 
osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen 
sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetel-
mien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun. 

Lisäksi asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan avustettavan 
toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutus-
mahdollisuuksien, yhteisöllisyyden sekä alueen viihtyisyyden paranta-
minen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin 
välistä yhteistyötä, asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksen-
tekoon sekä tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lä-
hiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyisyyden parantamiseksi. 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry on hakenut 3 000 euroa asukas-
talo ja -tila selvityksen raportin laatimiseen ja Helsingin asukastilatoimi-
joille suunnatun osallistavan verkostotilaisuuden järjestämiseen. Yhdis-
tys laati vuonna 2018 selvityksen asukastalojen ja -tilojen määrästä, 
kävijäkunnasta ja tilojen käytöstä. Selvityksen laatimista varten yhdis-
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tykselle myönnettiin 5.4.2018 asukasosallisuuden pienavustusta 3 000 
euroa. Keväällä 2019 järjestettävässä työpajamuotoisessa tilaisuudes-
sa julkistetaan asukastilaselvityksen raportti. Pienavustusta haetaan 
selvitysraportin koostajan palkkioon ja verkostotilaisuuden tila- ja tarjoi-
lukuluihin.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n pienavustushakemus kohden-
tuu alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden kehittämiseen ja 
niiden koordinoinnin parantamiseen. Asukastaloselvityksestä laadittava 
ja julkisesti jaettava raportti tukee alueellista viestintää ja asukastalojen 
toimintaa. Pienavustushakemus täyttää asukasosallisuusavustuksen 
avustuskriteerit.

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi
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