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21 §
Asukasosallisuuden pienavustushakemus kaupunkisuunnittelua 
käsittelevästä podcast-kuunnelmasarjasta

HEL 2019-000489 T 02 05 01 00

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää ********** ja työryhmälle asukasosalli-
suuden pienavustusta 3 000 euroa kaupunkisuunnittelua käsittelevän 
podcast-kuunnelmasarjan laatimiseen.

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 ylläpi-
tämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Asuka-
sosallisuuden toiminta-avustuksia kohdennetaan alueellisten yhteistyö- 
ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti 
ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantami-
seen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien mene-
telmien 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. 

********** on työryhmineen hakenut pienavustusta 3 000 euroa kaupun-
kisuunnittelua käsittelevän podcast-kuunnelmasarjan laatimiseen. 
Podcast-kuunnelmissa on tarkoitus tuoda esiin kaupunkisuunnittelupro-
jekteja ja niihin liittyviä suunnittelukysymyksiä uudella innovatiivisella 
tavalla ja matalalla kynnyksellä. Podcastissa käsitellään kaupunkisuun-
nittelua asukkaita lähelle menevistä näkökulmista. Sarja toteutetaan 
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neliosaisena pilottina, ja se keskittyy erityisesti Puhoksen alueeseen. 
Sarjaa varten kerätään tietoa työpajoissa kansalaisten, yksityisen sek-
torin sekä virkamiesten näkökulmasta siitä, mitä Puhos on, ja mitä se 
voisi olla tulevaisuudessa. Tarkoituksena on tutkia mitä eri toimijat toi-
vovat ja mahdollisia ratkaisuja alueen kehittämiseen. Pienavustusta 
haetaan palkkakuluihin.

Hakijan pienavustushakemus kohdentuu asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen ja kaupunkisuunnittelua 
koskevan tietämyksen parantamiseen. Hakemus täyttää asukasosalli-
suuden avustuskriteerit.

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

anu.markkola(a)hel.fi
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