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Talousarvioaloite Helsingin kaupungin asukastalojen yleisavustuksen nosta-
miseksi

Talousarvioaloite Helsingin  kaupungin asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin koh-
dennetun yleisavustuksen  nostamisesta 

Asukastalojen toiminta on alueellisesti erittäin tärkeää  asukkaiden osallisuuden ja työelämäosallisuu-
den lisäämisessä sekä  syrjäytymisen ehkäisemisessä. Asukastalot mahdollistavat keskenään erilais-
ten ihmisten kohtaamisen, mahdollisuuden tarjota matalankynnyksen palveluneuvontaa  sekä tarjoa-
vat tilan monipuolisten osallistumismahdollisuuksineen ja tilaisuuksien järjestämiseen.  Yksi tärkeä toi-
mintamuoto niissä on työtoiminnan järjestäminen työelämäosallisuuden edistämiseksi.  Asukastalojen 
tavoitteena on myös ennaltaehkäisevä, kansalaistoiminnan vahvistaminen  kaikkien asukas- ja vapai-
den toimintaryhmien osalta. Asukastalot tarjoavat tilat myös  kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon 
työntekijöiden jalkautuvalle työlle. Asukastalojen kautta tehtävä sosiaalinen työ on ennaltaehkäisevää, 
ihmisten arkielämää tukevaa ja vahvistavaa työtä, joka tapahtuu lähellä ihmisiä asukaslähtöisesti. 
Helsinkiläisten osallisuuden lisäämiseen ja vahvistamiseen tarvitaan lisää tiloja eri puolille kaupunkia.

Kaupunginhallitus myönsi 10.12.2018 asukasosallisuuden yleisavustusta 18 asukastalolle vuokra-, yl-
läpito tai vastaaviin kustannuksiin ja 16 asukastalolle työntekijän palkkakustannuksiin. Tuolloin asuka-
sosallisuuden avustusten kokonaismäärä oli 766 000 euroa. Asukastalojen kävijämäärät ovat kasva-
neet koko ajan. Avustusta saaneiden asukastalojen kävijämäärät vaihtelevat sadasta kävijästä yli kol-
meen tuhanteen kävijään per kuukausi.  Asukastalot mahdollistavat  lukuisia palkkatuki- ja työkokeilu-
paikkoja sekä kuntouttavaa työtoimintaa  Uusia asukastalohankkeita on suunnitteilla  esimerkiksi Ta-
puliin ja Puistolan alueelle. Näillä alueilla on monenlaisia haasteita ja yhteisöllistä asukastalotoimintaa 
tarvitaan kipeästi. 
Helsingin kaupungin toimialojen käyttösuunnitelmissa korostetaan osallisuustavoitteen edistämistä ja 
yleisavustuksesta pitää riittää varoja ei puolilla Helsinkiä sijaitsevien asukastalojen toiminnan tukemi-
seen ja myös uusien kuten myös Tapulin  ja Puistolan asukastalotoiminta hankkeiden  aloittamiseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin koh-
dennetun yleisavustuksen nostamista 750. 000 eurosta 500.000 eurolla 1 250.000 euroon.
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