
2019

Asukastalotyö

Idän aikuissosiaalityö 

Sosiaali- ja terveystoimiala Vaula Walo



Sosiaali- ja terveystoimialan 

organisaatio

Sosiaali- ja terveystoimialan

palvelukokonaisuudet 

Perhe- ja 

sosiaalipalvelut

Terveys- ja 

päihdepalvelut
Sairaala-, kuntoutus-

ja hoivapalvelut

• Lapsiperheiden 

hyvinvointi ja terveys

• Lastensuojelu

• Nuorten palvelut ja 

aikuissosiaalityö

• Vammaistyö

• Selvitys, arviointi ja 

sijoitus

• Etelän palvelualue

• Idän palvelualue

• Lännen palvelualue

• Pohjoisen palvelualue

• Kaupungin sairaala

• Kuntoutuksen 

osaamiskeskus

• Terveysasemat ja 

sisätautipoliklinikka

• Päivystys

• Psykiatria- ja 

päihdepalvelut

• Suun terveydenhoito
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Asukastalotyö ja Kampin kappeli

Yhteensä 9 asukastaloa

Pohjoisessa

Saunabaari 

Oulunkylän Seurahuone

Malmin toimintakeskus

Pihlajamäen lähiöasema

Etelässä

Kumppanuustalo Hanna

Punavuoren asukastalo Betania 

Idässä

Mylläri 

Kontulan lähiöasema 

Vuosaaren lähiöasema

Kampin kappelin 

sosiaaliohjaus, 

4 sosiaaliohjaajaa

Ts. Johtava 

sosiaaliohjaaja

Vaula Walo
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Helsingin 

kaupungin 

työnantajan edut

KOULUTUS

Kuva Mia Waire

• Matalan kynnyksen toimintaa, joka yhdistää erilaisia ihmisiä. 

• Tarkoituksena lisätä hyvinvointia ja osallisuutta, ehkäistä 

yksinäisyyttä.

• Stadin asukastalot ovat kaikille avoimia kohtaamis- ja 

tapahtumapaikkoja, joissa voi viettää aikaa ja tavata muita ihmisiä.

• Toiminta on maksutonta.

• Asukastalojen toiminta suunnitellaan asukkaiden ja asuinalueen 

tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

”Meil on ollu täys vapaus järjestää sellanen toiminta mitä me halutaan 

ja se on ollu oikeen tarkotuksenmukaista ja niitä mahdollisuuksia on 

ollu niin paljon.”

Stadin asukastalojen 

periaatteita



• Keskeisiä asioita, jotka vaikuttivat kävijöiden hyvinvointiin, toimijuuteen 

ja osallisuuteen, olivat asukastalon mahdollistamat sosiaaliset suhteet 

ja yhteys muihin, kuntouttava toiminta joka toi sisältöä kävijöiden 

arkeen, sekä vapaus määritellä toiminnan sisältö sekä osallistumisaste. 

Osa haastateltavista koki asukastalotoiminnan merkittävästi 

vaikuttavan tai vaikuttaneen omaan kuntoutumisprosessiinsa sekä 

yksinäisyyden kokemusten lievenemiseen. (Korkala ja Hannula, 2019.)

”Voi käydä olemas ihmisten kanssa, mut silti saa olla yksin. On ollu pari sellasta

vaihetta ittellä, et sillon tää on ollu ihan täydellinen. Voi sanoa moi ovelta ja ottaa 

kahvikupin ja mennä ihan toiseen kulmaan ja kattoo, tuntuu siltä et on ihmisten 

kanssa mut ei tarvi olla mitenkään.”
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Asukastalot

hyvinvoinnin tukena

Kuva Mia Waire
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Helsingin 

kaupungin 

työnantajan edut

KOULUTUS

Kuva Mia Waire

• Toimintaa voi tulla ideoimaan, osallistumaan tai muuten vain 

olemaan. 

• Vaihtelevaa harrastustoimintaa kuten liikuntaa, karaokea, taide- ja 

kädentaitoryhmiä, lukupiirejä, bingoa ja palstaviljelyä.

• Vertaistukiryhmiä esim. AA-ryhmät.

• Retkiä, tapahtumia, juhlapyhien yhdessä viettämistä.

”Mä opiskelen täällä, et mä oon oppinu, koko ajan otan uuden jutun mitä alan 

tekee, et mä alan kutoo mattoja ja poppanaa ja sit mä oon erilaisissa 

projekteissa, kaikki taideprojekteissa koska must on kivaa tehdä kaikkee

sellasta.”

Mitä asukastaloilla 

tapahtuu?
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Helsingin 

kaupungin 

työnantajan edut

KOULUTUS

Kuva Mia Waire

• Kahvila- ja lounastoimintaa

• Mahdollisuus käyttää tietokoneita, tulostaa, kopioida ja skannata

• Tarjotaan digineuvontaa tietokoneiden ja muiden älylaitteiden sekä internetin 

käytössä ja sähköisessä asioinnissa (esim. Kela, TE-toimisto)

• Sosiaaliohjaajalta saa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluihin

• Järjestöt voivat vuokrata tiloja maksutta, mikäli heidän tarjoamansa toiminta 

on kaikille avointa ja maksutonta

• Tiloja voi myös vuokrata maksua vastaan esimerkiksi perhejuhlia varten

• Asukastalojen oma bändi Oulunkylän Seurahuone Band, jonka voi tilata 

esiintymään maksutta avoimiin tapahtumiin

Jatkuu…

Keskimääräinen viikkokävijämäärä 

200–1000 kävijää / asukastalo.



• Vakituisia

Sosiaaliohjaaja /ohjaaja per asukastalo sekä Malmin 

toimintakeskuksessa myös ruokapalveluvastaava ja vahtimestari.

Työllistämistoimintaa

• Määräaikaisia

palkkatuella erilaisilla tehtävänimikkeillä mm. ohjaaja, 

kulttuurituottaja, muusikko, it-tukihenkilö, puutarhuri, kokki jne.

• Oppisopimusopiskelijoita palkkatuella

• Työkokeilijoita

• Kuntouttavassa työtoiminnassa olevia

• Vammaisten työtoimintaan osallistuvia

• Vapaaehtoisia

• Harjoittelijoita
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Keitä asukastaloilla

työskentelee?

Kuva Mia Waire



Asukastalotoiminnassa palkkatuella työllistetyt ja työhön kuntoutujat ovat 

avainasemassa.

TE-toimisto voi maksaa palkkatukea pitkäaikaistyöttömille ihmisille, ja sen 

tavoitteena on edesauttaa paluuta takaisin työmarkkinoille. Helsingin kaupungilla 

tehtävän palkkatukityöjakson pituus on 6–8 kk.

Ihminen, joka on vaihtamassa alaa, haluaa kokeilla työelämävalmiuksiaan tai 

tarvitsee enemmän kuntoutusta oltuaan pitkään työttömänä, voi hakea 

asukastaloon työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan.

Kaikkia pyritään tukemaan jatkopolun löytämisessä (esim. kuntouttavasta 

työkokeiluun, työkokeilusta palkkatuelle)

Asukastalotyötä tehdään yhdessä asukasyhdistysten, alueellisten toimijoiden, 

järjestöjen sekä yksittäisten vapaaehtoistyöntekijöiden panoksella. 
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Toiminta tukee 

työllistymistä ja 

osallistumista

Kuva Lauri Rotko
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Kuva Mia Waire

Työllisyystoiminnasta

Palkkatuetussa 

työsuhteessa 

Keskimäärin 

61 henkilöä / kk.

Työkokeilussa

keskimäärin 

7 henkilöä / kk.

Kuntouttavassa 

työtoiminnassa 

keskimäärin 

16 henkilöä / kk.

Palkkatuella työssä olevat ovat pääasiassa yli 30 vuotiaita. Asukastalojen välillä 

on isoja eroja, esim. 06/19 toisessa asukastalossa oli viisi määräaikaista 

työntekijää palkkatuella kun taas toisessa oli 15, joiden lisäksi kaksi 

kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa ja kuusi työkokeilussa olevaa.

Vuonna 2018 asukastalot työllistivät yhteensä 178 henkilöä palkkatuella. 



• Oulunkylän Seurahuone muutti takaisin vanhoihin tiloihinsa maaliskuussa 

ja Pihlajamäen lähiöasema muuttaa väistötiloista takaisin vanhoihin 

tiloihinsa heinäkuussa

• Kesällä asukastaloista auki Kumppanuustalo Hanna, Oulunkylän 

Seurahuone ja Kontulan lähiöasema

• Osallistuvan budjetoinnin -hankkeesta nousi sosiaali- ja terveystoimialalle 

seitsemän ehdotusta uudeksi asukastilaksi

• Asukastalot ja digineuvojat keskeisessä asemassa tukemassa äänestystä

• Hävikkiruuan hyödyntäminen (osana ruoka-aputoiminnan kehittämistä) –

pilotointi alkamassa

• Asukastalojen toiminta jatkuu ja sitä kehitetään

• Työllistämisen painotuksen pohtiminen

• Tavoitteena saada maahanmuuttajataustaisia ja nuoria aikuisia lisää 

mukaan toimintaan
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Mitä uutta?
Helsingin 

kaupungin 

työnantajan edut

KOULUTUS

Kuva Mia Waire



Asukastalojen nettisivut www.hel.fi/asukastalot

Tapahtumakalenteri www.hel.fi/asukastalojen-tapahtumat

Jokainen asukastalo on myös Facebookissa.

Tänä vuonna on julkaistu esittelyvideot YouTubessa Kontulan lähiöasemasta

https://www.youtube.com/watch?v=n4HzbZ--e3Y

ja Malmin toimintakeskuksesta

https://www.youtube.com/watch?v=8XS9ZDef-Ls

Laura Kolarin ja Asta Hannulan opinnäytetyö. Asukastalotoiminnan monet 

merkitykset: Kävijöiden kokemuksia toiminnan vaikutuksista hyvinvointiin, 

toimijuuteen ja osallisuuteen. 2019.
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Lisätietoa 

Kuva Mia Waire

http://www.hel.fi/asukastalot
http://www.hel.fi/asukastalojen-tapahtumat
https://www.youtube.com/watch?v=n4HzbZ--e3Y
https://www.youtube.com/watch?v=8XS9ZDef-Ls


Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hel.fi

Pohjois-Helsinki

Stadin asukastalot Oulunkylän Seurahuone, Elina Pentikäinen, 09 310 69720

Stadin asukastalot Pihlajamäen lähiöasema, Satu Punju, 09 310 62575, 

Stadin asukastalot Maunulan Saunabaari, Aino Timonen, 09 310 73556, sijainen Asta Hannula

Stadin asukastalot Malmin toimintakeskus, Susanna Johansson, 09 310 69960

Itä-Helsinki

Stadin asukastalot Kontulan lähiöasema, Emma Lappeteläinen, 09 310 44028

Stadin asukastalot Myllypuron asukastalo Mylläri, Johanna Kankkunen, 09 310 61953

Stadin asukastalot Vuosaaren lähiöasema, Elise Karvonen, 09 310 51988

Etelä-Helsinki

Stadin asukastalot Kumppanuustalo Hanna, Jaana Turpeinen, 09 310 73934

Stadin asukastalot Punavuoren asukastalo Betania, Teijo Flyktman, 09 310 73728

Asukastalotyön johtava sosiaaliohjaaja 

Vaula Walo, 09 310 24323

Stadin asukastalojen kotisivut

www.hel.fi/asukastalot

Stadin asukastalojen tapahtumakalenteri 

www.hel.fi/asukastalojen-tapahtumat
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Mahdollisuuksien talot


