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Jatkuvuutta Helsingin asukastalojen resursointiin 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka haluaa kiinnittää huomiota Helsingin eri kaupunginosien 
asukastalojen ja -tilojen merkitykseen ja eritoten niiden jatkokehitystarpeisiin. Asukastalot ja -tilat sekä niiden 
osaava henkilökunta ovat avainasemassa tekemässä alueistaan viihtyisiä ja yhteisöllisiä.  Ne tarjoavat puitteet 
myös elintärkeälle vapaaehtoistoiminnalle ja vertaispalveluille, jota kaupunginosayhdistykset ja muut paikalliset 
verkostot pyörittävät. Asukastalot ja kaupunginosayhdistykset ovat hyviä kumppaneita myös kaupungin monille 
eri toimijoille (mm. kirjastot, nuorisotoimi) sekä kaupungin hallinnolle (erityisesti kaupunginkanslian 
alueosallisuustiimi). Asukastalojen kehitys on ollut monella tapaa myönteistä, mistä haluamme kaupunkia kiittää. 

Kaupungin yhteiskäyttöön tarjoamat tilat ovat sinänsä hyvä asia, mutta ongelmina on koettu mm. tilojen 
puutteellisuus (myös puuttuminen) tai kalleus, koordinoinnin ja ylläpidon resurssien puute sekä heikko 
tiedonsaanti olemassa olevista tiloista. Kaupunki myös kasvaa kaiken aikaa ja palveluntarjonnassa voi muodostua 
katvealueita. Joissain kaupunginosissa tarve on jo nyt useammalle asukastilalle. Hyvä palvelusäde voisi Helkan 
”Asukastilat Helsingissä 2019” -selvityksen mukaan olla esim. n. 10 000 henkilöä. 

Osallistuvan budjetoinnin 1. kierrokselle tuli yli 60 tiloja koskevaa ehdotusta. Perusteluina ja samalla niiden 
myönteisinä vaikutuksina mainittiin toistuvasti: yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvointi, viihtyisyys 
yksinäisyyden ehkäisy ja turvallisuuden lisääminen. 

Jäsenistöltämme ja verkostoiltamme tulleen palautteen pohjalta haluamme tuoda esille seuraavat huolenaiheet: 

Asukastalojen ja -tilojen riittävyys 

Monesta Helsingin kaupunginosasta puuttuvat edelleen sopivat asukastilat. Tilanne on erityisen ongelmallinen 
vaikkapa Konalan tai Tapulikaupungin alueilla. Asukastilojen suhteen kaupungin alueet eivät edelleenkään ole 
tasavertaisia. Kun uusia julkisia koulu- ja kulttuuritiloja rakennetaan, olisi hyvä aina ottaa huomioon riittävien ja 
tarkoituksenmukaisten asukastilojen sisällyttäminen suunnitelmiin.  

Avustusprosessien sujuvuus ja jatkuvuus 

Toiminnan jatkuvuus kilpistyy viime kädessä rahoitukseen ja sitä koskevaan päätöksentekoon. Usein kuultu toive 
liittyy rahoituksen jatkuvuuteen ja uusilla asukastalotoimijoilla sen saantiin ylipäätään. Tästä aiheutuu 
epäjatkuvuutta niin itse toimintaan kuin työsuhteisiin. Työntekijöiden aseman varmistamiseksi ja turvaamiseksi 
on tärkeää, että avustusprosessi on sujuva ja notkea. Helka ry toivoo jatkuvuutta kaupunginosatoiminnan 
tukemiseen asukastalojen toiminnan resursoinnin kautta. 

 
Toiminnassa olevien asukastilojen turvaaminen ja uusien mahdollistaminen niitä vailla olevissa kaupunginosissa 
vahvistaa suoraan jokaista Helsingin uuden osallisuusmallin kolmesta periaatteesta: yksilöiden ja yhteisöjen 
osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämistä, omaehtoisen toiminnan mahdollistamista sekä yhdenvertaisten 
osallistumismahdollisuuksien luomista kaikille kaupunkilaisille. 

Olisi arvokasta, jos kaupungilla olisi mahdollisuus tarttua edellä esitettyihin kehityskohteisiin. Tulisimme 
mielellämme keskustelemaan kanssanne, jotta voimme tuoda asukasnäkökulmaa ja muuta asiantuntemustamme 
kehitystyön tueksi. Hyvän yleiskäsityksen nykytilasta antaa tuore selvityksemme "Asukastilat Helsingissä 2019".  
https://helka.net/images/stories/Asukastilat-Hgissa-2019_Selvitys_versio-5-12-2019.pdf  
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