
HELKAN TYÖPAPERI ”TUKEA VAPAALLE KANSALAISTOIMINNALLE HELSINGISSÄ” 

Osallistuvan budjetoinnin ja eri osallisuusavustusten suhteesta 

Kaupungin eri alueilla on kasvava tarve omaehtoisen toiminnan tukeen. Tämä koskee sekä asukas- ja 

kohtaamispaikkojen ("demokratiatilojen") tilatarpeita että pienavustusten tarvetta. Helsingissä 

kaupunginosien hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ovat perinteisesti kehittäneet asukaslähtöisesti 

kaupunginosayhdistykset. Toimintaympäristön muutos (mm. somen kautta tapahtuma alueellinen ja 

temaattinen verkostoituminen) mahdollistaa nykyään myös kasvavan määrän muuta osallisuutta lisäävää 

vapaaehtoistoimintaa. Usein kaupunkilaisten kehittämispyrkimykset edellyttäisivät melko vähäisiä rahallisia 

tukia toteutuakseen, koska itse toiminta toteutetaan paikallisin vapaaehtoisvoimin.   

Helsingin kaupunginkanslian asukasosallisuuden määrärahasta suurimman osan haukkaavat tällä hetkellä 

asukastilojen vuokratuki ja avustukset puoliaikaisiin työntekijöihin. ”Pienten projektiavustusten” eli ns. 

pienavustusten määräraha käytettiin v. 2019 jo tuon vuoden maaliskuuhun mennessä ja vuodelle 2020 sitä 

ei ole jaossa lainkaan. Se jättää monet kaupunginosayhdistykset ja muut toimijat täysin ilman kaupungin 

taloudellista tukea vaikka ehdotettu toiminta ja hakemukset tukea puoltaisivatkin.. 

Tämä kehitys huolestuttaa Helkan yhteisöä. Myös kaupunginosatoiminnan tukeminen pienavustusten 

kautta on tehtävä mahdolliseksi. Nyt jätetään monet sellaiset kaupunginosat joille kaupunki ei kohdista 

muutakaan tukea, esimerkiksi toimintatilojen kautta, täysin ilman avustusta. Pienavustuksiin onkin 

varattava riittävä määräraha ja huolehdittava siitä että myös kaupunginosayhdistykset pääsevät siitä 

osallisiksi. 

Pienavustuksiin varattu summa on hyvin vähäinen kaupungin kokonaisbudjetissa ja jopa asukasosallisuuden 

määrärahan kokonaisuudessa. Myös asukastiloille myönnetyn tuen kokonaismäärän tulisi kuitenkin kasvaa, 

koska tilat mahdollistavat niin monenlaista yhteisöllistä toimintaa kaupunginosissa. Näitä tiloja tarvitaan 

myös sellaisissa kaupunginosissa joissa niitä ei lainkaan ole. Ilman perusedellytyksiä - tiloja - on pohjoisessa 

ilmastossamme haasteellista toteuttaa omaehtoista ja yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävää toimintaa. 

 

Asukasosallisuuden avustukset ovat jääneet myös osallistuvan budjetoinnin katveeseen.  

Tämän prosessin suunnitelmien alaraja (35 000) yllätti kaupunkilaiset ja rajasi hankkeista pois kaikki 

”pienemmät” ideat ja tarpeet. Nyt pienten toimintaideoiden tai tempausten edellyttämään muuhun 

vähäisempään tukeen ei löydy kaupungilta avustusmuotoa (lukuun ottamatta pieniä 

kaupunginosatapahtumien avustuksia KUVA:n kautta). Tässä tilanteessa jää kaupunginosissa paljon 

osallisuutta lisäävää ja eritymistä ehkäisevää toimintaa toteutumatta. 

Lisäksi: vaikka osallistuvan budjetoinnin ideat ja suunnitelmat tulevat kaupunkilaisilta, ei niiden 

toteutuksessa ole riittävästi huomioitu kumppanuuksien ja osallistumisen mahdollisuuksia. Jos kaupunki 

toteuttaisi suunnitelmia kumppanuusperiaattein, olisivat suunnitelmien budjetit todennäköisesti 

huomattavasti nyt arvioituja alhaisempia, mikä jättäisi tilaa useammille hankkeille.  

Sosiaalinen eriytyminen kaupunginosissa ja niihin liittyvä vaikuttaminen  

 

Helka on huolissaan Helsingin kaupunginosien eriytymiskehityksestä. Aiheeseen on tartittava ajoissa ennen 

kuin ongelmat syvenevät. Tämä on erityisen tärkeää alueilla joissa väestörakenteen muutos on ollut tässä 

suhteessa nopeaa eikä sen edellyttämiin toimenpiteisiin ole vielä ehditty ryhtyä. 

Olisi sekä järkevää että tärkeää että Helsingin kaupunki ottaisi myös järjestötoimijoita mukaan sosiaalisten 

haasteiden ratkaisemisessa. Kun kaupunki miettii uuden EU-kauden rakennerahastojen 

kuntarahoitusosuuksia, tulisi olla mahdollista osoittaa tukea myös järjestötoimijoiden 

kehittämisprojekteille. Näin kansalaistoimijatkin voivat omalta osaltaan tarttua tärkeiksi kokemiinsa 

asioihin eriytymiskehityksen hillitsemiseksi. 



Helka on valmis keräämään kokemuksia eri kaupunginosista ja alueilta, joissa on havaittu eriarvoistumisen 

lisääntymistä ja välittämään tästä tietoa kaupungin suunnittelijoille ja päättäjille. Helka voi myös tehdä 

aloitteita toimenpiteistä kaupunginosien yhteisöllisyyden rakentamiseksi ja siten eriytymiskehityksen 

torjumiseksi. 

Vapaaehtoistoiminnan tukeminen  

 

Helsingin stadiluotsit ovat tehneet ansiokasta työtä esimerkiksi verkostoidessaan alueidensa toimijoita. 

Osallistuvan budjetoinnin prosessi on kuitenkin vienyt ja tulee edelleen viemään heidän työajastaan suuren 

osan. Tällöin muuhun toimintaan suuralueilla jää liian vähän aikaa. Stadiluotsien alueet ovat kaikkiaan kovin 

laajoja yhden henkilön hoidettavaksi.  

Jos kaupunkistrategian mukaisesti omaehtoisuutta ja osallisuutta lisäävää toimintaa kaupungissa todella 

halutaan, tulee myös tarjota lisää tukea paikalliseen koordinointiin ja verkostoitumiseen.  

On hyvä että vihdoin saadaan myös digitaalisia palveluja kaupungissa vapaaehtoistyön mahdollisuuksia 

hakeville (kuten kehitteillä oleva vapaaehtoistyö.fi -alusta). Myös henkilöresursseja tarvitaan, erityisesti 

vapaaehtoisten tukemiseen ja toiminnan koordinoimiseen. Tässä kohtaa ovat tukimuodot kaupungissa 

rajallisia ja alibudjetoituja, ja suosivat aiemmin avustuksia saaneita toimijoita. Asukastalotoimijoille 

myönnettävät palkka-avustukset ovat hieman lisääntyneet viime vuosina mikä on sinänsä myönteistä. 

Asukasosallisuuden kokonaismääräraha on kasvavaan tarpeeseen nähden kuitenkin riittämätön. Tämä 

koskee kaikkia sen kohteita, asukastalojen vuokria ja palkkakustannuksia, toiminta-avustuksia, ja ns. 

pienavustuksia.  

 
Helsingin kaupunkistrategian mukaan "Helsinki tukee asukkaiden ja yhteisöjen alueellista oma-aloitteisuutta ja 

yhteistoimintaa."  (Ote valtuustostrategian kohdasta: 3 UUDISTUVAT PALVELUT/Elävät, omaleimaiset ja turvalliset 

kaupunginosat) 

 


