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1 Johdanto 
 

Kaupunginjohtajan asettaman aluetyön työryhmän toimeksiantona on ollut laatia selvitys sosiaali- 
ja terveysviraston aluetyön yksikön toiminnasta ja sen yhtymäkohdista kaupungin muuhun asuin-
aluetyöhön ja asukastalotoimintaan sekä kartoittaa alue- ja yhdyskuntatyön organisointivaihtoeh-
toja. Työryhmälle annettiin työskentelyaikaa 31.10.2013 saakka. Samanaikaisesti on ollut meneil-
lään selvitys kaupungin eri alueilla olevista asukas- ja muista demokratiatiloista sekä kaupungin 
avustusjärjestelmistä. Työryhmän asettamispäätös on liitteenä 2. 
 
Työryhmien työskentelyä on seurannut kaupunginjohtajan vetämä demokratiahankkeen johto-
ryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida ja seurata demokratiahankkeen jatkotyön toimen-
piteiden valmistelua ja selvitysten laatimista sekä seurata ja koordinoida aluetyön organisoinnin 
valmistelua ja demokratiahankkeen toteutuksen muuta valmistelua. 
 
Kaupungin strategiaohjelmassa 2013 – 2016 on useita kirjauksia liittyen kuntalaisten toiminta-
mahdollisuuksiin osa-alueilla. Johtamisen ja prosessien kehittämiseen liittyvänä toimenpiteenä 
todetaan, että kaupungin osallisuuteen ja demokratiaan tähtäävä aluetyö yhdistetään kaupungin 
kattavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteen ”Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina” yh-
tenä toimenpiteenä todetaan toisaalta: ”Asukkaiden vastuunottoa lähiympäristöstään vahviste-
taan lisäämällä mahdollisuuksia pitää huolta yhteisestä kaupungista sekä hyödyntää kaupunkitilaa 
tilapäiskäyttöön kuten tapahtumien järjestämiseen ja kaupunkiviljelyyn.” Vielä tavoitteen ”Avoin 
ja osallistava Helsinki” alla todetaan muun muassa, että ”luodaan demokratiatilojen toimintamalli 
ja madalletaan kynnystä olemassa olevien tilojen käyttöönottamiseksi.” 
 
Strategiaohjelman täytäntöönpanopäätöksessä ei ole aluetyöhön liittyvää toimeksiantoa, joten 
työryhmän pohdittavaksi on jäänyt, miten strategiatyön osoittama tahtotila tältä osin siirretään 
käytäntöön. 
 
Työryhmän tavoitteena on ollut tehdä peruskartoitus aluetyön sidoksista kaupungin muihin toi-
mintoihin, ei päättää aluetyön yksikön organisoitumisesta, joka on sosiaali- ja terveysviraston teh-
tävä työryhmän näkemyksen pohjalta. Aikataulu on ollut kiireellinen syystä, että kaupunginhalli-
tuksen sosiaali- ja terveysjaosto on 21.9.2012 antanut sosiaali- ja terveysvirastolle tehtäväksi sel-
vittää vuoden 2013 aikana, miten aluetyön kokonaisuus on perusteltua organisoida.  
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2 Sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön toiminta 
2.1 Yksikön perustaminen ja nykyinen sijainti  
 
Yhteisölähtöistä työtä on alettu toteuttaa 1970-luvulta lähtien yhdyskuntatyönä Pohjoismaissa 
järjestöjen toimesta. Juridisen perustansa se sai sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksessa 1980-
luvun alussa (Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710). Laissa asetettiin sosiaalityön yhdeksi tavoitteeksi 
yhteisöjen toimivuuden ylläpito ja edistäminen. Sosiaalihuoltoasetuksessa vuonna 1983 yhdyskun-
tatyö määriteltiin yhdeksi sosiaalityön menetelmäksi yksilö- perhetyön- ja hallinnollisen työn ohel-
la. Sosiaalihuoltolaki uudistuu vuonna 2014 ja uuteen lakiehdotukseen on alueellinen työ huomioi-
tu osana rakenteellista sosiaalityötä.  
 
Helsingissä päätoimisesti aluetyötä tekevät työntekijät kuten yhdyskuntatyöntekijät tai yksittäiset 
sosiaaliohjaajat olivat aiemmin hajautettuina eri sosiaaliasemien alaisuudessa, ja osittain aluetyön 
koordinointia hoidettiin kehittämispalveluissa. Aluetyön selkiyttämiseksi ja keskittämiseksi sosiaa-
litoimeen perustettiin syksyllä 2010 aluetyön yksikkö, joka aloitti 1.1.2011.  
 
Aluetyön yksikkö kuuluu sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalveluihin (kuva 1), nuorten 
palveluiden ja aikuissosiaalityön toimiston sosiaalisen ja taloudellisen tuen jaokseen (kuva 2). Yk-
sikkö tekee aluetyötä kaikenikäisten helsinkiläisten kanssa. Yhteistyöverkostoihin kuuluvat kol-
mannen sektorin toimijat ja muut virastot.  

 
Päättäessään 21.9.2012 sosiaali- ja terveysviraston ydintoimintojen yksikköjaosta kaupunginhalli-
tuksen sosiaali- ja terveysjaosto totesi, että ”Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston Nuorten palvelut ja 
aikuissosiaalityö toimistoon perustettava aluetyön yksikkö on määräaikainen vuoden 2013 lop-
puun saakka ja vuoden 2013 aikana selvitetään, miten aluetyön kokonaisuus on perusteltua orga-
nisoida”.  
 

 
Kuva 1. Perhe- ja sosiaalipalveluiden osasto sosiaali- ja terveysvirastossa. 



4 
 

 

 
 

 
Kuva 2. Sosiaalisen ja taloudellisen tuen jaos perhe- ja sosiaalipalveluiden osastolla. Aluetyön yk-
sikkö on yksi Sosiaalisen ja taloudellisen tuen jaoksen yksiköistä. 
 
2.2 Yksikön organisaatio ja henkilöstöresurssit 

 
Aluetyön yksikössä on tällä hetkellä 32 työntekijää. Luku ei sisällä tuntipalkkaisia, palkkatukityössä, 
työharjoittelussa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja vapaaehtoistyössä olevia, joita on samanaikai-
sesti useita kymmeniä. Aluetyön toimintakokonaisuuksia ovat lähityö, asukastalotoiminta, yhdys-
kuntatyö ja Kampin kappelin sosiaalityö. Lisäksi meneillään on yksittäisiä toimintamuotoja, uusia 
kehittämisprojekteja ja yhteistyöhankkeita.  

 
Aluetyön yksikkö jakaantuu hallintoon, kolmeen tiimiin ja Kampin kappelin tiimiin, joka toimii alue-
työn päällikön suorassa alaisuudessa. Tiimien asemaa ei ole vakinaistettu. Malmin toimintakeskuk-
sen kahden työntekijän lähiesimies on toimipisteen toiminnanohjaaja, jolla on kuudennen tason 
päätösoikeudet, muiden työntekijöiden osalta virallinen esimies on aluetyön päällikkö, jolla on 
viidennen tason päätösoikeudet.  
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15 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kuva 3. Aluetyön yksikön henkilöstöresurssit. 
 
 

 
Kuva 4. Aluetyön yksikön organisaatiorakenne toimipisteittäin. 



6 
 

 

 
Suurin osa aluetyön yksikön työmuodoista on sijoittunut nykyisille maantieteellisille alueilleen eri-
laisten projektien myötä. Yksikön toiminnot sijaitsivat sosiaaliviraston aikaisemmassa organisaati-
ossa suurpiirien alaisuudessa ja jokainen suurpiiri päätti alueellisen tarveharkinnan pohjalta, mille 
kaupunginosille haki rahoitusta tai erilaisia projekteja. Aluetyön yksikkö muodostettiin näistä va-
kiintuneeksi toiminnaksi muuttuneista projekteista vuoden 2011 alussa, eikä toimintojen sijainteja 
ole tarkasteltu kokonaisuutena tämän jälkeen.  
 
2.3 Yksikön budjetti ja muu rahoitus 
 
Aluetyön yksikön budjetti on noin 2,7 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin 50 % 
ja vuokrien noin 25 %.  
 
Vuoden 2013 menot on budjetoitu seuraavasti: 
 
Asukastalot      860 000 
Yhdyskuntatyö ja lähiöasemat    920 000 
Lähityöhanke     460 000 
Leipäjonotyö      100 000 
Kampin kappeli     340 000 
 
Oman budjetin lisäksi aluetyön yksikkö saa rahoitusta erilaisiin toimintoihin muista rahoituskana-
vista. Näillä mahdollistetaan aluetyön kohdealueilla erilaisten tapahtumien järjestämistä ja hankin-
tojen tekoa. Vuonna 2012 nämä rahoituskanavat olivat seuraavat: 
 
Lähiörahasto       133 000 
 
Lähiöprojekti      61 000 
 
Pienhankkeet      11 800 
   
Irtaimen omaisuuden määräraha     73 000 
 
2.4 Yksikön työmuodot työntekijäryhmittäin kuvattuna 
 
Aluetyön yksikössä työtä tehdään aluelähtöisesti, asuinalueen erityispiirteet huomioiden. Työnte-
kijöiden työnkuvat ovat tästä syystä muodostuneet poikkihallinnollisiksi ja organisatorisesta näkö-
kulmasta tarkasteltuna yksi työntekijä saattaa tehdä kolmen, neljän viraston työkenttää sivuavia 
työtehtäviä. Oheisessa jaottelussa on luokiteltu työtehtäviä ammatillisen orientaation mukaan. 
 
2.4.1 Lähityö  

 
Lähityöhanke perustettiin Helsingin kaupungin ja poliisilaitoksen yhteistyössä vuoden 2009 alussa. 
Lähityöntekijöiden työmalliksi määriteltiin arkiturvallisuuden parantaminen Helsingin katukuvaan 
jalkautumalla ja toimiminen verkostoissa niillä alueilla, joilla on havaittu häiriöitä.  
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Lähityöllä on noin 30 000 asukaskohtaamista vuodessa. Lähityöhanke toimii vuonna 2013 viidettä 
vuotta määräaikaisena hankkeena. 
 
Lähityöntekijät ovat koulutukseltaan sosionomeja (AMK) tai sairaanhoitajia. Heidän työajastaan 
puolet on kadulla tehtävää työtä. Siihen sisältyy muun muassa ulkona asuvien parissa tehtävä etsi-
vä työ, lastensuojelulaitoksista karanneiden etsintä, aikuisten asumisyksiköistä kadonneiden etsin-
tä ja saattaminen takaisin kotiinsa. Kadulla tehtävä työ on palveluneuvontaa, huolenpitoa, puut-
tumista, saattamista ja yhteistyökumppaneilta tulleiden toimeksiantojen hoitamista. 
 
Asunnottomina on paljon huonokuntoisia sekä syrjäytyneitä ihmisiä, joiden omat taidot ja voima-
varat eivät riitä asioiden hoitamiseksi tai oikean palvelun löytämiseksi.  
 

 
Kuva 5. Lähityöhankkeen tekemä palveluneuvonta kadulla 1.1. - 30.9.2013. 
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Kuva 6. Lähityöhankkeen tekemä huolenpito ja puuttuminen kadulla 1.1. - 30.9.2013. 
 
Lähityöntekijät kuulevat kaupunkilaisia näiden asuinympäristöön liittyvissä epäkohdissa ja vievät 
ongelmia käsiteltäväksi oikealle taholle, esimerkiksi rakennusvirastolle tai poliisille. Lähityöntekijät 
tapaavat kaupunginosa- ja asukasyhdistysten edustajia alueellisissa kokouksissa ja vievät näiden 
näkemyksiä eteenpäin muille viranomaisille. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään turvalli-
suuskävelyitä, joissa herätellään asukkaiden kiinnostusta asuinaluettaan kohtaan.  
 
2.4.2 Leipäjonotyö 
 
Lähityön tiimissä työskentelee kaksi leipäjonoihin jalkautuvaa työntekijää, jotka tapaavat ja autta-
vat talousahdinkoon joutuneita kuntalaisia niin jonoissa kuin asiakasvastaanotollakin. Työmalli on 
vakinaistettu syksyllä 2012. 
 
Leipäjonoihin jalkautuvat työntekijät ovat koulutukseltaan sosiaalityöntekijä ja sosionomi (AMK). 
Jonossa työntekijät antavat psykososiaalista tukea, kuuntelevat ja ovat läsnä vaikeassa elämänti-
lanteessa. He kartoittavat jonottajien tarpeita, tekevät palveluohjausta ja tiedottavat sosiaalipalve-
luista. Jonottajia avustetaan etuuksien hakemisessa ja tarvittaessa muutoksenhaussa. He selittävät 
jonottajille sosiaaliturvaan liittyviä päätöksiä, mikä korostuu erityisesti maahanmuuttajien kohdal-
la. Asiakkaan tilannetta kartoitetaan ja tarvittaessa asiakkaan tarpeita välitetään eri viranomaisille. 
Jonkin verran tehdään myös saattamista ja kotikäyntejä sekä järjestetään ryhmätoimintaa. 
 
Leipäjonotyössä vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa 
yksilö- ja ryhmätapaamisissa. Tavoitteena on rakentaa ruoka-apuun turvautuvien yhteisöllisyyttä 
lieventämällä jännitteitä eri asiakasryhmien välillä ja mahdollistamalla jonottajien sosiaalisia tar-
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peita vastaavaa toimintaa. Pyrkimyksenä on luoda yhteinen ymmärrys asiakkaiden vaikean tilan-
teen yhteiskunnallisista ja rakenteellisista kytköksistä. Yhteisönä ruoka-avun kokemusasiantuntijat 
pystyvät tehokkaammin saamaan aikaan muutosta tilanteessaan. Sosiaaliseen raportointiin osallis-
tuminen voimauttaa ja vahvistaa asiakkaiden käsitystä itsestään yhteiskunnallisina toimijoina. 
 
2.4.3 Asukastalotoiminta 
 
Aluetyön yksiköllä on omaan budjettiin sisältyvinä 11 asukastaloa, jotka sijaitsevat Punavuoressa, 
Alppilassa, Haagassa, Maunulassa, Oulunkylässä, Malmilla, Pihlajamäessä, Kontulassa, Myllypuros-
sa ja Vuosaaressa. Lisäksi aluetyön yksikkö on kumppanina mukana yli kahdessakymmenessä pää-
asiassa kolmannen sektorin toimijoiden ylläpitämässä asukastilassa tai -talossa.  
 
Asukastalotoiminnan keskeiset tavoitteet ovat:  

 työllistämis- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen  

 asukkaiden osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien sekä kansalaistoiminnan edistä-
minen, asukkaiden kokeman yksinäisyyden vähentäminen 

 alueen toimijoiden, järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen keskinäisen verkottumisen edis-
täminen ja tukeminen.  

 lähidemokratian vahvistaminen ja sosiaalisen pääoman kasvun edistäminen  
 
Asukastalot ovat hyvin erikokoisia, mutta keskimäärin niissä tilastoidaan noin 500 käyntiä viikossa. 
Talojen sidokset ja profiilit vaihtelevat. Osa profiloituu vahvemmin sosiaalityön, sosiaaliohjauksen, 
päihde- ja mielenterveyskuntoutumisen ja työllistämisen areenoilla, osa taas painottaa lähidemo-
kratiaan ja asukasaktiviteetteihin perustuvia näkyviä tapahtumia ja toimintoja. 
 
Aluetyön yksikön asukastaloissa on yleensä yksi tai kaksi työntekijää ja heidän pääasiallinen koulu-
tuksensa on sosionomi (AMK) tai ylempi korkeakoulututkinto sosionomi (YAMK). Asukastalon kävi-
jöiden parissa tehdään sosiaalialan ohjaamista ja neuvontaa esimerkiksi asumispalveluiden, toi-
meentulotuen ja vanhuspalvelujen osalta. Työntekijät toimivat usein linkkinä kävijän ja sosiaali- ja 
terveysalan peruspalvelujen välissä. Asukastaloilta ohjataan kävijöitä palvelujen piiriin ja eri palve-
luista kuten psykiatriasta ja päihdetyöstä ohjataan asiakkaita asukastalojen käyttäjiksi. Asukasta-
loilla otetaan vastaan palautetta palveluverkosta ja toimitetaan sitä eteenpäin.  Maahanmuuttaji-
en kanssa tehtävä työ on merkittävä osa asukastalojen toimintaa etenkin lähiöissä. 
 
Työntekijöiden arvion mukaan kussakin asukastalossa saa talon koosta riippuen sosiaali- ja terve-
ysalan neuvontaa 5 – 95 asukasta viikossa, atk-neuvontaa 15 – 170 asukasta viikossa, työllistymi-
seen liittyvää neuvontaa 5 – 20 asukasta viikossa ja fyysiseen asuinympäristöön liittyvää neuvon-
taa 1 – 7 asukasta viikossa. Kaikki kävijät kohdataan kunnioittavasti ja he pääsevät matalalla kyn-
nyksellä keskustelemaan asioistaan sosiaalialan ammattilaisen kanssa. Ryhmätoimintaa käytetään 
asukastaloilla yhtenä sosiaalityön menetelmänä niin työntekijävetoisesti kuin vertaistuenkin voi-
min. 
 
Aluetyön yksikön asukastaloissa tehdään räätälöityä työllistämistä ja pyritään saamaan työelämän 
piiriin henkilöitä, joille se on hankalaa perinteisiä reittejä pitkin. Asukastalojen työntekijät toimivat 
lähiesimiehinä työtoiminnassa oleville henkilöille. Työskentely muodostuu rekrytoinnista, pereh-
dyttämisestä, työn ohjauksesta, moniammatillisesta verkostotyöstä, arvioinnista ja työhyvinvoin-
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nista huolehtimisesta. Talot tarjoavat vuositasolla työllistymismahdollisuuksia lähes parille sadalle 
helsinkiläiselle, joista noin 15 % on maahanmuuttajia. 
 
Osa asukastaloista tekee tiivistä oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoil-
le työharjoittelupaikkoja sekä ohjaa opinnäytetöitä työelämän ohjaajina. Opinnäytetyöt ja pro 
gradu -tutkielmat liittyvät toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. 
 
Helsingin kaupunginosayhdistykset HELKA ry:n verkkosivuilla on ”Katsaus helsinkiläisiin asukasti-
loihin 2012” -julkaisu, jonka valmistamista aluetyön yksikkö on tukenut. Selvityksessä on jaoteltu 
asukastilat neljään luokkaan: 

1. Asukas- tai muiden paikallistoimijoiden perustamat (ja usein hallinnoimat) asukastilat 
2. Kaavoitusmääräysten mahdollistamat (ja usein pysäköintiyhtiöiden hallinnoimat) yhteis-

kerhotilat 
3. Kaupungin hallintokuntien perustamat (ja hallinnoimat) asukastilat kuten aluetyön yksikön 

11 asukastaloa 
4. Muut tilat. 

 
Kaupunki myöntää asukastiloihin monenlaisia avustuksia ja resursoi niitä esim. osoittamalla henki-
lökuntaa työhön asukastiloissa, mutta tämä tapahtuu kunkin hallintokunnan lähtökohdista erik-
seen. Aluetyön yksikön erityispainotuksena verrattuna Helsingin muihin asukastaloihin on hei-
kommassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa oleviin kuntalaisiin panostaminen. Asukastalojen toi-
minnassa huolehditaan siitä, että toiminta ja tilat ovat kaikkien saavutettavissa tasa-arvoisesti ja 
luodaan näin toimintaedellytyksiä myös heikko-osaisemmille.  
 
Asukastaloilla tehdään asukas- ja järjestötoiminnan tukemista ja kehittämistä. Verkostotyötä asu-
kasdemokratiamallien kehittämiseksi käynnistetään ja tehdään alueellisten toimijoiden kanssa. 
Osa asukastaloista on mukana demokratiapiloteissa. Alueen kehittämiseen tuodaan heikossa ase-
massa olevien ihmisten näkemyksiä ja mielipiteitä. Asukasyhdistysten ja alueen asukkaiden toimin-
ta mahdollistetaan asukastaloissa esimerkiksi luovuttamalla tiloja toimijoiden käyttöön. Jokaisessa 
asukastalossa on yhdestä viiteen vuokrattavaa tai lainattavaa tilaa ja yhtä tilaa käyttää keskimäärin 
seitsemän ulkopuolista toimijaa talon omien toimijoiden lisäksi. Asukastalot tukevat omaehtoista 
kansalaistoimintaa ja osallistuvat muun muassa aluefoorumeihin. 
 
Asukastaloilla merkittävä osa työtä on talon toimintaedellytysten koordinoiminen ja kokonaisuu-
den hallinta, mihin kuuluu esimerkiksi rahoituksen suunnittelu talojen toimijajärjestöjen kanssa, 
turvallisuusseikat ja kiinteistön huoltoon liittyvät asiat.  Kaikissa asukastaloissa pyöritetään pieni-
muotoista olohuonetoimintaa, jonne kaikenlaiset kansalaiset voivat poiketa kahville. 
 
2.4.4 Kampin kappelin sosiaalityö 
 
Kampin kappelissa työtä tehdään yhteistyössä evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa. Kappe-
lissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa kahdessa vuorossa maanantais-
ta sunnuntaihin, mikä tarkoittaa sitä, että kappelissa on sosiaalialan työntekijä tavattavissa joka 
päivä aamusta iltaan ilman ajanvarausta. Kappelin kävijämäärä on noin 400 000 kävijää vuodessa. 
 
Kampin kappelin työntekijät ovat sosionomeja (AMK) ja sosiaalityöntekijöitä. Kappelin sosiaalityö 
ja sosiaaliohjaus painottuvat psykososiaaliseen tukeen, suru-, kriisi- ja traumatyöhön, kuuntele-

http://www.kaupunginosat.fi/portal/images/stories/uutiset/katsaus_helsinkilaisiin_asukastiloihin_2012_liitteineen.pdf
http://www.kaupunginosat.fi/portal/images/stories/uutiset/katsaus_helsinkilaisiin_asukastiloihin_2012_liitteineen.pdf


11 
 

 

vaan, narratiiviseen ja dialogiseen elämäkertatyöhön, neuvontaan ja kuntouttavaan palveluohja-
ukseen. Kappeli auttaa kävijän tarpeesta ja lähtökohdista sekä sosiaalisissa että hengellisissä asi-
oissa. Paikalla on aina sosiaalialan ammattilainen ja kirkon työntekijä. Kappelilla käy päivittäin  
500 - 1000 ihmistä. Kappelin toiminta-alue on hyvin laaja keskeisestä sijainnista johtuen.  
 
Yhtenä kappelin sosiaalityön ryhmätyön muotona on Kampin kappelin avoin foorumi, joka kokoon-
tuu viikoittain. Foorumin tavoitteena on osallisuuden, yhteisöllisyyden, vertaistuen, vapaaehtois-
työn ja aktiivisen kansalaiskeskustelun vahvistaminen.   
 
2.4.5 Yhdyskuntatyö 
 
Aluetyön yksikön kuusi yhdyskuntatyöntekijää ja yhdyskuntatyötä tekevä projektityöntekijä sijoit-
tuvat Länsi-Helsinkiin, Herttoniemeen, Vuosaareen, Myllypuroon, Kontulaan ja Mellunkylään. 
Alue- ja yhdyskuntatyö on yhteisöjen kanssa tehtävää ehkäisevää, rakenteellista ja osallistavaa 
työtä asuinalueilla.  
 
Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset helsinkiläiset, mutta työ painottuu työikäiseen väestöön. Työn 
huomio on yksittäisten asiakkaiden asemesta asukkaiden sosiaalisissa verkostoissa ja heidän omis-
sa luonnollisissa yhteisöissään. Yhdyskuntatyöntekijä luo mahdollisuuksia sille, että asukkaiden ja 
asukasryhmien ääni kuuluisi heitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa. Käytännön keinoja tähän 
ovat esimerkiksi alueellisten toimijoiden yhteistyön tukeminen, aluekohtaisen tiedon tuottaminen 
eri osapuolten käyttöön, ristiriitojen sovittelu ja resurssien hankinnassa avustaminen. 
 
Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi järjestöjen, yhdistysten, yritysten, 
seurakuntien ja kaupungin eri hallintokuntien. Läheistä yhteistyötä tehdään myös aikuissosiaali-
työn ja perhepalveluiden, Klaarin, A-klinikoiden sekä maahanmuuttoyksikön kanssa sekä Helsingin 
yliopiston ja sosiaalialan oppilaitosten kanssa. Tärkeä yhteistyötaho yhdyskuntatyölle ovat myös 
yhdistyksiin ja muihin virallisiin kokoonpanoihin kuulumattomat asukasaktiivit. 
 
Aluetyön yksikön yhdyskuntatyöntekijöiden koulutus on sosionomi (YAMK) tai sosiaalityöntekijä. 
Yhdyskuntatyöntekijöiden toiminta tähtää asuinalueiden viihtyisyyden ja toimivuuden sekä yhtei-
söllisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen sosiaalihuoltolain hengessä. 
Ihmisten tutustuttaminen toisiinsa, asuinalueyhteisön asioista keskusteleminen, yksinäisyyttä ja 
haitallisten elämäntapojen mukanaan tuomia ongelmia katkaisevan vaihtelun järjestäminen, yksit-
täistenkin ihmisten kannustaminen ja ongelmanratkaisussa auttaminen on tätä. Joskus työ voi olla 
naapuririitojen sovittelua tai eri ryhmien intressien yhteensovittamista. 
 
Erilaisissa alueellisissa toimijaverkostoissa yhdyskuntatyöntekijä edustaa usein ainoana sosiaa-
lialan ammattilaisena heikompiosaisten, hiljaisten asukkaiden ääntä. Yhdyskuntatyöntekijä tuo 
alueellista osaamistaan myös näihin verkostoihin, koska tuntee asuinalueen kokonaisuutena hyvin 
verrattuna muihin alueen toimijoihin.  
 
Kaavoitusasioista tiedottamisessa auttaminen ja suunnitteluun osallistuminen yhdessä asukkaiden 
kanssa ja tarvittaessa yhteistyö kiinteistönhoidon ja isännöinnin kanssa ovat tärkeitä työmuotoja. 
Usein tällöin nousevat esiin myös kysymykset demokratiasta ja osallisuudesta sekä oikeudesta 
yhteiseen ympäristöön. Yhdyskuntatyöntekijä tukee ja käynnistää alueella asukkaiden kohtaamista 
ja yhteisöllisyyttä edistäviä hankkeita. 
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Tiedotus ja viestintä on keskeinen osa työtä. Verkostoissa tapahtuvaa lähidemokratiatyötä ovat 
paikalliset asukasvoimin tuotetut lehdet sekä alueelliset verkkosivut keskustelupalstoineen, joita 
myös aluetyössä seurataan ja kommentoidaan. Tätä työtä tehdään kaikissa aluetyön yksikön työ-
malleissa. 
 
2.5 Yksikön yhtymäkohdat muihin virastoihin ja toimintoihin 
2.5.1 Lähiöprojekti 
 
Helsingin kaupungin lähiöprojekti on kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva virastojen yhteis-
työprojekti. Toiminta-alueena on koko esikaupunkivyöhyke. Lähiöprojektin tehtävänä on tukea 
yhteistyömalleja, jotka parantavat konkreettisella tasolla esikaupunkialueiden viihtyisyyttä, toi-
mintaedellytyksiä sekä hyvän kaupunkielämän rakentumista.  
 
Vuonna 2012 hallintokuntien käytettävissä oli Lähiöprojektin toimintarahaa seuraavasti: kaupunki-
suunnitteluvirasto 380 000 € (lähiöprojekti), kulttuurikeskus 84 000 €, sosiaalivirasto 61 000 €, 
liikuntavirasto 50 000 €, nuorisoasiainkeskus 30 000 €, talous- ja suunnittelukeskus 18 500 €, kiin-
teistövirasto 14 500 €, kirjasto 10 000 € sekä rakennusvalvontavirasto 5 000 €.  
 
Lähiöprojektin lähestymistapa on alueellinen. Tukemalla alueellista, omaehtoista toimintaa ediste-
tään aktiivisten kaupunginosien rakentumista. Alueelliset kohdennukset sekä hankkeiden toimen-
piteet kohdistetaan teemalähtöisinä niille esikaupunkialueille, jotka toiminnallisten ja sosiaalisten 
indikaattorien mukaan sitä tarvitsevat. Lähtökohtana on erityisesti ympäristön kunnostustoimen-
piteiden, täydennysrakentamisen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Rakenteellisina tekijöinä ovat 
muun muassa ikärakenteen yksipuolistuminen, palvelujen heikentyminen, syrjäytymisen ehkäisy, 
rakennuskannan ja ympäristön tilan heikentyminen sekä imagolliset tekijät.  
 
Lähiöprojektin tehtävänä on yhteistyössä hallintokuntien kanssa kehittää uusia toimintamalleja ja 
uusia palveluja, jotka luovat edellytykset parantaa alueellisia toimintamahdollisuuksia, ei itse yllä-
pitää niitä. Aiempien toimintakausien aikana esimerkiksi perhetyöntekijä-, lähiötyöntekijä-, lähiö-
arkkitehti- ja lähiöliikuttajatoiminta ovat siirtyneet hallintokuntien normaaliksi, budjetoiduksi toi-
minnaksi. Samoin myös lähiöasemat (Kontula, Myllypuro, Vuosaari, Pihlajamäki) ja matalan kyn-
nyksen päihdetoiminta (Pihlajamäen Ostarin onni, Myllypuron Ostarin hymy) ovat alussa olleet 
projektin rahoituksen piirissä. Sosiaalivirasto on myös integroinut normaaliin toimintaansa useita 
Lähiöprojektissa pilotoituja toimintoja, jotka kohdentuvat kehittämistä tarvitseville alueelle. Usein 
hankkeet ja toiminta kohdentuvat siihen väestönosaan, joka jää ns. lakisääteisen toiminnan ulko-
puolelle, ja ovat ennaltaehkäiseviä ja osallistavia.  
 
Vuonna 2013 sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön ja lähiöprojektin yhteishankkein on py-
ritty lisäämään ja aktivoimaan Pihlajamäen ja Oulunkylän asukkaiden ja toimijoiden osallistumista 
yhteiseen toimintaan erilaisten tapahtumien ja asukasfoorumien järjestämisessä (Pihlajamäki goes 
Blues, Oulunkylän Taiteiden yö). Oulunkylän bändipajatoiminta on kaikille avoin toimintamuoto, 
jota vetää sosiaaliohjaaja-muusikko. Tähän mennessä toiminnassa on mukana noin 20 nuorta, jois-
ta kuusi tulee alueen lastensuojelulaitoksista. Bändipajatoiminta on osa Oulunkylän osallisuushan-
ketta. Maunulassa Nuorten multimedia -hanke OMG ohjaa ja poluttaa alueen nuoria kiinnostu-
maan koulutuksesta ja tätä kautta työelämään. Multimedia-kurssitoimintaan osallistuminen on 
vapaaehtoista. Kaupunginosaradio-toiminnassa aluetyön yksikkö on myös mukana. Kaupunginosa-
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radion tavoitteena on tarjota alueen asukkaille ja toimijoille mahdollisuus tehdä ohjelmaa alueen-
sa kuulumista ja tapahtumista.  
 
2.5.2 Lähiörahasto 
 
Lähiörahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöi-
den viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Ra-
haston varoja käytetään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa to-
teutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointihank-
keiden ja projektien rahoitukseen. Aluetyön yksikön alaiset toiminnot ovat saaneet lähiörahaston 
rahoitusta erilaisiin alueellisiin hankkeisiin siitä alkaen, kun lähiörahasto perustettiin. 
 
Kantakaupungissa sijaitsevat aluetyön yksikön asukastalot Hanna ja Betania eivät sijaintinsa vuoksi 
kuulu Lähiörahaston eivätkä Lähiöprojektin rahoituksen piiriin. 
 
2.5.3 LASU-rahoitus 
 
Kaupunginhallituksen erillisrahoitus lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (LASU) toteuttami-
seksi ei ole käytännössä koskettanut aluetyön yksikköä. LASU-rahoituksella on toteutettu palvelui-
den käyttäjiin suoraan kohdistuvaa toimintaa (esim. iltapäivätoiminnan tuottaminen lapsille, ter-
veydenhoitajien palkkaaminen) tai palvelujärjestelmään kohdistuvaa toimintaa (esim. erilaiset 
hankkeet mallien kehittämiseksi tai virastojen välisen yhteistyön lisäämiseksi, mm. HYMYT-hanke). 
Osassa hankkeista on ollut yhtäläisesti sekä palveluiden käyttäjiin että palvelujärjestelmän kehit-
tämiseen suunnattuja tavoitteita. 
 
Yksi LASU-rahoituksella rahoitettu projekti on ollut Ankkuri-hanke. Projektin kautta sekä Malmin 
että Pasilan poliisiin on ollut palkattuna kokopäivätoiminen psykiatrinen sairaanhoitaja ja osaviik-
koisesti lääkäri. Työntekijät ovat tehneet yhteistyötä poliisin, poliisin sosiaalityöntekijöiden, koulu-
jen, alueiden lastensuojelutyöntekijöiden, erikoissairaanhoidon sekä kolmannen sektorin toimijoi-
den kanssa. Työn tavoitteena on ollut arvioida rikoksiin syyllistyneiden lasten ja nuorten psyykki-
sen tuen tarvetta. Lisäksi asiakasryminä ovat olleet nuoret rikosten uhrit, perheväkivaltaperheissä 
elävät lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa. Työn keskeinen tehtävä on ollut motivoida asi-
akkaita ottamaan vastaan apua ja ohjata vaikeasti oireilevat lapset ja nuoret erikoissairaanhoidon 
tai muiden tukipalveluiden piiriin. 
 
2.5.4 Turvallisuus- ja valmiusyksikön alueellinen työ 
 
Aluetyön yksikön ja hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusyksikön yhteistyörajapinta löytyy 
asukkaiden osallisuuden vahvistamisesta. Erityisen läheistä yhteistyö on lähityön kanssa, koska 
lähityön toiminnan tavoitteena on kaupunkilaisten kokeman arkiturvallisuuden ja viihtyisyyden 
parantaminen. Turvallisuus- ja valmiusyksikössä on laadittu seurantaraportti lähityöstä vuonna 
2011. 
 
Viime vuosien aikana tehdyt turvallisuustutkimukset ovat osoittaneet, että alueelliset erot koetus-
sa turvallisuudessa ovat suuria ja ilmiö on yhteydessä asuinalueiden eriytymiskehitykseen. Alueel-
lisen eriytymisen kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi tarvitaan kohdennettuja toimia niillä alu-
eilla, joilla havaitaan arkiturvallisuuteen liittyviä ongelmia. Lähityö on kohdentanut toimintaansa 
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turvattomaksi koetuille alueille ja erityisryhmien asumisyksiköiden ympäristöön. Muun muassa 
kaupungin ja poliisin turvallisuustutkimuksen valossa lähityön tarve on nykyisten alueiden lisäksi 
ilmeinen myös Länsi-Helsingissä, etenkin Kannelmäen ja Malminkartanon alueella. 
 
Turvallisuus- ja valmiusyksikkö on yhdessä aluetyön yksikön (lähityö ja lähiöasema) kanssa toteut-
tanut turvallisuuskävelyjä ja ”Kerro kartalla”-asukaskyselyitä eri kaupunginosissa. Turvallisuuskäve-
ly tarjoaa asukkaille yhden väylän vaikuttaa oman asuinalueen kehittämiseen ja saattaa turvalli-
suushuolet alueen toimijoiden ja viranomaisten tietoon.  
 
Turvallisuus- ja valmiusyksikkö on seurannut ja tukenut Helsingin poliisilaitoksen ja lähityön yhteis-
työtä. Poliisi ja lähityö ovat yhdessä pyrkineet ratkomaan asuinalueilla esiin tulleita ongelmia, jotka 
liittyvät esimerkiksi julkisessa tilassa esiintyviin häiriöihin ja ristiriitoihin tai yksittäisiin huolta he-
rättäviin henkilöihin. Lähityö saa usein ensimmäisenä tiedon alueen ilmiöistä ja poliisi on pyytänyt 
lähityöltä havaintoja ja jalkautumista painopistealueille.  Tiedonkulku on ollut hyvää ja tilanneku-
vasta on tullut todenmukaisempi. Poliisi on pitänyt yhteistyötä joustavana ja mutkattomana. 
  
Turvallisuus- ja valmiusyksikön koolle kutsumissa turvallisuuskysymyksiin liittyvissä yhteistyöver-
kostoissa lähityö on toiminut yhteistyökumppanina paikallistuntemuksensa takia. 
 
2.5.5 HKR:n aluetyö 
 
Rakennusviraston tekemä aluetyö on konkreettista ympäristötyötä asuinalueiden hyväksi.  
 
Rakennusvirastolla on vapaaehtoistyön koordinaattori, joka järjestää esimerkiksi puistokummi- ja 
talkootoimintaa. Puistokummeja on rekisterissä 490 henkilöä. Lisätietoja puistokummitoiminnasta 
löytyy www.hyvakasvaa.fi. Puistokummeina toimii myös 6 kpl Vammaisten työ- ja päivätoiminta-
keskusten ryhmiä, joista Tanhuan ja Valmarin toimintakeskukset ovat sosiaali- ja terveysviraston 
alaisuudessa. Lisäksi rakennusviraston vapaaehtoistyön koordinaattori osallistuu Julkivaikko -
ryhmän toimintaan, jossa kaupungin kaikki vapaaehtoistyön koordinaattorit kehittävät kaupungin 
vapaaehtoistyön toimintamalleja. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistyön koor-
dinaattorit voivat suositella puistokummitoimintaa joillekin asiakkailleen. Rakennusviraston va-
paaehtoistyön koordinaattori on jäsenenä myös vapaaehtoistyön neuvottelukunnassa. 
 
HKR hyödyntää alueellisessa työssään Kerrokartalla -osallistumiskanavaa. Internet-sivulta löytyy 
Helsingin kaupungin eri virastojen julkaisemat karttapohjaiset kyselyt ajankohtaisista aiheista ja 
alueista. Asukas voi merkitä mielipiteensä kartalle, vastata kysymyksiin ja keskustella muiden 
kommenteista. Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolla on toistuvasti meneillään aluesuunni-
telmien laadintaprosesseja ja niihin liittyvien palautekarttojen avulla asukas voi antaa kommentte-
ja ja kehittämisehdotuksia kyseisistä alueista. 
 
2.5.6 Kulttuurikeskuksen aluetyö 
 

Helsingin kulttuuripolitiikan keskeisiä tavoitteita on ylläpitää ja vahvistaa rakenteita, jotka tukevat 
kaupunkilaisten luovaa toimintaa. Kulttuurikeskuksen aluetyössä painottuu kulttuurikeskuksen 
asema mahdollisuuksien luojana kansalaisyhteiskunnan omaehtoiselle paikalliselle kulttuurityölle 
osana monikulttuurisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasapainoista kaupunkirakennetta. Kaupunkilaisen 
rooli nähdään pelkkää kulttuurin kuluttamista laajempana vastuunottona tuotannoista tai niiden 

http://www.hyvakasvaa.fi/
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suunnittelusta. Päävälineet aluetyössä ovat avustukset sekä erilaiset ammatillista kulttuurikenttää 
ja kaupunginosia yhdistävät verkostot, joiden rakentamiseen kulttuurikeskus osallistuu. Aluetyö-
hön yhdistyvät osin myös alueelliset kulttuurikeskukset ja erillisprojektit.  
 
Kulttuurikeskuksessa on yksi kokopäivätoiminen suunnittelija kulttuuripolitiikan osastolla, jonka 
vastuualueena on kaupunginosien kulttuurityön tukeminen. Aluetyön näkökulma sivuaa lukuisia 
muitakin viraston työntekijöitä eri tavoin. 
 
Kulttuurikeskuksen avustusmuotoina ovat yhteisölliset kehittämishankkeet, lähikulttuuriavustuk-
set ja muut avustukset. Avustuksia yhteisöllisiin kehittämishankkeisiin ovat saaneet vuonna 2013 
teatterilain piiriin kuuluvat teatterit sekä myös muut ammattiteatterit ja esittävän taiteen ammat-
tilaisryhmät. Vuonna 2013 Yhteisöllisiin kehittämishankkeisiin jaettiin yhteensä 321 330 euroa 17 
hankkeelle. Kohteina haussa korostettiin Helsingin lähidemokratiapilottialueita. Lähikulttuuriavus-
tuksista valtaosa suuntautuu kansalaisjärjestöjen tuottamiin tapahtumiin tai muuten osallisuutta 
tukeviin projekteihin. Lähes puolet avustuksista ohjautuu asukasjärjestöjen hankkeisiin. Lähikult-
tuuriavustuksiin on varattu 268 000 € vuodeksi 2013. Kohdeavustuksista on tuettu paikoitellen 
suurempia kaupunginosafestivaaleja. Yhteisöavustuksista ovat v. 2013 tukea saaneet Kumpula-
Toukola – kylätilayhdistys sekä Artova ry. 
 
Alueelliset kulttuurikeskukset ulottavat kulttuuriohjelmien tarjonnan esikaupunkialueelle. Lippujen 
hinnoittelu antaa vähävaraisillekin mahdollisuuden osallistua esityksiin. Esitystoiminnan lisäksi 
talot ovat mukana myös erityishankkeissa, muun muassa Pulssissa yhteistyössä Lähiöprojektin 
kanssa. Kulttuurikeskus on Lasu-projektin kautta mukana myös koulujen kulttuurityön organisoin-
nissa. 
 
2.5.7 Nuorisoasiainkeskuksen aluetyö 
 

Helsingin Nuorisoasiainkeskuksessa alueellisella työllä tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jota virasto 
tekee asuinalueilla. Nuorisoasiankeskuksessa on alueellisten palvelujen osasto, johon kuuluu 11 
nuorisotyöyksikköä. Niissä sijaitsevat nuorisotoimen alueelliset nuorisotalot ja tilat sekä muita 
toimintoja, kuten Fallkullan kotieläintila, Puksun Mopohalli, musiikki-, teatteri-, liikunta- ja media-
toimintaa nuorisotaloilla ja tyttö- ja poikatyötä. 
 
Nuorisoasiainkeskuksessa on neljä päätoimista aluetyöntekijää, vuoden 2014 alussa viisi. Alue-
työntekijät työskentelevät Jakomäessä, Viikissä, Vuosaaressa, Herttoniemessä, Pasilassa ja Malmil-
la. Työntekijät ovat osa alueellisten palvelujen osaston nuorisotyöyksiköiden työntekijöitä. Aluetyö 
perustuu nuorten osallistamiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen ja sosiokulttuuriseen innostami-
seen. Aluetyöntekijän tehtävänä on aktivoida alueen verkostoja nuorten osallisuuden ja hyvin-
voinnin parantamiseksi sekä hyvien kasvuyhteisöjen aikaansaamiseksi. Aluetyöntekijä toimii vuo-
ropuhelun mahdollistajana alueen nuorten, asukkaiden ja muiden toimijoiden sekä suunnittelijoi-
den että päätöksentekijöiden välillä. Niillä alueilla, joilla ei ole aluetyöntekijää, on nuorisotaloilla 
alueohjaaja. Alueohjaajat ovat osa nuoriso-ohjaajien tiimiä ja he toteuttavat työssään tiimin perus-
tehtävää ja yhdessä sovittuja tavoitteita. Osallisuuteen, aluetyöhön tai verkkoperustaiseen nuori-
sotyöhön liittyvät tehtävät ovat heillä erityistehtävänä.  Mikäli osasto- tai virastotasolla järjeste-
tään vastuualueisiin liittyviä koulutuksia ja perustetaan yhteyshenkilöverkostoja, kuuluu ohjaajille 
näihin prosesseihin osallistuminen. 
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Ehkäisevän päihdetyön Klaari-työntekijät siirtyivät vuosi sitten sosiaali- ja terveysvirastosta nuori-
soasiainkeskukseen ja ovat osa alueellisten palvelujen osastoa. He tekevät yhteistyötä nuorisotalo-
jen sekä alueohjaajien ja aluetyöntekijöiden kanssa järjestäen muun muassa ennaltaehkäisevän 
päihdetyön Valintojen putkea ja osallistuen alueellisten verkostojen työhön.  
 
Aluetyön yksikkö tekee yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa esimerkiksi jakamalla yhteiset 
kumppanuustilat Punavuoren asukastalo Betaniassa, osallistumalla Valintojen putken järjestelyihin 
ja toteuttamiseen, jalkautumalla nuorisotaloille ja viemällä yhteistyössä eteenpäin alueen kehit-
tämishankkeita.  
 
2.5.8 Kirjastotoimen alueellinen työ 
 
Kirjastoverkkoa kehitetään aluelähtöisesti ja kirjastotyö on lähtökohtaisesti aluetyötä. Kirjaston-
johtajien ja heidän nimeämiensä henkilöiden työpanosta on osoitettu aluetyöhön: työhön kuuluu 
verkostoituminen ja yhteydenpito alueen toimijoihin. Kirjastot sijaitsevat vaihdellen kulttuuritalon, 
koulun, nuorisotalon tai yliopiston yhteydessä tai läheisyydessä ja rajapinnat vaihtelevat sen mu-
kaan. Vuosaaren kirjaston johtaja on koko Vuotalon johtaja. Myllypuron mediakirjasto sijaitsee 
samassa rakennuksessa Asukastalo Myllärin kanssa ja kirjaston henkilökunta tekee tiivistä yhteis-
työtä Myllärin kanssa. Suunnitelmissa olevan Mellunmäen kirjaston ideana on se, että asukastalo 
ja kirjasto nivoutuvat tiiviisti yhteen.  
 
Yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa tehdään erityisesti lapsille, nuorille ja maahanmuuttajil-
le kohdennetuissa palveluissa. Esimerkkinä tällaisesta työstä on KirKou – kirjaston ja koulun yhteis-
työ ( www.kirkou.fi/opetusmateriaalit ).  
 
Erityisesti pienten lähikirjastojen toimintamallia kehitetään tällä hetkellä asukastalojen suuntaan – 
kirjasto asukkaiden tilana. Tämä vaikuttaa henkilökunnan työnkuvaan sekä tilan ja muiden resurs-
sien käyttöön. Kirjastot ovat entistä enemmän alkaneet avautua asukkaiden olohuoneiksi. Esimer-
kiksi nuoria pyritään vetämään kirjastoihin järjestämällä matalan kynnyksen pelitoimintaa ja maa-
hanmuuttajia kielikursseilla.  
 
2.5.9 Muiden virastojen tekemä alueellinen työ   
 

Sosiaali- ja terveysvirastossa asuinalueiden hyvinvointiin kohdistuvaa työtä tekevät aluetyön yksi-
kön työntekijöiden lisäksi ainakin perhe- ja sosiaalipalveluissa sijaitsevat asumisneuvojat ja sairaa-
la-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa sijaitsevat monipuoliset palvelukeskukset. Molempien työssä on 
yksilötyön lisäksi yhteisöllisiä elementtejä. 
 
Varhaiskasvatusvirastolla on korttelitaloja, joissa samaan pihapiiriin on sijoitettu monentyyppistä 
toimintaa. Esimerkiksi Meri-Rastilassa on korttelitalossa päiväkoti, ala-aste, nuorisotalo, asukas-
puisto Haruspuisto ja Meri-Rastilan kappeli. 
 
Rakennusvalvontavirasto neuvoo lakisääteisten lupa- ja valvontatehtäviensä lisäksi asukkaita ra-
kentamiseen ja korjaamiseen liittyvissä asioissa.  Asiakaspalvelun tehostamiseksi viraston puhelin-
neuvontaa on täydennetty avaamalla vuonna 2012 Hakaniemeen Tellinki-palvelupiste, jossa on 
henkilökohtaista neuvontaa. Tellingissä on myös yleisölle avoin tietotori ja siellä järjestetään pien-
taloiltoja ja muita teematilaisuuksia. Rakennusvalvonnassa työskentelee kaksi lähiöarkkitehtia, 

http://www.kirkou.fi/opetusmateriaalit
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jotka osallistuvat esikaupunkialueiden kehittämiseen ja rakennuskannan korjaamiseen liittyviin 
hankkeisiin. Lähiöprojekti on julkaissut korjaustapaohjeet mm. Siltamäkeen, Pihlajamäkeen, Keski-
Vuosaareen, Malminkartanoon ja Pohjois-Haagaan. Myös rakennusvalvontavirastossa toimiva 
energianeuvoja on osallistunut lähiöprojektin toimintaan ja asukastilaisuuksiin. Virasto on ollut 
mukana pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisten Ilmastoinfo- ja Asukkaiden ilmastoteot asuin-
alueilla (ASIAA!) -hankkeiden asukastapahtumiin.  Asukastaloja rakennusvalvontavirasto on hyö-
dyntänyt käyttämällä niitä tiedotuskanavana asukkaiden suuntaan. 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto toimii eri  suunnitteluhankkeisiin liittyen aktiivisesti kaupunginosasta-
solla.  Kaupunkisuunnitteluviraston toimintatapa perustuu monipuoliseen vuorovaikutukseen 
suunnittelukohteiden toimijoiden, erityisesti asukkaiden kanssa. Kaavoitukseen liittyvät asukasti-
laisuudet järjestetään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman lähellä itse suunnittelualuetta. 
Lisäksi pyritään pitämään huolta, että kaavat ovat aina nähtävillä myös paikallisessa kirjastossa.  
 
Monelle suunnittelualueelle on vuosien mittaan kehittynyt erittäin aktiivista alueellista toimintaa, 
jossa kaupunkisuunnitteluvirasto on keskeisenä toimijana. Esimerkiksi  Jätkäsaaressa ja Ruoholah-
dessa esitellään säännönmukaisesti alueiden kehittymiseen liittyviä suunnitelmia ja hankkeita. 
Talous- ja suunnittelukeskuksen hallinnassa oleva Huutokonttori tarjoaa Jätkäsaaressa ja Ruoho-
lahdessa hyvät fyysiset puitteet toiminnalle. Asukastilaisuuksien lisäksi kaupunkisuunnitteluvirasto 
pitää opastettuja kiertoajeluita ja osallistuu kaupunginosayhdistysten tilaisuuksiin. Muun muassa 
Maunulassa virasto osallistuu vuosittain paikalliseen jääjuhlaan.  Kaupunkisuunnitteluvirasto osal-
listuu myös kaupunginosien aluefoorumeihin, aktiivisina alueina esimerkiksi Vuosaari, Meri-Rastila 
ja Maunula. Alueellisuus pyritään ottamaan huomioon etenkin viestinnässä. Erilaisista suunnitte-
luhankkeista uutisoidaan ja ilmoitetaan aktiivisesti muun muassa paikallisissa lehdissä sekä inter-
netissä. 
 
Liikuntavirastossa toimiva Lähiöliikuttaja käyttää aluetyön yksikön tiloja ja on mukana järjestä-
mässä erilaisia alueellisia tapahtumia. Asukastalot ovat toimineet apuna, kun liikuntavirasto on 
suunnitellut erityisryhmien liikuntaohjelmaa.  
 
Työväenopisto käyttää aluetyön yksikön tiloja kurssien ja tapahtumien järjestämiseen. Opiston 
toiminta on asuinalueilla, mutta tilat on valittu lähinnä maantieteellisin perustein. Aluetyöhön 
kohdennettuja resursseja ei työväenopistolla erikseen ole.  Työväenopiston aikaisemmassa organi-
saatiossa aluerehtorit olivat vastuussa alueensa toiminnan järjestämisestä ja yhteistyöstä alueen 
muiden toimijoiden kanssa.   
 
2.5.10 Demokratiapilotit 2013 
 
Helsingin vuoden 2013 alueellisen osallistumisen kokeilu sisältää kymmenen pääosin as u-
kasvetoista demokratiapilottia. Niiden avulla etsitään ja kokeillaan uusia osallistumisen ja 
vuorovaikutuksen keinoja. Alueellisen osallistumisen kokeilun vuotta on edeltänyt laaja 
kaupunkitasoinen yhteinen näkemys lähidemokratian edellytysten parantamisen tavoittee s-
ta, jossa korostuvat avoimuus, vuorovaikutteisuus ja alueellinen vaikuttaminen.  
 
Alueellisen osallistumisen kokeilu käynnistettiin kaupunginvaltuuston strategiaohjelman 
tavoitteiden mukaisesti ja demokratiaryhmän esitysten pohjalta. Lisäksi päätettiin käynnis-
tää selvitykset osallistuvasta budjetoinnista, kansanäänestyksen menettelytavoista, verkko-

http://demokratia.hel.fi/demokratiaryhmä
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palveluiden kehittämisestä, koulujen verkkovaikuttamisen kehittämisestä ja demokratiat i-
loista. 
 
Demokratiapilottiehdotuksien keräämiseksi järjestettiin kaikille kaupunkilaisille avoin haku 
syksyllä 2012. Haku tuotti 39 kaupunkilaisten ehdotusta, joista piloteiksi valittiin ne ehdo-
tukset, joiden katsottiin sisältävän tavoitteita uusista toimintamalleista asukasosallistum i-
seen ja vaikuttamiseen. Seitsemän valituista piloteista oli alueellisia ja kolme temaattisia. 
Valituiksi tulleet pilotit aloittivat toimintansa tarkennettujen pilottisuunnitelmien mukaise s-
ti tammikuussa 2013. 
 
Kaupunki tukee pilottien toteutusta eri hallintokuntien käytettävissä olevien keinoin ja 
normaalin virkatyön kautta. Kaupunki on osoittanut hankkeeseen erillisen määrärahan, jolla 
on palkattu pilottihankkeiden tueksi kaksi projektityöntekijää ja varauduttu hankkeista sy n-
tyviin muihin kustannuksiin. Hankkeessa ei jaeta rahallisia avustuksia.  
 
Lähidemokratiaa Vuosaareen  
Hankkeen tarkoituksena on kokeilla aluetoimikuntaa alueellisen osallistumisen menetelmänä. 
Vuosaari-toimikunnan muodostavat 30 jäsentä, jotka on valittu edustavasti alueen yhdistyskannan 
pohjalta. Toimikunnan tarkoituksena on toimia välittävänä tahona vuosaarelaisten ja kaupungin 
välillä. Sen avulla pyritään luomaan paremmat edellytykset asukkaiden osallistumiselle Vuosaarta 
koskevassa päätöksenteossa. Aluetyön yksiköstä työskentelyssä on mukana Vuosaaren lähiöase-
man yhdyskuntatyöntekijä. 
 
Mainio Malminkartano  
Malminkartanon demokratiapilotin keskeisimmät kehittämiskohteet ovat Malminkartanonhuippu, 
ympäristön siisteys ja turvallisuus sekä alueen asukastilat. Pilotissa kokeillaan sähköistä karttaso-
vellusta, Kerro kartalla -palvelua, asukkaiden ideoiden ja ehdotuksien keräämisen keinona. Saatu 
asukaspalaute välitetään eteenpäin alueen fyysisen ympäristön kehittämis- ja parannushankkeista 
vastaaville tahoille. Aluetyön yksiköstä mukana on Länsi-Helsingin yhdyskuntatyöntekijä. 
 
Maunulan demokratiahanke  
Maunulan demokratiapilotin keskeisimmiksi tavoitteiksi on nimetty niin demokratian kuin demo-
kratiatilojen kehittäminen. Hanke koostuu kahdesta osasta, monitoimitalo- ja Saunabaari-
työryhmästä. Monitoimitalo-työryhmä on aktiivisesti mukana alueelle rakenteilla olevan monitoi-
mitalon suunnittelussa. Saunabaari-työryhmän tarkoituksena on puolestaan kehittää paikallisen 
demokratiatilan toimintaa. Aluetyön yksiköstä mukana on Asukastalo Saunabaarin henkilökunta. 
 
Vetoa ja voimaa Mellunkylään 
Pilottivuoden aikana Vetoa ja Voimaa Mellunkylään on sitoutunut jo vakiintuneen toimintansa 
ohella kokeilemaan käyttäjäraateja Kivikon ja Kontulan terveysasemilla yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysviraston toiminnan tuki -yksikön kanssa, arvioimaan asukastalojen toimintaa ja paikallisia 
tapahtumia asukkaiden kannalta sekä kokeilemaan kaupungin uutta sähköistä palautejärjestelmää 
ja raportoimaan asukkaiden kokemuksia siitä. Aluetyön yksiköstä mukana on Mellunkylän projekti-
työntekijä. 
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2.5.11 Alueellinen vapaaehtoistyö 
 
Vapaaehtoistoiminta on ihmisten auttamista ja tukemista tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. 
Ollessaan vapaaehtoisena ihminen antaa osaamistaan ja aikaansa joko yksittäisten ihmisten tai 
yhteisöjen hyväksi. Vapaaehtoistoiminnasta ei saa rahallista korvausta, mutta vapaaehtoiselle voi-
daan kuitenkin korvata aiheutuneita kustannuksia, kuten kulu- tai matkakorvauksia. Vapaaehtois-
työ nähdään sosiaali- ja terveystoimessa ammatillista toimintaa täydentävänä toimintamuotona. 
Vapaaehtoistyö on myös yksi sosiaalityön keino.  
 
Sosiaali- ja terveysvirastossa on kahden tyyppistä vapaaehtoistyötä. Kehittämisen ja toiminnan 
tuessa työskentelevien vapaaehtoistyön koordinaattoreiden ohjaamana toimii yhteensä noin 1500 
rekisteröityä vapaaehtoista. Vapaaehtoisvälitys ei ole aluetyön yksikön toimintaa mutta se on sijoi-
tettu Malmin toimintakeskukseen ja sen kautta välitetään vapaaehtoisia saattajia pääsääntöisesti 
erilaisille asiakaskäynneille. Tyypillinen asiakas on iäkäs kotona asuva henkilö, joka tarvitsee saat-
tajaa lääkäriin. Vapaaehtoistyön koordinaattorit tarjoavat tukeaan niille yksiköissä/taloissa toimi-
ville työntekijöille, jotka vastaavat jonkin kaupunginsairaalan, monipuolisen palvelukeskuksen, 
vanhustenkeskuksen, palvelutalon tai asukastilan/-talon vapaaehtoistoiminnasta.  
 
Toinen vapaaehtoistyön tyyppi on aluetyön yksikön oma vapaaehtoistoiminta. Se on keskittynyt 
asukastaloihin ja -tiloihin, joita on ympäri Helsinkiä. Aluetyön yksikön vapaaehtoistoimintaa orga-
nisoidaan asukastalojen kautta. Asukastalon vapaaehtoisista vastaa talon työntekijä. Aluetyössä on 
vapaaehtoisia niin suoraan talon toiminnassa (vertaisohjaajat, tiedottajat, talonmiehet jne.) kuin 
välillisesti erilaisissa alueellisissa tapahtumissa ja tempauksissa (esim. käden taitojen hyvänteke-
väisyyshankkeet). Osa vapaaehtoistyöstä on säännöllistä ja vakiintunutta, osa taas kertaluontoista 
tai satunnaista. Vapaaehtoisia on yksikön toiminnoissa useita satoja eikä heistä pidetä erillistä re-
kisteriä. Lisäksi asukastalojen työntekijät tukevat ja ohjaavat kaupungin järjestöjen vapaaehtois-
työn käynnistämistä alueen tarpeet huomioiden. 
 
2.6 Avustukset asukastalotoiminnalle ja asukastyölle 
 
Kaupunginhallituksen alainen Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta myönsi tukea helsin-
kiläisille asukastaloille noin 15 vuoden ajan. Vuonna 2008, jolloin tukea asukastalotoimijoille oli 
410 000 euroa, neuvottelukunta ehdotti, että asukastalojen tukeminen siirretään hallintokunnille 
ennen seuraavaa neuvottelukunnan toimikautta. Sosiaalijohtaja asetti tuolloin työryhmän selvit-
tämään asukastalojen avustamisen tulevat periaatteet ja käytännöt sekä tekemään muut sosiaali-
viraston kannalta tarvittavat esitykset asukastalojen kokonaisuuden hallinnasta. Selvityksen perus-
teella päätettiin, että neuvottelukunnan myöntämä tuki asukastaloille säilyy sosiaalivirastossa eril-
lisenä tukena ja että sillä tuetaan erityisesti pieniä ja vakiintumassa olevia asukastaloja ja niiden 
toimintaa. Asukastaloja vakiintuneesti ylläpitävät rekisteröidyt yhdistykset ja järjestöt voivat hakea 
sosiaalilautakunnan avustuksia.  
 
Kun aluetyön yksikkö vuonna 2011 perustettiin, siirtyi neuvottelukunnan tuki sen myönnettäväksi. 
Aluetyöllä oli jatkuva avustushaku järjestöille ja ryhmille ja päätökset avustuksista teki sosiaalisen 
ja taloudellisen tuen päällikkö. Kaikki hakijat eivät olleet rekisteröityjä yhdistyksiä. Alueellisen työn 
tukemiseen myönnettiin sitä kautta vuonna 2012 avustuksia 48 yhdistykselle ja ryhmälle yhteensä 
400 000 euroa. Osa näistä hakijoista haki ja sai avustusta myös sosiaalilautakunnalta. Sosiaalilau-
takunta myönsi asukastalotoimintaan vuonna 2012 avustuksia yhteensä 622 500 euroa. 



20 
 

 

 
Vuonna 2013 uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa järjestöjen avustuskäytäntöä pyrittiin selkiyt-
tämään luopumalla aluetyön yksikön avustushausta ja liittämällä se sosiaali- ja terveyslautakunnan 
yhteiseen hakuun. Kaupungin yleisohjeen mukaan kaupungin avustusta voidaan myöntää myös 
rekisteröimättömille yhdistyksille ja toimintaryhmille, mikäli siitä on erikseen määrätty lauta- tai 
johtokunnan omissa avustusohjeissa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusohjeissa ei tällaista 
ohjeistusta ole, joten rekisteröimättömille yhdistyksille ja toimintaryhmille ei avustuksia tällä het-
kellä myönnetä. 
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3 Aluetyön työryhmän havainnot ja ehdotukset 
 
Aluetyön työryhmän toimeksiantona on ollut laatia selvitys sosiaali- ja terveysviraston aluetyön 
yksikön toiminnasta ja sen yhtymäkohdista kaupungin muuhun asuinaluetyöhön ja asukastalotoi-
mintaan sekä kartoittaa alue- ja yhdyskuntatyön organisointivaihtoehtoja.  
 
Vuoden 2013 alusta yhdistyneen sosiaali- ja terveystoimen organisaatioon aluetyön yksikkö on 
sijoitettu Perhe- ja sosiaalipalveluiden osastolle, Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön toimistoon, 
Sosiaalisen ja taloudellisen tuen jaokseen. Viraston organisaatiota valmistellut kaupunginhallituk-
sen sosiaali- ja terveysjaosto päätti 21.9.2012, että ”aluetyön yksikkö on määräaikainen vuoden 
2013 loppuun saakka ja että vuoden 2013 aikana selvitetään, miten aluetyön kokonaisuus on pe-
rusteltua organisoida.” 
 
Aluetyön yksikköön on perustamisvaiheessa koottu erilaisia sosiaalitoimessa aiemmin suurpiirien 
vastuulla olleita toimintoja. Suurin osa aluetyön yksikön työmuodoista on sijoittunut nykyisille 
maantieteellisille alueilleen erilaisten projektien myötä. Yksikköön on myös siirtynyt muilta palve-
lulinjoilta toimintoja sosiaalitoimen sisäisten järjestelyjen kautta (mm. lähityö ja asunnottomien 
etsivä työ) ja sinne on synnytetty uusia tehtäväalueita (mm. Kampin kappelin sosiaalityö).    
 
Aluetyön yksikössä tehdään sekä kansalaisjärjestöihin ja yhteisöihin kohdistuvaa työtä että tarjo-
taan hyvin yksilökeskeistä palvelua avun tarpeessa oleville ihmisille.  
 
Lisäksi aluetyön yksikölle kuuluu 11 alueellisen asukastalon/lähiöaseman hallinnollinen vastuu, ja 
merkittävä osa voimavaroista kohdistuu näiden tilojen ja toiminnan hoitamiseen.  
 

Sosiaalialan ammatillinen työ 

 
Työryhmän näkemyksen mukaan aluetyön yksikössä on toimintoja, joiden järjestämisen vastuu 
kuuluu jatkossakin sosiaali- ja terveystoimelle sen arvioimassa laajuudessa. Näitä toimintoja ovat 
mm. yhdyskuntatyö sosiaalihuoltolaissa mainittuna ennaltaehkäisevänä työnä, yksilötasolle pai-
nottuva jalkautuva/etsivä lähityö ja sosiaalityö mm. leipäjonossa ja Kampin kappelissa sekä vapaa-
ehtoisvälitys. Työryhmä katsoo, että sosiaali- ja terveystoimella tulee olla mahdollisuus organisoi-
da palvelut tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kaupungin käytännön mukaisesti uusia toiminta-
malleja kokeillaan usein hankkeina tai pilotteina, joista hyväksi havaitut menettelyt on perusteltua 
viedä osaksi normaalitoimintaa.  
 

Asukastalot 

 
Aluetyön yksikön hallinnoimien asukastalojen ja kaikkien pääsääntöisesti asukasyhteisöjen ja kan-
salaisjärjestöjen paikallisiin tarpeisiin käytettävien tilojen osalta työryhmä katsoo, että toiminta 
voitaisiin organisoida yhteisöjen itsensä hoidettavaksi, erillään sosiaalityön toiminnallisista sisäl-
löistä. Asukastalojen hallinnointi siirrettäisiin kiinteistöviraston tilakeskukselle. Kullekin tilalle haet-
taisiin toimija, joka toimisi tilan vuokralaisena ja vastaisi toiminnan koordinoinnista. Toimintaa 
voitaisiin avustaa keskitetysti yhtenäisin kriteerein, jolloin kaupungin tuki alueelle tulee läpinäky-
väksi. Mikäli asukastaloissa tämän jälkeen olisi tarvetta kaupungin oman jalkautuvan toiminnan 
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läsnäololle, virastot voisivat sovittuaan operoijan kanssa käyttää tilaa sovittavassa laajuudessa 
muiden toimijoiden tapaan.  
 
Asukastalojen toimintaa koskeva muutos voitaisiin toteuttaa vuoden 2015 alusta lukien, kun on 
selvitetty tarkemmin kiinteistöhallintoon liittyvät yksityiskohdat sekä haettu toimijat kuhunkin 
kohteeseen. Ehdotus on yhtenevä avustettavan toiminnan keskittämistä selvittävän työryhmän 
näkemysten kanssa. 
 

Liittymäkohdat muuhun asuinaluetasoiseen toimintaan 

 
Kansalaisjärjestöjen puolella on valmiutta tutkia laajemmin uusia toimintamalleja kaupungin eri 
osa-alueilla. Työryhmä liittää raporttiinsa Helsingin kaupunginosayhdistykset HELKA ry:n laatimas-
ta projektisuunnitelmasta ”Paikallinen kehittämispolku Helsingissä” laaditun esittelyn. Muita toi-
mintamalleja on vertailtu vuoden 2013 aikana demokratiapilotoinnissa. Kaupunginhallitus käsitte-
lee demokratiahankkeen johtopäätöksiä vuoden 2014 alussa.  
 
Sosiaalivirasto on vuonna 2012 myös tukenut HELKAa asukastiloja koskevan vertailun valmistami-
sessa. ( verkkojulkaisu ) Katsauksen puitteissa on kuvattu 43 asukastilan perustamistavat, hallin-
nointi- ja ylläpitovaihtoehdot, aukioloajat ja kävijämäärät, henkilökunnan ja vapaaehtoisten määrä 
sekä tilojen ja toiminnan kustannusrakenne. Aluetyön yksikön nykyiset asukastalot sisältyvät ver-
tailuun.  
 
Työryhmä käsitteli myös sosiaali- ja terveystoimessa hahmoteltua toimintamallia, jossa asuinalueil-
la tapahtuvaa työtä voitaisiin laajemminkin tuottaa kolmannen sektorin toimesta eikä työn koor-
dinointi enää olisi vain sosiaali- ja terveystoimen piirissä tapahtuvaa. Virastossa on nähty tulevai-
suuden kehityspolkuna mm. vapaaehtoisen työn, yhteisöjen palvelutarjonnan ja läheisten vastuun 
lisääntyminen perinteisen viraston tuottaman palvelutarjonnan vaihtoehtona. Työryhmä katsoo 
kuitenkin, että koska kaupunki tukee Helka ry:n esittämän toimintamallin pilotointia, olisi hyvä 
saada kokemuksia siitä ennen pidemmälle vietyjä kokeiluja. 
 
Alueellisten osallistavien toimintamallien kehittyminen ja tarkentuminen asettaa haasteita eri vi-
rastojen alueilla tapahtuvan toiminnan koordinaatiolle. Asukkaiden paikalliset yhteistyötarpeet 
kaupungin virastojen suuntaan vaihtelevat alueelta toiselle. Kaupungin palvelujen kehittäminen 
edellyttää myös virastoilta tiiviimpää yhteistyötä. Tämän koordinaation osalta työryhmä katsoo, 
että alueen erityispiirteistä ja painopisteistä riippuen vuorovaikutusta koordinoivina virastona voisi 
toimia sosiaali- ja terveystoimen ohella vaihtoehtoisesti kaupunginkirjasto, nuorisoasiainkeskus, 
liikuntavirasto, varhaiskasvatusvirasto, kulttuurikeskus tai joku muu alueella keskeinen virasto.  
 
  

http://www.kaupunginosat.net/portal/yhteiset/234-tutustu-helkan-selvitykseen-helsinkiläisistä-asukastiloista
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Kaupunginkansliaan vuoden 2014 alussa muodostettava Osallisuus- ja neuvontayksikkö tulee huo-
lehtimaan vuorovaikutuksen ja sähköisten osallistumispalvelujen sekä alueellisen osallistumisen 
mallien kehittämisestä ja kaupunkitasoisesta koordinoimisesta, kaupungin yleisneuvonnasta ja 
maahanmuuttoasioiden erityisneuvonnasta sekä kaupungintalon näyttelytoiminnasta. Yksikön 
tehtäväalueeseen kuuluu luontevasti kansalaisjärjestöjen ja asukastoiminnan edellytyksistä huo-
lehtiminen ja tähän liittyvät valmistelutehtävät, mutta operatiivisia tehtäviä kuten kaupunginosien 
asukastilojen hallinnointia ei ole tarkoituksenmukaista siirtää keskushallinnon yksikköön.  
 
 
Helsingissä 15.11.2013 
 
 
 
 
Tuula Saxholm   Matti Koskinen 
 
 
 
 
Leila Palviainen   Jarmo Räihä 
 
 
 
 
Tero Santaoja   Anja Vallittu 
 
 
 
 
Olli Lahtinen    Päivi Männistö 
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Liitteet : Liite 1 
Aluetyöhön liittyvää terminologiaa 
 
Aluetyö  
Työtä Helsingin kaupungin eri asuinalueiden asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä työ voi pitää 
sisällään alueen yhteisöjen (viralliset ja epäviralliset) kanssa työskentelyä turvallisuuden, yhteenkuuluvuu-
den, osallisuuden ja yhteistoiminnan lisäämiseksi, alueen palvelujen arviointia ja kehittämistä yhdessä 
asukkaiden ja viranomaistahojen kanssa, kaavoitukseen ja muuhun alueen suunnitteluun osallistumista 
sekä työskentelyä alueellisten ristiriitojen sovittelemiseksi (esim. naapurustot, alakulttuurit, monikulttuuri-
suus, intressiryhmät) syrjäytymisvaarassa olevien yksittäistenkin asukkaiden ja perheiden kanssa sosiaalivi-
raston edustajana kentällä.  
 
Aluetyötä tehdään yleensä kentällä asukkaiden omassa elinympäristössä tai asukastilasta käsin. 
 
Aluetyön yksikkö  
Sosiaali- ja terveysviraston yksikkö, joka kokoaa aluetyötä eri puolilla kaupunkia tekevät sosiaali- ja terveys-
viraston sosiaalialan työntekijät ja pyrkii turvaamaan yhteisen, tasapuolisen, turvallisen ja eheyttävän kau-
punkisuunnittelun. Yksikön toimintoja ovat yhdyskuntatyö, asukastalotyö, lähityö, leipäjonoihin jalkautuva 
työ ja Kampin kappelin sosiaalityö. 
 
Asukastalo  
Kaikille avoin (toiminta)tila, jossa asukkaat voivat osallistua joko itsensä tai muiden järjestämään poliittises-
ti ja uskonnollisesti sitoutumattomaan toimintaan, tavata muita sekä saada informaatiota (alueen) palve-
luista ja muista itselleen tärkeistä asioista. Toiminta on yleensä maksutonta tai omakustannushintaista. 
 
Kaupungin ylläpitämät asukastalot ovat tiloja, joiden ylläpitokustannukset, työntekijäpalkat ja useimmiten 
myös toimintamäärärahat ovat osa kaupungin kiinteää talousarviota.  
 
Muun tahon kuin kaupungin ylläpitämien asukastalojen tilojen ylläpidosta ja toiminnan järjestämisestä 
vastaa jokin järjestö tai asukkaiden toimintaryhmä.  
 
Kumppanuustalo 
Ks. Asukastalo 
 
Leipäjonotyö 
Helsingin ilmaisen ruoan jakelupisteissä, pääasiassa Myllypuron kirkon leipäjonossa ja Hurstin leipäjonossa, 
tehtävä sosiaalialan jalkautuva työmalli, jossa ilmaisen ruoan jonottajia autetaan palvelujen piiriin. Työn 
tavoitteena on se, että kenenkään ei tarvitsisi asioida leipäjonoissa elantonsa turvatakseen. 
 
Lähityöhanke 
Vuodesta 2009 hankkeena toiminut kadulla tehtävä sosiaalialan työmuoto, jossa sosiaalialan ammattilaiset 
tekevät palveluneuvontaa, huolenpitoa, puuttumista ja saattamista julkisessa tilassa ilman ajanvarauksia tai 
toimistovastaanottoa. 
 
Lähiöasema 
Ks. Asukastalo 
 
Lähiöprojekti  
Helsingin kaupungin Lähiöprojekti on kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva virastojen yhteistyöprojek-
ti. Toiminta-alueena on koko esikaupunkivyöhyke. Lähiöprojekti on perustettu vuonna 1996, jolloin kau-
punginhallitus antoi tehtäväksi määritellä lähiöiden yleisiä kehityslinjoja ja organisoida alueellisia kehittä-



25 
 

 

mistoimia sekä valmistella esityksiä kaupungin rahoituksen järjestämisestä ja valtion määrärahojen hakemi-
sesta lähiöiden kehittämiseen. Lähiöprojektin tehtävänä on tukea yhteistyömalleja, jotka parantavat konk-
reettisella tasolla esikaupunkialueiden viihtyisyyttä, toimintaedellytyksiä sekä hyvän kaupunkielämän ra-
kentumista. Projektin toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus perustuvat kiinteään hallintokuntien väliseen 
yhteistyöhön ja eri toimijoiden sitouttamiseen tekemään asioita yhdessä. Projektin toteuttamat tehtävät 
vaihtelevat yksityiskohtaisista julkisen ympäristön suunnittelutehtävistä aina laajempiin hankekohtaisiin 
syrjäytymisen ennalta ehkäiseviin toiminnallisiin ja sosiaalisiin tehtäviin. 
 
Lähiörahasto 
Lähiörahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihty-
vyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Rahaston varoja käyte-
tään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuus-
ton tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.  
 
Lähiötyö 
Yleisnimitys työlle kauempana kaupungin keskustasta sijaitsevien asuinalueiden viihtyisyyden, palvelujen ja 
asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Työ voi kohdistua esim. fyysisen ympäristön (puistot, rakennukset) 
kohentamiseen tai palvelujen ja alueen yhteishengen ja yhteisöllisyyden edistämiseen.  
 
Yhdyskuntatyö  
Asuinalueille painottuvaa työtä, jossa pyritään yhteisötyön keinoin, haavoittuvassa tilanteessa olevien yksit-
täisten asukkaiden ja ryhmien asianajotyöllä sekä yhteistyöllä ja yhteydenpidolla muihin viranomaisiin ja 
poliittisiin päättäjiin edistämään asuinalueiden sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä ja asukkaiden 
hyvinvointia. 
 
Tavoitteena on yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa edistää yhteisöllisyyttä, parantaa viihtyvyyttä sekä 
suunnitella ja kehittää yhteistä asuinympäristöä erityisesti heikoimmat asukasryhmät huomioiden. Yhdys-
kuntatyö on perinteinen rakenteellisen sosiaalityön työmuoto.  
 
Yhteisötyö   
Yhteisötyö voi keskittyä joko yhteisöjen muodostamiseen (esimerkiksi asuinalueyhteisöt tai vertaisapuryh-
mät), yhteisöjen toiminnan tukemiseen tai yhteisöjen ja ryhmien yhteistyön edistämiseen. Yhteisötyöllä 
tähdätään yksittäisten asukkaiden ja henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen, yhteisvastuun ja keskinäisen 
avun lisäämiseen, yksinäisyyden vähentämiseen ja identiteettien vahvistamiseen.   
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Liite 2- Työryhmän asettamispäätös 
 

Helsingin kaupunginhallitus  Pöytäkirjanote  20/2013   
Kaupunginjohtaja/J   15.5.2013 
 
 
60 § 
Työryhmän asettaminen selvittämään aluetyön organisointia 
HEL 2013-006593 T 00 00 02 

 
Päätös 

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän 
seuraavasti: 
 
Työryhmän nimi on aluetyön työryhmä. 
 
Työryhmän toimeksiantona on laatia selvitys sosiaali- ja terveysvi-
raston aluetyön yksikön toiminnasta ja sen yhtymäkohdista kau-
pungin muuhun asuinaluetyöhön ja asukastalotoimintaan sekä 
kartoittaa alue- ja yhdyskuntatyön organisointivaihtoehtoja. 
 
Työryhmän jäsenet ovat: 

 talousarviopäällikkö Tuula Saxholm, puheenjohtaja, talous- ja 
suunnittelukeskuksesta 

 nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leila Palviai-
nen sosiaali- ja terveysvirastosta 

 johtava asiantuntija Jarmo Räihä sosiaali- ja terveysvirastosta 

 kaupunginsihteeri Anja Vallittu hallintokeskuksesta 

 vs. turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Matti Koskinen 
hallintokeskuksesta 

 projektipäällikkö Tero Santaoja kaupunkisuunnitteluvirastosta 
Työryhmän sihteereinä toimivat aluetyön päällikkö Päivi Männistö 
sosiaali- ja terveysvirastosta ja erityissuunnittelija Olli Lahtinen ta-
lous- ja suunnittelukeskuksesta. 
 
Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita. 
 
Työryhmän toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 
10.5.2010 § 592 antamaa ohjetta tilapäisistä toimielimistä. 
 
Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.10.2013 mennessä. 
 

Päätöksen perustelut 
 

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto totesi päättäes-
sään 21.9.2012 sosiaali- ja terveysviraston ydintoimintojen yksik-
köjaosta, että ”Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston Nuorten palvelut 
ja aikuissosiaalityö toimistoon perustettava aluetyön yksikkö on 
määräaikainen vuoden 2013 loppuun saakka ja että vuoden 2013 
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aikana selvitetään, miten aluetyön kokonaisuus on perusteltua or-
ganisoida.” 
Sosiaali- ja terveysvirasto esitti kaupunginjohtajalle (28.2.2013) 
aluetyön organisoimisen selvittämistä kaupunkitasolla. 
 
Aluetyöstä ja asukastoiminnasta laadittava selvitys liittyy demo-
kratiahankkeen jatkotyöhön ja perustuu poikkihallinnolliseen yh-
teistyöhön kaupungin hallinnossa. Siihen liittyy myös yhteistyö 
mm. Helsingin poliisilaitoksen ja alan järjestöjen kanssa. 
 
 



 

LIITE 1   

Paikallisen kehittämisen toimintamalli 

ja paikallinen kehittämispolku 

Helsingissä –ehdotus 

 

Pirjo Tulikukka ja Eeva Kuuluvainen 

Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry 

Pirjo.tulikukka@helka.net 

eeva@kuuluvainen.fi 

 

30.8.2013 
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Taustaa – maaseudun kansalaislähtöinen 

omaehtoinen kehittäminen (LEADER) 

• Maaseudulla on  käytössä Leader-toimintatapa. Se on EU:n suosittelema 

metodi ja työväline paikallisessa, omaehtoisessa kehittämisessä. 

• Maaseudun Leader-toimintatapaa on toteutettu vuodesta 1996. Se on 

nivottu valtakunnalliseen maaseudun kehittämisohjelmaan ja rahoitukseen. 

• Nyt Manner-Suomessa toimii 55 toimintaryhmää. Ne ovat seutukunnan 

kattavia yhdistyksiä, jotka kehittävät maaseutua sen asukkaiden 

aloitteesta. 

• Vuonna 2000-2006 toimintaryhmät rahoittivat yhteensä n. 7000 

hanketta.  
– Ohjelmakaudella 2007-2013 yhdellä manner-Suomen toimintaryhmällä on käytössään 2,5-6,8 milj. 

euroa julkista rahoitusta ( EU, valtio, kunnat) seitsemän vuoden aikana.  

– Maaseuturahaston lisärahoitusta osoitetaan ryhmille 4,9 milj. euroa.  

• Toimintaryhmät laativat alueelleen kehittämissuunnitelman, jota ne 

toteuttavat ohjelmakauden ajan vuosina 2007–2013.  



Nykytilanne Helsingissä 

• Paikallista toimintaa ja kehittämistä on paljon. Osa on perinteistä ja 

hyvin järjestäytynyttä, osa uusia nopeatempoisia ”kansanliikkeitä”. 

• Kehittäjätahot rakentavat hankkeensa ja hakevat niille kumppaneita 

ja rahoitusta kukin itse ja erillään ja toimivat oman osaamisensa 

varassa. 

• Rahoittajat joutuvat ratkaisemaan hankkeiden rahoituksen hanke 

kerrallaan hyvin kirjavasta joukosta. 

• Kansalaislähtöisen paikalliskehittämisen rahoituskenttä on 

moninainen ja hajallaan. EU-rahoitusta on jonkin verran (ESR ja 

EAKR) 



Tavoitteena: Paikalliset ideoijat ja kehittäjäihmiset  löytävät 

vaivattomasti paikallista ja ammattimaista tukea hankkeiden 

rakentamiseen ja toteuttamiseen 

• Paikalliset kehittäjät ovat yksilöitä, epävirallisia 

ryhmiä, järjestöjä, 3. sektorin yhteisöjä tai 

yrityksiä. 

• Kehittäjät voivat tuoda ideansa aineksiksi alueen 

kehittämissuunnitelmaan 

• Kehittäjät saavat helposti Kehrältä ja 

lähisukkulalta neuvoja, tukea ja kannustusta 

ideoidensa toteuttamisen tueksi. 

• Yhdessä etsitään hankkeille kumppaneita ja 

rahoitusta. 

• Kehittäjien kehittämisideoista syntyy yhteistyössä 

hankkeita ja hankkeista uutta toimintaa ja 

parempaa kaupunkielämää 

 

 

OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS  

• Ideoijat ja kehittäjät voivat osallistua Kehrän 

järjestämiin tilaisuuksiin ja kokouksiin 

• Kehittäjät voivat kertoa ideoistaan yhteisissä 

kokoontumisissa ja paikallissivuilla. Tavoitteena 

löytää yhteistyökumppaneita ja saada 

parannusehdotuksia ja kannustusta idean 

jatkokehittelyyn.  

 

 

 

 

TIETOA,  TUKEA JA NEUVONTAA ”PAIKAN 

PÄÄLLÄ” 

• ”Minulla on idea, miten saan sen toteutettua?” Tietoa 

paikalliskehittämisestä tarjotaan henkilökohtaisesti ja 

netin paikallissivuilla 

• Lähisukkula tarjoaa tukea ja neuvoja, miten kannattaa 

edetä ideoiden kehittelyssä (verkostoja, 

projektisuunnitelman laadinta, rahoituksen haku, 

hankkeen toteuttamisen tuki jne.) 

• Lähisukkula näkyy ja kuuluu alueella  

 

 



Paikalliskehittämisen mahdollistajat ja tukijat  

 

Paikalliskehittämisen keskus 

=Sukkula 
•  Tukee kehittäjiä ja 

kehittämisryhmiä  

•  On paikalliskehittämisen kokoaja 

ja välittäjäorganisaatio 

•  On oikeustoimikelpoinen yhteisö 

• Omistajina ovat helsinkiläiset 

paikalliskehittämisestä 

kiinnostuneet asukasyhdistykset 

ja muut yhteisöt.  

•  Tukee ja neuvoo kehittäjiä ja 

KEHRIÄ  (lähisukkulat = kehrille 

nimetyt tukihenkilöt) 

 
 

 

 

• Helsinkiin voi syntyä 15-20 itsenäistä kehittämisryhmää (KEHRÄ) paikallisten 

kaupunkilaisten halusta ja toimesta. 

• Kehittämisryhmä toimii paikalliskehittämisen mahdollistajana ja innostajana 

• Kehittämisryhmä priorisoi kehittämisehdotukset alueellaan  

• Kehittämisryhmä kootaan kolmikantaperiaatteella (asukkaat, yhteisöt, kaupunki). 

Jäsenten toimikaudet on rajattu. Asukasedustajat valitaan avoimella 

äänestysmenettelyllä. 

Paikalliskehittämisen kumppaneita ja  

rahoituslähteitä: 

• Yritykset 

• Helsingin kaupunki 

• EU:n sosiaalirahasto (ESR)  

• EU:n aluekehitysrahasto (EAKR) 

• TEM ja muut ministeriöt 

• Säätiöt ja muut yksityiset 

rahoitustahot 

• Sitra  

• Tekes 

• Muut mahdolliset rahoituslähteet, 

mm. joukkorahoitus 

• Muut EU:n rahoitusmuodot 





 

Uuden-

maan liitto 

 

H 

Tiedossa 

Kehrän alueella 

käytettävissä 

oleva 

rahoituskiintiö  

 

HKI 

 

 

= oikeustoimikelpoinen rekisteröity yhteisö 

 

Uuden-

maan 

ELY-

keskus 

 

h 

h 

h 

Kaupungin  

hankerahoitus 

KEHRÄ 

Paikallinen joukkoistaminen, 

kehittämissuunnitelma ja 

hankkeiden priorisointi 

= Rahoittajien hankerahavirta  

=  palveluvirta 

Sukkula tuottaa ja hankkii: 
• Palvelut kehittäjille ja 

KEHRILLE  

• Kehrille nimetyt tukihenkilöt 

(lähisukkulat) 

• Hankehaun ja  hankehallinnon 

palvelut 

•  Rahoituksen tieto-

taitopalvelut 

• Kassa- ja hallintopalvelut 

Kehrille 

• IT-sovelluksien ylläpitopalvelut 

• Joukkoistamisen palvelut 

• Viestinnän palvelut 

• Koulutuspalvelut  

• Temaattisten hankkeiden 

koordinointi 

Palkattua henkilökuntaa 

 

Kehrä eli kehittämisryhmä 
• Kokoaa alueen kehittämissuunnitelman  

• mahdollistaa kansalaisten osallistumisen  

• Vastaa alueen hankehakujen toteuttamisesta 

• Valitsee toteutettavat hankkeet alueellaan  

• Osallistuu laajoihin temaattisiin hankkeisiin 

valintansa mukaan 

Ei palkattua henkilökuntaa 

Merkkien selitykset: 

Mallin hallinto ja rahavirrat, luonnostelua 

Uudenmaan liiton ja 

ELY-keskuksen EU-

hankerahoitus 
 

 

MUUT 

RAHOIT- 

TAJAT 

 

 

Muiden rahoittajien  

hankerahoitus 

= Toimintatuki Kehrille ja Sukkulalle  

H h =  Erikokoisia Kehrän valitsemia 

hankkeita 

= Hankesopimus ja -rahoitus  



Paikallisen kehittämispolun 

onnistumistekijöitä 

 

• Rahoittajayhteistyö, tuki ja lupaus kehittämisresursseista 

• Tiedon välittäminen ”ruohonjuuritasolle” ja poliittisille 

areenoille 

• Kehittämisryhmän avoin prosessi ja vuoropuhelu 

kaupunkilaisten kanssa  

• Ammattitaitoinen fasilitointi ja joukkoistaminen 

• Kehittämisryhmien motivaatio ja osaaminen 

• Tukitoimintojen käynnistäminen välittömästi   

 

… ja edellytyksiä käynnistysvaiheessa 


