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Asukas- tai muiden paikallistoimijoiden perustamat (ja usein hallinnoimat) asukastilat  
on merkitty taulukkoon vihreällä värillä. 
 
Kaavoitusmääräysten mahdollistamat (ja usein pysäköintiyhtiöiden hallinnoimat) yhteiskerhotilat  
on merkitty taulukkoon punaisella värillä. 
 
Kaupungin hallintokuntien perustamat (ja hallinnoimat) asukastilat  
on merkitty taulukkoon sinisellä värillä. 
 
Muut tilat on merkitty taulukkoon mustalla värillä. 

 
 Montako henkilöä talo 

työllistää vuosittain? 
Entä työharjoittelijat, 
palkkatuetut, 
työkokeilijat jne? 

Mahdollisten työntekijöiden 
palkkaan saatava rahoitus? 

Montako 
vapaaehtoista talon 
toiminnassa on 
mukana vuosittain? 

Asukastila Fokka 
(Vuosaari/              
Meri-Rastila) 

Palkkatukityöllistetty 
sekä läppäriklinikan 
vetäjä (puoliksi 
Vuosaaren lähiöaseman 
kanssa) 

TE-keskuksen työllistämisrahoitus Tällä hetkellä 
satunnaisemmin, 
alkuun toiminta oli 
täysin riippuvaista 
vapaaehtoistoiminnasta 

Asukastalo Renki 
(Malminkartano) 

Talo työllistää yhden 
pitkäaikaistyöttömän 
kuudeksi kuukaudeksi 
kerrallaan, minkä jälkeen 
joudutaan etsimään 
uusi. 

Kaupungilta työllistetyn emännän 
palkka. 

Vakituisesti päivittäin 
yksi (asukastalon 
isäntä). Lisäksi tarpeen 
mukaan muitakin 
jossain määrin. 

Herttoniemenrannan 
Asukastalo Ankkuri 
(Herttoniemi) 

Yksi palkattu työntekijä, 
työharjoittelijoita ja 
kielikurssilaisia 
vuosittain 8-15, 
yhdyskuntapalvelun 
suorittajia 1-3 vuosittain, 
sosionomiopiskelijoita 2-
4 vuosittain. 

Aluetyön yksikön palkkausavustus 
alkuvuodelle 28 00 euroa ja 
Sosiaalilautakunnan avustus 30 00 
euroa tälle vuodelle. 
 

10-20 

Hertsikan asukastila 
(Herttoniemi) 

- - - 

Jakomäen lähiötupa 
(Jakomäki) 

Ei yhtään - Kerhoja vetää 5 
vapaaehtoista, 
tilaisuuksien 
järjestämisessä arviolta 
10. 

Kumppanuustalo 
Horisontti 
(Malminkartano) 

Vakituinen 
toiminnanjohtaja ja 
hänen lisäkseen 14 
palkkatuella työllistettyä 
henkilöä ja 8 
työharjoittelijaa. Osa 
palkkatuella 
työllistetyistä on toista 
vuotta töissä, jolloin 
palkkatuki on pienempi. 

Kirpputoritoiminta: oma 
rahoitusosuus palkkatukityöllistetyille 
(kaikilla ei ole täysi tuki). 
Sosiaalilautakunnan järjestöavustus: 
toiminnanjohtajan palkka. 

Vakituisina 
vapaaehtoisina n. 10 
henkilöä ja vaihtuvia 
vapaaehtoisia 
vuodessa n. 30 
henkilöä. 

Kumpulan Kylätila 
(Kumpula) 
 
 
 

Yksi vakituinen sekä yksi 
alati vaihtuva 
harjoittelija/palkkatuettu. 
Viikoittaisia kerho-
ohjaajia sekä 

Sosiaaliviraston järjestöavustuksista 
ja sosiaaliviraston aluetyönyksiköltä. 

Yhdistyksen hallituksen 
10 jäsentä, sekä eri 
määrä vapaaehtoisia eri 
tapahtumien 
yhteydessä. Arviolta 



 
 
 
 
 

viikonloppukurssiohjaajia 
on vuodessa yhteensä 
15-20 kpl. 

yhdistyksen omassa 
toiminnassa ja 
tapahtumissa n. 100-
120,  mukaan lukien 
tapahtumissa 
talkoohengessä 
esiintyneet muusikot, 
kirjailijat ym. taiteilijat. 

Käpylän Klubi  
(Käpylä) 

Jatkuvassa 
työsuhteessa 2,5, 
palkkatuella työllistettyjä 
10, työharjoittelijoita 20, 
kuntouttavassa 
työtoiminnassa olevia 
10, oppilaitosten 
harjoittelijat 10. 

- Muutamia kymmeniä. 

Maunulan Mediapaja 
(Maunula) 

Viimeksi työllistettiin 
henkilö vuonna 2009. 
Työllistetyn pitäminen 
vaatisi valvovaa 
henkilökuntaa. 

Ei ole ollut palkattua työntekijää. Kun 
on käytetty työllistettyä, 
työmarkkinatuki on kattanut 
kustannukset (6 h työaika). 

Mediapajaa ylläpitää n. 
10 vapaaehtoista, joista 
n. 7 päivystää tilaa 
aktiivisesti. 

Wanha Posti 
(Kontula) 

Yhden/kahden osa-
aikaisen ihmisen työt. 

Kaupungin sosiaalilautakunnan 
avustus kattaa suurimman osan 
Wanhan Postin kuluista. 

Kaiken kaikkiaan 
lähemmäs 50. 

Asukastalo Kulkuri 
(Vuosaari/ 
Rastilankallio) 

Ei yhtään työllistettyä 
tms. 

Mahd. pysäköintiyhtiö tai kaupungin 
avustukset. 

- 

Gabro-talo 
(Vuosaari/Kallahti) 

- Lähiörahasto, kaupungin 
kulttuuribudjetti (Kulke). 

Varauksen pitäjä, 
harrastajat. 

Kerhotalo Saseka 
(Vuosaari/Kallahti) 

Talo itsessään ei 
työllistä ketään, talossa 
toimivat yritykset ja 
yhteisöt 
kolmisenkymmentä 
henkilöä. 

Saseka-talon emännöintiin saadaan 
kaupungilta asukastaloavustusta. 

Toimijoilla on vapaa-
ehtoisia, lukumäärä 
vaihtelee. Varsinaisesti 
asukastalolla ei ole 
vapaaehtoisreserviä. 

Kivenkolo Kivimottis  
Nalli  
(Kivikko) 

Ei ole mahdollista. 
Alkuaikoina saatiin 
sos.viraston kautta 
työllistetty. 

- N. 30 

Kulttuuri- ja 
asukastalo 
Kääntöpaikka 
(Arabianranta) 

Talossa työskentelee 
puolipäiväinen 
koordinaattori, 
toiminnanjohtaja 1 
pv/vko sekä vuoden 
aikana n. 5-10 
harjoittelijaa/työkokeilijaa 
tms. Lisäksi n. 20 
tuntiopettajaa. 

Puolipäiväisen henkilön palkkaus 
sosiaalilautakunta. Opettajien palkat, 
kurssimaksut. Projektityöntekijät, 
säätiöt, apurahat. 
 

Talon toiminnassa on 
vuosittain mukana n. 50 
vapaaehtoista. Alueen 
kaupunginosa-
yhdistyksessä toimii 
lähemmäs 200 
vapaaehtoista, jotka 
toimivat paljon 
Kääntöpaikalla, mutta 
eivät suoranaisesti ole 
mukana talon 
toiminnassa. 

Kyläpaja (Pikku 
Huopalahti) 

1 Atk-ohjaajan 
palkkatuella 

Helsingin kaupunki maksaa atk-
henkilön palkan 

6-7 henkilöä vuodessa. 

Pikku Huopalahden 
Asukastalo eli Vanha 
Tapanilan Asema 
(Pikku Huopalahti) 

Yksi henkilö. Pikku Huopalahden 
asukastalovastaavan/projektisihteerin 
palkkaukseen vuosittain saatu 
kaupungilta n.4te. 

Kytösuontien Pysäköinti 
Oy:n palkkalistoilla 
oleva projektisihteeri 
työskentelee 
kokopäiväisesti. 
 
 



Ruoholahden 
kanavakeskus 
(Ruoholahti) 

Siivousliikkeen kautta 2 
henkilöä osapäiväisesti. 
 

- - 

Viikin asukastalot 
(Viikki) 

Kokopäiväisesti talot 
työllistävät yhden 
henkilön (koordinaattori). 
Lisäksi palkkaa saavat 
kurssien vetäjät ja 
opettajat, joita on n. 5-10 
vuosittain. 

Koordinaattorin ja kurssien vetäjien 
palkat maksetaan 
asukastalomaksuista, taloilta 
kerätyistä käyttömaksuista ja 
kaupungin toiminta-avustuksella. 
Sosiaaliviraston toiminta-avustuksella 
on maksettu kurssien vetäjien 
palkkoja. 

Vakituisesti n. 15 eli 
yhdistyksen hallitus ja 
taloilla toimivat 
vapaaehtoiset 
yhteyshenkilöt. 

Asukastila Hopeala 
(Pohjois-Haaga) 

Yhden palkkatuetun 
työntekijän (6kk) 
kerrallaan. 

Kaupungilta Tilassa on ollut 
toisinaan vapaaehtoisia 
kurssinvetäjiä ja 
infotilaisuuksien pitäjiä. 
Myös käyttäjäraatiin 
kuuluu vapaaehtoisia. 

Asukastalo Mylläri 
(Myllypuro) 

Vuonna 2012 
asukastalossa aluetyön 
yksikön 
yhdyskuntatyöntekijä 
osa-aikaisena 18,5 
t/vkko. Palkkatuella 
työllistettyjä neljä 
henkilöä vuoden aikana. 

Sosiaaliviraston aluetyön yksikkö. 
Palkkatukirahoitus työllisyysvaroin. 

Noin 20 henkilöä. 

Asukastalo 
Saunabaari 
(Maunula) 

Tällä hetkellä yksi 
vakituinen, hankkeessa 
työntekijä, 3 
palkkatuettua, 2 
harjoittelijaa. Posivireen 
kautta yksi henkilö 
työllistettynä. 

Kaupunki, hanke ja valtio 
työllistettyjen osalta. 

N. 36 

Kontulan lähiöasema 
(Kontula) 

1 vakituinen työntekijä, 
yksi 6kk välein vaihtuva 
palkkatukityöntekijä (n.2 
vuodessa). 

Kaupunki ja Te-toimisto - 

Kumppanuustalo 
Hanna  
(Alppila) 

Talo työllistää 
vuositasolla noin 30-35 
henkilöä. Sopimuksia on 
kuntouttavan 
työtoiminnan, 
työkokeilun, 
työharjoittelu/ 
työelämävalmennuksen 
ja palkkatuetun työn 
puitteissa. Yhteistyö 
oppilaitosten kanssa ja 
alan opiskelijoiden 
työharjoittelu, 
opinnäytetyöt ovat 
toiminnassa mukana. 
Lisäksi Kelan ja Kevan 
kuntoutustuella olevia 
työkokeilijoita, 
työttömien kurssien 
harjoittelijoita ja myös 
näyttökokeisiin 
perustuvan ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoita. 
 

Kumppanuustalo Hannan kahden 
sosiaaliohjaajan palkka aluetyön 
yksiköstä. 

Osa vapaaehtoisista 
vain tietyissä 
tapahtumissa vuosittain 
ns. töissä. Osa koko 
ajan. Ns. aktiivisten 
vapaaehtoisten määrä 
nyt n. 8-14. 
 
 
 



Malmin 
toimintakeskus 
(Malmi) 

Neljä vakinaista: 
toiminnanohjaaja, 
sosiaaliohjaaja, 
vahtimestari ja emäntä. 
Työharjoittelijoita ja 
kuntoutujia n. 8-10, 
työllistettyjä 20-24, 
vammaisten työ- ja 
päivätoiminnassa 1. 

Kaupunki Yhdeksän aktiivista, 
sitoutunutta, jotka 
järjestävät talossa 
toimintaa tai ovat 
säännöllisesti 
auttamassa 

Oulunkylän 
seurahuone 
(Oulunkylä) 

Talo työllistää kerrallaan 
4-5 palkkatuettua tai 
työharjoittelussa olevaa 
henkilöä. Kukin 6-12 
kuukauden jaksossa. 

- Suoraan tai välillisesti 
vapaaehtoistoiminnass
a on mukana n. 140 
henkilöä vuosittain. 

Pihlajamäen 
lähiöasema 
(Pihlajamäki) 

Talo työllistää 
palkkatuella vuosittain  
n. 15 hlöä. 
Työharjoittelussa  
10-15 hlöä. 
Työelämän-
valmennuksessa  
10-15 hlöä vuosittain. 
Kuntouttava työ 4 
Opiskelijat (sos. alan 
AMK 0 4, erityisammatti-
oppilaitokset kuten 
LUOVI ja Keskuspuisto 
n. 6 opiskelijaa). 

SOSV Pihlajamäki goes Blues 
n. 150 vapaaehtoista. 
Kerhotoiminta n. 10 
vapaaehtoista. 
Leivänjako 6 
vapaaehtoista. 
Maratonryhmä n. 30 
vapaaehtoista 

Punavuoren 
asukastalo Betania 
(Punavuori) 

Kuusi vakituista. Kaksi 
palkkatukilaista. Noin 
viisi kuntouttavan 
työtoiminnan tekijää. 

Kaupunki - 

Vuosaaren 
Lähiöasema 
(Keski-Vuosaari) 

Noin neljä kpl/vuosi. 
Lähiöasemalla on välillä 
myös opiskelijoita (esim. 
sosionomi-) ja 
työelämän 
tutustumisjaksolla olevia 
peruskoululaisia. 
Lähiöasemalla on myös 
yhdyskuntatyöntekijän 
työpiste. 

Helsingin kaupunki Noin 5-10 kpl vuosittain. 

Aurinkoinen Hymy 
(Vartiokylä/ 
Itäkeskus) 

Projektipäällikkö, 
projektityöntekijä ja 
muita 16 henkilöä. 

Kaupungilta Tällä hetkellä  
9 henkilöä. 

Asukastila Mellari 
(Mellunmäki) 

2 vakituista, 1 
palkkatuettu, 
harjoittelijoita ym. 5 

Sosiaalilautakunnan avustus. 10 

Helsingin Elokolo 
(Kallio) 

Yksi vakituinen 
työntekijä, 
palkkatukityöllistettyjä 5-
7, lisäksi 
yhdyskuntapalvelua 
suorittavia (5-7), 
harjoittelijoita jne. 

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 
avustus, työllistettyjen suhteen myös 
työvoimaviranomaisten myöntämä 
palkkatuki ja Helsingin kaupungin 
työvoimapalvelujen Helsinki-lisä. 

Useita kymmeniä. 
 

Kontulan Symppis 
(Kontula) 

3 palkallista, 
työharjoittelua ei ole, 
työelämän valmennusta 
10, palkkatuetut 3-5. 
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Länsi-Helsinki 
somaliyhteisö ry:n 
tila (Etelä-Haaga) 

2 - 15 hlöä viikossa. 

Pasilan Asukastalo 
(Itä-Pasila) 

n. 30 työllistettyä 
vuosittain. 

RAY N. 20 vapaaehtoista 

Toimintakeskus 
Sampola ry 
(Myllypuro) 

Yhdistyksessä toiminut 
Uudenmaan ELY-
keskuksen 
työllisyyspoliittinen 
hanke vuodesta 2008 
alkaen. Hankkeen 
tarkoituksena on 
työllistää 15-20 
pitkäaikaistyötöntä (500 
pv)  palkkatuella, johon 
kuuluvat myös 
työharjoittelijat sekä 
työelämän 
valmennettavat. Vuonna 
2012 hankkeessa on 
kesäkuun loppuun 
mennessä ollut 10 
henkeä joista 3 
palkkatuella ja loput 
työharjoittelussa. 

Toiminnanohjaajan palkkaan ja 
hallintoon tulee rahoitus  RAY:lta. 
Pakkatukirahoitus koostuu 
palkkatuesta +  Helsinki-lisästä. 
Palkkatuki tulee Helsingin kaupungin  
TE-toimistolta ja Helsinki-lisä tulee 
Helsingin kaupungin 
työllistämistoimikunnalta 
työnantajamaksuihin. 

5-6 hengen vakiintunut 
vapaaehtoisryhmä joka 
toimii ympäri vuoden. 

Villa Lill-Kallvik 
(Vuosaari/Aurinkolahti) 

Silloin tällöin ollut 
koordinaattorina 
työharjoittelija. Viimeiset 
kaksi vuotta toimittu 
täysin 
vapaaehtoisvoimin. 

Ei ole. Periaatteessa koko 
Taiteilijatalon väki, 
käytännössä 
parikymmentä. Mukaan 
ei ole laskettu yksityisiä 
juhlijoita. 

 


