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28 §
Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -nimisen työryhmän
asettaminen
HEL 2013-015599 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän
seuraavasti:
Työryhmän nimi on asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmä
Työryhmän toimeksiantona on laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät
avustuskriteerit asukasyhdistyksille, kaupunginosaseuroille ja
asukastaloja ylläpitäville tahoille. Lisäksi työryhmän tehtävänä on,
ottaen huomioon kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat
yleisohjeet, laatia menettelytavat ja kriteeristö, joiden perusteella
kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa
järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi sekä avustaa muita asukastaloja
ylläpitäviä tahoja.
Asukasyhdistyksiä ja kaupunginosaseuroja kuullaan valmistelun
yhteydessä ja niiltä pyydetään lausunnot avustuskriteereistä esityksen
valmistuttua.
Työryhmän jäsenet ovat:
 vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä, puheenjohtaja,
kaupunginkanslia
 erityissuunnittelija Olli Lahtinen, kaupunginkanslia
 controller Pia Halinen, kaupunginkanslia
 asiakaspäällikkö Sisko von Behr, kiinteistövirasto
 kehittämispäällikkö Hannu Kurki, kiinteistövirasto
 erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen, sosiaali- ja
terveysvirasto
 projektivastaava Sini Heino-Mouhu, sosiaali- ja terveysvirasto
 toimistopäällikkö Markku Toivonen, nuorisoasiankeskus
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yhteyssihteeri Ritva Oljakka, liikuntavirasto
tilapalvelupäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari, opetusvirasto
hankintasihteeri Asta Sjöberg, varhaiskasvatusvirasto
suunnittelija Ari Tolvanen, kulttuurikeskus
asukasyhteistyöpäällikkö Janne Typpi, kaupunginkanslia
aluepäällikkö Yrjö Niiranen, pelastuslaitos
apulaisjohtaja Saara Ihamäki, kaupunginkirjasto
ympäristölakimies Tiina Fiskaali, ympäristökeskus
projektipäällikkö Tero Santaoja, lähiöprojekti

Työryhmän sihteerinä toimii vuorovaikutussuunnittelija Titta Reunanen
kaupunginkansliasta.
Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita.
Työryhmän toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen
10.5.2010 antamaa ohjetta tilapäisestä toimielimestä.
Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 29.8.2014.
Päätöksen perustelut
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.1.2014 § 14 käsitellessään
avustustyöryhmän loppuraporttia, että asukasyhdistysten ja
kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen
avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle. Samalla päätettiin,
että osallisuus ja neuvonta -yksikkö hoitaa asukasosallisuuteen liittyvää
avustuskokonaisuutta kaupunginhallituksen tukena.
Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa valmistelemaan
yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen,
liikuntaviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston,
kulttuurikeskuksen, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa
yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille ja
kaupunginosaseuroille. Samalla päätettiin, että asukasyhdistyksiä ja
kaupunginosaseuroja kuullaan valmistelun yhteydessä ja niiltä
pyydetään lausunnot esityksen valmistuttua.
Lisäksi kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 4.12.2013 § 109
käsitellessään aluetyöryhmän loppuraporttia kehottaa em. virastoja,
mukaan lukien kiinteistövirasto ja kaupunginkirjasto, valmistelemaan
menettelytapoja ja kriteerejä, joiden perusteella kaupungin nykyisin
hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen
operoitaviksi, sekä selvittää soveltuvat yhtenäiset ja läpinäkyvät
avustuskriteerit.
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Kaupunginjohtajan päätöksessä 4.12.2013 ja kaupunginhallituksen
päätöksessä 7.1.2014 on sisällöllisiä ja hallinnollisia yhteneväisyyksiä
ja päällekkäisyyksiä. Siksi on tarkoituksenmukaista käsitellä
asiakokonaisuuksia yhdessä työryhmässä.
Työryhmän työskentelyn aikana selvitetään lisäksi keskitettävän
avustuskokonaisuuden mahdolliset yhteneväisyydet lähiöprojektin
toimintarahan, lähiörahaston sekä kaupunginhallituksen yhteisöjen
tukemiseksi merkityn avustusmäärärahan kanssa.
Lisätiedot
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780
johanna.m.seppala(a)hel.fi

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.03.2014 ja asianosaista
koskeva päätös on lähetetty 24.3.2014.
Kaupunginjohtaja/J
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