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Suomen Somaliliitto ry IBS%!maB Finlands Somaliska Förbund

OIKAISUVAATIMUS SUOMEN SOMALILIITTOA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ SOSIAALI-
JA TERVEYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSIA JAETTAESSA

Vastaanottaja: Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveyslautakunta

Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu: Sosiaali-ja terveyslautakunnan

avustukset järjestöille vuodelle 2014 [HEL 2013-011649 T 02 05 01 00}

Suomen somaliliitto ry on saanut 3.1.2014 postitse tiedon yhdistyksen sosiaali- ja

terveyslautakunnalle osoitetun avustushakemuksen hylkäämisestä. Syynä on päätöksen

liitetiedoston mukaan se, ettei pyydettyjä liitteitä ole toimitettu määräajassa. Somaliliiton

puheenjohtaja tai kukaan muukaan järjestössä ei kuitenkaan koskaan saanut

lisäselvityspyyntöjä, sillä myöhemmin ilmeni, että ne on lähetetty Somaliliiton edellisen

puheenjohtajan käytöstä poistettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kaupungin sähköisessä asiointijärjestelmässä on entisen puheenjohtajan yhteystiedot, jotka

tulevat automaattisesti lomakkeeseen. Käyttäjä ei pysty poistamaan vanhoja yhteystietoja

sähköisestä lomakkeesta, mikä on ilmiselvä puute järjestelmässä. Kyseiseen kohtaan voi

lisätä uusia yhteystietoja, kuten liitto on tehnyt, mutta tärkeä viesti on kuitenkin lähtenyt

vanhaan osoitteeseen, joka ei edes toimi enää. Somaliliitto on kirjannut sähköisessä

järjestelmässä tehtyihin aiempiin avustushakemuslomakkeisiin kohtaan Lisätietoja, että

sähköisessä järjestelmässä on vanhat yhteystiedot ja pyytänyt niiden poistamista. Tässä

kohdassa on myös ilmoitettu, kuka on nykyinen puheenjohtaja. Tämä viesti ei ole kuitenkaan

mennyt perille järjestelmän ylläpidosta vastaaville.

Somaliliitto vaatii hakemuksensa uudelleen käsittelyä, sillä tilanteen taustalla on tekninen

ongelma eikä järjestön tietoinen laiminlyönti. Muut avustuksen saamisen edellytykset

täyttyvät järjestön osalta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustus on Somaliliitolle erittäin

tärkeä, sillä sen avulla on pystytty ylläpitämään aktiivista paikallista toimintaa sekä

maahanmuuttajille että kantaväestölle Itä-Helsingissä järjestön toimitiloissa. Lautakunnan

avustuksen turvin toteutettiin mm. erittäin ajankohtainen. Lastensuojelu ja maahanmuuttajat

-seminaari 26.11.13. Syksyllä 2013 Somaliliitto on sosiaalilautakunnan avustutuksen turvin

pystynyt toteuttamaan liiton tiloissa sekä suomalaista että somalialaista ruokakulttuurin

opetusta ja ompeluopetusta.
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Nämä toiminnot ovat olleet tärkeää paikallisen aktiivisuuden ja eri väestöryhmien välisten

kontaktien lisääjänä ja niille on toivottu jatkoa. Lisäksi liittoon tulee vuosittain satoja

yhteydenottoja neuvontaa tarvitsevilta maahanmuuttajataustaisilta helsinkiläisiltä, joten

järjestöllä on myös suuri tarve saada neuvontaan lisää resursseja, mikä sisältyy myös sosiaali-

ja terveyslautakunnalle lähetettyyn hakemukseen. Liittoon kohdistuu somalialaistaustaisten

helsinkiläisten taholta paljon odotuksia, joihin on mahdotonta vastata ilman Helsingin

kaupungilta saatavaa tukea.

Ystävällisin terveisin Suomen Somaliliitto ry:n hallituksen puolesta,

Arshe Said

puheenjohtaja
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