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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 avustukset (yli 10 000 € hakeneet)

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (yli 10 000 € hakeneet)

Hakija Hakemus     

nro

Päätös   

2018

Haettu   

2019

Ehdotus   

2019

Käyttötarkoitus 2019

African Care ry 1685860 15 000 26 400 20 000 Helsinkiläisten maahanmuuttajien vertaisryhmien tila- ja henkilöstökuluihin. Avustusta koroteaan toiminnan monipuolisuuden takia. STEA 

avustaa. 

Africans and African-Europeans Association 

(AFEAS) Afrikkalaiset ja afrikkalais-

Eurooppalaisten yhdi

1689804 0 40 000 2 000 Helsinkiläisten arfikkalaistaustaisten ja monikulttuuristen nuorten ja perheiden kotoutumista edistävien ryhmien ja kerhojen kuluihin. 

Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on heikko.   

Al-Birr - Lähimmäisapu ry 1685911 8 000 71 320 8 000 Maahanmuuttajien vertaistoiminnan tilakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna.  

Avara ry (ent. Puntland Naisten yhdistys) 1689829 ei hakenut 150 000 0 Avustusta maahanmuuttajien hyvinvointitoimintaan ei myönnetä, koska toiminnasta ei ole näyttöä yhden vuoden ajalta.

Familia ry 1686631 25 000 64 000 25 000 Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinaattorien palkkamenoihin sekä materiaali- ja asiantuntijakuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin. STEA 

avustaa ja muut rahoittajatahot.

Föreningen Luckan rf 1688790 30 000 45 000 30 000 Helsingissä asuvien ruotsinkielellä kotoutuvien maahanmuuttajien neuvonnan ja ohjauksen sekä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin 

henkilöstökuluihin.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on välttävä. Useita rahoittajatahoja.

Ihmisoikeusliitto ry 1684626 ei hakenut 50 000 40 000 Helsingissä asuvien somalinkielisten miesten parissa tehtävään tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön kohdennettuna 

somalinkielisen miestyöntekijän palkkakuluihin.

Irakin Naisten yhdistys ry 1688480 0 41 220 0 Avustusta helsinkiläisten maahanmuuttajanaisten kotouttamista edistävän toiminnan kuluihin ei myönnetä, koska yhdistyksen hallinnollisissa 

käytänteissä on virhe. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota hallinnollisiin toimintatapoihin ja talouden tasapainoon, koska tase ja oma pääoma 

negatiiviset. STEA avustaa. 

Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry 1683382 3 000 19 640 0 Maahanmuuttajien kotoutumista edistävää toimintaa ei avusteta, koska tilinpäätöksessä vuodelta 2017 on virhe, jota toiminnantarkastuksessa 

ei ole huomattu.

Kesäkoti Kallioniemi ry 1688728 7 000 15 000 7 000 Maahanmuuttajaperheiden lomatoiminnan kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Maahanmuuttajien päihde ja 

mielenterveysongelma ry

1488192 0 24 700 0 Avustusta ei myönnetä, koska hakemukseen pyydettyjä liitteitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä. Toiminnassa on syytä hyödyntää 

kaupungin järjestämiä palveluja.

Monika-Naiset liitto ry 1680167 100 000 125 000 100 000 Kriisikeskus Monikan sekä Kotoutumiskeskus Monikan henkilöstö-, vuokra-, sähkö-, siivous- ja muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin 

Helsingissä asuviin kohdennettuna. Talouden tasapainottamiseen kiinnitettävä huomiota.

Monikieliset erilaiset oppijat ry 1690049 ei hakenut 70 000 0 Avustusta helsinkiläisten maahanmuuttajien perehdyttämiseen suomalaiseen palvelujärjestelmään ja asiakkaiden ohjaamiseen sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluihin ei myönnetä, koska hakemukseen pyydettyjä liitteitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä ja kaupunki tuottaa 

itse kyseisiä neuvontapalveluja.

Pakolaisneuvonta ry Flyktingrådgivningen rf 1689065 9 000 87 000 82 000 Pakolaisille ja muille maahanmuuttajille sekä paperittomille tarjottavaan maksuttomaan oikeudelliseen neuvontaan Helsingissä.

Phoenix ry 1687774 ei hakenut 57 000 0 Avustusta turvapaikanhakijoiden auttamis- ja neuvontatyöhön Helsingissä ei myönnetä, koska ylijäämä edelliseltä tilikaudelta on suuri. 

Kaupunki järjestää kohderyhmälle neuvontapalveluja, joiden piiriin tarvitsijoita on syytä ohjata. Hakee rahoitusta useista eri lähteistä. 
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Puntland Society of Finland ry 1686140 3 000 10 120 0 Avustusta Helsingissä asuvien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveysongelmien 

ennaltaehkäisemiseen ei myönnetä, koska toimitetuisssa asiakirjoissa on epäselvyyksiä. STEA avustaa.

Somalinaisten Tuki Wadajir ry 1690044 ei hakenut 120 000 0 Avustusta Helsingissä asuvien maahanmuuttajanaisten liikunta- ja kurssitoimintaan ei myönnetä, koska pyydetyt litteet eivät saapuneet 

määräaikaan mennessä.

Somaliseura Sofya ry 1690041 0 11 400 0 Avustusta vuokra-, internet- ja sähkökuluihin ei myönnetä, koska toimitetuissa asiakirjoissa on epäselvyyksiä.

Suomen Caritas ry Caritas Finland rf 1689740 ei hakenut 30 000 0 Avustusta maahanmuuttajataustaisen henkilön palkkaamiseksi ei myönnetä, koska yhdistyksellä ei ole näyttöä työntekijän hyödyllisyydestä 

toiminnassansa.  Viranomaiset järjestävät kohderyhmälle neuvontapalveluja, joiden piiriin tarvitsijoita on syytä ohjata

Suomen Somaliland kehitys ja integration ry 1689483 0 17 500 2 000 Helsinkiläisten maahanmuuttajataustaisten nuorten radikalisoitumisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisyyn ja vähentämiseen. 

Neuvonnan ja keskustelujen järjestämiseen sekä nuorten koulutukseen ja työelämään hakeutumisen tukemiseen.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry 1690043 0 55 000 5 000 Toimintakoordinaattorin henkilöstökuluihin ja toimintakeskuksen tilavuokriin helsinkiläisiin kohdennettuna. STEA avustaa.

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto - 

SVYL - Finljandskaja Assotsiatsija 

Russkojazytchnyh Obstshestv - FARO ry

1689882 ei hakenut 54 000 0 Avustusta venäjänkielisten perheiden kotoutumisen edistämiseen ei myönnetä, koska toimitetuissa asiakirjoissa on epäselvyyksiä. 

Viranomaisen vastuu on tiedottaa toiminnastaan eri kielillä.

Toimintakeskus Semja ry 1682043 ei hakenut 50 000 0 Avustusta taiteilijan palkkaamiseksi ei myönnetä, koska toiminta painottuu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Turvapaikanhakijoiden tuki ry 1688607 0 48 200 0 Avustusta turvapaikanhakjoiden tukemista edistävän  järjestötyöntekijän palkkakuluihin ei myönnetä, koska STEA rahoittaa toimintaa.

Vivo ry 1689527 120 000 149 584 140 000 Helsingissä oleskelevien paperittomien hätämajoituksen järjestämiseksi Hermannin diakoniatalossa viikonloppuisin (pe-su) ajalla 1.1.-

31.12.2019. Viikolla tarvittavittavat sijaistukset tulee rahoittaa muista lähteistä.

Väestöliitto ry 1689854 ei hakenut 39 198 0 Avustusta maahanmuuttajien kotoutumisen kokemusasiantuntijoiden kouluttamisesta ja ohjaamisesta aiheutuviin henkilöstö- ja 

koulutuskuluihin ei myönnetä, koska yhdistyksen katsotaan voivan toteuttaa tämän tärkeän palvelun ilman avustustakin. Omavaraisuusaste on 

erinomainen ja ylijäämää edelliseltä kaudelta on huomattavasti. STEA avustaa.                                                                                    

26 kpl 320 000 1 471 282 461 000


