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23 §
Työllisyydenhoidon järjestöavustukset vuodelle 2022

HEL 2022-003485 T 02 05 01 00

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päätti avustamiseen vara-
tun määrärahan jakamisesta liitteen 1 mukaisesti. 

Edelleen maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päätti, että avus-
tukset myönnetään ehdolla, että

- avustus tulee käyttää vuoden 2022 aikana helsinkiläisiin kohdistuvana 
toimintana liitteessä 1 määriteltyyn tarkoitukseen, 

- avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys seuraavan vuoden avustus-
hakemuksen yhteydessä tai jos tätä ei tehdä, erillisellä kirjallisella selvi-
tyksellä avustusvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä 
(30.6.2023), 

- avustuksen saajan tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudat-
taa Helsingin kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän 
päätöksen liitteenä 2 olevia kohdan 2.2. avustusohjeita sekä liitteessä 3 
mainittuja työllisyysavustuksen käyttöä koskevia lisäohjeita. 

Avustukset maksetaan talousarviokohdasta työllisyys 14001, sisäinen 
tilaus 1817100004 työllisyysavustukset.

Päätöksen perustelut

Haettavana olleet avustukset

Työllisyydenhoidon järjestöavustukset vuodelle 2022 julistettiin haetta-
vaksi seuraavasti:

Työllisyysavustusta myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, joiden toi-
minta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

1. Toiminta-avustus 

Avustus myönnetään yleisavustuksena järjestöjen toimintaan. Myöntä-
misessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat työ-
kokeilupäivät. Työkokeilulla tarkoitetaan TE-toimiston/kuntakokeilun 
hyväksymää työpaikalla tapahtuvaa työkokeilua. Lisäksi otetaan huo-
mioon työttömille tarjottavat työllistymistä edistävät koulutukset sekä 
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muu työllistymistä edistävä ryhmätoiminta. Edellytyksenä on toiminnan 
kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pit-
kään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat) sekä toiminnan 
suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulu-
tukseen. 

Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat hakijan toiminnan tulokset ja 
laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus. Avustusta 
myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, 
esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laa-
juuteen, sekä edellisten vuosien tavoitteiden toteutuminen. 

2. Toiminnan kehittämisavustus 

Avustus myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittä-
miseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän vahvis-
tamiseen, palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteis-
työpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös 
useammalle järjestölle yhteisestä hakemuksesta. 

Kuulutus haettavana olevasta työllisyysavustuksesta julkaistiin osana 
kaupungin avustusten yhteiskuulutusta 2.12.2021 Helsingin Sanomissa 
ja Hufvudstadsbladetissa. Hakemukset tuli jättää kaupungin sähköi-
seen asiointipalveluun 31.12.2021 mennessä. Hakuohje hakemuksen 
laatimisen tueksi oli saatavilla sähköisessä asiointipalvelussa. Hake-
muksen jätti 26 hakijaa.

Nykyiset myöntämisperusteet ovat olleet voimassa vuodelle 2017 koh-
distuvasta avustushausta lähtien. Avustuksen myöntämisen taloudelli-
sena tavoitteena on työmarkkinatuen kustannuksiin vaikuttaminen. St-
rategian mukaisesti kaupungin työllisyydenhoidon painopisteitä ovat 
nuoret, pitkään työttömänä olleet sekä maahanmuuttajat. Avustuksella 
ei tueta sellaista työllistymistä edistävää toimintaa, johon myönnetään 
muuta suoraa kaupungin tukea.

Kansliapäällikkö on 26.4.2021 § 101 päättänyt siirtää toimivallan kau-
punginkanslian elinkeino-osaston käytettävissä olevien avustusmäärä-
rahojen jakamisessa elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyysa-
sioiden johtajalle.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittelyssä on noudatettu kaupungin avustusten 
yleisohjeita sekä työllisyysavustuksen myöntämiselle asetettuja lisäeh-
toja.
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Ensisijaisesti on arvioitu hakijan mahdollisuuksia ja edellytyksiä tarjota 
työkokeilupaikkoja helsinkiläisille työttömille. Lisäksi on arvioitu toimin-
nan aikana tapahtuvaa tavoitteellista poluttamista avoimille työmarkki-
noille tai koulutukseen, hakijan tarjoamia koulutuksia ja ryhmätoimintaa 
sekä hakijan kokonaisuudessaan toteuttamaa helsinkiläisten työttömien 
työllistymistä edistävää toimintaa ja sen laatua. Laadullisten edellytys-
ten sekä toimintakyvyn arvioinnin tarkastelussa on kiinnitetty huomiota 
mm. hakijan rooliin, aktiivisuuteen ja näkyvyyteen työllisyydenhoidon 
toimintakentällä sekä taloudellisen ja hallinnollisen toiminnan asianmu-
kaisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Valmistelussa on lisäksi kiinnitetty huo-
miota hakijan taloudellisiin toimintaedellytyksiin sekä siihen, että tuetta-
va toiminta edistää kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteiden toteutu-
mista.

Aikaisemmin avustusta saaneiden hakijoiden osalta arviointiin on vai-
kuttanut edellisten vuosien avustusten käyttö. Kaikki aikaisemmin työl-
lisyysavustusta saaneet ja vuodelle 2022 hakemuksensa jättäneet ovat 
antaneet hyväksyttävän selvityksen edellisen avustuksen käytöstä.

Valtiontukisääntelyn soveltuminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin 
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

Vuodelle 2022 myönnettävien työllisyydenhoidon järjestöavustusten 
päätösvalmistelussa on arvioitu, soveltuuko SEUT 107(1) artiklan mu-
kainen valtiontukisääntely kyseisiin toimenpiteisiin. Valtiontukiarviointi 
on tehty kunkin avustushakemuksen osalta erikseen. 

Avustusta hakeneiden yhdistysten toiminta on yleisesti hyödyllistä. Ha-
kijoiden toiminnalla on sosiaalinen tarkoitus, joka ei ole luonteeltaan ta-
loudellinen. Näin ollen valtiontukisäännöt eivät tule sovellettavaksi (ko-
mission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 6). Ainoastaan Valo-
Valmennusyhdistys ry harjoittaa hakijoista osittain taloudellista toimin-
taa. Yhdistyksen taloudellinen toiminta perustuu paikalliseen nuoristyö-
hön yhteistyössä kaupunkien kanssa sekä työpajatoimintaan pitkäai-
kaistyöttömille. Yhdistyksen toiminta suuntautuu erityisen haavoittuvas-
sa asemassa olevien ihmisten tukemiseen kohti itsenäistä asumista, 
koulutusta ja työelämää. Asiakkaita ei tule muista jäsenvaltioista eikä 
yhdistys harjoita palveluiden myyntiä kuin kohderyhmän osalta omilla 
toimintapaikkakunnillaan Suomessa. Valo-Valmennusyhdistys ry:n ei 
harjoita sellaista taloudellista toimintaa, jolla olisi vaikutusta jäsenval-
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tioiden väliseen kauppaan (komission tiedonanto EUVL [2016] C 
262/01, kohta 196). 

Avustusten myöntäminen hakijoille ei sisällä SEUT 107 (1) artiklan mu-
kaista valtiontukea.

Ennakkotieto vuoden 2023 avustusten hakemisesta

Ennakkotietona vuoden 2023 avustusten hakemisesta ilmoitetaan, että 
työllisyysavustus vuodelle 2023 on haettavana 21.11.-16.12.2022 ja 
hakuaika päättyy 16.12.2022 klo 16.00, ellei toisin ilmoiteta. Hakijoita 
pyydetään huomioimaan muuttunut hakuaika.

Lisätiedot
Sari Rasanen, asiantuntija, puhelin: 310 43978

sari.rasanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Työllisyydenhoidon järjestöavustukset 2022
2 Yleisohjeet 28.10.2019
3 Työllisyysavustuksen käyttöä koskevia lisäohjeita

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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23 §
Sysselsättningsunderstöd till organisationer för 2022

HEL 2022-003485 T 02 05 01 00

Beslut

Chefen för invandrings- och sysselsättningsärenden beslutade om ut-
delning av anslag reserverade för understöd i enlighet med bilaga 1.

Chefen för invandrings- och sysselsättningsärenden beslutade vidare 
att understöden beviljas på villkor att

- understödet används under 2022 för verksamhet riktad till helsingfor-
sare, för det ändamål som anges i bilaga 1 

- en redogörelse för hur understödet använts ska ges i samband med 
följande års understödsansökan. Om man inte ansöker nästa år ska en 
separat skriftlig redogörelse ges före utgången av juni året efter un-
derstödsåret (30.6.2023) 

- den som mottar understödet ska i sin verksamhet och ekonomi följa 
de understödsvillkor som Helsingfors stadsstyrelse godkände 
28.10.2019 och som anges i punkt 2.2 i bilaga 2 till detta beslut, samt 
de tilläggsdirektiv om sysselsättningsunderstöd som ingår i bilaga 3. 

Understöden betalas ur budgetanslaget för sysselsättning på budget-
momentet 14001, intern beställning 1817100004.

Beslutsmotivering

Understöd som kan sökas

Sysselsättningsunderstöd till organisationer år 2022 utlystes för ansö-
kan enligt följande:

Sysselsättningsunderstöd beviljas föreningar och stiftelser för verk-
samhet som främjar arbetslösa helsingforsares sysselsättningsmöjlig-
heter. 

Understöd beviljas för följande ändamål:

1. Verksamhetsunderstöd 

Understödet beviljas som ett allmänt understöd för organisationers 
verksamhet. Då understödet beviljas tar man primärt hänsyn till de da-
gar under ett år som arbetsprövning har ordnats. Med arbetsprövning 
avses en arbetsprövning som godkänts av arbets- och närings-
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byrån/Helsingfors kommunförsök och som utförs på en arbetsplats. 
Dessutom beaktas sysselsättningsfrämjande utbildning för arbetslösa 
och annan syssel-sättningsfrämjande gruppverksamhet. Understödet 
förutsätter att verksamheten riktar sig till de prioriterade grupperna för 
stadens sysselsättningsåtgärder (långtidsarbetslösa, ungdomar, in-
vandrare) och att verksamheten målmedvetet riktas till den öppna ar-
betsmarknaden eller utbildning. 

Verksamhetens resultat och omfattning, servicekvaliteten och organisa-
tionens sakkunskap påverkar huruvida understöd beviljas. Då unders-
töd beviljas tar man hänsyn till kostnaderna för verksamheten, till 
exempel anställnings- och lokalkostnaderna i förhållande till verksam-
hetens omfattning, samt hur väl målsättningarna för tidigare år har 
uppnåtts. 

2. Verksamhetsutveckling 

Understöd beviljas för att utveckla organisationsverksamhet för arbets-
lösa, öka organisationers interna kompetens, stärka kommunikationen, 
utveckla och öka servicen samt öppna nya samarbetsvägar. Också en 
grupp organisationer kan beviljas utvecklingsunderstöd utifrån en ge-
mensam ansökan. 

En kungörelse om att sysselsättningsunderstöd kunde sökas ingick i 
den gemensamma kungörelsen om stadens understöd i Helsingin Sa-
nomat och Hufvudstadsbladet 2.12.2021. Ansökningarna lämnades via 
stadens e-tjänster senast 31.12.2021. Anvisningar om hur man fyller i 
ansökningsblanketten fanns tillgängliga i e-tjänsten. De sökande var 26 
till antalet.

De nuvarande villkoren för att bevilja understöd har varit gällande se-
dan understödsförfarandet 2017. Det ekonomiska målet med understö-
den är att påverka arbetsmarknadsstödets kostnader. Prioriterade om-
råden inom stadens sysselsättningsåtgärder är, i enlighet med strate-
gin, ungdomar, långtidsarbetslösa och invandrare. Understödet an-
vänds inte för att stödja sådan sysselsättningsfrämjande verksamhet 
för vilken staden beviljar annat direkt stöd.

Kanslichefen beslutade 26.4.2021 (§ 101) flytta behörigheten för utdel-
ning av stadskansliets näringslivsavdelnings disponibla understödsan-
slag till näringslivsavdelningens chef för invandrings- och sysselsätt-
ningsärenden.

Handläggning av ansökningarna
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De allmänna anvisningarna för stadens understöd och de tilläggsvillkor 
som fastställts för att bevilja sysselsättningsunderstöd iakttas då un-
derstöd beviljas.

I första hand har man granskat sökandenas möjligheter och förutsätt-
ningar för att erbjuda arbetsprövningsplatser åt arbetslösa helsingforsa-
re. Dessutom bedömdes huruvida verksamheten i praktiken målmedve-
tet fokuserar på den öppna arbetsmarknaden eller på utbildning, vilka 
utbildningar och vilken gruppverksamhet den sökande erbjuder och vil-
ken sysselsättningsfrämjande verksamhet för arbetslösa helsingforsare 
den sökande bedriver totalt sett, inklusive kvaliteten på denna verk-
samhet. Vid bedömningen av kvalitativa förutsättningar och verksam-
hetsförmågan fästes avseende på bl.a. sökandens aktivitet och synlig-
het inom sysselsättningsfältet och på att sökandens ekonomiska och 
administrativa verksamhet är vederbörlig och transparent. Vid bered-
ningen beaktades också den sökandes ekonomiska förutsättningar och 
huruvida den verksamhet som omfattas av understödet bidrar till att 
staden når sina sysselsättningsmål.

Användningen tidigare understöd kontrollerades för de sökande som 
beviljats understöd tidigare. Alla som tidigare beviljats sysselsättnings-
understöd och de som lämnat in en ansökan för 2021 har lämnat in en 
godtagbar utredning om användningen av det tidigare understödet.

Tillämpning av bestämmelser om statsstöd

I artikel 107 punkt 1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF) anges det att ”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som 
ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag 
det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen ge-
nom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den in-
re marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan med-
lemsstaterna.” 

Vid beredningen av beslut om understöd till organisationer för syssel-
sättning som beviljas för 2022 har det bedömts huruvida statsstödsre-
gleringen i enlighet med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt är tillämplig i frågan. Bedömningen som gäller stats-
stöd har gjorts separat för varje understödsansökan. 

Föreningarna som har ansökt om understöd bedriver allmännyttig verk-
samhet. De sökandes verksamhet har huvudsakligen ett socialt syfte, 
som till sin karaktär inte är ekonomiskt. Därmed är reglerna om statligt 
stöd inte tillämpliga (Kommissionens tillkännagivande EUT [2016] C 
262/01, punkt 6). Av de sökande är det endast Valo-
Valmennusyhdistys ry som delvis idkar ekonomisk verksamhet. Före-
ningens ekonomiska verksamhet grundar sig på samarbete med sta-
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den i det lokala ungdomsarbetet samt verkstäder för långtidsarbetslö-
sa. Föreningens verksamhet är inriktad på att stötta människor i syn-
nerligen utsatt position att bo självständigt, utbilda sig och komma in i 
arbetslivet. Kunderna kommer inte från andra medlemsstater och före-
ningen bedriver inte försäljning av andra tjänster än åt målgruppen på 
dess egna verksamhetsorter i Finland. Valo-Valmennusyhdistys ry be-
driver inte sådan ekonomisk verksamhet som kan påverka handeln 
mellan medlemsstaterna (kommissionens meddelande EUT C 262/01, 
punkt 196 [2016]). 

I det stöd som beviljas de sökande ingår inte statsstöd som anses i 
107.1 art. EUF.

Förhandsbesked om understöd för år 2023

På förhand meddelas att sysselsättningsbidrag för 2023 ska ansökas 
under tiden 21.11-16.12.2022 och att ansökningstiden går ut 
16.12.2022 kl. 16.00, såvitt inget annat meddelas. Vi ber sökandena 
notera den ändrade ansökningstiden.

Upplysningar
Sari Rasanen, expert, telefon: 310 43978

sari.rasanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Sysselsättningsunderstöd till organisationer för 2022
2 Helsingfors stads allmänna understödsanvisningar
3 Tilläggsanvisningar för användningen av sysselsättningsunderstöd

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Sökande Omprövning, stadsstyrelsen

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

För kännedom

Stadskansliet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 23 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

23 § i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna
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Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: 09 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
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 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor
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Ilkka Haahtela
maahanmuutto- ja työllisyysa-
sioiden johtaja

Tomi Meuronen
tiimipäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.04.2022.


