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42 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle ”Avoin ovi pal-
veluille”

HEL 2020-007982 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle 303 388 
euroa vuodelle 2021 hankkeen ”Avoin ovi palveluihin – Ohjaus- ja neu-
vontapalveluiden kehittämishanke” (projektinumero 1095121) kustan-
nusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea arviol-
ta 208 754 euroa.

Päätöksen perustelut

Avoin ovi palveluihin -hankkeen tavoitteena on luoda kaupunkiyhteinen 
vieraskielisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden malli, jolla parannetaan 
palveluiden saavutettavuutta, lisätään palvelujärjestelmän läpinäkyvyyt-
tä sekä tehostetaan maahanmuuttaja-asiakkaiden työhön ja koulutuk-
seen ohjautumista. Hankkeesta vastaa kaupunginkanslian viestintä-
osaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö, ja se on tarkoitus toteuttaa 
vuosina 2020–2021.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 18.6.2020 § 159 hyväksynyt kau-
pungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen ha-
kuun hankkeella Avoin ovi palveluihin – Ohjaus- ja neuvontapalvelui-
den kehittämishanke. Erityisavustus on tarkoitettu kunnille ja kuntayh-
tymille maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden käynnistämi-
seen ja kehittämiseen. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 
työ- ja elinkeinoministeriöltä 20.8.2020.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin kaupunginkans-
lian viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikkö. Lisäksi hankkeen 
toteuttamiseen osallistuu kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoi-
ma- ja maahanmuuttoyksikkö, sosiaali- ja terveyspalveluiden maahan-
muuttoyksikkö sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri yksiköt 
(viestintä, kehittämispalvelut sekä Stadin osaamiskeskus). Hanke tukee 
strategian kirjausta, jonka mukaan palvelujen uudistamista jatketaan ja 
huolehditaan saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta, yhden 
luukun periaatteen vahvistamisesta ja erilaisten asukasta lähellä ole-
vien työmuotojen kehittämisestä. Lisäksi kansainvälisesti orientoitu-
neena metropolina Helsinki palvelee myös muualta tulevia.
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Hankkeen kokonaisbudjetti on 321 290 euroa, josta työ- ja elinkeinomi-
nisteriö rahoittaa 224 903 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuu-
deksi jää 96 387 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään pro-
jektinumero 1095121 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on 
annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä 
vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen to-
teuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan an-
tamia sääntöjä ja ohjeita. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun ra-
hoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituk-
sessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee 
ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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