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64 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 jatkohankkeelle Avoin ovi 
palveluille

HEL 2021-007275 T 02 05 01 05

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle 36 846 
euroa vuodelle 2021 jatkohankkeen ”Avoin ovi palveluihin – Ohjaus- ja 
neuvontapalveluiden kehittämishanke” (projektinumero 1095121) kus-
tannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea ar-
violta 85 973 euroa.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian viestintä-
osaston osallisuus ja neuvonta –yksikön toimimaan kaupungin edusta-
jana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttami-
seksi tarvittavat asiakirjat.

Päätöksen perustelut

Avoin ovi palveluihin –jatkohankkeessa implementoidaan nykyhank-
keessa luotu kaupunkiyhteinen vieraskielisten neuvonta- ja ohjauspal-
veluiden malli, jolla parannetaan palveluiden saavutettavuutta, lisätään 
palvelujärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä tehostetaan maahanmuuttaja-
asiakkaiden työhön ja koulutukseen ohjautumista. Nykyhankkeessa on 
kartoitettu kaupungin vieraskielisille suunnatut neuvonta- ja ohjauspal-
velut sekä niiden kehittäminen.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 25.3.2021 § 16 hyväksynyt kaupun-
gin osallistumisen Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen valta-
kunnalliseen hankehakuun kunnille ja kuntayhtymille maahanmuutta-
jien ohjaus- ja neuvontapalveluiden käynnistämiseen ja kehittämiseen 
jatkohankkeella Avoin ovi palveluihin –ohjaus- ja neuvontapalveluiden 
kehittämishanke.  Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 
Työ- ja elinkeinoministeriöltä 27.5.2021.

Jatkohankkeessa Helsinki koordinoi valtakunnallisen koulutuskokonai-
suuden kehittämistä sekä osallistuu koulutuskokonaisuuden kehittämi-
seen ja sisällöntuottamiseen. Jatkohankkeessa korostuu Helsingin yh-
tenäisen ohjaus- ja neuvontapalvelun asiointikokonaisuuden luominen 
kotoutumisen ja työllisyyden parantamiseksi. Jatkohankkeessa Neuvo-
taan-verkostossa julkisen hallinnon ja järjestöjen roolia selkeytetään 
ohjaus –ja neuvontatyössä.
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Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin kaupunginkans-
lian viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikkö. Yhteistyökumppa-
neita ovat valtiollisista palveluista TE-palvelut, Kansaneläkelaitos sekä 
kolmannen sektorin toimijoista African Care ry, Föreningen Luckan rf, 
Monik ry, Suomen Pakolaisapu ry, Suomen venäjänkielinen keskusjär-
jestö ja Vantaan venäläinen klubi ry. Lisäksi yhteistyökumppanina on 
ruotsinkielisen kotoutumisen osalta Arcadan ja Prakticumin Karriärcen-
ter Arabia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 368 457 euroa, josta työ- ja 
elinkeinoministeriö rahoittaa 257 920 euroa, jolloin kaupungin omara-
hoitusosuudeksi jää 110 537 euroa. Vuoden 2021 osalta hankkeen ku-
lut ovat 122 819 euroa, ja niille saadaan tukea Työ- ja elinkeinoministe-
riöltä 85 973 euroa. Näin ollen hankkeen omarahoitusosuudeksi jää 
36 846 euroa, johon varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talous-
arviokohdassa 1 50 04. 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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