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59 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 jatkohankkeelle (2022–
2023) ”Avoin ovi palveluihin”

HEL 2022-004568 T 00 01 04 00

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle 113 984 
euroa vuodelle 2022 jatkohankkeen ”Avoin ovi palveluihin – Ohjaus- ja 
neuvontapalveluiden kehittämishanke” (projektinumero 1095140) kus-
tannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea ar-
violta 78 079 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää si-
ten 35 905 euroa.

Päätöksen perustelut

Avoin ovi palveluihin -hankkeen kolmannen osion (2022–2023) tarkoi-
tuksena on varmistaa ensimmäisen ja toisen hankekauden aikana luo-
tujen toimintatapojen ja -käytänteiden jääminen osaksi Helsingin kau-
pungin pysyvää vieraskielisille suunnattua matalan kynnyksen ohjaus- 
ja neuvontatyötä. Hankkeen toimenpiteet muutetaan kehittämistoimin-
nasta pysyviksi rakenteiksi. Pysyvien rakenteiden avulla pidetään yllä 
ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien osaamista, taataan selkeä ohjaus- ja 
neuvontapalveluiden kokonaisuus ja toimivat yhteistyörakenteet Hel-
singin kaupungin matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatyössä sekä 
luodaan pysyvät puitteet seudulliselle, sektorirajat ylittävälle yhteistyöl-
le.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 1.4.2022 § 21 hyväksynyt kaupungin 
osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksen erityisa-
vustuksen hakuun jatkohankkeella ”Avoin ovi palveluihin – ohjaus- ja 
neuvontapalveluiden kehittämishanke”. Hanke on saanut myönteisen 
rahoituspäätöksen työ- ja elinkeinoministeriöltä 9.6.2022. Kyseessä on 
hankkeen kolmas ja viimeinen hankekausi.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin kaupunginkans-
lian viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikkö. Hankkeen koko-
naisbudjetti on 364 542 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa 
249 711,27 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää           
114 830,73 euroa. Vuoden 2022 osalta hankkeen kulut ovat 113 984 
euroa, ja niille saadaan tukea 78 079 euroa. Näin ollen hankkeen oma-
rahoitusosuudeksi jää 35 905 euroa, johon varaudutaan keskitetyn 
hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Hankkeelle on avattu 
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Laske-järjestelmään projektinumero 1095140 ja sille sovitut alaprojekti-
rakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen 
kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektiraken-
neosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupun-
gin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 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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