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Järjestöyhteistyön ja kaupungin avustusten kaupunkiyhteistä mallia
valmistelevan jatkotyöryhmän nimeäminen
HEL 2022-009029 T 00 01 00

Päätös
Kansliapäällikkö asetti jatkotyöryhmän järjestöyhteistyön ja kaupungin
avustusten kaupunkiyhteisen mallin valmistelemiseksi kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston 6.6. § 27 päätöksen pohjalta.
Työryhmän tehtävinä on:
 laatia malli järjestöyhteistyön kaupunkiyhteisiksi toimintatavoiksi ja periaatteiksi
 valmistella kaupunkiyhteiset periaatteet avustustoimintaan
 tarkastella avustustoiminnan kohdentamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta
 tehdä esitys sosiaali- ja terveystoimialan ja pelastustoimen nykyisten avustusten päätösvalmistelusta keskushallinnossa
 tehdä ehdotus 1.1.2023 työnsä aloittavan järjestöneuvottelufoorumin asettamisesta ja tehtävistä
 tehdä ehdotus, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen luodaan lakisääteinen uusi neuvottelumalli järjestöjen osalta. Ehdotuksen tulee kytkeytyä osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021 §6) laajempaa neuvotteluvelvoitteen toimeenpanoa.
Työryhmän on työskentelyssään selvitettävä järjestökentän näkemyksiä.
Työryhmän on luovutettava raporttinsa kansliapäällikölle viimeistään
15.12.2022. Työryhmän raportin pohjalta valmistellaan erikseen tarpeelliset toimivaltaisen viranomaisen päätökset.
Työryhmä voi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita tai valmistelutahoja ja nimitä alatyöryhmiä. Kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua kaupungin ulkopuolisia osallistujia esimerkiksi järjestökentältä.
Työryhmän jäseniksi nimetään:
 Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, kaupunginkanslia, puheenjohtaja
 Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, kaupunginkanslia, varapuheenjohtaja
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Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, kaupunginkanslia
Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, kaupunginkanslia
Reetta Sariola, strategiapäällikkö, kaupunginkanslia
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, kaupunginkanslia
Riina Kopola, erityissuunnittelija, kaupunginkanslia
Soile Maunula, taloussuunnittelija, kaupunginkanslia
Armi Vaden, talouspäällikkö, sosiaali- ja terveystoimiala
Marianne Neijonen, järjestökoordinaattori, sosiaali- ja terveystoimiala
Ulla Tyyskä, yksikön päällikkö, sosiaali- ja terveystoimiala
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Riina Ståhlberg, hyvinvointipäällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala
Kehittämispäällikkö, kaupunginkanslia, työryhmän sihteeri

Nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantuntemuksensa perusteella. Kansliapäällikkö kehottaa kaupunginkanslian viestintäosastoa
järjestämään työryhmän sihteerintehtävät.
Päätöksen perustelut
Kansliapäällikkö nimesi työryhmän ajalle 14.4 – 20.5.2022, jonka tehtävänä oli laatia kaupunkiyhteinen järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten
jakamisen malli ja ehdottaa koordinointitehtävän tarkoituksenmukaisinta sijoittumista kaupungin organisaatiossa. Työryhmän tuli tarkastella
lisäksi järjestöyhteistyön määrittelyä ja järjestökentän toimijoita, järjestöavustusten hallinnoinnin tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta,
asukasosallisuuden ja asukasyhteistyön malleja ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevia tavoitteita, toimenpiteitä, yhteistyötä ja
seurantaa.
Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto merkitsi tiedoksi kokouksessaan 6.6.2022 edellä
mainitun Järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten kaupunkitasoinen
malli -työryhmän työskentelyn tulokset. Samalla jaosto merkitsi tiedoksi
linjauksia, minkä mukaisesti järjestöyhteistyötä, kaupungin avustustoimintaa, asukastoimintaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
koordinaatiota jatkosuunnitellaan.
Päätöksen mukaan kaupunginkansliaan keskitetään keskushallinnon ja
sotepen avustusten hallinnollinen käsittely ja valmistelu (kuten avustusilmoitusten julkaiseminen, muu viestintä ja hakijaneuvonta, aikataulutus). Avustuspäätösten sisällöllisessä valmistelussa tehdään yhteistyötä ja hyödynnetään kaikkien toimialojen asiantuntemusta. Avustusten
myöntämistä koskeva päätöksenteko jakautuu sen mukaan, mistä
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia

Pöytäkirja

3 (6)

22.08.2022
Kansliapäällikkö
määrärahoista avustuksia myönnetään. Jatkossa kunta-Helsingin budjettirahoitukseen perustuvassa avustustoiminnassa päätös tehdään
keskushallinnossa (kaupunginhallitus tai delegoinnin perusteella viranhaltija). Valtionperintönä saatavista varoista rahoitettavat avustukset
ovat kunta-Helsingin avustuksia ja niistä päätetään keskushallinnossa.
Valtionperintöjen käyttötarkoituspäätöstä tarkistetaan niin, että niitä
voidaan käyttää Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (Hyte) liittyvään avustustoimintaan. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antaa
lausunnon hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä avustuksista ennen niiden päätöksentekoa keskushallinnossa. Jaosto korosti, että
avustusten jakamisessa kiinnitetään jatkossa korostetusti huomiota järjestöjen yleishyödyllisyyteen, toiminnan vaikuttavuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.
Lisäksi jaosto päätti, että järjestöyhteistyötä edistetään verkostomaisella mallilla, jota koordinoidaan kaupunginkansliasta. Kaupunki on alusta
vapaalle kansalaistoiminnalle, jossa yhdessä tekeminen ja järjestöaloitteisuus on keskiössä. Lisäksi järjestöyhteistyön edistämiseksi perustetaan kaupunkitasoinen järjestöneuvottelukunta sekä tarvittaessa toimialatasoisia järjestöneuvottelukuntia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluvelvoitteesta todettiin päätöksen perusteluissa, että Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä on käsitellyt
uutta neuvotteluvelvoitetta kokouksessaan 24.11.2021. Ohjausryhmä
päätti, että jatketaan jo nyt tehtävää hyvää yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa. Lisäksi tunnistetaan keskeiset toimijat ja rakenteet. Neuvotteluille luodaan toimintamalli vuoden 2022 aikana niin, että se kytketään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän työhön ja
vuosikelloon.
Jatkoselvittelyssä olevat kolme isoa kokonaisuutta ovat suhteellisia
suuria uudistuksia ja koskevat kansliaa ja toimialoja. Jatkotyöskentelyssä on tarkoituksenmukaista tarkentaa kaupunkiyhteistä järjestöyhteistyön mallia, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluvelvoitetta järjestöjen osalta sekä kaupungin avustustoiminnan uudistamisen
periaatteita.
Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan kansliapäällikkö asettaa kahta tai useampaa toimialaa käsittelevät työryhmät.
Lisätiedot
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437
titta.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 159 §.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 23.08.2022.
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