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9 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”6Aika Hippa”

HEL 2018-000032 T 02 05 02

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää sosiaali- 
ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluille 60 000 eu-
roa (projektinumero 109800100413) vuodelle 2020 hankkeen ”6Aika 
Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avul-
la” kustannusten maksamiseen. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion 
tukea yhteensä enintään 40 200 euroa.

Päätöksen perustelut

6Aika Hippa -hanke toteuttaa kuuden suurimman kaupungin yhteistä 
6Aika-strategian avoimet innovaatioalustat -teemaa. Hankkeen tavoit-
teena on tukea pk-yritysten monialaista ja käyttäjälähtöistä tuote- ja 
palvelukehitystä palveluasumisen digitalisaation edistämiseksi. Helsin-
gin kaupunki osallistuu hankkeeseen osatoteuttajana. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut toimii hankkeessa 
kaupungin edustajana ja vastuutahona ja vastaa osahankkeen toteu-
tuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle ja hankkeen koordi-
naattorille. Määrärahapäätökset kuntaosuuksista tehdään kalenterivuo-
sittain. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2020.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt 6Aika Hippa -hankkeen hakemuksen 
päätöksellään 12.1.2018 § 15 ja hanke on saanut myönteisen rahoitus-
päätöksen Uudenmaan liitolta 20.6.2018 hankekoodilla A73977.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 609 009 euroa, josta EU-tuen osuus 
on 1 078 030 euroa. Hankkeen hallinnoijana toimii Metropolia Ammatti-
korkeakoulu Oy. Helsingin kaupungin osahankkeen kokonaisbudjetti on 
119 885 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 80 322 
euroa ja Helsingin omarahoitusosuus on 39 563 euroa. Osahankkeen 
kaikki kustannukset ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata niitä varten ava-
tuille projektirakenneosille, jotka on annettu tiedoksi hankkeen vastuu-
taholle. Osahankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kau-
pungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta 
saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai 
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rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, 
tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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