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31 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 EU:n rahoittamalle hank-
keelle ”Fiksu Assa”

HEL 2018-002393 T 02 05 02

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kau-
punginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikölle 38 000 euroa 
vuodelle 2020 hankkeen ”Fiksu Assa – Asemanseudut uusien vähähii-
listen liiketoimintakonseptien kehitysalustana” (projektinumero 
1098057) kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saa-
daan tukea enintään 26 600 euroa.

Päätöksen perustelut

Fiksu Assa -hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilistä liiketoimintaa 
kiihdyttämällä olemassa olevien ratkaisujen, palveluiden tai ideoiden 
jalkautumista asemanseudulla ja skaalautumaan kestäväksi vähähiili-
seksi toiminnaksi asemilla. Elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikkö 
toimii hankkeessa kaupungin edustajana ja vastuutahona. Hanke toteu-
tetaan vuosina 2018–2020, ja määrärahapäätökset hankkeelle tehdään 
kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Fiksu Assa -hankkeen hankehakemuk-
sen päätöksellään 2.3.2018 § 62 ja hakemus on saanut myönteisen ra-
hoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 7.8.2018 hankekoodilla A74096. 
Uudenmaan liitto on hyväksynyt hankkeen muutoshakemuksen 
13.5.2019.

Hanketta hallinnoi ja koordinoi HSY ja Helsinki toimii hankkeessa part-
nerina. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 423 274 euroa. Helsingin 
osuus kustannuksista on 65 034 euroa ja sille saadaan tukea enintään 
45 524 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinume-
ro 1098057 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on 
annettu tiedoksi hankkeen Helsingin osuuden toimijoille. Hankkeen 
kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille 
projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteuma-
vuodelle. Hankkeen 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.
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Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun 
rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoi-
tuksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee 
ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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