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34 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”Kotiäitiydestä 
kohti opiskelua ja työelämää”

HEL 2018-010878 T 02 05 02

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 
enintään 18 483 euroa vuodelle 2020 hankkeen ”Kotiäitiydestä kohti 
opiskelua ja työelämää” kuntaosuuden maksamiseksi Nicehearts ry:lle 
(projektinumero 1098066001).

Päätöksen perustelut

Kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää -hankkeen tavoitteena on 
kehittää kokonaisvaltainen ura- ja palveluohjauksen toimintamalli, jonka 
avulla tuetaan yksilöllisten ja tehokkaampien kotoutumispolkujen löy-
tämistä työelämän ulkopuolella oleville ja pitkäaikaistyöttömille maa-
hanmuuttajataustaisille naisille sekä edistetään samalla kohderyhmän 
opiskeluun ja työelämään tähtäävien tavoitteiden asettamista. Nice-
hearts ry toteuttaa hankkeen ja Helsingin kaupunki on sitoutunut hank-
keeseen kumppanina ja kuntarahoittajana. Hanke toteutetaan vuosina 
2019–2021, ja määrärahapäätökset kuntaosuuksista tehdään kalente-
rivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työ-
elämää -hankkeen hakemuksen päätöksellään 14.11.2018 § 233 ja 
hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Hämeen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselta 28.2.2019 hankekoodilla S21602.

Hanketta toteutetaan Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Hankkeen 
hakijana ja toteuttajana toimii Nicehearts ry. Kumppaneina ja osarahoit-
tajina hankkeessa toimivat Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit. 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 462 065 euroa, josta EU:n ja 
valtion tuen osuus on yhteensä enintään 346 549 euroa ja hakijan 
omarahoitusosuus on 3 823 euroa. Kuntarahoituksen osuus on           
111 693 euroa ja tästä Helsingin kaupungin osuus on 36 966 euroa. 
Vuonna 2020 Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on enintään        
18 483 euroa.

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 Hämeen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. 
Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, 
jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tie-
doksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot
Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi
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