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26 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hank-
keelle ”Kokka kohti työmarkkinoita”

HEL 2019-008739 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kau-
punginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 
hankkeen ”Kokka kohti työmarkkinoita” (projektinumero 1098077) kus-
tannusten maksamiseen yhteensä 316 239 euroa vuodelle 2021. Mää-
rärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea enintään 237 179 euroa. Li-
säksi Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat hankkeen rahoitukseen 
vuonna 2021 yhteensä enintään 36 367 eurolla. Helsingin kaupungin 
omarahoitusosuudeksi jää siten 42 692 euroa.

Päätöksen perustelut

Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeen tavoitteena on edistää ulkomail-
ta Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkeihin muuttaneiden ulkomaa-
laisten asiantuntijoiden koulutettujen puolisoiden työllistymistä sekä 
heidän osaamistaan vastaavien urapolkujen kehittymistä. Kaupungin-
kanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö toimii 
hankkeessa kaupungin edustajana ja vastuutahona kyseisessä ja vas-
taa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista projektin rahoittajalle. 
Hanke toteutetaan vuosina 2020–2021 ja määrärahapäätökset projek-
tille tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeen 
hankehakemuksen päätöksellään 13.09.2019 § 173 ja hakemus on 
saanut myönteisen rahoituspäätöksen Keski-Suomen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselta 22.5.2020 hankekoodilla S22127. 

Hankkeen toteuttaa Helsingin kaupunki ja sen pääyhteistyökumppanei-
ta ovat Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan TE-toimisto sekä 
alueella toimivat, kansainvälisiä rekrytointeja tekevät yritykset. Hank-
keen kokonaisbudjetti on 341 000 euroa, jolle saadaan EU:n ja valtion 
tukea enintään 255 750 euroa. Espoon ja Vantaan kaupungit kattavat 
kuntarahoitusosuudesta yhteensä 39 215 euroa, jolloin Helsingin oma-
rahoitusosuudeksi jää 46 035 euroa. Hanke toteutetaan 1.6.2020–
30.9.2021 välisenä aikana. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.12.2021 
asti. Hankkeen toteutusajan jatko ei edellytä lisärahoituksen myöntä-
mistä hankkeelle.
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Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään 
projektinumero 1098077 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektira-
kenneosat on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. 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 62 § 11.3.2021 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Keski-Suomen 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.
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