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28 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle ”OppiJana”

HEL 2019-005460 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan Helsingin aikuislukiolle enintään 25 069 
euroa vuodelle 2021 hankkeen ”OppiJana - Maahanmuuttajanuoret va-
paaehtoistyössä – oppia opiskelijalle ja järjestölle” (projektinumero 
1098075) kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saa-
daan tukea arviolta 19 712 euroa.

Päätöksen perustelut

OppiJana-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuorten kou-
lutus- ja työelämävalmiuksia vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta. 
Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen osatoteuttajana ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan Helsingin aikuislukio toimii kaupungin 
edustajana hankkeessa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 2020–2022 
ja määrärahapäätökset sille tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankehakemuksen päätöksellään 
21.5.2019 § 108 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 20.3.2020 han-
kekoodilla S21961.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Humanistinen ammattikor-
keakoulu. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 311 979 eu-
roa, josta EU-tuen osuus on 236 974 euroa. Helsingin kaupungin osa-
hankkeen kustannukset ovat 58 688 euroa, josta EU-tuen osuus on 
44 015 euroa ja omarahoituksen osuus 14 673 euroa. Helsingin osa-
hankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2021 ovat 25 069 euroa. Tu-
kia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 19 712 euroa. Hankkeelle 
on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098075 ja sille sovitut 
alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. 
Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata 
avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle to-
teumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin 
kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 § 62 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.
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Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Hämeen elinkeino-, lii-
kenne- 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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