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38 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hank-
keelle ”Drivers of Equality”

HEL 2020-004075 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle enintään 
81 000 euroa vuodelle 2021 hankkeen Drivers of Equality (projektinu-
mero 1098080) kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle 
saadaan tukea 75 189 euroa.

Päätöksen perustelut

Drivers of Equality -hankkeen tarkoituksena on edistää toiminnallista 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa erityisesti paikallisella tasolla sekä tu-
kea paikallishallintojen toiminnallista yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelmien laatimisprosessia. Hankkeessa kehitetään yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvoverkkokoulutus, jossa kehitetään uusia syrjintä-
kohtaisia koulutuskokonaisuuksia täydentämään Helsingin kaupungin 
olemassa olevaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutusta. Lisäksi 
hankkeessa laaditaan verkossa toimiva työkalu yhdenvertaisuus- ja ta-
sa-arvosuunnitelmien laatimiseksi.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Drivers of Equality -hankkeen hanke-
hakemuksen päätöksellään 30.3.2020 § 78 ja hakemus on saanut 
myönteisen rahoituspäätöksen Rights, Equality and Citizenship (REC) -
ohjelmasta 28.07.2020 hankekoodilla 963303.

Hanketta koordinoi oikeusministeriö ja siihen osallistuu partnereina 
Helsingin kaupungin lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) se-
kä yhdenvertaisuusvaltuutettu. Hankkeen hyväksytty kokonaisbudjetti 
on 400 000 euroa. Hankkeen Helsingin kaupungin vastuulla toteutetta-
van osion osuus koko hankkeen budjetista on 81 000 euroa, josta Hel-
singin kaupungin omavastuu osuus enintään 5 000 euroa. Hanke on 
tarkoitus toteuttaa vuosina 2021–2022.

Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098080 ja 
sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tie-
doksi hankkeen projektipäällikölle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vas-
taavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja 
mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteut-
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tamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin 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 rahoittajalta saadun ra-
hoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituk-
sessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee 
ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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