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39 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle ”Women to 
work”

HEL 2018-008946 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 
enintään 168 389 euroa (projektinumero 1098064) vuodelle 2021 
hankkeen ”Women to work” kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle 
määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 126 291 euroa.

Päätöksen perustelut

Women to work -hankkeessa kehitetään toimivia ja vaikuttavia malleja 
maahan muuttaneiden naisten työelämäosallisuuden edistämiseksi. 
Keskeisellä sijalla on tiedon lisääminen suomalaisesta työelämästä, 
työelämän pelisäännöistä sekä työnhakukäytännöistä. Kaupunginkans-
lian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö toimii kau-
pungin edustajana ja vastuutahona kyseisessä hankkeessa ja vastaa 
hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista projektin rahoittajalle. Hank-
keelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke on 
käynnistynyt 2019 ja jatkuu vuoteen 2021.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankehakemuksen päätöksellään 
14.10.2018 § 209 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 25.3.2019 han-
kekoodilla S21635.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 519 159 euroa, josta EU:n ja val-
tion tukiosuus on 389 370 euroa ja Helsingin omarahoituksen osuus on 
129 789 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinu-
mero 1098064 ja sille sovitut alanumerot. Hankkeen kaikki menot ja nii-
tä vastaavat rahoitusosuudet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projek-
tirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa 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 Hämeen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. 
Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, 
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jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tie-
doksi tämän päätöksen tekijälle.
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