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66 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle SDG-
tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa

HEL 2021-006271 T 02 05 01 01

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian strategiaosaston kehitysyksikölle enintään 2 000 euroa 
(projektinumero 1095132) vuodelle 2021 SDG-tavoitteiden strateginen 
johtaminen kaupungeissa –hankkeen kustannusten maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa –hankkeen ta-
voitteena on toimivan verkostomallin luominen kuutoskaupunkien välille 
SDG -tavoitteiden paikallisen toteuttamisen ja kestävyyden strategisen 
johtamisen tueksi. Tavoitteena on myös jakaa toimintamalleja laajem-
min sekä hyödyntää kansainvälisten verkostojen kautta tulevia uusia 
kehitysideoita.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet liittyvät suoraan kolmeen neljästä kansal-
lisen kaupunkistrategian painopistealueista: 1) Ilmastoviisas kaupunki, 
2) Elinvoimainen kaupunki ja 3) Hyvinvointia jokaiselle. Verkostossa 
kehitetään strategisemman tason työkaluja mm. talouden ja toiminnan-
suunnittelun tueksi sekä mittareita. Lisäksi kehitetään konkreettisia työ-
kaluja kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamiseen. SDG- tavoitteet 
linkittyvät vahvasti Helsingin kaupunkistrategian ja keskeisten ohjel-
mien tavoitteisiin, esimerkiksi Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelmaan, 
hyvinvointisuunnitelmaan ja elinkeinopoliittisiin painopisteisiin. Hanke 
toteutetaan 2021-2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään 
hankkeelle kalenterivuosittain.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 9.6.2021 § 27 päättänyt hyväksyä 
Helsingin kaupungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön koordi-
noimaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) –määrärahan 
hakuun kuutoskaupunkien ja Suomen Kuntaliiton yhteiseen hankeha-
kemukseen kestävän kehityksen teemaverkoston käynnistämiseksi. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoituspäätöksellään 29.6.2021 
(VN/6528/2021) myöntänyt 270 000 euroa SDG-tavoitteiden strategi-
nen johtaminen kaupungeissa –hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Kuntaliitto ja hankkeeseen osallis-
tuu Helsingin lisäksi, Espoo, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa. Kaupun-
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ginkanslian strategiaosaston kehitysyksikkö.  Hankkeen kokonaisbud-
jetti on 358 000 euroa, jolle saadaan tukea 270 000 euroa. Helsingin 
kaupungin omarahoitusosuuteen, joka on enintään 12 000 euroa, va-
raudutaan keskitetyssä hankemäärärahassa (ta-kohta 1 50 04). Vuo-
den 2021 osalta hankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 72 000 
euroa (koko hanke). Helsingin kaupungin kustannukset vuoden 2021 
osalta ovat 2 000 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään pro-
jektinumero (1095132) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on an-
nettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot 
ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ul-
koisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu työ- ja elinkeinoministeriön koordi-
noimaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) –määrära-
hasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuk-
sessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän 
päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen te-
kijälle.
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