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68 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Framtidens 
Energi Experten – FREE – Tulevaisuuden energiaosaajat

HEL 2021-003081 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistolle enin-
tään 18 000 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”Framtidens Energi Exper-
ten – FREE – Tulevaisuuden energiaosaajat” (projektinumero 
1098084) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n tu-
kea enintään 14 400 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudek-
si jää siten 3 600 euroa.

Päätöksen perustelut

Framtidens Energi Experten – FREE – Tulevaisuuden energiaosaajat -
hankkeessa kehitetään monialaisia oppimispaketteja energiasystee-
mialan toimijoiden osaamisen vahvistamiseksi. Oppimispakettien to-
teuttamiseksi luodaan living lab -oppimisympäristö, jonka toimivuutta 
testataan ja validoidaan hankkeen aikana nopeissa kokeiluissa. Hank-
keen tuloksena syntyy tietotaitoa siitä, minkälaisia muutoksia uudet 
energiateknologiat aiheuttavat alan toimijoiden osaamisprofiileihin sekä 
minkälaisia rooleja, toimijoita ja palveluita tulevaisuuden energiapalve-
luiden kokonaisuudessa on. Hanke tukee kaupunkistrategian kirjausta 
modernista ilmastovastuusta. Hankkeen toimenpiteillä vaikutetaan stra-
tegiatavoitteisiin lisäämällä tulevaisuuden energiatekniikan ja erityisesti 
cleantech-teknologioiden osaamista niillä, jotka työskentelevät energia-
tuotannon, -jakelun ja -loppukäytön parissa. Lisäksi hankkeessa kehite-
tään ja konseptoidaan kiertotalous- ja palveluliiketoimintaa, jota uudet 
cleantech-teknologiat mahdollistavat ja vaativat. Hanke toteutetaan 
1.9.2021–31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset hankkeelle 
tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 23.3.2021 § 73 päättänyt Framtidens 
Energi Experten – FREE – Tulevaisuuden energiaosaajat –hankkee-
seen osallistumisesta ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus on rahoituspäätöksellään 9.9.2021 (EURA 2014/11680/09 
02 01 01/2021) myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Framtidens Energi Experten − FREE − Tulevaisuuden energiaosaajat 
hiilivapaaseen kasvuun -hanke on Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Oy:n, ammattikorkeakoulu Novian, Lähienergialiiton ja Stadin ammatti- 
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ja aikuisopiston yhteishanke. Hanketta koordinoi Metropolia Ammatti-
korkeakoulu Oy, joka vastaa hankehallinnoinnista. Kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopisto toimii hankkeen osa-
toteuttajana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 859 217 euroa, jolle saa-
daan EU:n tukea yhteensä enintään 687 374 euroa. Helsingin osa-
hankkeen kokonaisbudjetti on 143 476 euroa, josta EU:n tuen osuus on 
114 781 euroa. Helsingin omarahoitusosuuteen, joka on enintään 
28 695 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarvio-
kohdassa 1 50 04. Vuoden 2021 osalta Helsingin osahankkeen budjetti 
on 18 000 euroa, jolle saadaan tukea 14 400 euroa. Näin ollen Helsin-
gin vuoden 2021 lopullisiksi kustannuksiksi jää 3 600 euroa. Hankkeel-
le on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098084 ja sille sovi-
tut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hank-
keen vastuutaholle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja 
muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuk-
sien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tu-
lee 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 ul-
koisen määrärahan hankkeissa.

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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