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8 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 EU:n rahoittamalle hank-
keelle ”HANDSHAKE”

HEL 2017-010516 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
kiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen liikenne- ja 
katusuunnittelupalvelulle enintään 169 493 euroa vuodelle 2022 hank-
keen HANDSHAKE (projektinumero 1098051) kustannusten maksami-
seksi. Määrärahalle saadaan sadan prosentin tuki.

Päätöksen perustelut

HANDSHAKE-hankkeen tavoitteena on pyöräliikenteen olosuhteiden 
kehittäminen eurooppalaisissa kaupungeissa. Hanke on niin sanottu 
hyvien käytäntöjen hanke, jossa kolme pyöräliikenteen pääkaupunkia 
Amsterdam, Kööpenhamina ja München jakavat oppejaan kymmenelle 
tulevaisuuden pyöräliikenteen pääkaupungille, kuten Helsingille. Kau-
punkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen liikenne- 
ja katusuunnittelu toimii kaupungin edustajana ja vastuutahona kysei-
sessä hankkeessa ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista. 
Hanke toteutetaan 2018–2022 välisenä aikana. Määrärahapäätökset 
hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt HANDSHAKE-hankkeen hankehake-
muksen päätöksellään 20.10.2017 § 129 ja hakemus on saanut myön-
teisen rahoituspäätöksen Horizon 2020 -ohjelmasta 23.5.2018 hanke-
koodilla 769177. Strategiajohtaja on hyväksynyt hankkeen jatkohake-
muksen päätöksellään 10.11.2021 § 76.  

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Istituto di Studi per 
I´lntegratzione dei Sistemi Italiasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 
4 825 544 euroa, josta Helsingin osahankkeen osuus on 334 688 eu-
roa. Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2022 ovat 
169 493 euroa. Hankkeen tuki kattaa menot kokonaisuudessaan. 
Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098051 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-
tamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia 
sääntöjä ja ohjeita. 
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Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajan ja koordinaat-
torin kanssa tehdyn partnerisopimuksen ehtoihin. Mikäli hankkeen to-
teutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tä-
hän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätök-
sen tekijälle
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