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21 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 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 78 259 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”Framtidens Energi Exper-
ten – FREE – Tulevaisuuden energiaosaajat” (projektinumero 
1098084) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n tu-
kea enintään 62 607 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudek-
si jää siten 15 652 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 toteutetaan 1.9.2021–31.8.2023 vä-
lisenä aikana. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosit-
tain.

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

Hankkeen kokonaisbudjetti on 859 217 euroa, jolle saadaan EU:n tu-
kea yhteensä enintään 687 374 euroa. Helsingin osahankkeen koko-
naisbudjetti on 143 476 euroa, josta EU:n tuen osuus on 114 781 eu-
roa. Helsingin omarahoitusosuuteen, joka on enintään 28 695 euroa, 
varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa             
1 50 04. Vuoden 2022 osalta Helsingin osahankkeen budjetti on 78 259 
euroa, jolle saadaan tukea 62 607 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 
2022 lopullisiksi kustannuksiksi jää 15 652 euroa. Hankkeelle on avattu 
Laske-järjestelmään projektinumero 1098084 ja sille sovitut projektira-
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kenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen vastuu-
taholle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tu-
lee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan 
samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa 
Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022  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.

Lisätiedot
Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 21 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Markus Kühn
strategiajohtaja

Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.04.2022.


