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26 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Kaupunki 
omadataoperaattorina"

HEL 2019-011885 T 02 05 01 01

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian strategiaosaston digitalisaatioyksikölle 450 000 euroa vuo-
delle 2022 hankkeen ”Kaupunki omadataoperaattorina” (projektinumero 
1095122) kustannusten maksamiseksi. Hankkeessa saatava tuki kat-
taa nämä kustannukset kokonaisuudessaan.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa strategiaosaston digitalisaa-
tioyksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja 
allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.12.2019 § 126 hyväksynyt valtiova-
rainministeriön digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin tarkoitetun avus-
tuksen hakemisen hakemuksella ”Kaupunki omadataoperaattorina”, jo-
ka toteutetaan yhteistyössä Espoon, Turun ja Oulun kaupunkien kans-
sa. Valtiovarainministeriö on päätöksellään 12.5.2020 (VN/11801/2019) 
myöntänyt hankkeelle avustuksen. Hankkeesta vastaa kaupunginkans-
lian strategiaosaston digitalisaatioyksikkö, ja se toteutetaan 1.2.2020–
30.4.2022 välisenä aikana. Hankkeen alkuperäinen päättymispäivä oli 
30.11.2021, mutta valtiovarainministeriö on myöntänyt sille päätöksel-
lään 29.11.2021 (VN/11801/2019) jatkoaikaa 30.4.2022 asti.  Päätös ei 
muuta alkuperäisen päätöksen mukaista avustuksen enimmäismäärää 
tai muita avustuksen käytön ehtoja.

Kaupunki omadataoperaattorina -hankkeessa luodaan ekosysteemi, 
jossa yksilöille luodaan mahdollisuus hallita omia julkisissa tietojärjes-
telmissä olevia henkilötietojaan omadata-periaatteen mukaisesti, antaa 
ja perua lupa niiden käyttöön muissa palveluissa sekä tarkastella tieto-
jaan ja antaa lupia niiden käyttämiseen tai siirtoon eri kuntien ja kunnan 
palveluiden välillä helposti, jäljitettävästi ja digitaalisesti. Hanke tukee 
Helsingin tavoitetta olla maailman toimivin ja digitalisaatiota hyödyntävä 
kaupunki. Lisäksi se tukee strategian kirjauksia, joiden mukaan Helsin-
gin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja lä-
pinäkyvyyteen ja että Helsinki panostaa digitalisaation, tekoälyn ja ro-
botisaation hyödyntämiseen.
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Hanketta hallinnoi Helsingin kaupunki ja partnereina ovat Espoon, Tu-
run ja Oulun kaupungit. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteen-
sä 2 650 000 euroa, jolle saadaan valtionvarainministeriön avustusta 
yhteensä enintään 2 250 000 euroa. Helsingin osahankkeen kulut koko 
hankkeen ajalta ovat 2 000 000 euroa, joista Valtionvarainministeriön 
tuki kattaa enintään 1 700 000 euroa. Helsingin osahankkeen omara-
hoitusosuus enintään 300 000 euroa maksetaan kokonaisuudessaan 
keskitetyn tietohallinnon talousarviokohdalta 1 40 02. Vuoden 2022 
osalta Helsingin kaupungin osuuden menoihin, enintään 450 000 eu-
roa, varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan talousarviokohdassa        
1 50 04. Hankkeessa saatava tuki kattaa nämä menot kokonaisuudes-
saan. Partnereiden tukiosuudet käsitellään taseessa. Keskitetyn hanke-
toiminnan piirissä oleville Helsingin osahankkeen menoille ja tuille on 
avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095122) ja sille sovitut 
projektirakenneosat ja nämä on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. 
Jos hankkeen toteutuksessa ilmenee muutoksia, niistä on viipymättä 
oltava yhteydessä tämän päätöksen laatijaan.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.
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