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31 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Kaikkien kou-
lu: Helsingin kaupunkiyhteinen koulusegregaation vähentämisen 
toimintamalli”

HEL 2021-011628 T 02 05 01 01

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian talous- ja suunnitteluosaston asumisen yksikölle enintään 
136 976 euroa (projektinumero 1095135) vuodelle 2022 hankkeen 
"Kaikkien koulu: Helsingin kaupunkiyhteinen koulusegregaation vähen-
tämisen toimintamalli” kustannusten maksamiseksi. Saatava tuki kattaa 
myönnetyn määrärahan kokonaisuudessaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hanke-ehdotus erityisavustuksen hakemista var-
ten on nimeltään ”Kaikkien koulu: Helsingin kaupunkiyhteinen koulu-
segregaation vähentämisen toimintamalli”. Hankkeen päätavoitteena 
on kehittää systemaattinen toimintamalli, jonka avulla oppilasalueiden 
ja koulujen segregaation vähentämisen tavoitetta voidaan koordinoida 
kaupunkiyhteisesti. Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin: 1) oppilasa-
lueiden kehityksen seuranta, 2) myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 
kehittäminen ja 3) kaupunkiuudistusalueiden oppilasalueet. Hanke to-
teutetaan poikkitoimialaisesti 2022–2023 välisenä aikana. Määräraha-
päätökset hankkeelle tehdään vuosittain.

Rahoitusjohtaja on 27.10.2021 § 62 päättänyt Kaikkien koulu: Helsingin 
kaupunkiyhteinen koulusegregaation vähentämisen toimintamalli          
-hankkeeseen osallistumisesta ja opetus- ja kulttuuriministeriö on pää-
töksellään 25.11.2021 (OKM/1283/520/2021) myöntänyt hankkeelle 
valtion erityisavustusta koulusegregaation vähentämistä koskevaan 
hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 325 000 euroa, joista saatava 
tuki kattaa enintään 260 000 euroa. Omarahoitusosuus on enintään         
65 000 euroa ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kattaa siitä 15 000 
euroa ja kaupunginkanslia 50 000 euroa. Arvioidut kustannukset vuon-
na 2022 ovat 170 000 euroa, joihin saadaan tukea 136 000 euroa. 
Hankkeen omarahoitusosuudesta arviolta 25 000 euroa katetaan kans-
liasta ja 9 000 euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Hankkeel-
le on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095135) ja sille sovi-
tut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. 
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Hankkeen kaikki menot ja tuet tulee kirjata annetuille projektirakenneo-
sille. Hankkeessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan 
antamia ohjeita ja määräyksiä. 

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

Strategiajohtajan päätös on sidottu projektin rahoittajalta saadun rahoi-
tuspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoitukses-
sa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne 
välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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