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33 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”Restart your 
career”

HEL 2021-003027 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kau-
punginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuutto               
-yksikölle enintään 37 756 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”Restart your 
career” (projektinumero 1098085) omarahoitusosuuden maksamiseksi 
Phoenix ry:lle.

Päätöksen perustelut

Restart Your Career -hankkeen päätavoitteena on tukea heikossa työ-
markkina-asemassa olevien nuorten maahanmuuttajien työllistymistä 
koronakriisin aiheuttamassa heikentyneessä työllisyystilanteessa Hel-
singissä. Työllistymisen lisäksi hankkeessa tavoitellaan tiiviimpää yh-
teistyötä yritysten ja Helsingissä maahanmuuttajien parissa toimivien 
eri tahojen välillä. Hankkeessa tarjotaan tukea, tietoa ja työpaikkoja 
työttömille ja irtisanomis- tai lomautusuhan alla oleville maahanmuutta-
januorille sekä tuetaan yrityksiä kohderyhmän työllistämisessä. Hanke 
toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset 
hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 § 59 päättänyt Restart 
your career -hankkeeseen osallistumisesta ja Hämeen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus on rahoituspäätöksellään 19.4.2021 (EURA 
2014/11099/09 02 01 01/2020/HÄMELY) myöntänyt hankkeelle tukea.

Hankkeen hallinnoijana toimii kansalaisjärjestö Phoenix ry. Helsingin 
kaupunki osallistuu hankkeeseen rahoittajana ja yhteistyökumppanina, 
mutta ei ole hankkeessa osatoteuttajana. Kaupunginkanslian elinkeino-
osaston työvoima- ja maahanmuutto -yksikkö toimii kaupungin edusta-
jana ja yhteystahona hankkeessa sekä seuraa hankkeen toimia ja kun-
tarahoitusosuuden käyttöä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 296 552 eu-
roa, jolle saadaan tukea 237 241 euroa. Phoenix ry:n omarahoituso-
suus on enintään 59 311 euroa, josta Phoenix ry:n osuus on enintään        
8 900 euroa. Jäljelle jäävään omarahoitusosuuteen, enintään 50 411 
euroa, varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talou-
sarviokohdassa 1 50 04. Vuoden 2022 osalta Phoenix ry:lle maksetaan 
37 756 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinume-
ro 1098085 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on 
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annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle ja hankkeen menot tulee kirja-
ta oikealle projektirakenneosalle. Hankkeen toteuttamisessa tulee nou-
dattaa 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.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hank-
keen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikut-
tavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän 
päätöksen tekijälle.
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