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35 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”DOT - Digio-
saamisen kehittäminen työtoiminnassa”

HEL 2021-010501 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää sosiaali- 
ja terveystoimialan lännen aikuissosiaalityölle enintään 171 320 euroa 
vuodelle 2022 hankkeen ”DOT - Digiosaamisen kehittäminen työtoi-
minnassa” (projektinumero 1098091) kustannusten maksamiseksi. 
Määrärahalle saadaan EU:n tukea enintään 120 380 euroa. Määrära-
hassa on huomioitu Forum Virium Helsinki Oy:lle (projektinumero 
1098091004) maksettava kuntaosuus. 

Päätöksen perustelut

DOT - Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -hanke perustuu 
Helsingin kuntouttavan työtoiminnan vastuuyksiköiden kehittämään 
alustavaan malliin virtuaalisesta etätyötoiminnasta (Virtuaaliverstas) ja 
siihen liittyvän digitaalisen, ajasta ja paikasta riippumattoman alustan 
kehittämiseen. DOT – Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa       
-hankkeen tavoitteena aloitettu työ viedään pidemmälle rakentamalla 
uudenlainen, dynaamisempi ja yksilölähtöisempi digitaalinen             
oppimisympäristöalusta virtuaaliseen etätyötoimintaan samalla edis-
täen eri muodoin ja menetelmin asiakkaiden digitaalisten taitojen kehit-
tymistä. Tavoitteena on toteuttaa tulevaisuudessa uusi virtuaalinen työ-
toimintayksikkö, jonka työnimi on Stadin Soten Virtuaaliverstas. Virtu-
aaliverstas tulee toimimaan omana yksikkönään ja palvelemaan Hel-
singin kaupungin työtoimintaa järjestäviä yksiköitä ja sosiaaliasemia. 
Hanke toteutetaan 1.1.2022–31.8.2023 välisenä aikana. Määräraha-
päätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Hanketta koordinoi Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan lännen ai-
kuissosiaalityö. Hankkeen pääyhteistyökumppani on Forum Virium 
Helsinki Oy ja muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupungin 
työtoimintaa järjestävät toimipisteet Avotyötoiminta, Pakilan työkeskus 
ja Uusixverstaat. Hankkeen kokonaisbudjetti on 400 000 euroa, jolle 
saadaan tukea 320 000 euroa (ESR). Helsingin osahankkeen koko-
naisbudjetti on 251 000 euroa, josta EU tuen osuus on 200 800 euroa. 
Hankkeen omarahoitusosuuteen, enintään 50 200 euroa varaudutaan 
keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Lisäksi 
hankkeessa varaudutaan maksamaan Forum Virium Helsingin osa-
hankkeen kuntarahoitusosuus 28 800 euroa. Vuoden 2022 osalta Hel-
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singin osahankkeen kustannukset ovat 150 000 euroa ja sille saadaan 
tukea 120 320 euroa. Näin ollen vuoden 2022 omarahoitusosuudeksi 
jää 30 120 euroa. Tämän lisäksi Helsingin osahanke varautuu maksa-
maan Forum Virium Helsinki Oy:n kuntarahoitusosuuden, enintään          
21 320 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinume-
ro 1098091 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on 
annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. Hankkeen kaikki menot ja nii-
tä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosil-
le ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen to-
teuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan an-
tamia sääntöjä ja ohjeita. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 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.
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