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36 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”SDG-
tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa”

HEL 2021-006271 T 02 05 01 01

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian strategiaosaston kehitysyksikölle enintään 5 000 euroa 
(projektinumero 1095132) vuodelle 2022 SDG-tavoitteiden strateginen 
johtaminen kaupungeissa -hankkeen kustannusten maksamiseksi. 

Päätöksen perustelut

SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -hankkeen ta-
voitteena on toimivan verkostomallin luominen kuutoskaupunkien välille 
SDG-tavoitteiden paikallisen toteuttamisen ja kestävyyden strategisen 
johtamisen tueksi. Tavoitteena on myös jakaa toimintamalleja laajem-
min sekä hyödyntää kansainvälisten verkostojen kautta tulevia uusia 
kehitysideoita. Hanke toteutetaan 2021–2023 välisenä aikana. Määrä-
rahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain. 

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 9.6.2021 § 27 päättänyt hyväksyä 
Helsingin kaupungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön koordi-
noimaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) -määrärahan 
hakuun kuutoskaupunkien ja Suomen Kuntaliiton yhteiseen hankeha-
kemukseen kestävän kehityksen teemaverkoston käynnistämiseksi. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoituspäätöksellään 29.6.2021 
(VN/6528/2021) myöntänyt rahoituksen SDG-tavoitteiden strateginen 
johtaminen kaupungeissa -hankkeen toteuttamiseen.  

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Kuntaliitto ja hankkeeseen osallis-
tuu Helsingin lisäksi Espoo, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa. Hank-
keen kokonaisbudjetti on 358 000 euroa, josta haettavan avustuksen 
osuus on 261 000 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuus on         
12 000 euroa vuosina 2021–2023. Vuoden 2022 osalta Helsingin kau-
pungin arvioidut kustannukset ovat enintään 5 000 euroa. Hankkeelle 
on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095132) ja sille sovitut 
projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Hel-
singin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projek-
tirakenneosille.  
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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 työ- ja elinkeinoministeriön koordi-
noimaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE)                        
-määrärahasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen to-
teutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tä-
hän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätök-
sen tekijälle.
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