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55 §
Osallistuminen EU:n rahoitushakuun hankkeella "Työtoiminnasta 
työelämään"

HEL 2022-008612 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen 
Euroopan unionin Suomen rakennerahasto-ohjelman sosiaalirahasto 
plussan (ESR+) rahoitushakuun hankkeessa ”Työtoiminnasta työelä-
mään”. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimialan Lännen aikuissosiaalityön toimimaan kaupungin edus-
tajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteutta-
miseksi tarvittavat asiakirjat.

Lisäksi strategiajohtaja totesi, että sosiaali- ja terveystoimialan hanke-
kustannuksiin enintään 250 000 euroa varaudutaan toimialan omassa 
budjetissa. Hankkeelle saadaan tukea enintään 187 500 euroa. Lisäksi 
keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 
varaudutaan maksamaan Forum Virium Helsingille kuntarahoitusosuu-
tena enintään 36 253 euroa.

Päätöksen perustelut

Työtoiminnasta työelämään -hankkeen tavoitteena on vahvistaa aikuis-
sosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työelämäosaamista 
ja tukea nivelvaihetta kuntouttavasta työtoiminnasta työelämään. Han-
ke on tarkoitus toteuttaa Helsingin kaupungin Lännen aikuissosiaalityön 
ja Forum Virium Helsingin yhteishankkeena vuosien 2023–2024 aika-
na.

Sosiaali- ja terveystoimiala on esittänyt osallistumista Suomen raken-
nerahasto-ohjelman sosiaalirahasto plussan (ESR+) -hankkeeseen 
”Työtoiminnasta työelämään”.  Hankkeelle haetaan rahoitusta ESR+-
haussa, toimintalinja 4. työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, erityis-
tavoite 4.1. Polkuja töihin. ESR+ on EU:n alue- ja rakennepolitiikan ra-
hasto, jonka avulla pyritään edistämään työllisyyttä, osaamista, osalli-
suutta, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa.

Työtoiminnasta työelämään -hanke pohjautuu vuoden 2021 alussa al-
kaneeseen STM:n rahoittaman työkykyohjelman Työkykyisempi Stadi 
  -hankkeen ja syksyllä 2021 alkaneen DOT (Digiosaamisen kehittämi-
nen työtoiminnassa) -hankkeen (ESR REACT EU) aikana tunnistettui-
hin tarpeisiin pienentää kuilua kuntouttavan työtoiminnan ja työllistymi-
sen välillä. DOT-hankkeessa pilotoitavan Virtuaaliverstaan palveluita 
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halutaan kehittää kattamaan yhä laajemmin sosiaalitoimen asiakkaiden 
tuen tarpeita ja madaltamaan kynnystä työtoiminnan ja työelämän välil-
lä ja täten edistämään työllistymistä palkkatyöhön työhön kuntouttavista 
palveluista.

Hankkeen ydintavoitteena on vahvistaa pitkäaikaistyöttömien ja erityi-
sesti kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden polkua työtoiminnasta 
työelämään ja sitä kautta saada aikaan uutta työllistymistä. Tätä tuke-
maan hankkeessa luodaan palvelukokonaisuus, jota kehitetään kolmen 
osatavoitteen kautta: 1) työhönvalmennuksen tuominen osaksi työtoi-
mintaa, 2) henkilökunnan menetelmällisen osaamisen kehittäminen ja 
3) digitaalisten ratkaisujen kehitys tukemaan uutta palvelukokonaisuut-
ta.

Hankkeessa selvitetään ja pilotoidaan sitä, kuinka digitaalisten palvelu-
jen avulla voidaan edistää ja tukea siirtymistä työelämään tai tutkintoon 
johtavaan koulutukseen. Lisäksi kehitetään Tuetun työllistämisen pal-
veluiden käyttämästä IPS-mallista työtoiminnan tarpeisiin sopivaa työ-
hönvalmennusta ja digitaalisen oppimisalustan tarjoamia mahdollisuuk-
sia, joita yhdistetään asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeisiin. Hankkeen 
kohderyhmä on Helsingin kaupungin toimipisteissä (Pakilan työkeskus, 
Uusix-verstaat ja Avotyötoiminta) työelämään suuntaavat kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaat. Vuositasolla kuntouttavaan työtoimintaan osal-
listuu noin 2 200 asiakasta. Hankkeen pilotteihin osallistuu 100 henki-
löä.

Hanketta koordinoi Helsingin sosiaali- terveystoimialan Lännen aikuis-
sosiaalityö ja Forum Virium Helsinki osallistuu hankkeeseen osatoteut-
tajana. Hankkeen suunniteltu kokonaiskustannusarvio on noin 399 800 
euroa, jolle haetaan tukea 299 850 euroa. Helsingin osahankkeen ko-
konaisbudjetti on 250 000 euroa, josta EU-tuen osuus on 187 500 eu-
roa.  Hankkeen omarahoitusosuuteen, enintään 62 500 euroa varaudu-
taan sosiaali- ja terveystoimialan omassa budjetissa. Lisäksi hank-
keessa varaudutaan maksamaan Forum Virium Helsingin osahankkeen 
kuntarahoitusosuus, enintään 36 253 euroa, keskitetyn hanketoiminnan 
määrärahoista talousarviokohdalta 1 500 4.

Hanke tukee kaupunkistrategian tavoitetta vahvistaa digitaalisten sosi-
aali- ja terveyspalveluiden tarjontaa. Lisäksi se liittyy kiinteästi Helsin-
gin kaupungin ja sosiaali- ja terveystoimialan digitalisaatio-ohjelmiin 
sekä talven 2020–2021 aikana toteutettuun SmartSote-yhteistyöhön, 
jossa koottiin sote-toimialan kehittämistarpeita erityisesti digitaalisten 
palvelujen kehittämisen ja datan hyödyntämisen näkökulmista.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö tai mää-
räämänsä viranhaltija päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin 
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rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 
164 § siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset mil-
joonaan euroon asti. 
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