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61 §
Osallistuminen EU:n rahoitushakuun hankkeessa “Työelämätaitojen 
verkkokurssi”

HEL 2022-009620 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen 
kuntarahoittajana Euroopan unionin Suomen rakennerahasto-ohjelman 
sosiaalirahasto plussan (ESR+) rahoitushakuun hankkeessa “Työelä-
mätaitojen verkkokurssi”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimimaan kaupungin edus-
tajana kyseisessä hankkeessa todeten, että hankkeen Helsingin kunta-
rahoitusosuus 45 000 euroa varaudutaan maksamaan keskitettyyn 
hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04.

Päätöksen perustelut

Työelämätaitojen verkkokurssi -hankkeen tavoitteena on tuottaa nuor-
ten työelämäosaamista vahvistava verkko-oppimiskokonaisuus kaik-
kien nuorten, nuorten työllistämisestä kiinnostuneiden työnantajien se-
kä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten saataville. Helsingin 
kaupunki osallistuu Lasten ja nuorten säätiön toteuttamaan hankkee-
seen kuntarahoittajana sekä yhteistyökumppanina. Hanke on tarkoitus 
toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Lasten ja nuorten säätiö on esittänyt, että Helsingin kaupunki osallistui-
si sen omarahoitusosuuden kattamiseen Työelämätaitojen verkkokurssi 
-hankkeessa. Hankkeelle haetaan rahoitusta Euroopan unionin Suo-
men rakennerahasto-ohjelman sosiaalirahastosta (ESR+). ESR+ on 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahasto, jonka avulla pyritään edistä-
mään työllisyyttä, osaamista, osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä tasa-
arvoa.

Työelämätaitojen verkkokurssi -hankkeessa kehitetään yhdessä nuor-
ten, nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten ja yritysten edusta-
jien kanssa laadukas verkko-oppimiskokonaisuus, joka tarjoaa tietoa 
työelämästä ja sen tulevaisuudesta, mahdollisuuden kehittää omia työ-
elämätaitojaan sekä työelämäosaamista vahvistavia harjoittelumahdol-
lisuuksia. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on koulupudokkuusu-
han alla olevat tai jo opintonsa keskeyttäneet 16–29-vuotiaat nuoret, 
jotka ovat tällä hetkellä TUVA-koulutuksessa tai työn ja koulutuksen ul-
kopuolella. Muita kohderyhmiä ovat nuorten työmahdollisuuksien edis-
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tämisestä kiinnostuneet työnantajat sekä nuorten parissa työskentele-
vät ammattilaiset. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän työelämäosaamista 
sekä kasvattaa työnantajien valmiuksia tarjota työ- ja harjoittelumahdol-
lisuuksia haastavassa työmarkkina-asemassa oleville nuorille. Lisäksi 
hanke vahvistaa nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten keino-
ja tukea nuorten työelämäosaamista. Hanke lisää toiminnallaan työ-
elämän vastaanottavuutta kohderyhmän nuorille. Yhdessä käyttäjien 
kanssa kehitettävä verkkokurssi jää nuorten, työnantajien ja nuorten 
parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön hankeen päättymisen 
jälkeen. 

Hankkeen toteuttaa Lasten ja nuorten säätiö ja yhteistyökumppaneita 
ovat Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Espoon seudun koulutuskuntayh-
tymä Omnia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Keski-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Ammattiopisto Live, Vamos 
Helsinki, YTK, Restel, Monster ja Deloitte Oy. Hankkeen arvioidut ko-
konaiskustannukset ovat 595 305 euroa, josta tuen osuus on 446 479 
euroa ja Lasten ja nuorten säätiön omarahoitusosuus  103 826 euroa. 
Helsingin kaupungin rahoitusosuus kuluista on enintään 45 000 euroa. 
Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.1.2023–31.12.2025 aikana.

Hanke tukee muun muassa kaupunkistrategian kirjausta, jonka mukaan 
otetaan käyttöön uusia keinoja työllistämisessä ja etsitään ratkaisuja 
erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden nostamiseen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää 
kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kans-
liapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan stra-
tegiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

Lisätiedot
Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Työelämätaitojen verkkokurssi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lasten ja nuorten säätiö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (3)
Kaupunginkanslia
Strategiaosasto

26.08.2022

Strategiajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia


