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2 §
Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista valtionavustusten ja nii-
hin verrattavien avustusten hakemisessa kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla

HEL 2018-012240 T 00 01 00

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan hallinto- ja tukipalveluiden kehittämispalveluiden kehittämispal-
velupäällikkö ********** , pedagogisten palveluiden päälliköt ********** 
sekä hankepäällikkö ********** toimimaan valtionavustusten ja niihin 
verrattavien avustusten sähköisissä hallintajärjestelmissä asiointi/ni-
menkirjoittajan roolissa. Sähköinen haku ja raportointi vaativat Katso- 
tai muuta vastaavanlaista sähköistä tunnistautumista.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti todeta, että valtionosuuksien ja niihin 
verrattavien avustusten hakemisen osalta toimivaltaa ei siirretä tällä 
päätöksellä.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen rahoittamissa ra-
hoitus- ja avustushakemuksissa on siirrytty pelkästään sähköiseen 
hankkeiden hallintajärjestelmään. Hankehakemukset, väli- ja loppura-
portit täytetään ja toimitetaan liitteineen rahoittajille sähköisesti eikä pa-
perisia asiakirjoja enää pääsääntöisesti vastaanoteta. Hakemusten ja 
muiden asiakirjojen lähettäminen ja allekirjoittaminen rahoittajille tapah-
tuu sähköisissä järjestelmissä Katso- tai muuta vastaavanlaista tunnis-
tautumista käyttäen. Sähköinen järjestelmä helpottaa hankkeiden haku-
menettelyä, niiden muutos- ja täydentämiskäytäntöjä sekä maksatus-
hakemusten ja raporttien työstämistä ja lähettämistä.

Rahoitusjohtaja päätti 10.12.2018 (§ 103) siirtää hallintosäännön 12 lu-
vun 4 §:n 7 kohdan perusteella toimivaltaa hakea kaupungin puolesta 
valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtajalle sekä lukio- ja am-
matillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajalle.

Käytännön hankehakemusten ja muiden asiakirjojen jättäminen sähköi-
sellä allekirjoitusroolilla erilaisiin järjestelmiin tapahtuu valmistelijan toi-
mesta, mutta varsinainen kaupungin päätöksenteko säilyy edelleen ra-
hoitusjohtajan delegointipäätöksen mukaisena.

Helsingin kaupungin pääkäyttäjänä Katso-tunnistautumisjärjestelmässä 
toimii taloushallintopalvelut, joka hakemuksesta voi myöntää hankeval-
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mistelijoille valmistelija- tai nimenkirjoittajaroolin. Kehittämispalveluiden 
hankepäällikkö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankehakuja ja 
raportointeja koordinoivana henkilönä on luonnollinen taho huolehti-
maan myös asiakirjojen sähköisestä allekirjoituksesta. Lisäksi kehittä-
mispalvelupäälliköllä sekä hänen sijaisinaan toimivilla pedagogisten 
palveluiden päälliköillä tulee olla oikeus sähköiseen allekirjoitukseen.

Lisätiedot
Katja Utti-Lankinen, hankepäällikkö, puhelin: 310 15053

katja.utti-lankinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalvelut


