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6 §
Yhteistyösopimus, Kansainvälisten osaajien Suomi, E2 Tutkimus
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Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päätti hyväksyä liitteenä 
(liite 1) olevan yhteistyösopimuksen, jolla Helsingin kaupungin elinkei-
no-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö ja Edistysmielisen tut-
kimuksen yhdistys ry / E2 Tutkimus sopivat yhteistyöstä Kansainvälis-
ten osaajien Suomi -hankkeen toteuttamisessa. Sopimus astuu voi-
maan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus 
on voimassa, kunnes sopimuksen kohteena oleva tutkimushanke on to-
teutettu ja lopputuote julkistettu, enintään 31.3.2023 saakka.

Helsingin kaupungin rahoitusosuuden, yhteensä 30 000 euroa, mak-
samiseen varaudutaan työvoima ja maahanmuutto -yksikön budjetissa 
(kustannuspaikka 18172000) vuosina 2022 ja 2023.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushankkeessa selvitetään, mi-
ten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia. Hanke hakee vas-
tauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten Suomesta voi tulla osaajia kut-
suva, sitouttava ja vetovoimainen maa, jonne ulkosuomalaisen on mut-
katonta palata tai ulkomaalaisen tulla töihin? Miten Suomen rakentami-
seen voisi osallistua myös maamme ulkopuolelta? Hankkeen toteutuk-
sessa kuullaan ulkosuomalaisia, Suomessa asuvia ulkomaalaisia ja 
paikkariippumatonta työtä tekeviä kansainvälisiä diginomadeja. Tutki-
mushanke auttaa löytämään konkreettisia keinoja kansainvälisen 
osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeen toteutusaika on lokakuu 2021 − 
maaliskuu 2023, ja työ valmistuu ennen kevään 2023 eduskuntavaale-
ja.

Helsingin tavoitteena on hankkeen rahoittajana ja yhteistyökumppanina 
tukea hankkeen tavoitteiden toteutumista. Hanke edistää etenkin kau-
punkistrategian (2021-2025) kohtaa "Helsinki on houkutteleva osaajille 
ja yrityksille". Kyseisen strategiakirjauksen mukaan ”Helsinki on houkut-
televa ja vetovoimainen niin kansainvälisille osaajille ja heidän perheil-
leen kuin muualta Suomesta muuttaville. Otamme entistä aktiivisem-
man roolin ulkomaisten yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden houkutte-
lussa ja Helsinkiin asettautumisen tukemisessa.” Tutkimushanke tukee 
myös valmisteilla olevan Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperustei-
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sen maahanmuuton tiekartan tavoitteiden toteutumista vahvistamalla 
osaajien houkuttelun tietopohjaa.

Hankkeen toteuttajana toimii yleishyödyllinen tutkimuslaitos E2, ja 
hankkeen kokonaiskustannusarvio on 490 600 euroa. Helsingin kau-
pungin ohella hankkeen rahoittamiseen osallistuvat Teknologiateolli-
suus ry, Tekniikan Akateemiset ry, Keva, Kunta- ja hyvinvointialuetyö-
nantajat ry, Teollisuuden Palkansaajat ry, Espoon kaupunki, Tampe-
reen kaupunki, Oulun kaupunki, Elinkeinoelämän Keskusliitto, työ- ja 
elinkeinoministeriö, ulkoministeriö ja Business Finland sekä E2 Tutki-
mus omarahoituksella. 

Toimeenpano ja seuranta

Helsingin kaupungin rahoitusosuuden kattamiseen varaudutaan työ-
voima ja maahanmuutto -yksikön budjetissa (kustannuspaikka 
18172000). Rahoitusosuus maksetaan kahdessa erässä: 15 000 euroa 
vuoden 2022 lopussa sekä 15 000 euroa hankkeen päättyessä. Kau-
punginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö 
toimii kaupungin edustajana ja yhteystahona hankkeessa sekä osallis-
tuu hankkeen seurantaryhmään. 

Päätösvalta

Helsingin kaupunginkanslian toimintasäännön 1.10.2021 mukaan työ-
voima ja maahanmuutto -yksikön toimialaan kuuluu kansainvälisten 
osaajien houkuttelu sekä kaupungin maahanmuuttoasioiden koordi-
nointi. Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan hankintavaltuudet 
perustuvat kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian viranhalti-
joiden hankintaoikeuksista 4.1.2021 § 3.

Lisätiedot
Elina Nurmi, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36400

elina.nurmi(a)hel.fi
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