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Palveluhankinta ukrainalaisten ICT-yritysten ja -osaajien 
uudelleensijoittumisen mahdollistamiseksi osana pääkaupunkiseudun 
pilottiprojektia 
 
Päätös  

Päätin selostusosassa mainituin perustein, että  
 
1. Espoon kaupunki osallistuu pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiseen 
maa- ja toimialakohdennettuun hankepilottiin, jossa ns. soft landing -
palveluita toteuttavien julkisten toimijoiden palveluiden piiriin ohjataan 
määrätyn profiilin asiakkaita pilottihankkeen palveluntuottajaksi valitaan 
Advicera Oy.  
 
2. Hankinta kattaa ohjelmapilotin toiminnan alkaen syksyllä 2022 ja jatkuen 
viisi kuukautta aloituksesta.  
 
Hankinnan ennakoitu arvo on kokonaisuudessaan 50 000 euroa (alv 0 %), 
josta Espoon kaupungin osuus on 12 500 euroa (alv 0 %). 
 
Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta 
myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 
 
 

 
Selostus  

Hankinnan kohde 
Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit päättivät yhdessä hankkia maa- ja 
toimialakohdennettuun lähestymistapaan perustuvan palvelun yritysten ja 
osaajien houkuttelemiseksi Suomen pääkaupunkiseudulle. Palvelu 
yhdistää kohdemaan paikalliset toimijat pääkaupunkiseudun kaupunkien 
soft landing -palveluverkostoon.  
 
Ehdotus pilotista esitettiin Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien 
elinkeinojohtajille 23.5.2022 järjestetyssä kokouksessa. Espoon, Helsingin 
ja Vantaan kaupungit päättivät varata yhteensä 50.000 euroa määrärahaa 
hankepilotin käynnistämiseen. Hankepilotin lopullinen kokonaishinta 
määräytyy osin palveluntuottajan tuottamien tulosten perusteella, ollen 
kuitenkin enintään 50.000 euroa (alv 0%) 
 
Kaupungit rahoittavat esitetyn kokonaisrahoituksen seuraavalla, 
ajantasaiseen väestöjakaumaan perustuvalla jyvityksellä:  
- Espoo 25 % 
- Helsinki 55 % 
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- Vantaa 20 % 
 
Pilotin maakohteeksi valittiin Ukraina ja toimialarajaukseksi ICT-sektori. 
Aloitteen taustalla on Ukrainassa ajankohtainen kriisitilanne, jonka myötä 
moni paikallinen ICT-alan yritys ja osaaja etsii parhaillaan 
uudelleensijoittumismahdollisuuksia. Pilotti tähtää uudenlaisen 
toimintamallin pilotointiin, jossa ns. soft landing -palveluita toteuttavien 
kaupunkiyhtiöiden palveluiden piiriin ohjataan määrätyn profiilin asiakkaita 
fokusoidulla ja resurssi-intensiivisellä hankkeella. Pilotin tulosten 
perusteella voidaan arvioida lisäpanostusten tarvetta suhteessa valittuun 
kohderyhmään sekä fokusoidun lähestymistavan vaikuttavuutta. 
Palveluntuottajan odotetaan tuntevan sekä ukrainalaiset että suomalaiset 
yritysekosysteemit ja -kulttuurit, minkä myötä he voivat tuoda lisäarvoa 
maiden välisen osaaja- ja yritysvirran kiihdyttämiseen.  
 
Helsinki Partners Oy, Enter Espoo Oy sekä soveltuvat 
kaupunkiorganisaatioiden tiimit tekevät ohjelman ajan peruspalveluihinsa 
liittyvää yhteistyötä palveluntuottajan kanssa ainakin seuraavilla osa-
alueilla: 
 
- Ohjaaminen palveluihin 
- Tapahtumatuotanto 
- Markkinointi   

 
Hankintamenettely 
 
Palvelu kilpailutettiin pienhankintana. Espoon kaupunki pyysi kaikkien 
tilaajien puolesta tarjouksia Suomessa toimivilta yrityksiltä, jotka tarjoavat 
kansainvälisesti ihmisten ja organisaatioiden uudelleensijoittumispalveluita. 
Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle vastaanottajalle sähköpostitse 16.9.2022. 
Tarjouskilpailun valintaperusteissa painotettiin tarjoajan maa-, kulttuuri- ja 
toimialatuntemusta sekä valmiutta turvata palveluiden jatkuvuus. 
 
Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous Advicera Oy:ltä. Tarjous 
todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.  
 
Toimivalta 
 
Elinvoiman tulosalueen toimintaohjeen 9 § mukaan tulosyksikön johtaja 
päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan 
arvonlisäveroton arvo alittaa 500 000 euroa. 
 
 
Paananen Harri 
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Elinkeinojohtaja 
 
 
 
Valmistelija / lisätiedot: 
Heino Riku 
 
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
Vaihde 09 816 21 
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Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. 
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