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3 §
Osallistuminen valtion Talent Boost -ohjelmaa edistävän Talent Hub 
-toiminnan erityisavustuksen hakuun hankkeella ” International 
House Helsinki 0.2”
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Päätös

Elinkeinojohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen 
valtion Talent Boost -ohjelmaa edistävän Talent Hub -toiminnan erityi-
savustuksen hakuun hankkeella ” International House Helsinki 0.2”.

Samalla elinkeinojohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-
osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikön toimimaan kaupungin 
edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen to-
teuttamiseksi tarvittavat asiakirjat. 

Elinkeinojohtaja päätti esittää, että hankkeen kustannuksiin haetaan 
rahoitusta kaupunginkanslian keskitetyn hanketoiminnan määrärahois-
ta. Kustannukset ovat enintään 274 000 euroa, josta Helsingin kaupun-
gin omarahoitusosuus on 82 200 euroa.

Päätöksen perustelut

International House Helsinki -palvelu käynnistyi palvelupilottina joulu-
kuussa 2017, ja se tarjoaa jo nykyisellään ison osan maahanmuuttajien 
tarvitsemista alkuvaiheen neuvonta- ja viranomaispalveluista saman 
katon alta. Palvelu on suunnattu kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle 
tulleille uusille kansainvälisille asukkaille. Henkilöasiakkaiden lisäksi 
IHH palvelee myös yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja 
sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelulla tuetaan kansainvä-
listen osaajien alueelle houkuttelua ja asettautumista, edistetään yritys-
ten kansainvälistymistä sekä nopeutetaan täällä jo olevien kansainvä-
listen osaajien ja heidän perheenjäsentensä työmarkkinoille siirtymistä. 

International House Helsinki 0.2 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa 
vuonna 2017 perustetun International House Helsingin (IHH) roolia 
Helsingin ja pääkaupunkiseudun Talent Hub -toiminnan ja -
verkostoyhteistyön keskuksena sekä kehittää IHH:n palveluntarjontaa 
ja palveluohjausta siten, että ne tukevat entistä tehokkaammin ja laaja-
alaisemmin alueelle saapuvien kansainvälisten osaajien ja heidän per-
heidensä alueelle asettautumista sekä työhön ja koulutukseen ohjau-
tumista. Lisäksi hankkeessa selkiytetään mm. IHH:n sisäisiä sekä 
IHH:sta käynnistyviä, organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja sekä ke-
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hitetään monitoimijaisiin palvelupolkuihin ja -prosesseihin liittyvää asia-
kaskokemusta. 

Hankkeen toteuttaa Helsingin kaupunki ja sen pääyhteistyötahoja ovat 
Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan TE-toimisto, Verohallinto, 
Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Maahanmuuttovirasto, Digi- ja 
väestötietovirasto, Helsingin seudun kauppakamari ja Suomen ammat-
tiliittojen keskusjärjestö SAK. Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 
enintään 274 000 euroa, josta Helsingin kaupungin omarahoitusosuus 
on 82 200 euroa. Hanke toteutetaan 1.2.2020–30.4.2021 välisenä ai-
kana.

International House Helsinki 0.2 -hanke tukee Helsingin kaupunkistra-
tegian toteuttamista. Kaupunkistrategiassa todetaan, että Helsingin ve-
tovoiman vahvistaminen edellyttää kaupungin määrätietoista kansain-
välistämistä. Työperusteista maahanmuuttoa ja sen osuutta kokonais-
maahanmuutosta kasvatetaan, ja kansainvälisesti orientoituneena met-
ropolina Helsinki palvelee myös muualta tulevia. 
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