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45 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle "Kansainväliset 
osaajat yritysten kasvun vauhdittajina"

HEL 2019-002788 T 02 05 02

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 
enintään 1 084 242 euroa (projektinumero 1095116) vuodelle 2020 
hankkeen "Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina" kus-
tannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea yhteensä enin-
tään 958 118 euroa. Määrärahassa on huomioitu partnereille välitettä-
vät tukiosuudet.

Päätöksen perustelut

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen tavoit-
teena on houkutella erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ul-
komaisia asiantuntijoita pääkaupunkiseudun yrityksiin, tukea yritysten 
kansainvälistymistä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten 
osaajien asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Elinkeino-
osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö toimii hankkeessa hallin-
noijana sekä kaupungin edustajana ja vastuutahona. Hankkeelle teh-
dään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke on käynnistynyt 
2019 ja jatkuu vuoteen 2021.

Vs. kansliapäällikkö on hyväksynyt Kansainväliset osaajat yritysten 
kasvun vauhdittajina -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 
11.3.2019 § 45 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pir-
kanmaan liitolta 12.6.2019.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat         
418 983 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu välittämään 
hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 665 259 euroa. Tu-
kia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 958 118 euroa. Hankkeen 
kokonaiskustannusarvio on 3 017 416 euroa, johon saadaan AIKO-
rahoitusta 1 508 708 euroa. Helsingin osahankkeen kustannusarvio on 
785 804 euroa, johon saadaan 50 prosenttia AIKO-rahoitusta. Lisäksi 
Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat Helsingin kaupungin osa-
hankkeen budjetoitujen seudullisten toimenpiteiden rahoittamiseen. Si-
ten AIKO- ja muun ulkopuolisen rahoituksen osuus Helsingin kuluista 
on 529 938 euroa ja Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 255 866 eu-
roa. Lisäksi Helsinki on Espoon ja Vantaan ohella sitoutunut kustanta-
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maan osan Kauppakamarin, Helsinki Marketingin, Helsinki Business 
Hubin sekä Hankenin omarahoitusosuuksista. Näihin hankekumppa-
neiden omarahoitusosuuksiin enintään 175 464 euroa varaudutaan 
työvoima ja maahanmuutto -yksikön budjetissa talousarviokohdassa            
1 400 1.

Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095116 ja 
sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen 
hallinnoijalle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tu-
lot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mu-
kaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee nou-
dattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.2.2020 § 31 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Pirkanmaan liitolta 
saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai 
rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, 
tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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