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46 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle ”International 
House Helsinki 0.2”

HEL 2020-001438 T 02 05 01 01

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 
163 021 euroa (projektinumero 1095119) vuodelle 2021 hankkeen ”In-
ternational House Helsinki 0.2” kustannusten maksamiseksi. Myönne-
tylle määrärahalle saadaan tukea arviolta 38 360 euroa.

Päätöksen perustelut

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. Hankkeesta vastaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työ-
voima ja maahanmuutto -yksikkö, ja se toteutetaan vuosina 2020–
2021.

Elinkeinojohtaja on päätöksellään 11.02.2020 § 3 hyväksynyt kaupun-
gin osallistumisen valtion Talent Boost -ohjelmaa edistävän Talent Hub 
-toiminnan erityisavustuksen hakuun hankkeella ”International House 
Helsinki 0.2”. Hankkeen kustannukset esitettiin samassa yhteydessä 
katettavaksi keskitetyn hanketoiminnan määrärahasta. Työ- ja elinkei-
noministeriö on myöntänyt hankkeelle erityisavustuksen 7.4.2020 pää-
töksellään VN/14091/2019-TEM-7.

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 kokonaiskustannukset ovat 
enintään 274 000 euroa, josta Helsingin kaupungin omarahoitusosuus 
on 82 200 euroa. Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2021 on 163 021 
euroa, jolle saadaan tukea arviolta 38 360 euroa. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö maksaa tukia etupainotteisesti niin, että vuonna 2020 tukia saa-
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tiin kustannuksia enemmän, minkä takia tukiprosentti on alhaisempi 
vuodelle 2021.

Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095119 ja 
sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen 
toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata 
avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudat-
taa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun ra-
hoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituk-
sessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee 
ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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