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48 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle "Kansainväliset 
osaajat yritysten kasvun vauhdittajina"

HEL 2019-002788 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 
enintään 321 428 euroa (projektinumero 1095116) vuodelle 2021 
hankkeen "Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina" kus-
tannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea yhteensä enin-
tään 215 096 euroa.

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 2021 ovat 
321 428 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 215 096 
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 osahankkeen budjetoitujen seudullisten toimenpiteiden ra-
hoittamiseen. Siten AIKO- ja muun ulkopuolisen rahoituksen osuus 
Helsingin kuluista on 529 938 euroa ja Helsingin omarahoitusosuudeksi 
jää 255 866 euroa. Lisäksi Helsinki on Espoon ja Vantaan ohella sitou-
tunut kustantamaan osan Helsingin seudun kauppakamarin, Helsinki 
Marketingin, Helsinki Business Hubin sekä Hankenin omarahoituso-
suuksista. Näihin hankekumppaneiden omarahoitusosuuksiin enintään 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (5)
Kaupunginkanslia
Strategiaosasto

06.04.2021

Strategiajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

175 464 euroa varaudutaan työvoima ja maahanmuutto -yksikön budje-
tissa 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 62 § 11.3.2021 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Pirkanmaan liitolta saa-
dun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai ra-
hoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, 
tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Lisätiedot
Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32058

kajsa.rosqvist(a)hel.fi

Liitteet

1 Muutoshakemus II

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 48 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Markus Kühn
strategiajohtaja

Jani Moliis
kansainvälisten asioiden pääl-
likkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.04.2021.


