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18 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Talent Helsin-
ki"

HEL 2021-001860 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 maahanmuuttoyksikölle 
enintään 557 314 euroa (projektinumero 1095127) vuodelle 2022 
hankkeen ”Talent Helsinki” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle 
saadaan tukea 432 575 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuu-
deksi jää siten 124 739 euroa.

Päätöksen perustelut

Talent Helsinki -hankkeessa houkutellaan erityisesti työvoimapula-
aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita helsinkiläisyrityksiin se-
kä helpotetaan alueella jo olevien osaajien ja heidän perheidensä alu-
eelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Osaajien houkut-
telutoimet tukevat välillisesti myös alueella toimivien yritysten investoin-
teja sekä vahvistavat mielikuvaa Helsingistä houkuttelevana työ-, yrittä-
jyys- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kohdealueena. Lisäksi 
hankkeella vahvistetaan vuonna 2017 perustetun International House 
Helsingin roolia Helsingin ja pääkaupunkiseudun Talent Hub -toiminnan 
ja -verkostoyhteistyön keskuksena, sovitetaan toimijaverkoston kan-
sainvälisille osaajille tuottamia palveluita yhtenäiseksi, asiakaslähtöi-
seksi kokonaisuudeksi sekä luodaan alueellinen seurantamalli toimin-
nan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Hanke toteutetaan 
1.5.2021−30.4.2022 välisenä aikana. 

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 31.3.2021 § 17 päättänyt Talent Hel-
sinki -hankkeeseen osallistumisesta ja työ- ja elinkeinoministeriö on ra-
hoituspäätöksellään 9.4.2021 (VN/1295/2021) myöntänyt hankkeelle 
erityisavustusta.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyk-
sikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja vastaa hankkeen to-
teutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Hankkeen koko-
naisbudjetti on 1 347 129 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön erityisa-
vustus kattaa 70 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustan-
nuksista, kuitenkin enintään 942 990 euroa. Helsingin osahankkeen 
kokonaisbudjetti on 810 131 euroa, jolle saadaan TEM:n tukea 567 091 
euroa. Lisäksi Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat Helsingin kau-
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pungin osahankkeeseen budjetoitujen seudullisten toimenpiteiden ra-
hoittamiseen 54 247 eurolla.  Lisäksi Helsingin kaupunki on sitoutunut 
kustantamaan osan, enintään 50 294 euroa, Helsingin seudun kaup-
pamarin, Helsinki Marketingin ja Helsinki Business Hubin omarahoitu-
sosuuksista. Vuoden 2022 osalta Helsingin osahankkeen arvioidut kus-
tannukset ovat enintään 557 314 euroa. Helsingin osahankkeen kus-
tannuksille saadaan tukea 432 575 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 
2022 lopullisiksi kustannuksiksi jää 124 739 euroa. Hankkeelle on avat-
tu Laske-järjestelmään projektinumero (1095127) ja sille sovitut projek-
tirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin 
osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektiraken-
neosille.  

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ul-
koisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen työ- ja elinkeinoministe-
riöltä saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutukses-
sa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän pää-
tökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijäl-
le.
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