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37 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Talent Helsinki 
2022–2023”

HEL 2022-001142 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 
enintään 611 179 euroa (projektinumero 1095138) vuodelle 2022 
hankkeen ”Talent Helsinki 2022–2023” kustannusten maksamiseksi. 
Määrärahalle saadaan tukea ja muuta ulkopuolista rahoitusta 465 325 
euroa, jolloin Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 145 854 
euroa.

Päätöksen perustelut

Talent Helsinki 2022–2023-hankkeessa houkutellaan erityisesti työvoi-
mapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita helsinkiläisyri-
tyksiin sekä helpotetaan alueella jo olevien osaajien ja heidän perhei-
densä alueelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Osaa-
jien houkuttelutoimet tukevat välillisesti myös alueella toimivien yritys-
ten investointeja sekä vahvistavat mielikuvaa Helsingistä houkutteleva-
na työ-, yrittäjyys- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kohdealuee-
na. Lisäksi hankkeella vahvistetaan vuonna 2017 perustetun Interna-
tional House Helsingin roolia Helsingin ja pääkaupunkiseudun Talent 
Hub -toiminnan ja -verkostoyhteistyön keskuksena, sovitetaan toimija-
verkoston kansainvälisille osaajille tuottamia palveluita yhtenäiseksi, 
asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi sekä luodaan alueellinen seuran-
tamalli toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Hanke toteutetaan 
1.5.2022−30.4.2023 välisenä aikana.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 16.2.2022 § 9 päättänyt Talent Hel-
sinki 2022–2023 -hankkeeseen osallistumisesta ja työ- ja elinkeinomi-
nisteriö on rahoituspäätöksellään 31.3.2022 (VN/637/2022) myöntänyt 
hankkeelle erityisavustusta Talent Boost -ohjelmaa edistävään Talent 
Hub -toimintaan.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuutto            
-yksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja vastaa hankkeen 
toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Hankkeen koko-
naiskustannusarvio on 1 438 762 euroa, johon saadaan työ- ja elinkei-
noministeriön rahoitusta 1 007 133 euroa. Helsingin osahankkeen kus-
tannusarvio on 917 962 euroa, johon saadaan 70 prosenttia TEM:n ra-
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hoitusta. Lisäksi Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat Helsingin 
kaupungin osahankkeeseen budjetoitujen seudullisten toimenpiteiden 
rahoittamiseen. TEM:n ja muun ulkopuolisen rahoituksen osuus Hel-
singin kustannuksista on siten 697 340 euroa, ja Helsingin omarahoitu-
sosuudeksi jää 220 622 euroa. Vuoden 2022 osalta Helsingin osa-
hankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 611 179 euroa. Helsin-
gin osahankkeen kustannuksille saadaan tukea ja muuta rahoitusta 
465 325 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 2022 lopullisiksi kustan-
nuksiksi jää 145 854 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään 
projektinumero (1095138) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on 
annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki 
menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.  

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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