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Kokousaika 10.12.2018 17:00 - 18:14

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Borgarsdóttir Sandelin, Silja
Meri, Otto
Said Ahmed, Suldaan saapui 17:19, poissa: 54 §
Taipale, Kaarin
Vanhanen, Reetta
Yanar, Ozan
Kivekäs, Otso varajäsen

poistui 17:50, poissa: 56 ja 57 §
Rydman, Wille varajäsen

poistui 17:55, poissa: 56 ja 57 §

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
saapui 17:13, poissa: 54 §

Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
esteellinen: 57 §

Haahtela, Ilkka maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikkö

Kähönen, Henri elinkeinosuunnittelija
Itävaara, Laura viestintäkoordinaattori
Tammisto, Mari hallintoasiantuntija
Säntti, Outi projektinjohtaja

asiantuntija
saapui 17:00, poistui 17:20, läsnä: 
55 §

Björkbacka, Ida erityissuunnittelija
asiantuntija
saapui 18:03, läsnä: 57 §

Puheenjohtaja
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Jan Vapaavuori pormestari
54 - 57 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
54 §

Marja-Leena Rinkineva elinkeinojohtaja
55 ja 56 §

Ilkka Haahtela vs. elinkeinojohtaja
57 §

Pöytäkirjanpitäjä

Mari Tammisto hallintoasiantuntija
54 - 57 §
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§ Asia

54 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

55 Asia/2 Tilannekatsaus, Länsisataman aluerakentamisprojekti

56 Asia/3 Työllisyydenhoidon ja maahanmuuton vuoden 2018 toteuma ja tule-
van vuoden suunnitelma

57 Asia/4 Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla
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§ 54
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto totesi kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ot-
so Kivekkään ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi Silja Borgarsdóttir 
Sandelinin ja Ozan Yanarin.

Käsittely

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuk-
sesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Anni Sinnemäen sijasta Ot-
so Kivekkään.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää valita pöytäkir-
jantarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi 
Silja Borgarsdóttir Sandelinin ja Ozan Yanarin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 55
Tilannekatsaus, Länsisataman aluerakentamisprojekti

HEL 2018-010724 T 10 05 01

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi Länsisataman
aluerakentamisprojektin tilannekatsauksen ja suosittaa seuraavaa:

 Ruoholahtea kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä alueen kiin-
teistöomistajien kanssa erityisesti pääkonttoreille sijaintipaikkoja tar-
joavana toimistoalueena, jonka rakennuskanta ja kaupunkiympäris-
tö vastaavat myös jatkossa elinkeinoelämän tarpeita.

 Kaupunkiympäristötoimiala ja kaupunginkanslia ryhtyvät tarvittaviin 
toimenpiteisiin Länsisataman liikenteen sujuvoittamiseksi ja satama-
logistiikan kehittämiseksi sekä läpikulkevan liikenteen kasvun ohjaa-
miseksi Vuosaareen, jotta yritysten sijoittumismahdollisuudet Ruo-
holahdessa ja laajemmin kantakaupungissa turvataan jatkossakin.

 Hernesaaressa varaudutaan järjestämään turvalliset ja tarkoituk-
senmukaiset kävelyreitit ja muut liikennejärjestelyt risteilymatkailijoil-
le alueen rakentamisen ajaksi.

 Alueen merkittävän työllistäjän, telakan, mahdollisuudet toi-
mia myös rakentamisen aikana turvataan Munkkisaaressa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Outi Säntti. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Muutetaan kappaleen 1 toinen ranskalainen viiva kuulu-
maan

"Kaupunkiympäristötoimiala ja kaupunginkanslia ryhtyvät tarvittaviin toi-
menpiteisiin Länsisataman liikenteen sujuvoittamiseksi ja satamalogis-
tiikan kehittämiseksi sekä läpikulkevan liikenteen kasvun ohjaamiseksi 
Vuosaareen, jotta yritysten sijoittumismahdollisuudet Ruoholahdessa ja 
laajemmin kantakaupungissa turvataan jatkossakin."

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi yksimielisesti Otso Ki-
vekkään vastaehdotuksen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
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Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Outi Säntti, projektinjohtaja, puhelin: 310 25976

outi.santti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi Länsisataman
aluerakentamisprojektin tilannekatsauksen ja suosittaa seuraavaa:

 Ruoholahtea kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä alueen kiin-
teistöomistajien kanssa erityisesti pääkonttoreille sijaintipaikkoja tar-
joavana toimistoalueena, jonka rakennuskanta ja kaupunkiympäris-
tö vastaavat myös jatkossa elinkeinoelämän tarpeita.

 Kaupunkiympäristötoimiala ja kaupunginkanslia ryhtyvät tarvittaviin 
toimenpiteisiin Länsisataman liikenteen sujuvoittamiseksi ja satama-
logistiikan kehittämiseksi, jotta yritysten sijoittumismahdollisuudet 
Ruoholahdessa ja laajemmin kantakaupungissa turvataan jatkossa-
kin.

 Hernesaaressa varaudutaan järjestämään turvalliset ja tarkoituk-
senmukaiset kävelyreitit ja muut liikennejärjestelyt risteilymatkailijoil-
le alueen rakentamisen ajaksi.

 Alueen merkittävän työllistäjän, telakan, mahdollisuudet toi-
mia myös rakentamisen aikana turvataan Munkkisaaressa.

Esittelijän perustelut

Länsisataman aluerakentamisprojekti käynnistyi 1990-luvulla Ruoho-
lahdesta ja jatkui 2000-luvulla Salmisaaren osa-alueelle. Jätkäsaaren 
toteutus käynnistyi 2009. Hernesaaren rakentaminen on käynnistynyt 
rakennusten puruilla ja uuden risteilylaiturin rakentamisella. Varsinai-
nen asunto- ja toimitilarakentaminen alueella alkaa 2020-luvun alku-
puolella asemakaavan saatua lainvoiman.

Jätkäsaaressa asuu tällä hetkellä yli 7 500 ihmistä. Alueen valmistues-
sa 2020-luvun lopulla alue tarjoaa kodin noin 18 000 asukkaalle ja alu-
eelle sijoittuu yli 6 000 työpaikkaa. Hernesaaressa asuu tulevaisuudes-
sa 7 500 asukasta ja työpaikkoja alueelle sijoittuu 3 500. 

Kaupunki investoi Länsisataman alueelle 30 vuoden aikana noin 900 
miljoonaa euroa. Yksityiset investoinnit alueelle ovat lähes kymmenker-
taiset kaupungin investointeihin verrattuna. 
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Ruoholahti on Helsingin merkittävimpiä pääkonttoreiden keskittymiä. 
Alueella sijaitsee noin 20 prosenttia kaikista Helsinkiin sijoittuneista 
pääkonttoreista ja alueella työskentelee yli 19 000 henkilöä pääosin 
osaamisintensiivisillä aloilla. 

Helsingille on tärkeää varmistaa tiiviissä yhteistyössä alueen kiinteistö-
omistajien kanssa, että Ruoholahti uusiutuu ja alueen pääosin 1990-lu-
vulla syntynyt rakennuskanta ja kaupunkiympäristö vastaavat myös jat-
kossa elinkeinoelämän tarpeita. Alueelle kaavoitetaan uutta toimitilaa 
noin 50 000–70 000 k-m2 lähinnä pääkonttoritasoisille toimijoille. Tämä 
on yli 10 prosentin lisäys alueen tilakantaan. Toimitilojen lisäksi myös 
Ruoholahden kulttuurikeskittymä kehittyy Tanssin talon rakentamisen 
käynnistyessä vuoden 2019 aikana Kaapelitehtaan yhteyteen.

Salmisaaren alueelle valmistui vuoden 2018 kesällä Technopolis 3 -
hanke, johon sijoittui mm. Kemiran pääkonttori. Salmisaaressa on vielä 
kaksi rakentumatonta korttelia, joissa on kerrosalaa 21 300 k-m2. 

Jätkäsaari on kantakaupungin jatke, jonka palvelurakenne perustuu 
pääosin kivijalkaliiketiloihin. Kivijalkaliiketiloja alueelle on toteutunut jo 
lähes 40 prosenttia tulevasta kokonaismäärästä ja niiden vuokrausaste 
on erittäin hyvä. Kivijalkaliiketilojen lisäksi alueelle on rakentunut tai ra-
kentumassa useita vetovoimisia toimitilahankkeita, joista elinkeinopoliit-
tisesti merkittävimpiä ovat Verkkokauppa.com, Clarion-hotelli, Tallink-
Siljan pääkonttori sekä Wood City, johon sijoittuu Supercellin pääkont-
tori. 

Jätkäsaaren kaupallisen keskittymän tulee muodostamaan keskus- ja 
palvelukortteleiden noin 100 000 k-m2 kokonaisuus, jossa on sekä toi-
mitilaa, kaupallisia palveluita että asumista. Palvelukortteleista järjeste-
tyn tontinvarauskilpailun ratkaisu tulee etenemään kaupunginhallituk-
seen vuoden 2019 alussa. Keskuskortteleiden osalta järjestetään ton-
tinvarauskilpailu vuosina 2020–2021. 

Länsisatama on yksi maailman vilkkaimmista matkustajasatamista lä-
hes seitsemällä miljoonalla vuosittaisella matkustajalla. Tämä on mah-
dollistanut Jätkäsaaren kehittämisen houkuttelevana matkailun ja va-
paa-ajanpalveluiden alueena. Jätkäsaaressa etenkin hotellitonttien ky-
syntä on ollut suurta. Alueelle on sijoittunut tai sijoittumassa 7–9 hotel-
lia ja huonemäärän arvioidaan kipuavan lähes 2 000:een. Lisäksi erilai-
sille vapaa-ajan palveluille on muodostumassa keskittymä sataman ja 
Bunkkerin läheisyyteen. 

Länsisataman kaupunginosa on merkittävä lännestä keskustaan suun-
tautuvan työmatkaliikenteen solmukohta. Satamaliikenteen osuus alu-
een liikennemäärästä on noin 10–20 prosenttia. Länsisataman liiken-
teen sujuvuus on yritysten näkökulmasta erittäin keskeistä; liikenteen 
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ruuhkautuminen heikentää saavutettavuutta ja vähentää etenkin Ruo-
holahden houkuttelevuutta yritysten sijaintipaikkana. 

Länsiväylän-Porkkalankadun-Mechelininkadun reitillä pullonkauloiksi 
on tunnistettu Länsilinkin ja Porkkalankadun liittymät. Liikenteen haas-
teita ratkaistaan sekä perinteisellä infrasuunnittelulla ja -rakentamisella 
että uusilla innovaatioilla. Tällä hetkellä käynnissä on keskipitkän aika-
välin liikennejärjestelyiden ja maankäytön yleissuunnitelman laadinta, 
joka on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ke-
väällä 2019. 

Myös muutamia pienempiä, lähinnä Jätkäsaaresta ulos suuntautuvan 
liikenteen sujuvoittamistoimenpiteitä toteutetaan tai suunnitellaan. Näitä 
ovat Länsisatamankadun kaistajärjestelyt, Jätkäsaarenlaiturin kaista-
muutokset sekä Rionkadun liittymä. Laajempia liikenneratkaisuita tutki-
taan osana kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojaka-
dun selvittämistä.

Helsingin ja Tallinnan välillä kulkee vuosittain yli 300 000 kuorma-autoa 
ja perävaunua. Helsingissä valtaosa liikenteestä kulkee Länsisatamas-
ta, mutta myös Vuosaaren kautta ja Katajanokalta kuljetetaan kuorma-
autoja autolautoilla. Raskaan liikenteen ohjaukseen on kehitetty älyso-
velluksia. Lisäksi yhtenä keinona on tunnistettu myös rahtiliikenteen 
kasvun ohjaaminen Vuosaaren satamaan, esim. hintaohjauksella. 

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Jätkäsaari toimii 
uusien älykkään liikkumisen palveluiden kokeilualustana. Helsinki Mo-
bility Labin tavoitteena on rakentaa Jätkäsaaresta älykkään liikkumisen 
kehittämis-, käyttöönotto- ja kokeiluympäristö, joka suuntaa, vahvistaa 
ja nopeuttaa uusien liikkumisen innovaatioiden käyttöönottoa sekä lisää 
ymmärrystä uusien innovaatioiden ja teknologioiden mahdollisuuksista 
ja rajoitteista. Helsinki Mobility Lab tekee näkyväksi ja tuo yhteen jo 
käynnissä olevaa vireää kaupungin, yritysten ja tutkimuslaitosten kehi-
tystyötä. 

Hernesaaren ja Telakkarannan kehittäminen liittää Helsingin eteläisen 
kärjen tiiviisti osaksi kantakaupunkia. Näille alueille omaleimaisen teolli-
sen ilmeen antaa alueen suurin työllistäjä Arctech Helsinki Shipyard, jo-
ka suoraan tai välillisesti työllistää tuhansia henkilöitä. Telakkarannan 
alueelle tulee vuoden 2019 lopussa sijoittumaan myös Euroopan kemi-
kaalivirasto ECHA, joka työllistää yli 600 henkeä. 

Hernesaareen saapuu keväästä 2019 lähtien vuosittain yli 450 000 ris-
teilymatkailijaa. Rakentamisen aikana sekä risteilymatkailijoiden että 
Hernesaaren ranta-alueen yritysten toimintaedellytykset varmistetaan 
korkeatasoisilla väliaikaisjärjestelyillä.
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Länsisataman aluerakentamisprojektin projektinjohtaja Outi Säntti an-
taa asiasta suullisen ajankohtaiskatsauksen elinkeinojaoston kokouk-
sessa.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Outi Säntti, projektinjohtaja, puhelin: 310 25976

outi.santti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 56
Työllisyydenhoidon ja maahanmuuton vuoden 2018 toteuma ja tule-
van vuoden suunnitelma

HEL 2018-012155 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi katsauksen työl-
lisyydenhoidon ja maahanmuuton tilanteeseen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Olli Hokkanen, Projektiasiantuntija, puhelin: 040 5088213

olli.hokkanen(a)hel.fi
Matleena Sierla, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36495

matleena.sierla(a)hel.fi

Liitteet

1 Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot
2 Vaikuttavuus- ja seurantatutkimus - lyhennelmä
3 Katsaus maahanmuuttoasioihin ja tilastoihin Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kil-
pailukyky-, maahanmuutto ja työllisyyspolitiikkaa ja hallintosäännön 
mukaisesti päättää työllisyydenhoitoon ja maahanmuuttoon liittyvistä 
periaatteista ja seuraa niiden toteutumista.

Katsaus työllisyyteen ja maahanmuuttoon tilastojen valossa

Myönteinen vire Helsingin työmarkkinoilla jatkuu. Syyskuussa 2018 
Helsingin työllisyysaste oli 75 prosenttia, mikä oli kolme prosenttiyksik-
köä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä 
on laskenut tasaista vauhtia kuukausi toisensa perään. Työttömyysaste 
oli syyskuussa yhdeksän prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingissä oli  31 200 työtöntä työnha-
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kijaa, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusimmat 
tilastotiedot esitetään liitteessä 1.

Nuorten työttömien määrä kääntyi Helsingissä laskuun vuoden 2015 
syksyllä, ja suuntaus jatkui myös seuraavina vuosina. Syyskuuhun 
2018 mennessä alle 30-vuotiaiden työttömyys oli laskenut selkeästi. Yli 
50-vuotiaiden työttömien määrä aleni puolestaan 13 prosenttia vuoden 
takaisesta. Heitä oli 10 900 syyskuussa 2018. 

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi reippaaseen laskuun vuoden 2017 
alkupuolella. Syyskuussa 2018 pitkäaikaistyöttömiä oli 10 700, mikä oli 
28 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vaikka pitkäaikaistyöttö-
mien määrä laski vauhdilla, oli pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista 
työttömistä silti korkea. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin vä-
hentynyt kaikissa ikäryhmissä. Alle 30-vuotiaista työttömistä joka kym-
menes oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli vuoden syyskuussa 2018. 
Yli 50-vuotiaista työttömistä taas pitkäaikaistyöttömiin lukeutui yli puo-
let.

Hyvin pitkään työttömänä olleiden määrä jatkoi tosin kasvuaan. Syys-
kuussa 2018 yli viisi vuotta työttömänä olleita oli 13 prosenttia enem-
män kuin vuosi sitten. Tammikuussa 2018 kunnan osarahoittaman työ-
markkinatuen piirissä olevien määrä ylitti TE-toimiston tilastoimien pit-
käaikaistyöttömien määrän. Työmarkkinatuen kuntaosuus tarkoittaa 
kuntien maksamaa osuutta työmarkkinatuesta.

Vuoden 2017 lopussa Helsingin 35 850 työttömästä 28 prosenttia puhui 
äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vieraskielisiä työttömiä 
oli 9 800, ja määrä laski 1 000 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. 
Vieraskielisistä työttömistä 29 prosenttia oli pitkäaikaistyöttömiä. Nel-
jännes Helsingin alle 30-vuotiaista työttömistä oli vieraskielisiä. Vieras-
kielisiä alle 30-vuotiaita oli vuoden 2017 lopussa työttömänä 1 600 hen-
kilöä.

Työllisyyspalveluiden toteuma vuonna 2018

Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut järjestää ja hankkii monipuolisia 
palveluja helsinkiläisille työttömille. Helsingin työllisyyspalveluiden ta-
voitteena on työttömän työllistyminen avoimille työmarkkinoille joko 
suoraan tai koulutuksen kautta. Kaupunki haluaa olla innovatiivinen 
kumppani yrityksille, yhdistyksille, järjestöille, TE-hallinnolle sekä muille 
toimialan toimijoille. Strategisena tavoitteena on olla osaavan työvoi-
man kaupunki, jossa toimijat edistävät kasvua ja jossa yritykset saavat 
hyvää työvoimaa.

Vuonna 2018 työllisyyspalveluiden budjetti oli 34 035 000 euroa. Mää-
rarahoja varattiin työllisyyshallintoon, TYP-toimintaan ja -hallintoon, 
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työllisyydenhoidon Helsinki-lisään, työllisyysavustuksiin, työllisyyshank-
keisiin, palkkatukityöllistämiseen, oppisopimuskoulutukseen, tulospe-
rusteiseen valmennukseen, alueelliseen yritysyhteistyöhön sekä kesä-
työn kokonaisuuteen. Ennusteen mukaan määrärahat käytetään koko-
naisuudessaan. Lokakuun 2018 loppuun mennessä varoista oli käytetty 
noin 80 prosenttia.

Helsinkiläisille järjestetään kaupunginkanslian tavoitteen mukaisesti 
työelämäpalveluita vähintään 3500 henkilölle. Tämä budjetin sitova ta-
voite toimenpidejaksojen järjestämiseksi oli täyttynyt marraskuussa 
2018.

Lokakuuhun 2018 mennessä Työrasti Helsingin sekä SIEPP-hankkeen 
(Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla) tulokset olivat 
ylittäneet hankkeissa asetetut tavoitteet. Samoin nuorten palveluiden 
asiakasmäärätavoitteet olivat täyttyneet. Tavoitteesta ohjata puolet 
nuorista työhön tai koulutukseen oli toteutunut hieman yli 80 prosenttia. 
Aikuisten TYP-palvelun tavoitteesta ohjata 40 prosenttia asiakkaista 
työhön, koulutukseen tai eläkkeelle palvelun päättymisen jälkeen oli to-
teutunut noin puolet. Tulosperusteisen valmennuksen 1000 asiakas-
aloituksen tavoitteesta oli toteutunut 35 prosenttia.

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki ei sisälly työllisyysbudjettiin, ja 
kuntouttavan työtoiminnan kustannuksista vastaa sosiaali- ja terveys-
toimiala. Kaupunginkanslian ostopalveluihin varattuja määrärahoja on 
vuoden 2017 alusta siirretty kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 
työttömille tarjottavien palvelujen järjestämiseksi; kasvatuksen ja koulu-
tuksen työllisyydenhoidon toiminnan määräraha vuodelle 2018 oli          
1 465 000 euroa. Kuntouttavaan työtoimintaan varattiin noin 3 000 000 
euroa.

Helsinki maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta vuonna 2017 noin       
63 200 000 euroa. Summa ei ollut kääntynyt laskuun, esimerkiksi edel-
lisvuoden 2016 osalta summa oli noin 60 600 000 euroa. Vaikka työlli-
syys on parantunut, kustannukset eivät ole kääntyneet laskuun vuonna 
2018. 1000 päivän jälkeen työttömyysajan työmarkkinatuki rahoitetaan 
niin, että kunta maksaa siitä 70 prosenttia ja valtio 30 prosenttia. Työ-
markkinatuen kuntaosuuskustannusten kasvu on johtunut siitä, että tä-
hän ylimpään maksuluokkaan on siirtynyt lisää henkilöitä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua on hillitty kohdentamalla palve-
luita erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä oleville. Lisätoi-
menpiteisiin kuuluu pitkäaikaistyöttömille digitaalisia palveluita tarjoava 
Työrasti-hanke, joka arvioitiin onnistuneeksi kaupunginkanslian työlli-
syyspalveluiden seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksessa. Katsaus työlli-
syydenhoidon tuloksiin ja seurantaan on liitteenä 2.
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Maahanmuuttoasioiden toteuma vuonna 2018

Helsingissä asuvien vieraskielisten määrä jatkoi voimakasta kasvua 
vuonna 2018. Maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi on käynnistetty 
laaja ohjelma. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi 
28.5.2018, § 31 Kaikkien Stadi – Helsingin kaupungin kotouttamisohjel-
man 2017–2021 periaatteet. Lakisääteisen ohjelman tavoitteet perustu-
vat Helsingin kaupunkistrategiaan. Kotouttamisohjelman avulla tuetaan 
maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä, osallisuutta sekä vähen-
netään eriarvoistumista.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto koordinoi kaupungin kotoutumisa-
sioita ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Ohjelma si-
sältää yhteensä 64 toimenpidettä kaikilta kaupungin toimialoilta. Ruot-
sinkielinen kotoutuminen kulkee valtavirtaperiaatteella läpi ohjelman. 
Vuonna 2018 toimenpiteet ovat lähteneet käyntiin kaikilla neljällä toi-
mialalla.

Kotouttamisohjelman seurantaa tehdään osana kaupunkistrategian to-
teutumista sekä säännöllisillä tilannekatsauksilla kaupunginhallituksen 
elinkeinojaostossa. Lisäksi ohjelman seurannan tueksi on asetettu oh-
jausryhmä. Ohjausryhmä on syventynyt syksyllä ulkomaalaistaustais-
ten nuorten hyvinvointiin, työllisyyteen ja koulutukseen Helsingissä. 
Työskentely on sidottu myös kaupunkistrategian nuorten syrjäytymis-
haasteen ratkaisemisen hankkeeseen.

Ohjelman vaikuttavuutta seurataan mittaristolla, joka perustuu Helsin-
gin ulkomaalaistaustaisten kotoutumisen seurantajärjestelmässä esitet-
tyihin indikaattoriehdotuksiin. Kotouttamistyön poikkihallinnollisen työn 
tukemiseksi elinkeino-osasto koordinoi maahanmuuton asiantuntijaver-
kostoa, jonka tehtävänä on tehostaa kaupungin sisäistä tiedonvälitystä, 
tukea toimialarajat ylittävää kotoutumistyötä sekä toteuttaa ohjelmatyö-
tä. Koska kotouttamisohjelma on uusi, toimenpiteiden onnistumisen ar-
viointi on liian aikaista. Katsaus maahanmuuttoasioihin esitetään liit-
teessä 3.

Työllisyyden tavoitteet vuodelle 2019

Vuonna 2019 Helsingin työllisyyspalveluiden tavoitteena on entistä te-
hokkaammin ohjata asiakkaita työhön tai koulutukseen sekä tarjota yri-
tyksille osaavaa työvoimaa. Työttömille järjestetään mahdollisuuksia 
työelämäpalveluihin niin palkkatukityönä, oppisopimuksena kuin työko-
keilunakin sekä kaupungilla että muilla työnantajilla. Kaupunki hankkii 
edelleen tulosperusteista valmennuspalvelua sekä kilpailuttaa uutena 
palveluna työpaikoilla tapahtuvan työvalmennuksen. Kaupungilla on 
valmius pilotoida uudenlaisia yhteisiä palveluja muun muassa allianssi-
mallin avulla, mikäli valtio lainsäädännöllään tämän mahdollistaa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 11 (30)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/3
10.12.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 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

Mikäli maakuntauudistus toteutuu, pääkaupunkiseudun kaupunkien 
kasvupalvelukuntayhtymällä, jota suunnitellaan osana kasvupalvelu-uu-
distusta, on mahdollista tuoda yhteen työllisyydenhoidon ekosysteemin 
toimijoita.

Palkkatukityön kohderyhmät on valmisteltu Helsingin kaupunkistrate-
gian mukaisiksi. Pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat sekä nuoret 
huomioidaan läpileikkaavasti kaikissa vuosien 2018-2019 kohderyhmä-
linjauksissa.

Palkkatukityön toteuttamiseen varataan noin 7300 palkkatukityön kuu-
kautta, joiden avulla noin 1000 työtöntä voi työskennellä palkkatuetus-
sa työsuhteessa kahdeksan kuukautta. Kaupunginkanslian toiminta-
suunnitelman mukaan kahdeksan kuukauden mittaiseen palkkatuet-
tuun työsuhteeseen kaupungilla voidaan määrärahojen puitteissa valita 
helsinkiläinen, jonka työsuhteeseen on myönnetty työ- ja elinkeinotoi-
miston palkkatuki, joka ei ole ollut kaupungin palkkatukityössä edeltä-
vän kahden vuoden jaksolla ja joka kuuluu kaupungin työllisyyspalvelui-
den kohderyhmään.

Työllisyyspalvelut on vienyt työnhaun digitaalista toimintamalliaan 
eteenpäin ja selvittänyt digitaalisen alustan laajentamista muihin palve-
luihin.

Helsinki-lisän käyttöä kehitetään vuonna 2019. Tätä kuntalisää uudiste-
taan siten, että se sopii työsuhteen rahoitusmuotona nykyistä parem-
min esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen niillä työnantajilla, joilla val-
tiontukisäännökset eivät estä tuen myöntämistä. Helsinki-lisää myöntä-
mällä kaupunki haluaa tarjota yrityksille osaavaa työvoimaa.

Työllisyyspalvelut käynnistää yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan 
kanssa toimenpidekokonaisuuden, jonka tavoitteena on ohjata osa 
kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä olevista henkilöistä 
työkykyselvityksiin. Tavoitteena on selvittää työttömän mahdollisuudet 
kuntoutukseen ja tarvittaessa eläkkeelle siirtymiseen. Asiakkaat pyri-
tään tavoittamaan yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa, alustavasti 
on sovittu pilottien käynnistämisestä.

Kun työkyky ei ole esteenä työllistymiselle, tarvitaan useimmiten osaa-
misen lisäämistä ja tunnistamista. Vuonna 2019 kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan työllisyydenhoidon tavoitteena on hyödyntää vaikutta-
vuustietoa yksilöllisistä koulutuspaikoista. Suomi toisena kielenä -ope-
tuksessa keskitytään työelämässä vaadittavaan suomen kielen osaami-
sen vahvistamiseen. Tavoitteena on myös lisätä palkkatukityöllistetty-
jen ja työkokeilijoiden ilmoittautumisten määrää lupa- ja korttikoulutuk-
siin.
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Työllisyyspalveluissa on syksyn 2018 aikana käynnistetty Horeca-alalle 
verkosto, jonka tavoitteena on toimialan työvoimapulan helpottaminen. 
Vuodelle 2019 on suunniteltu saman toiminnan käynnistämistä myös 
muille työvoimapulan toimialoille.

Neuvonnan ja ohjauksen painopisteenä on asiakaspalvelun kehittämi-
nen sekä aikuisten että nuorten palveluissa. Aikuisten palveluissa 
käynnistetään matalan kynnyksen Työllisyyden palvelutori -pilotti TE-
toimiston Pasilan toimipisteessä.

Maahanmuuton tavoitteet vuodelle 2019

Helsinki pyrkii lisäämään työperäisen maahanmuuton osuutta. Maa-
hanmuutossa korostuu osaavan työvoiman houkuttelu, maahantulopro-
sessien sujuvoittaminen, Helsinkiin asettautuminen sekä osaavan työ-
voiman pysyminen Helsingissä. Lisäksi kaupunginkanslian elinkeino-
osasto jatkaa kotouttamisohjelman koordinoimista. Vuonna 2019 käyn-
nistetään kotouttamisohjelman toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 
osana ohjausryhmän työtä. Asiantuntijaverkostossa keskitytään kotout-
tamisohjelman toteuttamisen syventämiseen. Lisäksi käynnistetään 
osaamisen kehittämiskokonaisuus maahanmuuttoasioiden asiantunti-
joille ja asiakastyötä tekeville.

Vuonna 2019 kaupunginhallituksen erillismäärärahaa ja järjestöille 
suunnattavaa työllisyys- ja maahanmuuttoavustusta suunnataan myös 
kotouttamisohjelman toteuttamiseen ja uusien toimintamallien kehittä-
miseen. Stadin osaamiskeskuksen laajentamiselle haetaan lisärahoi-
tusta opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön 
kansallisesta avustuksesta. Maahanmuuttajille suunnattu International 
House Helsinki -kokonaisuus jatkuu vuonna 2019.

Kokouksessa asiasta alustaa maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikkö Ilkka Haahtela.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Olli Hokkanen, Projektiasiantuntija, puhelin: 040 5088213

olli.hokkanen(a)hel.fi
Matleena Sierla, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36495

matleena.sierla(a)hel.fi

Liitteet

1 Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot
2 Vaikuttavuus- ja seurantatutkimus - lyhennelmä
3 Katsaus maahanmuuttoasioihin ja tilastoihin Helsingissä
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 57
Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

HEL 2017-012988 T 02 05 01 05

HEL 2017-004852, HEL 2016-009294

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi uusille hankkeille inno-
vaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 848 510 euroa käytettäväksi 
vuonna 2019 ja sitoo yhteensä 993 800 euroa käytettäväksi vuosina 
2020 ja 2021 seuraavasti:

Hanke Toteuttaja Myön-
nettävä-
rahoitus 
2019

Sidotta-
va ra-
hoitus 
2020

Sidotta-
va ra-
hoitus 
2021

Yhteensä

Games Facto-
ry Farm,(PRR 
3599751)

Games Factory 
Oy

125 000 80 000 80 000 285 000

Jätkäsaari Mo-
bility Lab 

Helsingin kau-
punki, Kaupun-
kiympäristön toi-
miala, Liikenne- 
ja katusuunnittelu

120 000 120 000 120 000 360 000 

 Helsingin kau-
punki, Kaupun-
ginkanslia

216 400 196 400 186 400 599 200

 Forum Virium 
Helsinki

59 500 105 500 105 500 270 500

Ahti ‐ Merelli-
sen Helsingin 
yritysekosys-
teemi

Helsingin kau-
punki, Kulttuuri‐ 
ja vapa-ajan toi-
miala

205 760 0 0 205 760

Match Made in 
StartupRefu-
gees -kehittä-
mishanke

Phoenix ry 121 850 - - 121 850

Yhteensä  848 510 501 900 491 9001 842 310
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Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi käynnissä oleville 
hankkeille innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä enintään 1 567 
569 euroa käytettäväksi vuonna 2019 seuraavasti: 

Hanke Toteuttaja Myönnettävä 
rahoitus vuo-
delle 2019

Fiksu Kalasatama2018-20, 
 (PRR 3599750)

Forum Virium Helsinki 280 000

Kansainvälistä kasvua, 
(PRR 3599731)

Helsingin kaupunki, kau-
punginkanslia

500 000

UrbanSense,(PRR 
3599753, 
3599757,3599754)

Helsingin yliopisto 308 112

 Forum Virum Helsinki 113 048
 Helsingin kaupunki, kau-

punginkanslia
80 000

Helsinki RobubusLine, 
(PRR 3599748)

Metropolia Ammattikor-
keakoulu

78 809

Maria 01 - Euroopan johta-
va kasvuyrityskeskittymä, 
(PRR 3599752)

Startup Maria Oy 169 600

Monimuotoisuus kasvun 
moottorina, (PRR 3599756)

The Startup Shortcut Oy 38 000

Yhteensä  1 567 569

Edelleen kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevien 
hankkeiden vuonna 2018 käyttämättä jäävää määrärahaa yhteensä 
enintään 634 706 euroa käytettäväksi seuraavasti: 

Hanke Toteuttaja Siirrettävä 
rahoitus 
vuodelle 
2019

Siirrettävä 
rahoitus 
vuodelle 
2020

Fiksu Kalasatama 
2018-20,  (PRR 
3599750)

Forum Virium Helsinki 67 500 67 500

Kansainvälistä kas-
vua,(PRR 
3599731)

Helsingin kaupunki, kau-
punginkanslia

50 000 -
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Helsinki City Lab, 
 (PRR 3599732)

Helsingin kaupunki, kau-
punginkanslia

100 000 -

Digitalents Helsin-
ki, (PRR 3599754)

Helsingin kaupunki, Kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimia-
la, nuorisopalvelut

152 000 -

UrbanSense, 
 (PRR 3599753, 
3599757,3599754)

Helsingin yliopisto 6 855 -

 Forum Virum Helsinki 6884 -
 Helsingin kaupunki, kau-

punginkanslia
- 26 000

Hoivarobotiikan 
kokeilu ikääntynei-
den kotihoidossa, 
 (PPR 3599732)

Palvelukeskus Helsinki 100 967 57 000

Yhteensä  484 206 150 500

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta Metropo-
lia Ammattikorkeakoulun hankkeelle Älykäs äänimaisema 2022 ja Si-
vistyskiihdyttämö ry:n hankkeelle Nordic Learning Incubator.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Ida Björkbacka. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. elinkeinojojhtaja
Ilkka Haahtela

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 0_Perustelumuistio_innovaatiorahasto_joulukuu_2018
2 1_Games_Factory_Farm_hakemus
3 2_Jätkäsaari_Mobility_Lab_hakemus
4 3_Ahti_hakemus
5 4_Älykäs_äänimaisema_hakemus
6 5_Match_Made_in_Startup_Refugees_hakemus
7 6_Nordic_Learning_Incubator_hakemus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017, § 240 päättänyt innovaatiorahaston 
säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkei-
no- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien ra-
hoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. 
Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä mui-
den osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin.

Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja 
rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyk-
sikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Ra-
hastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yh-
teydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen 
päättämät varat.

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 
25.9.2017, § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan ra-
hoitushaun avaamisesta.
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Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan 
myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen ra-
hoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksen mukaisiin projekteihin ja 
investointihankkeisiin.

Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja voidaan myöntää enin-
tään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle 
vuodelle. Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toi-
mijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai 
keskushallinnosta. Jokaisella innovaatiorahaston rahoittamalla hank-
keella tulee olla ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi Helsingin kau-
pungin edustaja.

Uudet hakemukset

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee uusia hankehakemuk-
sia lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Joulukuun päätöskokouksen 
käsittelyyn innovaatiorahastolle on saapunut kuusi uutta hankehake-
musta. Hankkeille haettiin rahoitusta vuosille 2018-2021. 

Rahoitusta vuodelle 2019 esitetään neljälle uudelle hankkeelle, joista 
kahdelle hankkeelle esitetään lisäksi sidottavan rahoitusta vuosille 
2020 ja 2021. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto tekee sidotun ra-
hoituksen käytöstä päätökset hankkeiden väliraporttien perusteella. 

Käynnissä olevien hankkeiden jatkuminen vuonna 2019

Kaupunginhallitus on sitonut innovaatiorahaston vuoden 2019 varoja 
kahdelle hankkeelle 7.12.2016 § 1103, jolloin se päätti vuonna 2017 al-
kaneista hankkeista. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on sitonut 
vuoden 2019 varoja kahdelle hankkeelle 11.12.2017 § 22 ja kahdelle 
hankkeelle 28.5.2018 § 33, jolloin se päätti vuonna 2018 alkaneista 
hankkeista. Kaikki kuusi hanketta ovat jättäneet väliraporttinsa sovit-
tuun määräaikaan mennessä. Raportoinnin perusteella elinkeinojaosto 
päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutok-
sista.

Kaikki kuusi hanketta hakivat vuodelle 2019 sidottuja määrärahoja 
käyttöönsä ja neljä hankkeista hakivat vuonna 2018 käyttämättä jääväl-
le määrärahalle siirtoa seuraaville vuosille. 

Vuodelta 2018 käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoa tuleville vuosil-
le hakivat lisäksi kolme hanketta (Digitalents Helsinki, Hoivarobotiikan 
kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa ja Helsinki City Lab), jotka olisivat 
alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan päättyneet vuonna 2018.
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Kaikille käynnissä oleville hankkeille esitetään rahoitusta aikaisemmin 
sidottujen määrärahojen mukaisesti. Lisäksi osalle hankkeista esitetään 
vuonna 2018 käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoa käytettäväksi tu-
levina vuosina.

Hakemusten ja väliraporttien arviointi

Innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian edustajista 
koostuva valmistelusihteeristö ovat arvioineet hakemuksia ja väliraport-
teja. Ohjausryhmä on aikaisemmin koostunut kaupunginkanslian edus-
tajista. Loppusyksystä 2018 lähtien ohjausryhmään on kutsuttu myös 
edustajat kaupungin kaikilta toimialoilta. Arvioinnissa on kuultu myös 
hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto hae-
tuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, kuvaus jokaisesta 
hankkeesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtaiset arvioinnin tulok-
set ovat liitteenä 1.

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mu-
kaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tule-
vaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke 
edistää Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä, kokeilualustojen 
luomista, innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus 
(hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perustel-
tavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma 
hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös otettu huomioon. Li-
säksi hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden 
palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu.

Rahoitettavaksi esitettävät uudet hankkeet

Games Factory Farm

Innovaatiorahasto on rahoittanut Games Factory Oy:n hanketta 
150 000 eurolla vuonna 2018, jonka aikana Pelitalo on muodostettu. 
Hankkeen aikana on huomattu tarve nuorten pelialan yrittäjien syvem-
mälle mentoroinnille ja liiketoiminnan tuelle. Siten seuraava askel on 
luoda pysyvä ratkaisu kasvavien yritysten tarpeisiin: Games Factory 
Farm, johon innovaatiorahastolle jätetty uusi rahoitushakemus kohdis-
tuu.

Innovaatiorahaston rahoituksella hankkeessa edistetään nuorten yritys-
ten ja tiimien syntymistä ja menestymistä pelimarkkinoilla. Games Fac-
tory Farmissa tuotetaan vuoden 2019 aikana noin kymmenelle lupaa-
valle pelialan yritykselle räätälöityjä tiloja, palveluja ja mentorointia sekä 
haetaan heille projekteja ja liikevaihtoa. Samalla Farmin konseptia ke-
hitetään projektiehdotuksen liitteen mukaisesti ja toiminta rahoitetaan 
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2019 jälkeen myös vuokratoiminnalla, alihankintakomissioilla ja konsul-
toinnilla. 

Hankkeen hyödyt Helsingin osaamis- ja elinkeinoperustan luomisessa 
pelialalla ovat hyvät suhteessa haettuun rahoitukseen. Hankkeen ra-
hoittaminen vuonna 2019 ja rahoituksen sitominen vuosille 2020 ja 
2021 on perusteltua, jotta toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti.

Games Factoryn on hankkeen aikana luotava toimintamalli, joka mah-
dollistaa nuorille yrityksille monipuoliset kehityspolut sekä luonnolliset 
jatkopolut esimerkiksi Games Factoryn yrityskiihdyttämöön. Hankeko-
konaisuuden tavoitteena on nostaa mukana olevien yritysten kaupallis-
ta kiinnostavuutta ja siten niiden rahoituskelpoisuutta.

Lisäksi hankkeen tulee vuoden 2019 aikana tunnistaa ekosysteemin 
keskeiset yksityiset rahoittajat ja luoda konkreettinen suunnitelma 
hankkeen jatkorahoituksen varmistamiseksi. Edelleen Games Factoryn 
tulee seurata hankkeeseen osallistuvien tiimien ja yksilöiden osaami-
sen kehittymistä ja myöhempää sijoittumista ekosysteemiin. Games 
Factoryn tulee myös varmistaa vuonna 2018 kehitetyn pelitalo-konsep-
tin toiminnan jatkuminen ja, että pelitalo-konsepti ja GFF-malli kytkeyty-
vät vahvasti sekä paikalliseen, kansalliseen että kansainväliseen pelia-
lan ekosysteemiin.

Helsingin kaupungin Games Factory Oy:lle antamaa toimintatukea on 
pidettävä Euroopan unionin perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan 
mukaisena valtiontukena. Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) 
N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 22 artiklan mukaisena 
käynnistystukena. Games Factory Oy on kirjattu kaupparekisteriin 
21.8.2017 eikä kuulu konserniin. Myönnettävä käynnistystuki kohdistuu 
yhtiön toimintaan viiden vuoden aikana siitä, kun yhtiö on kirjattu kaup-
parekisteriin.

Tuensaajaa Games Factory Oy -nimistä osakeyhtiötä kohtaan ei ole 
annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa mak-
samatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastai-
seksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä säätiö ole ryhmäpoik-
keusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös 
muut ryhmäpoikkeusasetuksen I luvun mukaiset yhteisten sääntöjen 
edellytykset. Tuen myöntävän toimielimen päätöksestä tehdään komis-
siolle yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus 
työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä sähköisesti.

Jätkäsaari Mobility Lab

Hanke käynnistää älyliikenteen innovaatioalustatoiminnan ja sitä hyö-
dyntävien uusien liikenneratkaisujen kehittämisohjelman Jätkäsaareen. 
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Innovaatioalusta on tapa toimia, millä kaupunki aktiivisesti mahdollistaa 
uusien tuotteiden ja palvelujen paremman kehittämisen. Hankkeen ai-
kana synnytetään klusteri Helsingin älyliikenteen yrityksille ja tuodaan 
yhteen käynnissä olevia älyliikennehankkeita. Innovaatiorahaston ra-
hoituksella hanke nostaa älykkään liikenteen yhdeksi Helsingin merkit-
tävimmiksi innovaatiotoiminnan painopistealoiksi. 

Hankkeen rahoittaminen kolmeksi vuodeksi on perusteltua, koska sen 
tarkoituksena on houkutella yritysten tuotekehitysinvestointeja Länsisa-
tamaan ja synnyttää uutta liiketoimintaa Helsinkiin. Innovaatiorahastos-
ta haettava rahoitus on pieni osuus suhteessa koko muuhun hankera-
hoitukseen.

Rahoitus myönnetään hankkeelle ehdollisena ja edellyttää selvityksen 
Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksista hankkeelle.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö 
ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Ahti ‐ Merellisen Helsingin yritysekosysteemi

Ahti-kokeilussa Helsingin kaupunki kehittää yhdessä veneilyalan yritys-
ten, venekerhojen ja muiden toimijoiden kanssa yhteisen avoimen re-
surssirajapinnan (tietokannan), joka mahdollistaa kaupungin, yritysten 
ja yksityishenkilöiden omistamien merelliseen ympäristöön liittyvien re-
surssien ja palveluiden varaamisen verkossa erilaisten käyttöliittymien 
kautta.

Hankkeella on potentiaalia tulevaisuuden osaamis- ja elinkeinoperus-
tan luomiselle. Siksi hankkeelle esitetään rahoitusta ensimmäiselle 
vuodelle, jonka aikana hankkeen on määriteltävä lopulliset ehdotukset 
alustan ylläpitämiseksi ja operoimiseksi hankkeen jälkeen, laadittava 
perustelut eri skenaarioista kaupungin roolista ja mitä päätöksiä ne 
edellyttävät, selvitettävä miten ja mitkä ulkopuoliset tahot voivat liittyä 
alustaan toimittajiksi ja miten he voivat liittää omat järjestelmänsä toi-
mittajina alustaan, saatava alustava sitoutuminen alustan yhteistyömal-
liin tarpeeksi suurelta määrältä yrityksiä suhteessa alustan ylläpitämi-
seen vaadittuun minimiliikevaihtoon (2 Me) ja selvitettävä yhteistyö-
mahdollisuuksia Espoon kaupungin, Kirkkonummen ja Sipoon kanssa. 
Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua kaupunginkanslian elinkeino-
osaston edustaja.

Match Made in Startup Refugees -kehittämishanke

Hankkeessa innovaatiorahaston rahoituksella rakennetaan ja vahviste-
taan Startup Refugees -verkostoa Helsingissä, nopeutetaan turvapai-
kanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien työllistymistä ja osaamisen 
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säilyttämistä, helpotetaan työvoimapula-alalla toimivien yritysten työvoi-
man tarvetta sekä tunnistetaan yrityksen perustamisesta kiinnostuneet 
maahanmuuttajat ja tarjotaan heille tukea verkoston avulla. 

Startup Refugees haki rahoitusta innovaatiorahastosta toukokuussa 
2018, ja elinkeinojaoston rahoituspäätös oli silloin kielteinen. Elinkeino-
perustan luominen arvioitiin tuolloin jäävän hankkeessa riittämättömäk-
si. Uudessa hankehakemuksessa painotetaan edelliseen hakemuk-
seen verrattuna vahvemmin turvapaikanhakijoiden yrittäjyyden edistä-
mistä ja Startup Refugeesin verkostojen vahvistamista. Hankkeen si-
sältö on muuttunut siinä määrin, että hanke täyttää rahoitukselle asete-
tut edellytykset ja rahoituksen myöntäminen yhdeksi vuodeksi on pe-
rusteltua. Hanketta kehotetaan pitämään Suomeen tulleet pakolaiset 
pääkohderyhmänään, sillä vastaavia tälle kohderyhmälle suunnattuja 
palveluita ei juuri ole tarjolla.

Phoenix Ry:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita ta-
loudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla. 

Uudet hankkeet, joille ei esitetä myönnettävän rahoitusta

Nordic Learning Incubator

Hankkeen tavoitteena on perustaa oppimisalan yritys- ja projektihauto-
mo. Hankkeelle haettiin rahoitusta innovaatiorahastosta jo toukokuussa 
2018, ja elinkeinojaoston rahoituspäätös oli silloin kielteinen. Hankeha-
kemuksessa esitetty hautomokonsepti ja rahoitusmalli arvioidaan edel-
leen olevan keskeneräisiä ja hakijalla arvioidaan olevan riittämätöntä 
kokemusta hautomotoiminnan toteuttamisesta.

Älykäs äänimaisema 2022

Hankkeessa syvennytään kaupungin äänimaiseman kehittämiseen, 
meluntorjuntaan ja siihen, miten tekoälyä voidaan hyödyntää ääniym-
päristön suunnittelussa. Hankkeen elinkeinoperustan luominen arvioi-
daan jäävän heikoksi ja yritysten osallistuminen hankkeeseen vaikuttaa 
hakemuksen perusteella liian ohuelta. 

Käynnissä olevat hankkeet, joille esitetään rahoitusta

Fiksu Kalasatama 2018-20

Hanke on edennyt hyvin ja toiminta on ollut aktiivista. Vuonna 2018 
käyttämättä jäävien määrärahojen siirto tuleville vuosille on perusteltua, 
koska toiminta ei ole henkilövaihdoksista johtuen ollut täysimääräistä. 
Elinkeinojaosto on 11.12.2017 § 22 sitonut rahoitusta hankkeelle myös 
vuodelle 2020. 
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Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö 
ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Kansainvälistä kasvua

Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja rahoituksen myöntämi-
nen vuodelle 2019 on perusteltua. 50 000 euron määrärahan siirtämi-
nen vuodelle 2019 on perusteltua, sillä rahoitus kohdistuu vuoden 2018 
lopussa myönnettäviin yritysten matka-avustuksiin, joiden maksaminen 
tapahtuu vasta vuoden 2019 puolella. Elinkeinojaosto päätti 25.9.2017 
§ 22 siirtää hankkeelle vuodelta 2017 käyttämättä jääneitä määrärahoja 
vuodelle 2020, joten hanke jatkuu vielä vuoden 2019 jälkeen.

Helsinki City Lab

Koska hankeen toiminta vuonna 2018 käynnistyi suunniteltua myöhem-
min rahoitusta jää käyttämättä noin 100 000 euroa. Rahoituksen siirtä-
minen vuodelle 2019 ja siten hankeen toteutusajan pidentäminen on 
perusteltua, jotta varmistetaan toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kau-
pungin perustoimintaa.

Digitalents Helsinki

Hankkeen aikataulu on viivästynyt, mutta tavoitteet ovat lähteneet to-
teutumaan hyvin. Hankkeen vuonna 2018 käyttämättä jäävien määrä-
rahojen siirtäminen vuodelle 2019 ja siten hankkeen jatkaminen kah-
deksalla kuukaudella on tarpeellista, jotta hankkeen tavoitteet toteutu-
vat myöhästyneestä aloituksesta huolimatta ja hankkeessa kehitettyjä 
toimintamalleja saadaan jalkautettua kaupungin perustoimintaan.

UrbanSense

Hanke on käynnistynyt ja pääosin toteutunut suunnitelmien mukaan. 
Hankkeen rahoittaminen vuonna 2019 on siksi perusteltua. Vuonna 
2018 käyttämättä jäävien määrärahojen siirto tuleville vuosille on pe-
rusteltua, koska toiminta ei ole rekrytointivaikeuksista johtuen ollut täy-
simääräistä. Elinkeinojaosto on 28.5.2018 § 33 sitonut rahoitusta hank-
keelle myös vuodelle 2020.

Helsingin yliopiston tulee edellisessä innovaatiorahaston rahoituspää-
töksessä esitetyn ehdon mukaisesti vielä vuoden 2018 aikana toimittaa 
kuvaus hankkeen yritysyhteistyötä sekä suunnitelma siitä, miten hank-
keen tutkimustulokset voidaan hyödyntää yritysten kehittämistoimin-
nassa sekä miten Kumpulan kampukselle syntyvä 5G -kokeilualusta 
avautuu laajasti yritysten käyttöön. Tämä on ehto Helsingin yliopistolle 
myönnettävälle vuoden 2019 rahoitukselle.
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Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea. Yhtiö ei har-
joita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla. Helsingin yliopiston 
saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan rahoituksesta ja yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminta 
ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsinki RobubusLine

Hanke on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti ja hankeen ra-
hoittaminen vuonna 2019 on siksi perusteltua. Hankkeen tulee vuoden 
2019 loppuun mennessä toimittaa kaupungille tarkempi selvitys sähkö-
bussin hankkeen jälkeisestä käytöstä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, 
koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja 
korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla 
markkinoilla.

Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa

Hanke on viivästynyt ja sen suuntaa on muutettu hieman johtuen muun 
muassa sosiaali- ja terveystoimen prosessien muutoksista ja muista 
kaupungin tekemistä linjauksista esimerkiksi tietoturva-asioihin liittyen. 
Vuoden 2018 rahoituksen siirtäminen vuosille 2019 ja 2020 ja siten 
hankeen toteutusajan pidentäminen on perusteltua, jotta hanke toteu-
tuisi täysimääräisesti. Hankkeen loppuvaiheessa on selvitettävä mitä 
hankituille roboteille tapahtuu hankkeen päätyttyä.

Maria 01 - Euroopan johtava kasvuyrityskeskittymä

Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja hankkeen rahoittaminen 
vuonna 2019 on perusteltua. Elinkeinojaosto on 11.12.2017 § 22 sito-
nut rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2020.

Helsingin kaupungin Start up Maria Oy:lle antamaa toimintatukea on pi-
dettävä Euroopan unionin perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mu-
kaisena valtiontukena. Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 27 artiklan mukaisena inno-
vaatioklusterille myönnettävänä tukena.

Tuensaajaa Start up Maria Oy -nimistä osakeyhtiötä kohtaan ei ole an-
nettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksa-
matonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi 
tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä säätiö ole ryhmäpoikkeusa-
setuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut 
ryhmäpoikkeusasetuksen I luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edelly-
tykset.
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Tuen myöntävän toimielimen päätöksestä tehdään komissiolle yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elin-
keinoministeriön välityksellä sähköisesti. Koko Maria 01 arvioidut toi-
mintakustannukset ovat vuodelle 2019 yhteensä 1 542 844 euroa, jois-
ta tukikelpoisia kustannuksia ovat 684 144 euroa. Innovaatiorahastosta 
myönnettävä tuki on 169 000 euroa eli noin 25% tukikelpoisista kustan-
nuksista. Tukikelpoiset kustannukset sisältävät muun muassa palkka-
kuluja, matkakuluja ja ostopalveluja, mutta ei vuokrakuluja.

Startup Maria Oy:n ja kaupungin väliseen vuokrasopimukseen sisältyy 
EU komission asetuksen 651/2014 artikla 28:n mukaista pk-yritysten in-
novaatiotukea, elinkeinojohtajan päätös 8.11.2017 § 102.

The Startup Shortcut

Hanke on edennyt pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti ja aikatau-
lussa. Rahoituksen myöntäminen vuodelle 2019 on siksi perusteltua. 

Toteuttajan tulee jatkossa panostaa vielä enemmän jo toteutettujen toi-
menpiteiden ja kehitteillä olevien toimintamallien kuvaamiseen ja sitä 
kautta palveluiden ”paketointiin” helpommin hahmotettaviksi kokonai-
suuksiksi. Tämä palvelisi myös hankkeen yhdeksi tavoitteeksi asetettua 
liiketoimintamallin kehittämistä. Pääfokus palveluiden tuottamisessa tu-
lee olla yksityisen puolen tarpeissa, niin että hankeen kautta pystytään 
maksimoimaan maahanmuuttajataustaisten ja muiden osaajien ict-alan 
taitojen hyödyntämistä yrityssektorilla pääkaupunkiseudulla.

The Startup Shortcut Oy:n saama tuki on EU-komission asetuksen nro 
1407/2013 mukaista de minimis-tukea (valtiontuki).

Esittelijä
vs. elinkeinojojhtaja
Ilkka Haahtela

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 0_Perustelumuistio_innovaatiorahasto_joulukuu_2018
2 1_Games_Factory_Farm_hakemus
3 2_Jätkäsaari_Mobility_Lab_hakemus
4 3_Ahti_hakemus
5 4_Älykäs_äänimaisema_hakemus
6 5_Match_Made_in_Startup_Refugees_hakemus
7 6_Nordic_Learning_Incubator_hakemus
8 7_Fiksu_Kalasatama_väliraportti
9 8_Kansainvälistä_kasvua_väliraportti
10 9_Helsinki_City_Lab_väliraportti
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11 10_Digitalents_väliraportti
12 11_UrbanSense_väliraportti
13 12_Helsinki_RobobusLine_väliraportti
14 13_Hoivarobotiikan_kokeilu_väliraportti
15 14_Maria01_väliraportti
16 15_Monimuotoisuus_Kasvun Moottorina_väliraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ulkopuoliset hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Ohjausryhmä
Kanslia ja toimialat
Talpa

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 24.09.2018 § 42

HEL 2017-012988 T 02 05 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta ra-
hoitusta yhteensä 48 543 euroa käytettäväksi vuonna 2018, yhteensä 
188 503 euroa käytettäväksi vuonna 2019 ja sitoo yhteensä 39 960 eu-
roa käytettäväksi vuonna 2020 seuraavasti:

Hanke Toteuttaja Myön-
netään 
vuodel-
le 2018 
(€)

Myön-
netään 
vuodel-
le 2019 
(€)

Sidotaan 
vuodelle 
2020 (€)

YHT. 
(€)

Fintech-ekosystee-
min rakentaminen

Fintech Finland 
ry (60%)

17 066 40 959 23 893 81 918

 Helsinki Busi-
ness Hub Ltd 

11 477 27 544 16 067 55 088
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Oy (40%)
Helsingin seutu 
tekstiiliteknologioi-
den yhteisönä ja 
tapahtuma-alustana

Spiderhouse 
Oy

20 000 120 000 -140 000

Yhteensä  48 543 188 503 39 960277 006

  

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta Startup 
Summer ry:n hankkeelle 101 Companies x 100 Impact Makers.

Käsittely

24.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti käsitellä viidennen esityk-
sen kokouksen neljäntenä asiana.

28.05.2018 Ehdotuksen mukaan

26.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Santtu Von Bruun

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 28 (30)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

10.12.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 54, 55 ja 56 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 57 §.

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 saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä 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, 
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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:

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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Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Mari Tammisto
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Otso Kivekäs Otto Meri

Ozan Yanar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.12.2018.


