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Kokousaika 08.06.2020 17:30 - 18:00

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Yanar, Ozan (etänä) varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja 
(etänä)
Diarra, Fatim (etänä)
Gebhard, Elisa (etänä)
Pajunen, Jenni (etänä)
Said Ahmed, Suldaan (etänä)
Karhuvaara, Arja (etänä) varajäsen
Särelä, Mikko (etänä) varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
saapui 17:33, poissa: 19-20 §

Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
esteellinen: 21 §

Moliis, Jani (etänä) kansainvälisten asioiden päällikkö
saapui 17:35, poistui 17:59, läsnä: 
23 §

Saario, Kaisa (etänä) johtava asiantuntija
von Bruun, Santtu (etänä) yksikön päällikkö

esteellinen: 20 §
Almqvist, Casper (etänä) viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Björkbacka, Ida (etänä) erityissuunnittelija

saapui 17:31, poistui 17:34, läsnä 
20-22 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
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19-23 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
19 §

Marja-Leena Rinkineva elinkeinojohtaja
20 §, 22-23 §

Santtu von Bruun vs. elinkeinojohtaja
21 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
19-23 §
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§ Asia

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

20 Asia/2 Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

21 Asia/3 Oy Apotti Ab:n hankkeen rahoitus innovaatiorahaston varoilla ja inno-
vaatiorahastoon jätetyt loppuraportit

22 Asia/4 Rahoituksen osoittaminen innovaatiorahastosta rahaston vaikuttavuu-
den arviointiin

23 Asia/5 Kaupungin kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkauttamissuun-
nitelma
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§ 19
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Silja Bor-
garsdóttir Sandelinin ja Arja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi Ozan 
Yanarin ja Elisa Gebhardin.

Käsittely

Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita 
pöytäkirjantarkastajaksi Otto Meren sijasta Arja Karhuvaaran. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Samalla elinkeinojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Silja Bor-
garsdóttir Sandelinin ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi Ozan Yana-
rin ja Elisa Gebhardin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 20
Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

HEL 2019-009964 T 02 05 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta ra-
hoitusta yhteensä 77 400 euroa käytettäväksi vuonna 2020 ja sitoi yh-
teensä 1 540 894 euroa käytettäväksi vuosina 2021–2023 seuraavasti:

Hanke Toteuttaja Myönnet-
tävä 

rahoitus 
2020, €

Myönnet-
tävä 

rahoitus 
2021, €

Myönnet-
tävä 

rahoitus 
2022, €

Myönnet-
tävä 

rahoitus 
2023, €

Yhteen-
sä, €

Fiksu kaupunki – Helsinki 
Innovation Districts

Forum Virium Helsinki 
Oy  

47 400 421 956 450 256 428 482 1 348 094

 Helsingin kaupunki, 
kaupunginkanslia

- 70 000 70 200 70 000 210 200

Helsinki monimuotoisuuden 
ja inklusiivisuuden globaalina 
edelläkävijänä

Inklusiiv ry 30 000 30 000 - - 60 000

 Yhteensä: 77 400 521 956 520 456 498 482 1 618 294

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta seuraavil-
le hankkeille:

Hanke Hakija
Design District Helsingin digitaalinen uudistus ja 
siirtyminen alustatalouteen

Design District Helsinki, Designkortteli ry

Case Retuna Helsinkiin Intro Marketing Oy
#happymoorfinland Mobedig Oy ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy
Citizen Roaming – Kaupunkilaistiedon liikuteltavuus MyData Global ry
Springboard Ponnahduslauta Yrittämiseen Springboard Entrepreneurship AB

Käsittely

Esteelliset: Santtu von Bruun

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa erityissuunnittelija Ida 
Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 3 (26)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/2
08.06.2020

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

Liitteet

1 Perustelumuistio kesäkuu 2020
2 Fiksu kaupunki -hankehakemus
3 Inklusiiv -hankehakemus
4 Design District Helsinki -hankehakemus
5 Case Retuna Helsinkiin -hankehakemus
6 Happymoorfinland -hankehakemus
7 Citizen Roaming -hankehakemus
8 Springboard -hankehakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ulkoiset hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Käsittelyssä olevasta seitsemästä innovaatiorahastolle osoitetusta ra-
hoitushakemuksesta kahdelle esitetään rahoitusta, koska ne täyttävät 
innovaatiorahaston kriteerit. Viidelle hankkeelle ei myönnetä rahoitusta, 
koska ne eivät riittävässä määrin täytä innovaatiorahaston kriteerejä. 
Innovaatiorahaston hankekohtaisen arvioinnin tulokset ovat perustelu-
muistiossa, liite 1.  

Esittelijän perustelut

Innovaatiorahastolle saapuneet rahoitushakemukset ja esitetyt rahoitukset

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee innovaatiorahaston 
hankehakemuksia lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Kesäkuun 
päätöskokouksen käsittelyyn innovaatiorahastolle saapui 13 uutta han-
kehakemusta, joista yksi hylättiin puutteellisena ja neljä vedettiin haki-
jan toimesta pois käsittelystä. Oy Apotti Ab:n hankehakemus käsitel-
lään erillisessä päätöksessä vs. elinkeinojohtajan esittämänä. 

Hankkeille haettiin rahoitusta vuosille 2020–2023. Vuodelle 2020 rahoi-
tusta esitetään tällä päätöksellä kahdelle hankkeelle. Näille esitetään 
myös sidottavan rahoitusta tuleville vuosille, jotta hankkeiden tavoitteet 
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ja pitkäjänteinen kehittäminen toteutuisivat. Kaupunginhallituksen elin-
keinojaosto tekee sidotun rahoituksen käytöstä päätökset hankkeiden 
väliraporttien perusteella.

Rahoitettavaksi esitettävät hankkeet

Forum Virium Helsinki Oy:n ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke "Fik-
su kaupunki – Helsinki Innovation Districts"

Hankkeen taustalla on innovaatiorahaston vuosina 2018-2020 rahoit-
tama Fiksu Kalasatama -hanke, jossa on kehitetty smart city -
ratkaisujen alueellista innovaatioalustaa. Nyt toiminnan parhaat käy-
tännöt halutaan levittää uusien alueiden lisäksi täydennysrakennettavil-
le alueille. Lisäksi hankkeen tavoitteena on laajentaa alueellisen inno-
vaatioalustatoiminnan koordinaatiota Helsingin aluerakennushankkei-
den välillä. 

Fiksun Kalasataman oppeja on tarkoitus soveltaa neljässä temaattises-
sa osaprojektissa, jotka toteutetaan kukin omassa kaupunginosassaan: 
Pasilassa, Malmilla, Malminkartano-Kannelmäen alueella ja Mellunky-
län suurpiirissä. Kehitettävät teemat liittyvät energiaratkaisuihin, älyva-
laistukseen, tilojen jakamistalouteen, hiilineutraaliuuteen ja 5G -
ratkaisuihin älykaupunkimallinnuksessa. Hanketta tulee suunnitella niin, 
että osaprojektien kohteita ja teemoja tarpeen mukaan voidaan muut-
taa niin, että niiden vaikuttavuus ja kyky luoda uutta elinkeinoperustaa 
on mahdollisimman vahva.

Hanke mahdollistaa kaupungin toimialoja tukevien erillisten, esimerkiksi 
EU-rahoitteisten hankkeiden tunnistamisen ja hakemisen, ja tuo myös 
siten lisäarvoa kaupungille. Tunnistetut tarpeet kiteytetään “Helsingin 
alueelliseen innovaatiotiekarttaan”, jonka avulla työtä koordinoidaan ja 
seurataan. Innovaatiotiekartassa tulee erityisesti painottaa Helsingin 
elinkeino- ja osaamisperustan luomista.

Hankkeen arvioidaan luovan tulevaisuuden osaamis- ja elinkeinoperus-
taa erityisesti alueittain toteutettavien teemaprojektien sekä tiekartan 
koostamisen lisäksi hankkeessa kehitettävällä koordinaatio-osuudella. 
Hankkeessa koordinoidaan kaupunkitasoisesti eri alueilla tapahtuvaa 
innovaatiotoimintaa tiekarttaa hyödyntäen, fasilitoidaan kehittäjä- ja 
asukasyhteisöjä sekä skaalataan muun muassa Fiksu Kalasatama-
hankkeessa hankittuja oppeja ja smart city -toiminnan brändiä koske-
maan koko kaupunkia. Hankkeen avulla voidaan edistää yritysvuoro-
puhelun ja innovaatiotoiminnan lisäämistä Helsingin kehittyvillä alueilla 
ja tiivistää kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian ja Forum 
Virium Helsingin yhteistyötä tämän osalta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 5 (26)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/2
08.06.2020

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

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä innovaatiorahaston rahoittaman Helsin-
ki yritysten kehitys- ja kokeilualustana -hankkeen kanssa. Nämä hank-
keet täydentävät toisiaan, sillä Fiksu kaupunki -hankkeessa tarkastel-
laan paikallisia innovaatiomalleja aluerakentamiskohteissa laajasti, kun 
taas kokeilualustamallissa fokus on toimialakohtaista.

Hanke täyttää innovaatiorahaston kriteerit ja sille esitetään rahoitusta 
vuoteen 2023 saakka. Kehittämistyötä kannattaa tehdä pitkäjänteisesti, 
jotta hankkeen tulokset ja uudet toimintamallit saadaan käyttöön mah-
dollisimman laajasti. Hankkeen tilakustannukset on osoitettava yritys- 
ja asukasyhteistyöhön hankkeen eri alueilla, esimerkiksi lyhytaikaisiin 
living lab -tiloihin. Tilat on tarjottava myös muille kehittäjätoimijoille ku-
ten yrityksille ja kaupungin toimijoille.

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

Inklusiiv ry:n hanke "Helsinki monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden globaalina edel-
läkävijänä"

Hankkeessa vastataan yritysten tarpeisiin löytää tukea monimuotoi-
suuden ja inklusiivisuuden kehittämiseen ja ratkaisuja sen tuomiin 
haasteisiin. Hankkeen ytimessä on innovaatioverkosto, jolla työnantajia 
tuodaan yhteen identifioimaan monimuotoisten työntekijöiden palkkaa-
miseen liittyviä haasteita ja luomaan ratkaisuja. Toimivia käytäntöjä do-
kumentoidaan digitaalisen käsikirjan muotoon muun muassa digitaalis-
ten webinaarien, työpajojen ja tapahtumien avulla. 

Lukuiset tutkimukset osoittavat, että monimuotoisuuden lisääminen or-
ganisaatioihin kehittää niiden kansainvälistä kilpailukykyä ja innovaa-
tioedellytyksiä sekä parantaa liiketoiminnan tuloksia ja edesauttaa kas-
vua. Hanke on erityisen ajankohtainen juuri nyt, sillä koronakriisistä joh-
tuvien taloushaasteiden myötä yritykset tarvitsevat uusia ratkaisuja.

Kyseessä on pääasiassa järjestön perustoiminnan käynnistäminen. 
Hakija on toimijana nuori, mutta on jo onnistunut keräämään laajasti 
kumppaneita. Hanke saa rahoitusta myös Teknologiateollisuus ry:ltä. 
Inklusiiv ry:tä kehotetaan hakemaan myös muuta, esimerkiksi kansallis-
ta rahoitusta toiminnalle. Hankkeessa tulee painottaa myös yrittäjyyttä 
yhtenä työllistymismahdollisuutena. Hankesuunnitelman sisältöä ja 
hankkeen seurantamittareita tulee tarkentaa hankkeen ohjausryhmäs-
sä.

Hankeen kuluja on ensi vuodesta lähtien tarkoitus kattaa ison tapahtu-
man lipputuloilla. Tämä voidaan nähdä riskinä, mikäli tapahtuma ei tuo-
takaan niin paljon tuottoa kuin on suunniteltu. Toisaalta hakijalla arvioi-
daan olevan hyvää osaamista tapahtumien järjestämisessä. Innovaa-
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tiorahaston rahoitusta ei kohdisteta maksullisen tapahtuman toteutta-
miseen. 

Inklusiin ry:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhdistys ei harjoita 
taloudellista toimintaa.

Hankkeet, joille ei esitetä rahoitusta

Designkortteli ry:n hanke ”Design District Helsingin digitaalinen uudistus ja siirtymi-
nen alustatalouteen”

Hankkeessa kehitetään Design District Helsingin nettisivua ja sen digi-
taalisia rajapintoja. Uusi alusta voisi parantaa yhdistyksen ja sen jäse-
nyritysten mahdollisuuksia päästä osaksi kansallista digitaalista eko-
systeemiä ja matkailun tietovarantoa. 

Hankkeelle ei esitetä rahoitusta koska elinkeinoperustan luominen ar-
vioidaan jäävän liian rajalliseksi. Hakemuksen mukaan yhdistys ei ole 
vielä selvittänyt kuinka suuri määrä heidän 200:sta jäsenyrityksestään 
lähtisi mukaan digitaaliseen kehittämiseen. Kaikilla jäsenyrityksillä ei 
näyttäisi olevan nettisivuja. Hankkeen arvioinnissa todettiin lisäksi, että 
muillakin vastaavien yritysyhdistysten sivustoilla saattaisi olla saman 
tyyppisiä digitaalisia kehittämistarpeita ja innovaatiorahastoa ei nähdä 
oikeana rahoituslähteenä sellaiseen. 

Intro Marketing Oy:n hanke ”Case Retuna Helsinkiin”

Hankkeessa perustetaan ostoskeskusta vastaava digitaalinen ja fyysi-
nen keskittymä kuratoidulle vastuulliselle kuluttamiselle, jossa käytän-
nössä vuokrataan liiketiloja vastuullisuuskriteerit täyttäville toimijoille. 

Hankkeen rahoittaminen innovaatiorahastosta ei ole perusteltua, sillä 
hanke tulkitaan merkittävin osin olevan yksittäisen yrityksen toiminnan 
käynnistäminen, johon innovaatiorahaston rahoitus ei sovellu. Innovaa-
tiorahaston rahoitusosuus olisi myös liian suuri suhteessa odotettavissa 
olevan elinkeino- ja osaamisperustaa luovan hyödyn laajuuteen. 

Mobedig Oy:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy:n hanke ”#happymoorfin-
land”

Hankkeessa luodaan yhteiskehittämisalusta, johon on kerätty yksinyrit-
täjiä muun muassa muotoilualalta, jotka auttavat osallistuvia yrityksiä 
heidän liiketoimintansa kehittämisessä. Alustassa ideoidaan niin sanot-
tuja elämyskonsepteja, joiden puitteissa mukana olevat yritykset ja 
kaupunki voivat markkinoida ja kehittää palveluitaan. Kehittämistyöhön 
osallistuu myös kaupunkilaisia. 
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Hankkeen rahoitukselle ei ole perustetta. Hankkeen konkreettisesta si-
sällöstä on hakemuksen perusteella vaikea saada selkeätä kuvaa. 
Merkittävän rahoituksen myöntämiseen pienelle ja nuorelle toimijalle 
arvioidaan sisältyvän riskejä. Riskiä lisää se, että hankkeeseen ei vielä 
hakuvaiheessa ole kovin laajasti sitoutunutta yritysjoukkoa. Hankkeen 
jälkeen toiminnalle arvioidaan tarvittavan noin 20 prosentin jatkuva ra-
hoitus kaupungilta.

MyData Global ry:n hanke ”Citizen Roaming – Kaupunkilaistiedon liikuteltavuus”

Hankkeessa luodaan toimintatapoja henkilötiedon liikkumiselle eri pal-
veluiden ja kaupunkien välillä kaupunkilaisen suostumuksella ja tuote-
taan sääntökirja. Hankkeen pääfokus on kaupungin oman ja muden 
julkisten toimijoiden toiminnan ja palvelujen kehittämisessä, mutta sel-
vitetään myös mahdollisuuksia henkilötietojen siirtämiselle yritysten ja 
julkisten toimijoiden välillä. Elinkeinoperustan luominen hankkeessa jää 
epäselväksi eikä hanketta esitetä rahoitettavan innovaatiorahastosta.

Springboard Entrepreneurship AB:n hanke ”Springboard Ponnahduslauta Yrittämi-
seen”

Hankkeessa rakennetaan Hanken Entrepreneurship Societyn yhtey-
teen alusta ja palvelu työttömien työllistämiseen ja uusien yritysten 
luontiin. Hankkeen rahoittaminen innovaatiorahastosta ei arvioida ole-
van perusteltua. Hankkeessa on monta epävarmuustekijää kuten se, 
että hakija on toimijana hyvin nuori ja hankesuunnitelma on vielä jok-
seenkin täsmentämätön. Hankkeessa toteutettava konsepti on hyvin 
alkuvaiheessa ja toteuttamiseen haetaan suuri rahoitus innovaatiora-
hastosta ilman muuta vahvistettua rahoitusta.

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017 § 240 päättänyt innovaatiorahaston 
säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elin-
keino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien 
rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. 
Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä 
muiden 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. 
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Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Elinkeinojaosto 
päätti 25.9.2017 § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan 
rahoitushaun avaamisesta. 

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan 
myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen ra-
hoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksenmukaisiin projekteihin ja 
investointihankkeisiin. Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja 
voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voi-
daan sitoa useammalle vuodelle. 

Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tu-
lee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskus-
hallinnosta. Innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä 
tulee olla vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Hakemusten arviointi

Kaupunginkanslian ja kaupunginhallinnon toimialojen edustajista koos-
tuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian edustajista 
koostuva valmistelusihteeristö ovat arvioineet hakemuksia. Arvioinnissa 
on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. 
Yhteenveto haetuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, ha-
kemusten mukainen kuvaus hankkeesta sekä hankekohtainen arvioin-
nin tulos ovat perustelumuistiossa, liite 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. 

Toimeenpano ja rahoitettujen hankkeiden seuranta

Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista toimitetaan väliraportit kerran 
vuodessa. Raportoinnin perusteella kaupunginhallituksen elinkeino-
jaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen 
muutoksista. Hankkeiden päätyttyä toteuttajan on toimitettava loppura-
portti ja taloudellinen loppuselvitys kuuden kuukauden sisällä loppura-
portointilomakkeella.
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Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoitus-
päätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta mak-
setut rahat on palautettava. Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan 
tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukais-
ta hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja tai in-
novaatiorahaston ohjeita. Hankkeilla tulee olla oma erillinen kirjanpito.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio kesäkuu 2020
2 Fiksu kaupunki -hankehakemus
3 Inklusiiv -hankehakemus
4 Design District Helsinki -hankehakemus
5 Case Retuna Helsinkiin -hankehakemus
6 Happymoorfinland -hankehakemus
7 Citizen Roaming -hankehakemus
8 Springboard -hankehakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ulkoiset hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Tiedoksi

Sisäiset hakijat
Taloushallintopalvelu
Innovaatiorahaston ohjausryhmä

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 23.03.2020 § 14

HEL 2019-009964 T 02 05 01 05
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Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi Haaga-Helia ammattikor-
keakoulu Oy:lle innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 90 000 euroa 
käytettäväksi vuonna 2020 ja sitoi 90 000 euroa käytettäväksi vuonna 
2021 ja 90 000 euroa käytettäväksi vuonna 2022 hankkeen ”3AMK Ent-
repreneurship Society Alliance” toteuttamiseen. 

Rahoitus myönnettiin ehdollisena edellyttäen, että hankkeen esittämä 
kokonaisrahoitus kunkin vuoden osalta toteutuu.

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevan 
Phoenix Ry:n Match Made in Startup Refugees -kehittämishankkeen 
vuonna 2019 käyttämättä jäänyttä määrärahaa yhteensä enintään 31 
700 euroa käytettäväksi vuonna 2020.

09.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi
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§ 21
Oy Apotti Ab:n hankkeen rahoitus innovaatiorahaston varoilla ja 
innovaatiorahastoon jätetyt loppuraportit

HEL 2020-007115 T 02 05 01 05

HEL 2019-009964, 2017-004852, 2017-012988, HEL 2016-009294, HEL 2015-009455

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi Oy Apotti Ab:lle innovaa-
tiorahastosta rahoitusta vuodelle 2020 yhteensä 40 500 euroa ”Vaikut-
tavat ja elinvoimaiset ekosysteemit hyvinvoinnin lähteenä” -projektin to-
teuttamiseen.

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi liitteessä 
3 kootut innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden loppuraportit.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa erityissuunnittelija Ida 
Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Santtu von Bruun

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio Oy Apotti Ab:n hakemuksesta
2 Oy Apotti Ab:n hankehakemus
3 Innovaatiorahaston loppuraporttien kooste

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rahoituksen hakija Esitysteksti

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Loppuraportin jättäneet Esitysteksti
Liite 3
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Oy Apotti Ab:n innovaatiorahastolle jättämälle rahoitushakemukselle 
esitetään rahoitusta, koska se täyttää innovaatiorahaston kriteerit. In-
novaatiorahaston arvioinnin tulokset ovat perustelumuistiossa, liite 1.

Lisäksi viisi hanketta on jättänyt loppuraporttinsa innovaatiorahastolle. 
Näistä on kooste liitteessä 3.

Esittelijän perustelut

Innovaatiorahastolle saapuneet rahoitushakemukset

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee innovaatiorahaston 
hankehakemuksia lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Kesäkuun 
päätöskokouksen käsittelyyn innovaatiorahastolle saapui 13 uutta han-
kehakemusta, joista yksi hylättiin puutteellisena ja neljä vedettiin haki-
jan toimesta pois käsittelystä. Apotti Oy:n hankehakemus käsitellään 
vs. elinkeinojohtajan esittämänä.

Oy Apotti Ab:n hankehakemus

Oy Apotti Ab:n ”Vaikuttavat ja elinvoimaiset ekosysteemit hyvinvoinnin 
lähteenä” -hankkeessa selvitetään miten ja millä edellytyksillä kaupun-
gin sosiaali- ja terveyshaasteisiin voitaisiin etsiä ratkaisuja vaikuttavuu-
sinvestoinneilla. Tavoitteena on mahdollistaa kaupunkilaisille hyvinvoin-
tia ja terveyshyötyjä, kunnalle säästöjä ja elinvoimaa vaikuttavien pal-
veluinnovaatioiden avulla sekä vaikuttavuussijoittajille kohtuullista tuot-
toa yhteiskunnallisten haasteiden ratkomisesta.

Käytännössä hankkeessa toteutetaan selvitystyö jonka avulla on tarkoi-
tus saada tietoa varsinaisen projektin reunaehdoista, kohdentamisesta, 
kaupungin ja muiden tarvittavien kumppanien osallistumisesta sekä 
rooleista ja panostuksista. Selvityksen perusteella hakijan on tarkoitus 
myöhemmin jättää innovaatiorahastolle uusi hakemus ja varsinainen 
hankesuunnitelma. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimella on valmius 
lähteä mukaan edistämään mahdollisia vaikuttavuusinvestointeja selvi-
tyksen jälkeen.
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Hankkeen rahoittaminen

Vaikuttavuusinvestointi- ja haastelähtöinen toimintatapa voivat auttaa 
yrityksiä kehittämään palveluitaan ja skaalaamaan niitä. Malli tarkoittaa 
sitä, että tunnistetaan kehitettäviä julkisen sektorin palveluita, jotka tu-
kevat yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Tämän jälkeen institutionaa-
linen tai yksityinen sijoittaja voi sijoittaa palvelun kehittämiseen. Julki-
nen sektori maksaa vain tuloksista, eli riski on sijoittajalla, jolla on mah-
dollisuus vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa asioihin.

Vaikuttavuusinvestointimalli voisi toimiessaan edistää uusien ratkaisu-
jen löytämistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Toiminta edis-
täisi osaamis- ja elinkeinoperustan luomista ja hanketta esitetään rahoi-
tettavaksi innovaatiorahastosta. 

Mahdollisessa jatkohankkeessa tulee huomioida kaupungin elinkeino-
poliittista panostusta terveysalaan, muun muassa Health Capital Hel-
sinkiin, terveysalan yrityshautomoon ja kaupungin kokeilualustamalliin. 
Toimintaan on syytä ottaa mukaan Helsingin kaupungin ja Apotin lisäk-
si muita toteuttajia ja rahoittajia.

Apotti itsessään on erittäin merkittävä investointi pääkaupunkiseudulla. 
Hankkeessa tulee tarkastella mahdollisuuksia avata Apotin dataa yri-
tys- ja innovaatiopohjaksi.

Hakemuksessa mainittu Apotin roolin kirkastaminen järjestäjänä ja pal-
velun tuottajana tulisi kuulua Oy Apotti Ab:n perustoimintaan eikä sitä 
tule rahoittaa innovaatiorahastosta. Hakemuksessa myös perustellaan 
hanketta sillä, että se valmistaisi Helsingin kaupunkia Apotin käyttöö-
nottoon. Tämän tulisi niin ikään kuulua Apotin käyttöönottoprojektin si-
sältöön.

Oy Apotti Ab:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita 
taloudellista toimintaa.

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017 § 240 päättänyt innovaatiorahaston 
säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elin-
keino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien 
rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. 
Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä 
muiden 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-
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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. Elinkeinojaosto 
päätti 25.9.2017 § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan 
rahoitushaun avaamisesta. 

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan 
myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen ra-
hoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksenmukaisiin projekteihin ja 
investointihankkeisiin. Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja 
voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voi-
daan sitoa useammalle vuodelle. 

Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tu-
lee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskus-
hallinnosta. Innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä 
tulee olla vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Hakemuksen arviointi

Kaupunginkanslian ja kaupunginhallinnon toimialojen edustajista koos-
tuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian edustajista 
koostuva valmistelusihteeristö ovat arvioineet hakemusta. Arvioinnissa 
on kuultu myös hankkeen aiheeseen liittyviä kaupungin asiantuntijoita. 
Yhteenveto hakemuksesta sekä hakemuksen arvioinnin tulos ovat pe-
rustelumuistiossa, liite 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. 

Toimeenpano ja rahoitettujen hankkeiden seuranta

Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoitus-
päätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta mak-
setut rahat on palautettava. Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan 
tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukais-
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ta hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja tai in-
novaatiorahaston ohjeita.

Hankkeella tulee olla oma erillinen kirjanpito. Hankkeen päätyttyä to-
teuttajan on toimitettava loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys 
kuuden kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella.

Hankkeiden loppuraporttien kooste

Innovaatiorahaston rahoittamien hankkeiden viimeisimmät loppuraportit 
koskevat hankkeita:

 The Startup Shortcut Oy: The Shortcut: Monimuotoisuus kasvun 
moottorina

 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy: Helsinki RobobusLine
 Helsinki Marketing Oy Ltd: Plug in Helsinki
 Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala: Varaamo
 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy: Creative Campus Arabia

Loppuraporteista on kooste liitteessä 3. Koosteesta löytyvät yhteenve-
dot hankkeiden kuvauksista ja tiedoista, arvioinnit hankkeiden tuotta-
mista tuloksista osaamis- ja elinkeinoperustan luomisessa, kuvaukset 
hankkeista saaduista opeista ja mahdollisista jatkoista sekä arvioinnit 
hankkeiden rahoituksen käytön suunnitelmanmukaisuudesta. Koos-
teessa on myös linkit varsinaisiin loppuraportteihin.

Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Santtu von Bruun

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio Oy Apotti Ab:n hakemuksesta
2 Oy Apotti Ab:n hankehakemus
3 Innovaatiorahaston loppuraporttien kooste

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rahoituksen hakija Esitysteksti

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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tus
Loppuraportin jättäneet Esitysteksti

Liite 3
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Sosiaali ja terveystoimi
Innovaatiorahaston ohjausryhmä
Taloushallintopalvelu
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§ 22
Rahoituksen osoittaminen innovaatiorahastosta rahaston vaikutta-
vuuden arviointiin

HEL 2020-007038 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta 
kaupunginkanslian elinkeino-osastolle enintään 50 000 euroa rahaston 
vaikuttavuuden arvioinnin toteuttamiseen vuoden 2020 aikana ja kehot-
ti elinkeino-osastoa suorittamaan vaikuttavuuden arvioinnin.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa erityissuunnittelija Ida 
Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on joulukuussa 2019 nostanut 
esiin innovaatiorahaston vaikuttavuuden arvioinnon tarpeen. Lisäksi 
kaupungin sisäinen tarkastus on innovaatiorahaston päätösvalmistelun 
ja päätöksenteon arvioinnin yhteydessä suosittanut, että rahaston käy-
tön periaatteiden toimivuutta ja ajankohtaisuutta arvioidaan ja tarvit-
taessa päivitetään. Toimenpiteet esitetään rahoitettavaksi innovaatio-
rahastosta, koska ne liittyvät suoraan rahaston kehittämiseen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Innovaatiorahasto perustettiin kesäkuussa 2002 kaupunginvaltuuston 
päätöksellä. Kaupunginvaltuuston hyväksymien sääntöjen mukaan ra-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 18 (26)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/4
08.06.2020

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

haston tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yh-
teistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. 

Rahaston toteutunut käyttö on viime vuosina vaihdellut 3,0−3,5 miljoo-
nan euron välillä. Yksittäisten hankkeiden saaman rahoituksen suuruus 
on vaihdellut kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin vuo-
dessa. Innovaatiorahastosta on kaikkiaan rahoitettu yli sata hanketta.

Nykytila

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeino-
jaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Kirjanpitoa hoitaa Talous-
hallintopalvelu-liikelaitos. Innovaatiorahaston vapaa pääoma 30.4.2020 
oli noin 25 miljoonaa euroa.

Elinkeinojaosto vahvisti 25.9.2017, § 6 innovaatiorahaston käytön peri-
aatteet vuosille 2018−2021. Innovaatiorahastolla on jatkuva haku ja 
hankkeiden rahoitushakemuksia käsitellään elinkeinojaostossa lähtö-
kohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Hankehakemuksia käsittelee kau-
punginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva monialainen työryh-
mä, jonka käsittelyn perusteella laaditaan päätösehdotukset peruste-
lumuistioineen elinkeinojaoston esityslistalle. Esittelijänä toimii elinkei-
nojohtaja.

Vaikuttavuuden arvioinnin toteuttaminen

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto nosti joulukuun 2019 kokoukses-
saan esille tarpeen innovaatiorahaston vaikuttavuuden arvioinnon to-
teuttamiselle. Kokonaisvaltaista laajaa arviointia innovaatiorahaston tu-
loksista ei ole aikaisemmin tehty.

Kaupungin sisäinen tarkastus antoi 5.12.2019 tarkastusraportin inno-
vaatiorahaston päätösten valmistelusta ja päätöksenteosta. Raportin 
mukaan rahaston valmisteluprosessin toimivuus, ohjeistuksen noudat-
taminen ja päätösehdotusten laatu on oleellisin osin hyvällä tasolla. Si-
säinen tarkastus suositti kuitenkin, että innovaatiorahaston ohjausryh-
mä arvioi käytön periaatteiden toimivuutta ja ajankohtaisuutta esimer-
kiksi valtuustokauden loppupuolella ja esittää tarvittaessa periaatteiden 
päivittämistä.

Selvitystyöhön haetaan ulkoinen toteuttaja kilpailuttamalla. Kustannuk-
siksi arvioidaan enintään 50 000 euroa perustuen aiemmin toteutettu-
jen laajuudeltaan vastaavien arviointien toteutuneisiin kuluihin.

Toimivalta

Sääntöjen mukaan rahaston varoja käytetään tulevaisuuden elinkeino- 
ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoi-
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tukseen ja rahaston varojen käyttämisestä päättää kaupunginhallituk-
sen elinkeinojaosto. Vaikuttavuuden arviointi ei itsessään ole tulevai-
suuden elinkeinoperustaa luova investointihanke tai projekti, mutta an-
taa ymmärrystä hankkeiden ja projektien toteuttamisesta ja vaikutta-
vuudesta. Elinkeinojaostolla on päätösvalta varojen osoittamisesta in-
novaatiorahaston arviointiin ja kehittämiseen. 

Toimeenpano ja seuranta

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto vastaa innovaatiorahaston vaikut-
tavuuden arvioinnin toteutuksesta. Arvioinnin tulokset tuodaan elinkei-
nojaostolle tiedoksi niiden valmistuttua.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 23
Kaupungin kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkauttamis-
suunnitelma

HEL 2019-005840 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi liitteen 1 mukai-
sen kaupungin kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkauttamis-
suunnitelman.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli kansainvälisten asioiden päällik-
kö Jani Moliis. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 Kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkautus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi 16.9.2019 kokoukses-
saan kaupungin kansainvälisen toiminnan painopisteet -asiakirjan (Eja 
16.9.2019, § 35). Asiakirjassa määriteltiin kaupungin kansainväliselle 
toiminnalle kolme tavoitetta ja kahdeksan painopistettä. Tavoitteiksi 
määriteltiin osaamisen ja ymmärryksen kasvattaminen, Helsingin kan-
sainvälisen tunnettuuden kehittäminen ja Helsingin vaikuttavuuden ja 
merkityksen kasvattaminen, ja painopisteiksi

 Smart City ja digitalisaatio
 Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä kehitys
 Innovaatiot ja kilpailukyky
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 Liikenne ja liikkuminen
 Koulutus ja osaaminen
 Eriytymisen ehkäisy ja osallisuus
 Kulttuuri ja taide sekä
 Muotoilu

Kansainvälisen toiminnan kehittämistä painopisteiden mukaisesti on 
edistetty kansainvälisten asioiden yksikön järjestämissä keskustelutilai-
suuksissa, joissa keskeisten kaupunkiorganisaation toimijoiden edusta-
jien kesken on käyty läpi painopisteiden nykytilaa ja tavoitteita. Työs-
kentelyyn on osallistunut noin 50 henkilöä eri puolilta kaupunkiorgani-
saatiota. Kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkautussuunnitel-
maa on käsitelty kaupunkiyhteisen kansainvälisen toiminnan koordi-
naatioryhmässä 28.2. ja 27.3. sekä kaupungin johtoryhmässä 5.5.

Jalkautussuunnitelmassa on tiivistetysti kuvattu toimenpiteet, joilla kau-
pungin kansainvälisen toiminnan painopisteitä edistetään lähivuosien 
aikana. Keskeisimmät toimenpiteet ovat:

 Luodaan kaupungin kansainvälisen toiminnan parissa työskentele-
vien saatavilla oleva ”materiaalipankki”, josta löytyy ajantasaiset ku-
vaukset kaupungin ydinviesteistä ja -sisällöistä niin painopistekoh-
taisesti kuin yleisesti kaupungin kansainvälisestä toiminnasta. Mate-
riaalien avulla kaupungin edustajien viestintää saadaan yhdenmu-
kaistettua ja avainviestien viestimistä edistettyä.

 Kootaan strategiaosasto/kv yksikön johdolla painopisteiden kan-
sainväliseen edistämiseen tarvittavat resurssitarpeet, jotta painopis-
teiden avainviestejä voidaan kehittää ja jakaa nykyistä kattavammin 
ja vaikuttavammin, ja oman osaamisen kehittämistä voidaan suun-
nitella strategisemmin.

 Kehitetään keskeisten kansainvälisten yhteistyöverkostojen kau-
punkiyhteinen koordinoinnin toimintamalli. Toimintamallin avulla 
varmistetaan, että kaupungin toiminta keskeisissä yhteistyöverkos-
toissa on suunnitelmallista ja sillä saavutetaan haluttu vaikuttavuus.

 Suunnitellaan seurantamalli, jolla kansainvälisen toiminnan tavoit-
teiden toteutumiseen kohdistuvista toimenpiteistä, onnistumisista ja 
opeista voidaan raportoida järjestelmällisesti. Kehittämällä kansain-
välisen toiminnan seurantaa voidaan sen vaikuttavuutta tavoitteisiin 
nähden kehittää systemaattisesti.

 Luodaan kaupungin kansainvälisen toiminnan parissa työskentele-
vien käyttöön kumppanuushallintajärjestelmä, johon kootaan kump-
panikohtaisesti ajantasaiset tiedot kaupungin yhteistyöstä kunkin 
kansainvälisen kumppanin kanssa. Järjestelmä edesauttaa tiedon-
jakamista kaupunkiorganisaation sisällä ja vähentää päällekkäisiä 
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tai jopa ristiriitaisia kanssakäymisiä kaupungin kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa. 

Kansainvälisen toiminnan painopisteet hyväksyttiin ja niiden jalkautta-
mista suunniteltiin ennen kuin koronaepidemia levisi Helsinkiin. Kevään 
jatkotyöstämisen aikana on painopisteiden kehittämiseen osallistuneilta 
asiantuntijoilta kysytty, miten koronakriisi mahdollisesti vaikuttaa paino-
pisteiden tavoitteiden saavuttamiseen. Vaikka vielä on liian varhaista 
tunnistaa kriisin kaikkia pitkäaikaisia vaikutuksia, kaupungin asiantunti-
jat suhtautuvat pääsääntöisesti optimisesti siihen, että kansainvälisen 
toiminnan painopisteet säilyvät ajankohtaisina ja tärkeinä koronakriisis-
tä huolimatta. Koronan vaikutukset tulevat kuitenkin vaihtelemaan mer-
kittävästi eri painopisteiden välillä. Esimerkiksi Smart city ja digitalisaa-
tio -painopisteessä tunnistettujen toimenpiteiden toteuttamisen tarve tu-
lee todennäköisesti vain korostumaan ja nopeutumaan globaalisti, kun 
etätyöskentelyn ja virtuaalikokousten tarve lisääntyy. Toisaalta kulttuuri 
ja taide tai liikenne ja liikkuminen-painopisteissä tullee tarve miettiä ko-
konaisvaltaisesti uusiksi, miten koronanjälkeisessä maailmassa kau-
punki järjestää toimintaansa niin, että se vastaa uusiin tarpeisiin. Tämä 
uudelleentarkastelu ei voi olla vaikuttamatta myös siihen, miten kau-
pungin kansainvälinen toiminta näissä painopisteissä järjestäytyy.

Kansainvälisten asioiden yksikkö koordinoi kaupungin kansainvälisen 
toiminnan painopisteiden jalkauttamista suunnitelman mukaisesti. Kan-
sainväliseen toimintaan osallistuu laaja ryhmä asiantuntijoita koko kau-
punkiorganisaatiossa.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 Kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkautus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
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Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 16.09.2019 § 35

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 10.06.2019 § 21
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 19, 22 ja 23 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 20 ja 21 §:t.

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, 
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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

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silja Borgarsdottir Sandelin Arja Karhuvaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.06.2020.


