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Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
Yanar, Ozan  (etänä) varapuheenjohtaja
Diarra, Fatim  (etänä)
Meri, Otto  (etänä)
Pajunen, Jenni  (etänä)
Said Ahmed, Suldaan  (etänä)
Sinnemäki, Anni  (etänä) apulaispormestari
Rantala, Marcus  (etänä) varajäsen
Sevander, Tomi  (etänä) varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

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

johtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Eronen, Antti (etänä) johtava asiantuntija
Koivusalo, Tommo (etänä) yksikön päällikkö
von Bruun, Santtu (etänä) yksikön päällikkö

esteellinen: 6 §
Almqvist, Casper (etänä) viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Björkbacka, Ida (etänä) erityissuunnittelija

asiantuntija
saapui 17:33, poistui 18:04, läsnä: 5 
- 6 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
4 - 6 §

Esittelijät
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Jan Vapaavuori pormestari
4 §

Marja-Leena Rinkineva elinkeinojohtaja
5 - 6 §

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Ainola hallintoasiantuntija
4 - 6 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

26.04.2021

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

§ Asia

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

5 Asia/2 Innovaatiorahaston vaikuttavuuden arvioinnin tulokset ja rahaston toi-
minnan kehittäminen

6 Asia/3 Hankkeiden rahoittaminen innovaatiorahaston varoilla
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§ 4
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla elinkeinojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Se-
vanderin ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Jenni 
Pajusen.

Käsittely

Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita 
pöytäkirjantarkastajaksi Elisa Gebhardin sijasta Tomi Sevanderin.

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 Elisa 
Gebhardin ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja 
Jenni Pajusen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 5
Innovaatiorahaston vaikuttavuuden arvioinnin tulokset ja rahaston 
toiminnan kehittäminen

HEL 2021-003980 T 00 01 02

HEL 2020-007038, HEL 2020-008086, HEL 2017-009908

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti merkitä innovaatiorahaston 
vaikuttavuuden arvioinnin tulokset tiedoksi. 

Lisäksi elinkeinojaosto suositteli rahaston käytön periaatteiden sekä 
niihin liittyvien kriteereiden tarkentamisen valmistelua edelleen, koros-
taen erityisesti innovaatiolähtöisen elinkeinoperustan vahvistamista. 

Lisäksi elinkeinojaosto suositteli rahaston ohjeiden, hallinnon ja vaikut-
tavuusindikaattoreiden kehittämistä edelleen. 

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Ida Björkbac-
ka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi
Ari Seppänen, erityissuunnittelija, puhelin: 32618

ari.seppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Innovaatiorahaston ulkoinen arviointi
2 Käytön periaatteet 25.9.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on elinkeinojaoston kehotuksesta 
teettänyt rahaston vaikuttavuuden arvioinnin KPMG Oy Ab:llä ja 4Front 
Oy:llä. Arviointiraportissa todetaan, että innovaatiorahasto on merkittä-
vä rahoitusinstrumentti, jolla on vahvistettu Helsingin elinkeino- ja 
osaamisperustaa. Rahaston avulla on saavutettu erityisesti innovaatio-
ekosysteemien rakentamiseen ja kehitykseen, innovaatiolähtöisen yrit-
täjyyden edistämiseen, innovaatio-, kokeilu- ja yhteistyöalustojen kehi-
tykseen sekä osaamispääoman ja kyvykkyyksien kasvuun liittyviä tu-
loksia ja vaikutuksia. Arviointiraporttiin sisältyy kehittämisehdotuksia 
erityisesti rahaston käytön periaatteiden ja niihin liittyvien kriteereiden 
ja ohjeiden sekä rahaston vaikuttavuusindikaattoreiden ja hallinnon ke-
hittämiseen. Rahaston toimintaa kehitetään ja tarkennetut käytön peri-
aatteet esitetään kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tulevan val-
tuustokauden alussa. Arviointiraportti on liitteenä 1.

Esittelijän perustelut

Innovaatiorahaston vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohdat ja toteutus

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kehotti 8.6.2020 pää-
töksellään § 22 kaupunginkanslian elinkeino-osastoa suorittamaan in-
novaatiorahaston vaikuttavuuden arvioinnin. Lisäksi kaupungin sisäi-
nen tarkastus on innovaatiorahaston päätösvalmistelun ja päätöksen-
teon arvioinnin yhteydessä suosittanut, että rahaston käytön periaattei-
den toimivuutta ja ajankohtaisuutta arvioidaan ja tarvittaessa päivite-
tään.

Arviointi toteutettiin palveluhankintana, jonka toteuttajiksi valikoituivat 
KPMG Oy Ab ja 4Front Oy. Hankinnan kohteena oli innovaatiorahaston 
vaikuttavuuden arviointi sekä rahaston toimintaan liittyvien kehittämi-
sehdotusten ja arviointityökalujen esittäminen. Toimeksiannon tavoit-
teena oli saada arvioitsijalta mahdollisimman objektiivinen kuva siitä, 
miten rahaston varoilla rahoitettujen hankkeiden kohdalla on saavutettu 
rahaston päämääriä. 

Arvioinnin kohteena olivat erityisesti vuosina 2017-2020 rahoitetut 
hankkeet, jotka ovat joko päättyneet, tai olleet käynnissä riittävän pit-
kään tulosten, vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta. 
Arviointia varten tarkasteluun valittiin yhteensä 25 hanketta. Arviointiin 
kuului myös innovaatiorahaston toimintaa ohjaaviin linjauksiin ja kes-
keisiin päätösasiakirjoihin sekä innovaatiorahaston operatiivisen toi-
minnan materiaaleihin perehtyminen. Arvioinnin yhteydessä haastatel-
tiin kaupunginkanslian elinkeino-osaston asiantuntijoita, innovaatiora-
haston ohjausryhmän jäseniä sekä elinkeinojaostoon kuuluvia luotta-
mushenkilöitä. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 15 kappaletta.

Vaikuttavuuden arvioinnin tulokset
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Arviointiraportin keskeinen johtopäätös on, että innovaatiorahasto on 
keskeinen elinkeino- ja innovaatiopoliittinen kehittämisinstrumentti. Sen 
käytön periaatteet ja sen avulla toteutetut hankkeet ovat linjassa kau-
punkistrategian sekä elinkeinopolitiikan tavoitteiden kanssa ja ovat 
merkittävällä tavalla edistäneet niiden saavuttamista.

Rahaston käyttö on raportin mukaan kehittynyt viimeisten vuosien ai-
kana ja päätösvastuun siirtäminen elinkeinojaostolle on ollut perustel-
tua. Toiminta on tehostunut ja sille on laadittu systemaattisempia toi-
mintaprosesseja. Siirtyminen niin sanottuun jatkuvaan rahoitushakuun 
ja useampaan käsittelykertaan vuodessa on ollut hyvä toimintapa, joka 
on antanut joustavuutta hakijoille ja tasoittanut hakemusten käsittelyyn 
liittyvää työmäärää. Hankkeiden arviointiprosessia on myös kehitetty 
laajentamalla innovaatiorahaston ohjausryhmää niin, että kaupungin 
oikeuspalvelut ja kaikki toimialat ovat siinä edustettuina.

Raportin mukaan hankkeissa on, rahoituksen päämäärien mukaisesti, 
saavutettu erityisesti innovaatioekosysteemien rakentamiseen ja kehi-
tykseen, innovaatio-, kokeilu ja yhteistyöalustojen kehitykseen sekä 
osaamispääoman ja kyvykkyyksien kasvuun liittyviä tuloksia ja vaiku-
tuksia. Konkreettisimmat vaikutukset ovat hankkeilla, joissa on selkeät 
temaattiset fokusalueet (esimerkiksi terveys tai älykaupunki) ja kohde-
ryhmät. Suurin vaikuttavuuspotentiaali on hankkeissa, joissa kaupunki 
on tiiviisti mukana jo kehittämistoiminnan suunnittelun alkuvaiheessa, 
hanke on osa laajempaa elinkeino- ja innovaatiopoliittista kokonaisuut-
ta sekä joissa toimijat kykenevät kanavoimaan sen edistämiseen laa-
jasti myös muita resursseja. 

Arviointiraportin johtopäätöksinä todetaan, että määritellyt rahoituksen 
käytön periaatteet ja niiden painotusten välinen suhde näyttäytyvät osit-
tain epäselvinä niin rahoituksen hakijoille kuin rahoittajillekin. Innovaa-
tiorahastolle ei myöskään ole asetettu selkeitä tulostavoitteita ja seu-
rantaindikaattoreita, joiden perusteella sen kokonaistuloksellisuutta tai -
vaikuttavuutta voisi seurata.

Vaikuttavuuden arvioinnissa esitetyt kehittämisehdotukset

Arvioinnin keskeisinä toimenpidesuosituksina ehdotetaan innovaatiora-
haston roolin selkeyttämistä ja rahoituksen periaatteiden täsmentämis-
tä. Toimenpidesuosituksena ehdotetaan myös rahaston hallinnoinnin 
henkilöresursoinnin lisäämistä sekä hakukriteerien ja arviointiprosessin 
selkeyttämistä. Lisäksi ehdotetaan, että innovaatiorahaston tulisi edel-
lyttää ulkoisten arviointien toteuttamista erityisesti pidempikestoisten ja 
rahoituskooltaan suurempien hankkeiden osalta, sekä edelleen syste-
matisoida rahoitettujen hankkeiden synnyttämien tuotosten ja tulosten 
käsittelyprosesseja.
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Innovaatiorahaston kehittäminen

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on yhdessä kaupunginkanslian ja 
toimialojen edustajista koostuvan innovaatiorahaston ohjausryhmän 
kanssa analysoinut rahaston vaikuttavuusarvioinnin tuloksia ja niiden 
yhteydessä esitettyjä kehittämisehdotuksia. Rahaston hyväksi todetut 
toiminnot kuten jatkuva haku, elinkeinojaoston päätösvalta ja painotus 
ekosysteemien, yhteistyöalustojen ja osaamispääoman ja kyvykkyyk-
sien kehitykseen ja kasvuun kannattaa säilyttää. Muutoin rahaston 
käyttöä on tarkoitus kehittää niin, että se olisi entistä vaikuttavampaa. 

Rahaston käytön periaatteet

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto määritti 25.9.2017 § 6 Innovaatio-
rahaston käytön periaatteet vuosille 2018-2021, jotka ovat liitteessä 2. 
Alustavassa innovaatiorahaston kehittämisen suunnittelussa on todet-
tu, että periaatteet ovat sisällöllisesti edelleen relevantteja ja innovaa-
tiorahasto on merkittävä väline Helsingille tärkeiden elinkeinopoliittisten 
ekosysteemikokonaisuuksien synnyttämisessä ja kehittämisessä. 
Suunnittelussa on periaatteiden tarkentaminen niin, että rahasto on en-
sisijaisesti väline elinkeinoperustan ja elinkeinoperustaa tukevan 
osaamisperustan luomiseen. Rahasto voi olla kaupungin palvelujen 
kehittämisen väline edellyttäen, että siitä rahoitettu hanke luo mahdolli-
suuksia elinkeinoperustan luomiselle yhdessä kaupunkiorganisaation 
ulkopuolisen ekosysteemin kanssa. Lisäksi rahaston käyttöä voisi en-
tistä vahvemmin suunnata ekosysteemeissä olevaan tutkimus-, kehit-
tämis- ja innovaatiotoimintaan, ja tästä syntyvään yrittäjyyteen ja kilpai-
lukykyyn.

Rahaston käyttöä kehitetään niin, että hankehakemuksia käsitellään 
esimerkiksi kahdessa eri kategoriassa. Yhteen kategoriaan kuuluisivat 
kypsät strategiset hankkeet, joissa kaupunki on vahvasti mukana ja joi-
den toteuttajat ovat vakiintuneet ja uskottavat. Tällaisten isojen hank-
keiden osalta tulisi varautua pitkäkestoisempaan, yli kolmen vuoden, 
rahoitukseen. Toiseen kategoriaan kuuluisivat ei niin kypsät hankkeet, 
jotka vaativat esiselvitystä, tai pienet kokeilut tai hankkeet, joiden to-
teuttajina ovat uudet toimijat. 

Vaikuttavuuden lisääminen

Rahoitushakujen kohdistamista tietyn tyyppisiin tai teemaisiin hankkei-
siin, esimerkiksi hakukriteerien avulla tai tilapäisillä kohdennetuilla tee-
mahauilla, on yksi arvioinnin yhteydessä esitetyistä kehittämisehdotuk-
sista. Riskinä kuitenkin on, että liian tarkka rajaus rajoittaa hankkeiden 
innovaatiopotentiaalia ja siitä syystä on myös tärkeätä mahdollistaa 
hankkeiden rahoittamista riittävän laaja-alaisesti.
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Suurin vaikuttavuuspotentiaali on arviointiraportin mukaan hankkeissa, 
joissa kaupunki on tiiviisi mukana jo suunnitteluvaiheessa. Vaikutta-
vimmat hankkeet ovat ne, jotka ovat osa laajempaa innovaatio- ja elin-
keinopoliittista kokonaisuutta ja joissa kaupunki ja muut toimijat kyke-
nevät kanavoimaan toteuttamiseen ja vaikuttavuuteen laajasti muita re-
sursseja ja esimerkiksi mahdollistamaan alustoja ja joissa hankkeen 
toimijoilla on kykyä skaalata, laajentaa tai jatkaa toimintaa hankkeen 
jälkeen. Hankkeet, jotka eivät ole integroituneet riittävästi kaupungin 
toimintaan jäävät usein vaikuttavuudeltaan pieniksi ja kuormittavat 
hankehallinnointia. 

Tapoja vahvistaa kaupungin roolia hankkeiden valmistelussa ja toteu-
tuksessa suunnitellaan. Innovaatiorahaston haussa tulisi vahvistaa 
vaatimuksia kaupungin sitoutumistasosta hankkeisiin. Hankkeeseen si-
toutuneen kaupungin edustajan tulisi nykyistä tarkemmin kuvata millä 
tavalla kaupunki kiinnittyy hankkeeseen, esimerkiksi rahallisesti tai työ-
panoksella. Hankehaun tulisi edellyttää kaupungin ja hakijan yhteis-
suunnittelua ja esimerkiksi sen, että kaupungin edustaja esittää hake-
muksen innovaatiorahaston ohjausryhmälle osana hakemuksen ar-
viointiprosessia. 

Vaikuttavuuden kannalta olisi tärkeä pystyä rajaamaan soveltumatto-
mia hankkeita riittävän varhain. Tämä vaati entistä selkeämpiä hakukri-
teereitä ja ohjeita sekä hakijoille että kaupungin toimijoille. 

Rahaston hallinto

Rahaston hallinnoinnin henkilöresursointia on lisätty vuoden 2021 alus-
ta. Hallintoa hoitavat kaupunginkanslian elinkeino-osastolla kaksi val-
mistelijaa soveltuvin tehtäväpainotuksin. Lisäksi työhön on kytketty ai-
empaa laajemmin elinkeino-osaston ja toimialojen asiantuntijoita.

Lisäresursointi mahdollistaa aikaisempaa vahvemmin muun muassa 
hankkeiden seurantaa, rahaston teknisten järjestelmien kehittämistä, 
hankkeiden ohjausta ja sparrausta sekä tulosten hyödyntämiseen ja le-
vittämiseen sekä viestintään liittyvää toimintaa. 

Toimivalta

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. 

Toimeenpano ja seuranta

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto valmistelee rahaston käytön peri-
aatteiden tarkentamista ja niihin liittyvien kriteereiden ja ohjeiden sekä 
rahaston vaikuttavuusindikaattoreiden ja hallinnon kehittämistä yhdes-
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sä innovaatiorahaston ohjausryhmän kanssa. Tarkennetut käytön peri-
aatteet esitetään kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tulevan val-
tuustokauden alussa.

Asian esittelee kokouksessa erityissuunnittelija Ida Björkbacka.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi
Ari Seppänen, erityissuunnittelija, puhelin: 32618

ari.seppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Innovaatiorahaston ulkoinen arviointi
2 Käytön periaatteet 25.9.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Innovaatiorahaston ohjausryhmä
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§ 6
Hankkeiden rahoittaminen innovaatiorahaston varoilla

HEL 2020-010749 T 02 05 01 05

HEL 2019-009964, HEL 2018-012111, HEL 2017-012988

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto osoitti maksettavaksi innovaatio-
rahastosta jo aikaisemmilla päätöksillä myönnettyä määrärahaa            
190 555 euroa Forum Virium Helsingille käynnissä olevan ”Jätkäsaari 
Mobility Lab” -hankkeen (prr 3599765) toteuttamiseen.

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevan 
Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston ”Helsinki 
Education Hub - Helsingistä oppimisen maailman pääkaupunki” -
hankkeen (prr 3599781) vuodelta 2020 käyttämättä jäänyttä määrära-
haa yhteensä enintään 11 000 euroa käytettäväksi vuonna 2021.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta Linux 
Foundation Hyperledger DBE Laboratory Helsingin hankkeelle ”Säh-
köinen tiedonvaihto hankinnan ja hankintojen kuljetusprosesseissa: Yh-
teisprojekti lohkoketjuteknologian pilotoimiseksi DBE Platform tiedonvä-
litysalustaa käyttäen”.

Käsittely

Erityissuunnittelija Ida Björkbacka oli paikalla vastaamassa kysymyk-
siin. 

Esteellisyydet: Santtu von Bruun
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi
Ari Seppänen, erityissuunnittelija, puhelin: 32618

ari.seppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio 26.4.2021
2 Hakemus_Sahkoinen_tiedonvaihto_DBE_Lab
3 Väliraportti_Helsinki_Education_Hub
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ulkoiset hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaksi käynnissä olevaa innovaatiorahastosta rahoitettua hanketta on 
pyytänyt tarkennuksia aikaisempiin rahoituspäätöksiin. Molempia esite-
tään hyväksyttäväksi. Toiselle hankkeelle esitetään vuodelta 2020 käyt-
tämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2021 ja toiselle hankkeel-
le esitetään aikaisemmissa päätöksissä myönnettyjen ja suorittamatta 
jääneiden hankerahojen maksamista. Lisäksi käsittelyssä on yksi uusi 
hankehakemus, jolle ei esitetä rahoitusta, koska se ei riittävässä mää-
rin täytä innovaatiorahaston kriteerejä. Innovaatiorahaston hankekoh-
taisen arvioinnin tulokset ovat perustelumuistiossa, liite 1.

Esittelijän perustelut

Kahden käynnissä olevan hankkeen rahoitus

Kahden käynnissä olevan innovaatiorahastosta rahoitetun hankkeen 
rahoitukseen esitetään muutosta.

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelun, 
Kaupunginkanslian ja Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”Jätkäsaari Mobility Lab”

Hanke jätti väliraporttinsa innovaatiorahastolle vuoden 2020 lopussa. 
Tämän perusteella kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi 
7.12.2020 § 47 hankkeelle aikaisemmin sidottua rahoitusta ja aikai-
semmilta vuosilta käyttämättä jääneen rahoituksen siirtoa käytettäväksi 
vuonna 2021 yhteensä 773 309 euroa. Kyseisen rahoituspäätöksen pe-
rusteluosiossa on virhe. Perustelujen sivulla 9 lukee, että ”Hankkeessa 
kaupunginkanslialle myönnetyistä vuodelta 2020 käyttämättä jäävistä 
määrärahoista esitetään siirrettävän 139 923 euroa vuodelle 2021 niin, 
että 68 456 euroa osoitetaan Forum Virium Helsingille ja 50 233 euroa 
kaupunkiympäristön toimialalle.”
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Päätöstä tulee korjata niin, että kaupunginkanslialle myönnetyistä vuo-
delta 2020 käyttämättä jäävistä määrärahoista 89 690 euroa osoitetaan 
Forum Virium Helsingille. Luku 68 456 euroa on siis virheellinen.

Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeen Forum Virium Helsinki OY:n osato-
teutuksen rahoituksesta innovaatiorahastosta on edelleen jäänyt mak-
samatta osa vuodelle 2020 myönnetystä hankerahoituksesta. Kaupun-
ginhallituksen elinkeinojaosto myönsi 9.12.2019 § 50 Forum Virium 
Helsinki Oy:lle yhteensä 230 180 euroa Jätkäsaari Mobility Lab -
hankkeen toteuttamiseen. Innovaatiorahastosta on kuitenkin virheelli-
sesti maksettu vain 129 315 euroa kyseisestä summasta. Hanke on 
kuitenkin toteuttanut toimenpiteitä ja kuluttanut hankerahoitusta hyväk-
sytyn hankesuunnitelman mukaisesti vuonna 2020. Forum Virium Hel-
singille tulee takautuvasti maksaa 100 865 euroa vuodelle 2020 myön-
netystä rahoituksesta.

Forum Virium Helsinki OY:lle tulee maksaa yhteensä 89 690 + 100 865 
= 190 555 euroa.

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

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston hanke ”Helsinki Educa-
tion Hub”

Elinkeinojaosto myönsi hankkeelle rahoitusta 19.10.2020 § 36 ja hanke 
on pääosin alkanut hankesuunnitelman mukaisella tavalla. Muun 
muassa koronapandemiasta johtuen hankkeessa järjestettäviä tapah-
tumia ja niistä aiheutuvia kustannuksia siirtyy vuodelta 2020 vuodelle 
2021. Käyttämättä jääneen 11 000 euron rahoituksen siirtäminen vuo-
delle 2021 tähän tarkoitukseen on perusteltua.

Uudet hankehakemukset

Innovaatiorahastolle on määräaikaan mennessä saapunut kaksi uutta 
hankehakemusta, joista yksi on hakijan toiveesta vedetty pois käsitte-
lystä.

Linux Foundation Hyperledger DBE Laboratory Helsingin hanke "Sähköinen tiedon-
vaihto hankinnan ja hankintojen kuljetusprosesseissa: Yhteisprojekti lohkoketjutek-
nologian pilotoimiseksi DBE Platform tiedonvälitysalustaa käyttäen"

Projektin tavoitteena on lisätä todellisiin kustannuksiin perustuen osal-
listujien ymmärrystä sähköisen, automatisoidun tiedonsiirron hyödyistä 
ja haasteista. Projektiin otetaan mukaan vähintään kymmenen NewCo 
Helsingin avulla löydettyä aikaisen vaiheen tai pidemmälle edistynyttä 
start-up yritystä. Osallistuvat yritykset kokeilevat heidän välistä sähköis-
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tä tiedonvaihtoa hankinnassa ja siihen liittyvässä logistiikassa, tehden 
tilauksen, tilausvahvistuksen, kuljetustilauksen, kuljetustilauksen vah-
vistuksen ja kuljetuspalvelulaskun ja ostolaskun ohjatusti kokeiluympä-
ristössä. Tämän jälkeen he voivat jatkaa kokeilua itsenäisesti. Tähän 
käytetään lohkoketjuteknologiaan pohjautuvaa tiedonvälitysalustaa, 
Core Platformia. Osallistujille opetetaan myös yritysten väliseen säh-
köiseen tiedonvaihtoon EU:ssa käytettävän PEPPOLin toimintalogiikka.

Hankkeen rahoittaminen innovaatiorahastosta ei arvioida olevan perus-
teltua, sillä hankkeen hyödyt arvioidaan jäävän liian kapeiksi suhteessa 
rahaston päämääriin. Kyseessä on suhteellisen pieneen käyttäjämää-
rään kohdistuva ja yksittäisen teknologia-alustan soveltamiseen nojaa-
va pilotointi. Lisäksi hankkeen arvioinnin yhteydessä on katsottu, että 
kyseessä ei ole niinkään laajemman ekosysteemin ja uuden teknolo-
gian sekä ekosysteemitason toiminnan kehittäminen, vaan hankkeessa 
on piirteitä yksittäisen yrityksen omistaman tuotealustan validoinnista ja 
tämän menekin edistämisestä. Innovaatiorahastosta ei rahoiteta hank-
keita, joiden pääfokus on yksittäisen yrityksen tuotekehityksessä. 

Hankkeessa esitetty toiminta olisi luontevammin yksi osa isompaa eko-
systeemitoimintoa ja kokonaisuutta tai laajempaa tutkimus-, kehittämis- 
ja innovaatioaktiviteettia ja yrityspilotointia.

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.

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. 

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan 
myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta, tai rahoitusta ulkopuolisen ra-
hoituksen vastinrahaksi, rahaston tarkoituksenmukaisiin projekteihin ja 
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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.

Raporttien ja hakemusten arviointi

Kaupunginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahas-
ton ohjausryhmä ja kaupunginkanslian valmistelijat ovat arvioineet 
hankehakemuksia ja -raportteja. Arvioinnissa on kuultu myös hankkei-
den aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista ja 
myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, hakemusten ja raporttien mu-
kainen kuvaus hankkeesta, sekä hankekohtainen arvioinnin 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. Hankkeilla tulee olla oma erillinen kirjanpito.

Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan tapauksissa, joissa hakija ei 
ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai 
noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja tai innovaatiorahaston ohjeita.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
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Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281
ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Ari Seppänen, erityissuunnittelija, puhelin: 32618
ari.seppanen(a)hel.fi

Liitteet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 4 ja 5 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 6 §.

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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