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1. Innovaatiorahaston ydinperiaatteet

• Rahoitus suunnataan tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja kilpailukykyä luoviin kehitys-, innovaatio- ja kokeiluhankkeisiin 

sekä niihin liittyvien investointien rahoittamiseen. Rahoituksella voidaan myös mahdollistaa innovaatiotoimintaa ja uutta 

kasvuhakuista liiketoimintaa tukevia palveluita. 

• Rahoitettavat hankkeet toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen ja/tai elinkeinoelämän kanssa.

• Rahoitettavan hankkeen tulee tukea Helsingin kaupunkistrategiaa.

• Rahoitusta voi hakea Helsingin kaupungin toimiala, keskushallinto, tytäryhteisö tai kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija, 

kuten esimerkiksi korkeakoulu, yritys tai rekisteröity yhdistys.

• Varojen käyttämisestä päättää Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hakemuksiin ja innovaatiorahaston 

ohjausryhmän tekemään arviointiin perustuen lähtökohtaisesti 4 kertaa vuodessa. 

• Nopeaa reagointia vaativia hankehakemuksia voidaan poikkeustapauksissa käsitellä myös muulloin. 

• Elinkeinojaosto voi jatkuvan haun rinnalla päättää rahoitushakujen kohdistamisesta tietyn tyyppisiin tai teemaisiin 

hankkeisiin. 

• Hakuajat ja rahoitushakujen kohdistamiseen liittyvät tiedot ilmoitetaan sivulla hel.fi/innovaatiorahasto

• Lue innovaatiorahaston säännöt
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http://www.hel.fi/innovaatiorahasto
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2. Rahoitettavien hankkeiden luonne

• Innovaatiorahastosta rahoitetaan lähtökohtaisesti hankkeita, 

• joiden vaikuttavuuden arvioidaan olevan merkittävä 

• joiden toteutuskelpoisuus ja kypsyys voidaan uskottavasti todentaa. 

• jotka ovat useampivuotisia

• joiden toteuttajatahot voivat osoittaa hankkeelle riittävästi resursseja ja kykyä hallita hankkeeseen liittyviä riskejä ja 

hankkeen kokonaisvaltaista toteutusta. Hakijan tulee näin ollen osoittaa myös muita resursseja hankkeen 

toteuttamista ja vaikuttavuuden varmistamista varten.  

• Innovaatiorahastosta voidaan myös pienmuotoisesti ja lyhytkestoisesti rahoittaa merkittäviä vaikuttavuuspotentiaalia 

omaavia hankkeita joiden vaikuttavuutta, toteutuskelpoisuutta tai kypsyyttä ei voida vielä hakuvaiheessa kattavasti 

todentaa. 

• Innovaatiorahaston rahoituksen kohteena voi tällöin olla esimerkiksi esiselvityshankkeet, pienet kokeilut ja hankkeet 

joissa tunnistetaan epävarmuustekijöitä tai riskejä. 

• Rahoitushakemuksessa on käytävä perustellusti ilmi, mitä selvitetään tai kokeillaan, ja mikä on tavoiteltu lopputulos 

ja rahoitus edellyttää innovaatiorahaston perusedellytysten täyttymistä. 

• Tämän tyyppisistä hankkeista voi myöhemmin syntyä varsinaisia innovaatiorahaston varoilla rahoitettavia hankkeita.
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3. Rahoitettavien hankkeiden kriteerit
• Hankkeet mahdollistavat uuden markkinaehtoisen liiketoiminnan, uusien yrityksien, työpaikkojen, verotulon ja osaamisen 

syntymistä.

• Hankkeet luovat mahdollisuuksia uusien, erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolähtöisten ratkaisujen syntymiselle 

(tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ym) esimerkiksi kehittämällä innovaatioympäristöjä, luomalla kokeilualustoja ja 

edistämällä yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja niillä on selkeä rooli osana laajempaa innovaatio- ja elinkeinopoliittista 

kokonaisuutta.

• Hankehakemuksen arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus ja vaikuttavuuspotentiaali sekä hankkeen tuoma 

hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen. 

• Arvioinnissa huomioidaan hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja 

hyvinvoinnin edistämisessä.

• Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeiden kyky tukea kaupungin ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita.

• Hankkeiden tulosten hyödynnettävyydestä tulee olla jatkopolku myös rahoituksen jälkeen. Tuloksia on voitava käyttää tai 

skaalata esimerkiksi jatkohankkeissa. 

• Innovaatiorahastosta ei rahoiteta hankkeita, joiden pääfokuksena on yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehitys, tai jotka 

ovat luonteeltaan kaupungin perustoimintaa. 

• Rahasto voi olla kaupungin palvelujen kehittämisen väline edellyttäen, että siitä rahoitettu hanke liittyy innovaatio- tai 

kokeilutoimintaan yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja elinkeinoelämän kanssa sekä tukee uusien yrityslähtöisten 

ratkaisujen syntymistä.
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• Kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin 

toimialoilta tai keskushallinnosta. 

• Yhteistyösitoumuksen antaneen kaupungin toimijan on varauduttava esittämään hanketta ja sen 

tuomaa lisäarvoa innovaatiorahaston ohjausryhmälle ja kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle 

asiantuntijana, osana rahoitushakemukseen ja hankkeen raportointiin liittyvää arviointi- ja 

päätösprosessia.

• Kaupungin toimialojen itse toteuttamilla hankkeilla pitää olla toimialajohtajan hyväksyntä. 

Keskushallinnon toteuttamilla hankkeilla tulee olla osaston johtajan tai liikelaitoksen 

toimitusjohtajan hyväksyntä.

• Innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä tulee lähtökohtaisesti olla vähintään 

yksi Helsingin kaupungin edustaja, jonka tehtävänä on tukea hankkeen sisällöllistä toteutusta ja 

kaupungin ja hankkeen toteuttajan välistä kumppanuutta. 

• Vastuu hankeen rahankäytön oikeellisuudesta on aina taholla, jolle rahoitus on myönnetty. 

Innovaatiorahaston käytön periaatteet



5. Rahoituksen hakeminen
• Hakemukset jätetään innovaatiorahaston hakulomakkeella. 

• Hakemuksia voi jättää suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös englanniksi, mutta hakemuksessa tulee olla tiivistelmä 
jommalla kummalla kotimaisella kielellä. Päätösvalmistelussa käytetään kotimaisia kieliä.

• Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista toimitetaan väliraportit kerran vuodessa innovaatiorahaston 
väliraporttilomakkeella, ellei muusta sovita. Lyhyempikestoisista hankkeista ei toimiteta väliraporttia, jos hanke etenee 
suunnitellusti. Raportoinnin perusteella elinkeinojaosto päättää mahdollisesta jatkorahoituksesta ja määrärahojen 
käyttötarkoituksen muutoksista. 

• Hankkeissa tuotettu avoimeksi dataksi luokiteltava tieto on julkaistava Helsinki Region Infosharen (www.hri.fi) 
sivustolla. Julkaisusta muulla alustalla voidaan sopia erikseen. Avointa dataa voi olla esimerkiksi karttatieto, 
ilmastoindikaattorit, barometrit ja muu vastaava julkinen tilastotieto (katso esimerkkidataa www.hri.fi -sivustolla).

• Rahoituksen saajan on toimitettava loppuraportti loppuraportointilomakkeella kuukauden sisällä rahoituskauden 

päättymisen jälkeen, ellei muusta sovita. Loppuraportissa tulee arvioida muun muassa hankkeen tuloksellisuutta ja 

vaikuttavuutta suhteessa saatuun avustukseen ja sen yhteydessä on toimitettava myös taloudellinen loppuselvitys. 

• Rahoituksen saaja sitoutuu myös käymään loppukeskustelun rahoittajan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. 

• Rahoitukseltaan huomattavan suurien hankkeiden osalta innovaatiorahasto voi edellyttää ulkopuolisen arvioinnin 

toteuttamista hankkeen loppuraportin yhteydessä. Lisäksi kaupunki voi riskiarvioinnin perusteella edellyttää normaalin 

talousraportoinnin lisäksi tilintarkastuksen suorittamista. Arviointi- ja tilintarkastusvaatimus määritellään hankkeen 

rahoituspäätöksen yhteydessä.
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6. Rahoituksella tehtävät hankinnat

• Rahoituksen saajan on noudatettava hankkeisiin liittyvissä hankinnoissa hankintalakia 

(1397/2016) silloin, kun hankinnan tekijä saa hankinnan tekemistä varten julkista tukea yli 50 

prosenttia. 

• Hankintayksiköiden kuten kuntien ja valtion viranomaisten, yliopistojen ja hankintalain 

tarkoittamien julkisoikeudellisten laitosten on noudatettava hankintalainsäädäntöä 

rahoitusosuudesta riippumatta.

• Hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät hankinnat (kuten pienhankinnat) tulee toteuttaa 

kokonaistaloudellisesti tehokkaasti ja kilpailumahdollisuudet hyödyntäen. 

• Hankintoja ei rahoiteta innovaatiorahaston varoilla siltä osin kun ne oleellisesti ylittävät 

markkinahinnan eikä tähän ole erityisperustetta. 

• Hankkeeseen sisältyvien ostopalveluiden on oltava kohtuullisessa suhteessa 

kokonaisrahoitukseen, ellei ostopalvelujen laajuudelle ole erityisperusteita.
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7. Rahoituksen myöntämisen ehdot
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• Innovaatiorahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi.

• Rahaston varoja myönnetään lähtökohtaisesti enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. 
Loppusyksyn rahoituspäätöksissä rahoitusta voidaan kuitenkin myöntää yli 12 kuukaudelle, eli sekä käynnissä olevalle vuodelle, 
että seuraavalle vuodelle.

• Hankkeiden rahoituspäätökset voivat olla ehdollisia ja edellyttää esimerkiksi, että hankkeen muu rahoitus varmistuu. 

• Kaupungin ulkopuolisille toimijoille myönnetty hankerahoitus maksetaan pääsääntöisesti etukäteen vuodeksi kerrallaan. Tehdyn 
riskiarvion perusteella rahoitus voidaan maksaa myös useammassa erässä, jolloin asiasta ilmoitetaan erikseen 
rahoituspäätöksessä. Kaupungin sisäisille hankkeille avataan projektirakenneosa kaupungin keskitettyjen määrärahojen 
yhteyteen, johon hankerahoitus varataan kalenterivuosittain hankkeen käyttöön.

• Hankkeen toteuttaja sitoutuu osoittamaan hakemuksessa ilmoittamansa omarahoitusosuuden hankkeelle, mikäli rahasto ei ole 
erikseen hyväksynyt muutosta hankesuunnitelmaan. Jos ilmoitettu omarahoitusosuus ei toteudu hankkeen aikana, myönnettyä 
rahoitusta voidaan pienentää samassa suhteessa ja mahdollisesti ennakkoon maksettua rahoitusta voi tulla palautettavaksi 
innovaatiorahastolle. 

• Jos hanke ei ole käynnistynyt 6 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta 
maksetut rahat on palautettava. 

• Mikäli rahoituksen saaja ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa ja/tai noudattanut rahoituspäätöksen
muita ehtoja, myönnetty tuki voidaan periä takaisin osittain tai kokonaisuudessaan. 

• EU:n valtiontukisääntelyn vastainen rahoitus voi tulla perittäväksi takaisin tuen saajalta. 
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8. Termien määrittely
• Elinkeinoperusta: toiminta, joka suoraan tai välillisesti tuottaa tai mahdollistaa uusia työpaikkoja ja verotuloa 

esim. synnyttämällä uusia yrityksiä tai parantamalla olemassa olevien yritysten toiminta- ja 

kasvumahdollisuuksia.

• Osaamisperusta: uuden osaamisen luominen tai mahdollistaminen

• Innovaatio: kokonaan uutuusarvoinen tuotos, joka on joko liiketoiminnallista tai muuta arvoa tuottavassa 

operatiivisessa käytössä.

• Ekosysteemi: yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden välille 

rakentuvia keskinäisriippuvuuden verkostoja.

• Kokeilualusta: ympäristö tai toiminta, joka tarjoaa systemaattisesti uusien tuotteiden ja palvelujen kehitys- ja 

kokeilumahdollisuuksia.

• Kaupunkistrategia: Kaupunginvaltuuston valtuustokauden alussa hyväksymä kaupungin toimintaa määrittelevä 

ja ohjaava asiakirja. 

• Innovaatiorahaston ohjausryhmä: Hakemuksia käsittelee kaupunginkanslian ja kaupungin toimialojen 

edustajista koostuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian valmistelijat. Arvioinnissa kuullaan 

myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita.

• Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto: Helsingin kaupungin poliittinen elin, joka ohjaa kaupungin elinkeino-, 

kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa ja päättää innovaatiorahaston käytöstä.

• EU:n valtiontukisäännöt: koskevat tilanteita, joissa julkinen sektori – esimerkiksi valtio tai kunta

myöntää yritykselle tai toimialalle suoraa tukea tai muuta taloudellista etua. Katso TEM:n opas
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