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Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Pulkkinen, Suvi varapuheenjohtaja
Kivistö, Kasper
Koskela, Minja
Muranen, Lauri
Pajula, Matias
Pakarinen, Pia
Rantala, Marcus
Halla-aho, Jussi varajäsen

Muut

Diarra, Fatim kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja

Rinkineva, Marja-Liisa elinkeinojohtaja
Eronen, Antti johtava asiantuntija
Kiesiläinen, Mikko pääekonomisti
Koivusalo, Tommo (etänä) yksikön päällikkö
Moliis, Jani (etänä) yksikön päällikkö
von Bruun, Santtu (etänä) yksikön päällikkö
Vesterinen, Nina (etänä) matkailupäällikkö
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Selkiaho, Sanna hallintosuunnittelija
Björkbacka, Ida erityissuunnittelija

asiantuntija
saapui 17.55, poistui 18.34, läsnä 
19-20 §

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
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17-20 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
17 §

Marja-Leena Rinkineva elinkeinojohtaja
18-20 §

Pöytäkirjanpitäjä

Sanna Selkiaho hallintosuunnittelija
17-20 §
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§ Asia

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

18 Asia/2 Varauksen jatkaminen Stora Enso Oy:lle ja SRV Yhtiöt Oy:lle hotelli-
hankkeen suunnittelemista varten (Länsisatama, Jätkäsaari)

19 Asia/3 Innovaatiorahaston käytön periaatteet vuodesta 2022 eteenpäin

20 Asia/4 Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla
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§ 17
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjan-
tarkastajiksi Matias Pajulan ja Minja Koskelan sekä varatarkastajiksi 
Mari Rantasen ja Kasper Kivistön.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 18
Varauksen jatkaminen Stora Enso Oy:lle ja SRV Yhtiöt Oy:lle hotel-
lihankkeen suunnittelemista varten (Länsisatama, Jätkäsaari)

HEL 2017-009961 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Helsingin kaupungin 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20007 tontin 21 varausta Stora 
Enso Oy:lle (Y-tunnus 1039050-8) ja SRV Yhtiöt Oy:lle (Y-tunnus 
1707186-8) hotellihankkeen suunnittelemista varten seuraavasti:

-  Varausalue on edelleen tontti 20007/21 (KL-1, pinta-ala 1 398 m², ra-
kennusoikeus 6 200 k-m², Välimerenkatu 1).

-  Varaus on voimassa 30.6.2023 saakka.

- Varausta muutetaan siten, että varauksensaajat saavat suunnitella 
tontille hotellin sijaan vaihtoehtoisesti myös toimistorakennuksen.

- Lisäksi varauksensaajilla on kustannuksellaan oikeus siistiä varausa-
lue ja toteuttaa sille varauksensaajien ja Supercell Oy:n yhdessä, alue-
ryhmän hyväksymä, likimäärin liitteen 1 mukainen yleisölle avoin väliai-
kainen pihapuisto. Varauksensaajat vastaavat alueen ylläpidosta, tur-
vallisuudesta ja ennallistamisesta varausajan päätyttyä.

- Varauksessa noudatetaan tonttien yleisiä varausehtoja (liite nro  2).

-  Muuten varausta jatketaan entisin ehdoin.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1_Woodcity Temporary_s.7
2 Liite 2_Yleiset_varausehdot
3 Liite 3_Hakemus
4 Liite 4_Hakemuksen_liitekartta

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Stora Enso Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle (varauksensaajat) Jätkäsaares-
ta jo ennestään varatun tontin 20007/21 varausaikaa esitetään jatketta-
vaksi siten, että tontti varattaisiin pelkän hotellihankkeen sijasta ase-
makaavan mukaiseen hankkeeseen mahdollistaen hotellin lisäksi myös 
toimistorakennuksen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hankkeen suunnittelutilanne

Stora Enso Oyj ja SRV Yhtiöt Oyj pyytävät 12.5.2021 päivätyllä hake-
muksella, että kaupunki jatkaa tontin 20007/21 osalta yhtiöille myönnet-
tyä varausta, jonka nykyinen voimassaolo on päättynyt 30.6.2021. Ha-
kemuksessa pyydetään lisäksi muuttamaan varausta siten, että tontti 
varataan asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Muutos mah-
dollistaisi tontin suunnittelemisen pelkän hotellin lisäksi myös toimisto-
käyttöön.

Korttelin 20007 asunto- ja toimistohankkeet ovat jo valmistuneet, mutta 
koronapandemia on aiheuttanut viivästyksiä tontille 21 suunnitellun ho-
tellihankkeen käynnistymiselle hotellitoimialan odottaessa matkustusra-
joitusten poistumista ja kysynnän palautumista. Tontin rakentamisen 
edistämiseksi hotellimarkkinoiden elpymisen viivästyessä varauksen-
saajat ovat esittäneet tonttia toteutettavaksi vaihtoehtoisesti toimisto-
kohteena.

Varauksensaajien tavoitteena on käynnistää kohteen rakentaminen 
mahdollisimman pian, arviolta viimeistään vuoden 2023 alusta.

Hakemus ja kartta varausalueesta ovat liitteinä 3 ja 4.

Aiemmat päätökset

Kaupunginhallitus on 31.10.2011 § 978 päättänyt varata Helsingin kau-
pungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaareen suunnitellut 
hotellitontit 20007/15 ja 16 ATT:lle, Stora Enso Oyj:lle ja SRV Yhtiöt 
Oyj:lle puurakenteisten asunto-, toimisto, hotelli- ja liikerakennusten 
suunnittelua varten. 

Varausta on jatkettu kiinteistölautakunnan päätöksillä 19.9.2013 § 472 
sekä 21.8.2014 § 429. Tämän jälkeen varausta on jatkettu ainoastaan 
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tontin 20007/21 osalta kiinteistölautakunnan päätöksillä 25.6.2015 § 
319 ja 30.6.2016 § 306, tontit-yksikön päällikön päätöksellä 15.9.2017 
§ 195 sekä kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksellä 
24.9.2018 § 41 kesäkuun 2021 loppuun saakka entisin ehdoin.

Asemakaavatiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen nro 12246 
4.6.2014 ja se tuli lainvoimaiseksi 18.7.2014. 

Kortteliin 20007 on tehty tonttijako (nro 12560), joka on hyväksytty 
27.1.2015.

Asemakaavassa tontti 20007/21 on osoitettu hotelli- ja toimitilaraken-
nusten korttelialueeksi ja sen rakennusoikeus on 6 200 k-m².

Hanke tukee Jätkäsaaren kehitystä

Varauksensaajat ovat järjestäneet varausehtona olevan kutsukilpailun 
ja asemakaavan voimaantulo heinäkuussa 2014 mahdollisti hankkeen 
aktiivisemman suunnittelun käynnistämisen. Korttelin muut rakennukset 
ovat jo valmistuneet, mutta hotellihanke on viivästynyt koronapande-
mian takia. Kortteli edustaa suomalaista puurakentamista ja valmis-
tuessaan tukee Jätkäsaaren kokonaiskehitystä, joten hankekokonai-
suuden valmistuminen on kaupungin edun mukaista. Esitetyin muutok-
sin tontin rakentaminen voisi alkaa viimeistään vuoden 2023 alussa.

Varauksen jatkaminen on edellä mainituista syistä johtuen perusteltua.

Varauksensaajat ovat korttelin päävuokralaisen, Supercell Oy:n kanssa 
esittäneet, että niillä olisi kustannuksellaan oikeus yhteistyössä Su-
percell Oy:n kanssa siistiä varausalue ja toteuttaa sille tilapäinen taide-
puisto. Varauksensaajat vastaavat alueen ylläpidosta ja alueen ennal-
listamisesta varausajan päätyttyä. Tilapäisen taidepuiston toteuttami-
selle ei ole estettä, koska kaupungilla ei ole alueelle muuta tarvetta va-
rausaikana ja puisto lisää alueen yleistä viihtyisyyttä. Pihapuiston ra-
kentamistyöt ovat alkaneet lokakuussa alueen siistimisellä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta 
elinkenotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
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Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1_Woodcity Temporary_s.7
2 Liite 2_Yleiset_varausehdot
3 Liite 3_Hakemus
4 Liite 4_Hakemuksen_liitekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 564

HEL 2017-009961 T 10 01 01 00

Välimerenkatu 1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 
20007 tontin 21 varauksen jatkamista Stora Enso Oy:lle (Y-tunnus 
1039050-8) ja SRV Yhtiöt Oy:lle (Y-tunnus 1707186-8) (myöhemmin 
varauksensaajat) hotellihankkeen suunnittelemista varten seuraavasti:

- Varausalue on edelleen tontti 20007/21 (KL-1, pinta-ala 1 398 m², ra-
kennusoikeus 6 200 k-m², Välimerenkatu 1).

- Varaus on voimassa 30.6.2023 saakka.

- Varausta muutetaan siten, että varauksensaajat saavat suunnitella 
tontille hotellin sijaan vaihtoehtoisesti myös toimistorakennuksen.

- Lisäksi varauksensaajilla on kustannuksellaan oikeus siistiä varausa-
lue ja toteuttaa sille varauksensaajien ja Supercell Oy:n yhdessä, alue-
ryhmän hyväksymä, likimäärin liitteen 1 mukainen yleisölle avoin väliai-
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kainen pihapuisto. Varauksensaajat vastaavat alueen ylläpidosta, tur-
vallisuudesta ja ennallistamisesta varausajan päätyttyä.

- Varauksessa noudatetaan tonttien yleisiä varausehtoja (liite nro 2).

- Muuten varausta jatketaan entisin ehdoin.

(L1120-92R)

12.10.2021 Pöydälle

14.08.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 24.09.2018 § 41

HEL 2017-009961 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20007 tontin 21 varausta 
hotellin suunnittelua varten 30.6.2021 saakka entisin ehdoin.  

Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Santtu von Bruun

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tontit Yksikön päällikkö 15.09.2017 § 195

HEL 2017-009961 T 10 01 01 00

Välimerenkatu 1

Päätös
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Tontit –yksikön päällikkö päätti jatkaa Helsingin kaupungin 20. kaupun-
ginosan (Länsisatama) korttelin 20007 tontin 21 varausaikaa Stora En-
so Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle puurakenteisen hotellirakennuksen 
suunnittelua varten 30.6.2018 saakka entisin ehdoin.  

(L1120-92R)

Päätöksen perustelut

Hakemus

Stora Enso Oyj ja SRV Yhtiöt Oyj pyytävät hakemuksessaan 
31.5.2017, että kaupunki jatkaisi vuodella yhtiöille myönnettyä suunnit-
teluvarausta, jonka nykyinen voimassaolo on päättynyt 30.6.2017.

Edelliset päätökset

Kaupunginhallitus päätti 31.10.2011 § 978 varata Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaareen suunnitellut hotelliton-
tit 20007/15 ja 16 Att:lle, Stora Enso Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle puura-
kenteisten asunto-, toimisto, hotelli- ja liikerakennusten suunnittelua 
varten. 

Varausta on jatkettu kiinteistölautakunnan päätöksillä 19.9.2013 § 472, 
21.8.2014 § 429 ja 30.6.2017 § 306 30.6.2017 saakka entisin ehdoin.  

Kaupunginhallituksen varauspäätös on liitteenä 1.

Asemakaavatilanne

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen nro 12246 
4.6.2014 ja se tuli lainvoimaiseksi 18.7.2014. 

Kortteliin 20007 on tehty tonttijako (nro 12560), joka on hyväksytty. 
Kortteliin tuleva asuntorakennus toteutetaan tontille 19, toimistoraken-
nus tontille 20 ja hotelli tontille 21. 

Ote asemakaavasta on liitteenä 2 ja tonttijako liitteenä 3.

Hankkeen tilanne

Korttelin asunto- ja toimistohankkeet ovat edenneet jo toteutusvaihee-
seen. Varauksen jatko tehdään hotellitontille 20007/21. 

Hotellille etsitään hotellioperaattoria ja tarkoituksena on täsmentää 
suunnitelmia syksyllä operaattorin kanssa. Rakentaminen hotellitontilla 
voisi alkaa keväällä 2018.

Toimivalta
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Kaupunkiympäristön toimialan organisaatiouudistuksen ja delegointi-
päätösten perusteella 1.6.2017 alkaen Maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit -palvelun tontit –yksikön päällikkö on toimivaltainen tarkistamaan 
kaupunginhallituksen päättämiä tontinvarausehtoja (kaupunginhallituk-
sen johtamisen jaoston päätös 22.5.2017 (90 §), hallintosääntö 16 luku 
1§2 mom 8-kohta).

Varauksen jatkaminen on perusteltua

Varauksensaajat ovat järjestäneet varausehtona olevan kutsukilpailun. 
Asemakaavan voimaantulo heinäkuussa 2014 mahdollisti hankkeen 
aktiivisemman suunnittelun käynnistämisen. Rakennuslupavaiheen 
suunnittelu käynnistyy hotellioperaattorin varmistuttua, arviolta loppu-
syksystä 2017, ja rakentaminen voisi alkaa keväällä 2018. Em. syistä 
varausajan jatkaminen on perusteltua.

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 19
Innovaatiorahaston käytön periaatteet vuodesta 2022 eteenpäin

HEL 2021-011633 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi liitteen 1 mukaiset inno-
vaatiorahaston käytön periaatteet.

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kehoitti kaupunginkanslian 
elinkeino-osastoa kehittämään indikaattoreita sekä muita toimintatapoja 
rahaston vaikuttavuuden aiempaa systemaattisemmalle seuraamiselle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Innovaatiorahaston käytön periaatteisiin (liite 1) lisätään 
seuraava kriteeri:
 
”Arvioinnissa huomioidaan hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asuk-
kaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edis-
tämisessä.”

Kannattaja: Kasper Kivistö

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi yksimielisesti Minja 
Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Ida Björkbacka. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Innovaatiorahaston käytön periaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää hyväksyä liitteen 1 mu-
kaiset innovaatiorahaston käytön periaatteet.

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kehottaa kaupunginkans-
lian elinkeino-osastoa kehittämään indikaattoreita sekä muita toiminta-
tapoja rahaston vaikuttavuuden aiempaa systemaattisemmalle seu-
raamiselle.

Tiivistelmä

Innovaatiorahaston käytön nykyiset periaatteet on määritelty kaupun-
ginhallituksen elinkeinojaostossa 25.9.2017 § 6 ja ne ovat voimassa 
vuoden 2021 loppuun. 

Innovaatiorahaston toimintaa koskeva vaikuttavuusarviointi käsiteltiin 
elinkeinojaostossa 26.4.2021. Samalla elinkeinojaosto päätti käytön pe-
riaatteiden päivittämisestä sekä hyväksyi alustavat linjaukset uusille pe-
riaatteille. 

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto sekä kaupunginkanslian ja toimia-
lojen edustajista koostuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ovat elin-
keinojaoston linjausten perusteella laatineet ehdotuksen rahaston käy-
tön uusiksi periaatteiksi. Oleellisimmat muutokset liittyvät Helsingin 
elinkeinoperustan luomisen korostamiseen ja rahaston vaikuttavuuden 
lisäämisen. Innovaatiorahaston uudet käytön periaatteet ovat liitteessä 
yksi ja ne tulevat voimaan 1.1.2022

Esittelijän perustelut

Innovaatiorahasto

Kaupunginvaltuusto päätti innovaatiorahaston perustamisesta 
19.6.2002 § 1294. Rahaston peruspääomaksi siirrettiin vuoden 2001 ti-
linpäätöksen hyväksymisen yhteydessä noin 16 miljoonaa euroa. Ra-
hastoon on sen perustamisen jälkeen tilinpäätöksien yhteydessä siirret-
ty varoja uusien innovaatiohankkeiden aloittamisen ja käynnissä ole-
vien innovaatiohankkeiden jatkorahoittamisen turvaamiseksi yhteensä 
95 miljoonaa euroa. Innovaatiorahasto toimii itsenäisenä taseyksikkö-
nä, joten rahastoa eivät koske budjettivuoden rajoitukset.

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017 § 240 hyväksynyt innovaatiorahaston 
päivitetyt säännöt, jotka määrittelevät rahaston tarkoituksen, kartutta-
misen, käytön, varojen säilyttämisen, hallinnon ja hoidon, kirjanpidon ja 
purkamisen. Sääntöjen mukaan rahaston tarkoitus on Helsingin osaa-
misperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoe-
lämän kanssa. Innovaatiorahaston varoja käytetään rahaston tarkoituk-
sen mukaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osa-
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puolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja 
osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoituk-
seen.

Innovaatiorahaston käytöstä päätti aluksi kaupunginhallitus, mutta kau-
pungin johtamisjärjestelmäuudistuksen myötä päätösvastuu siirtyi 
1.6.2017 alkaen kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle (Hallintosään-
nön luku 8, kohta 2). Samalla valmisteluvastuu siirrettiin kaupungin-
kanslian elinkeino-osastolle. Valmistelua tukee ohjausryhmä, jossa on 
sekä kaupunginkanslian eri osastojen että toimialojen edustajat. 

Rahaston vapaa pääoma marraskuussa 2021 on noin 48 miljoonaa eu-
roa. Rahaston toteutunut käyttö on viime vuosina vaihdellut 2,5−3,5 
miljoonan euron välillä ja vuodesta 2021 lähtien varaudutaan jopa 6 
miljoonan euron vuotuiseen käyttöön huomioiden muun muassa koro-
nakriisin vaikutukset innovaatio- ja yritysekosysteemiin ja siitä kumpua-
vat uudet kehitystarpeet. Yksittäisten hankkeiden saaman rahoituksen 
suuruus on vaihdellut kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroi-
hin vuodessa. Helsingin kaupunkistrategiassa 2021 – 2025 todetaan, 
että kaupunki käyttää innovaatiokilpailuja, -rahastoja ja muita vastaavia 
työkaluja vaikuttavasti.

Rahaston käytön periaatteet

Kun vastuu innovaatiorahaston käytöstä siirtyi kaupunginhallituksen 
elinkeinojaostolle, jaosto päätti 25.9.2017 § 6 rahaston käytön periaat-
teista vuosille 2018 – 2021. Käytön periaatteissa määriteltiin käytön 
tarkemmista painopisteistä, hankkeiden arviointikriteereistä, rahoitus-
haun avaamisesta ja hakemusten käsittelystä, hakijaan ja hankkee-
seen kohdistuvista vaatimuksista, hankerahoituksen myöntämisestä ja 
takaisinperinnästä sekä rahoituksen hakemisesta ja rahoitettujen hank-
keiden velvollisuuksista. Periaatteiden mukaisesti rahaston varoja on 
suunnattu erityisesti elinkeino- ja osaamisperustan vahvistamiseen, yri-
tysekosysteemien kehittämiseen ja kokeilualustojen luomiseen ja kau-
pungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittäminen ja hyvin-
voinnin lisääminen.

Tällä päätöksellä elinkeinojaosto linjaa innovaatiorahaston käytön peri-
aatteista vuodesta 2022 eteenpäin. Innovaatiorahaston käytön periaat-
teisiin esitetään jäljempänä esitettyjä muutoksia.

Rahaston vaikuttavuusarvioinnin tulokset ja käytön periaatteiden kehittäminen

Elinkeinojaosto kehotti 8.6.2020 päätöksellään § 22 kaupunginkanslian 
elinkeino-osastoa suorittamaan innovaatiorahaston vaikuttavuuden ar-
vioinnin. Arviointi toteutettiin palveluhankintana, jonka toteuttajiksi vali-
koituivat KPMG Oy Ab ja 4Front Oy. Hankinnan kohteena oli arvioinnin 
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lisäksi rahaston toimintaan liittyvien kehittämisehdotusten esittäminen. 
Arvioinnin kohteena olivat erityisesti vuosina 2017-2020 rahoitetut 
hankkeet ja tarkasteluun valittiin yhteensä 25 hanketta.  

Arviointiraportin keskeinen johtopäätös on, että innovaatiorahasto on 
keskeinen elinkeino- ja innovaatiopoliittinen kehittämisinstrumentti. Ra-
haston käyttö on raportin mukaan kehittynyt ja toiminta tehostunut vii-
meisten vuosien aikana ja päätösvastuun siirtäminen elinkeinojaostolle 
on ollut perusteltua. 

Arviointiraportin mukaan hankkeissa on, rahoituksen päämäärien mu-
kaisesti, saavutettu erityisesti innovaatioekosysteemien rakentamiseen 
ja kehitykseen, innovaatio-, kokeilu ja yhteistyöalustojen kehitykseen 
sekä osaamispääoman ja kyvykkyyksien kasvuun liittyviä tuloksia ja 
vaikutuksia. Konkreettisimmat vaikutukset ovat hankkeilla, joissa on 
selkeät temaattiset fokusalueet (esimerkiksi terveys tai älykaupunki) ja 
kohderyhmät. Suurin vaikuttavuuspotentiaali on hankkeissa, joissa 
kaupunki on tiiviisti mukana jo kehittämistoiminnan suunnittelun alku-
vaiheessa, hanke on osa laajempaa elinkeino- ja innovaatiopoliittista 
kokonaisuutta sekä joissa toimijat kykenevät kanavoimaan sen edistä-
miseen laajasti 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 riittävän selkeitä tulostavoitteita 
ja seurantaindikaattoreita, joiden perusteella sen kokonaistulokselli-
suutta tai -vaikuttavuutta voisi seurata.

Tarkennetut periaatteet vuodesta 2022 lähtien

Elinkeinojaosto suositteli 26.4.2021 §5 vaikuttavuusarvioinnin tulosten 
käsittelyn yhteydessä rahaston käytön periaatteiden sekä niihin liitty-
vien kriteereiden tarkentamisen valmistelua, korostaen erityisesti elin-
keinoperustan luomista sekä innovaatiolähtöisen yrittäjyyden ja kilpai-
lukyvyn kehitystä esimerkiksi synnyttämällä innovaatioympäristöjä, 
luomalla kokeilualustoja ja edistämällä näistä syntyvää yrittäjyyttä ja 
kilpailukykyä. Lisäksi elinkeinojaosto suositteli rahaston ohjeiden, hal-
linnon ja vaikuttavuusindikaattoreiden kehittämistä edelleen. 

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on yhdessä innovaatiorahaston 
ohjausryhmän kanssa laatinut ehdotuksen rahaston käytön periaatteik-
si vuodesta 2022 eteenpäin. Pääosin nykyiset periaatteet ovat sisällöl-
lisesti edelleen relevantteja. Rahaston hyväksi todetut toiminnot kuten 
jatkuva haku, painotus ekosysteemien, yhteistyöalustojen ja osaamis-
pääoman ja kyvykkyyksien kehitykseen ja kasvuun säilytetään. Muutoin 
periaatteita on tarkennettu niin, että rahaston käyttö olisi entistä vaikut-
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tavampaa erityisesti innovaatiolähtöisen elinkeinoperustan vahvistami-
sen osalta Helsingissä. 

Käytön periaatteissa määritellään innovaatiorahaston ydinperiaatteiden 
lisäksi periaatteet rahoitettavien hankkeiden luonteesta ja kriteereistä, 
kaupungin sitoutumisesta hankkeisiin, rahoituksen hakemista, rahoi-
tuksella tehtävistä hankinnoista ja rahoituksen myöntämisen ehdoista.

Oleellisimmat sisältömuutokset

Nykyisiin rahaston käytön periaatteisiin verrattuna oleellisimmat sisäl-
tömuutokset vuodesta 2022 lähtien ovat, että

 korostetaan Helsingin elinkeinoperustan luomista ja hankkeita jotka 
mahdollistavat uuden markkinaehtoisen liiketoiminnan synnyttämi-
sen.

 tarkennetaan osaamisperustan luomisen kriteeriä: sellainen osaa-
misperusta, joka vahvistaa elinkeinoperustaa.

 erillinen kriteeri kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen 
kehittämisestä ja hyvinvoinnin lisäämisestä poistuu.

 kaupungin sitoutumista hankkeisiin ja tulosten seurantaa vahviste-
taan.

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

 rahoitetaan lähtökohtaisesti isoja vaikuttavia hankkeita, mutta jos 
hanke ei ole vielä kypsä toteutettavaksi voidaan pienmuotoisesti ra-
hoittaa esiselvityshankkeita ja pieniä kokeiluja.

 elinkeinojaosto voi jatkuvan haun rinnalla päättää teemakohtaisten 
rahoitushakujen avaamisesta. 

Lisäksi periaatteissa on tarkennettu, että rahoitukseltaan huomattavan 
suurien hankkeiden osalta innovaatiorahasto voi edellyttää ulkopuoli-
sen arvioinnin toteuttamista hankkeen loppuraportin yhteydessä ja, että 
kaupunki voi riskiarvioinnin perusteella edellyttää normaalin talousra-
portoinnin lisäksi tilintarkastuksen suorittamista. 

Toimivalta

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan ja innovaatiorahaston sääntö-
jen mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiora-
haston käytöstä.

Toimeenpano ja seuranta

Uudet innovaatiorahaston käytön periaatteet ovat voimassa vuoden 
2022 alusta lähtien, ja periaatteiden mukainen uusi jatkuva rahoitusha-
ku avataan jo joulukuussa 2021. Kaupunginkanslian ja toimialojen 
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edustajista koostuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupungin-
kanslian valmistelijat luovat uusien periaatteiden mukaisen arviointipe-
rustan ja tarkennetut hakuohjeet ja -lomakkeet.  Rahastolle luodaan in-
dikaattorit rahaston vaikuttavuuden systemaattiselle seuraamiselle. 
Rahaston uusista käytön periaatteista tullaan tekemään arviointi.

Jatkossa kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiora-
haston käytön periaatteiden tarkentamisesta tarpeen mukaan. Innovaa-
tiorahaston sääntöjen ja elinkeinojaoston hyväksymien periaatteiden li-
säksi innovaatiorahaston käyttö perustuu kulloinkin voimassa oleviin ta-
lousarvion noudattamisohjeisiin.

Asian esittelee kokouksessa erityissuunnittelija Ida Björkbacka.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Innovaatiorahaston käytön periaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Innovaatiorahaston ohjausryhmä
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§ 20
Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

HEL 2020-010749 T 02 05 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta ra-
hoitusta yhteensä enintään 10 962 euroa käytettäväksi vuonna 2021, 
907 862 euroa käytettäväksi vuonna 2022 ja sitoi yhteensä 1 455 592 
euroa käytettäväksi vuosina 2023–2024 seuraavasti:

Hanke Toteuttaja Myön-
netään 
vuo-
delle 
2021

Myön-
netään 
vuodel-
le 2022

Sido-
taan 
vuodel-
le 2023

Sido-
taan 
vuodel-
le 2024

Yht.

Mobility Da-
ta Lab

Helsingin 
kaupunki, 
Kaupungin-
kanslian 
elinkeino-
osasto

- 137 700 131 700 158 700 428 100

 Forum Vi-
rium Hel-
sinki Oy

- 325 120 426 120 353 120 1 104 360

Health Proof 
Helsinki – 
Health busi-
ness RDI 
ecosystem 
environment

Metropolia 
Ammatti-
korkeakoul
u Oy

5 940 195 088 149 946 - 350 974

Helsinki – 
Female 
Tech Foun-
der Front-
runner

Tech Nor-
dic Advoca-
tes ry

- 145 541 145 541 - 291 082

Women´s 
Academy

The Startup 
Shortcut Oy

5 022 104 413 90 465 - 199 900

           Yht. 10 962 907 862 943 772 511 820 2 374 416

Tech Nordic Advocates ry:n ja The Startup Shortcut Oy:n hankkeille 
myönnettävä rahoitus on ehdollinen ja edellyttää, että hankkeiden bud-
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jetteihin sisällytetty muu rahoitus varmistuu hakemuksessa esitetyllä 
tavalla. The Startup Shortcut Oy:ltä edellytetään lisäksi, että hakija toi-
mittaa innovaatiorahastolle päivitetyn budjetin ja hankesuunnitelman, 
jotka vastaavat hankkeelle myönnettyä rahoitusta.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta Helsinki 
Blockchain Center OY:n hankkeelle ”Helsinki Blockchain Center” ja In-
tegrify Ry:n hankkeelle ”Helsinki Diverse Tech Hub – Helsingistä mo-
nimuotoisen teknologiayrittäjyyden pääkaupunki”.

Käsittely

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

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Innovaatiorahasto perustelumuistio 8.11.2021
2 Helsinki Blockchain Center -rahoitushakemus
3 Mobility Data Lab -rahoitushakemus
4 Helsinki Diverse Tech Hub -rahoitushakemus
5 Health Proof Helsinki -rahoitushakemus
6 Helsinki Female Tech Founder Frontrunner -rahoitushakemus
7 Women´s Academy -rahoitushakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ulkoiset hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Käsittelyssä olevasta kuudesta innovaatiorahastolle osoitetusta rahoi-
tushakemuksesta neljälle esitetään rahoitusta, koska ne täyttävät inno-
vaatiorahaston kriteerit. Kahdelle 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. Marraskuun 
2021 päätöskokouksen käsittelyyn innovaatiorahastolle saapui kahdek-
san uutta hankehakemusta, joista yksi hylättiin puutteellisena ja yksi 
vedettiin myöhemmin pois käsittelystä hakijan toimesta.

Hankkeille haettiin rahoitusta vuosille 2021–2025. Vuodelle 2022 esite-
tään tällä päätöksellä rahoitusta neljälle hankkeelle, joista kaksi käyn-
nistyvät jo vuoden 2021 lopussa. Kaikille neljälle hankkeille esitetään 
sidottavan rahoitusta vuodelle 2023 ja kahdelle myös vuodelle 2024, 
jotta hankkeiden tavoitteet ja pitkäjänteinen kehittäminen toteutuisivat. 
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto tekee sidotun rahoituksen käytös-
tä päätökset hankkeiden väliraporttien perusteella.

Rahoitettavaksi esitettävät hankkeet

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Forum Virium Helsinki 
Oy:n hanke "Mobility Data Lab"

Hankkeen tarkoituksena on vauhdittaa yritysten uuden liiketoiminnan ja 
tuotteiden ja palvelujen syntyä tuomalla Helsingin liikenteen digitaalista 
kaksosta, tietomallia ja datavarantoja yritysten hyödynnettäväksi ja ak-
tivoimalla hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä. Lisäksi hank-
keessa tuetaan edellä mainittujen täydentymistä yrityspalautteen pe-
rusteella. Hankkeen kohderyhmää ovat liikenteen ja liikkumisen palve-
luja tarjoavat yritykset, logistiikan ja kaupan alan toimijat, matkailuala ja 
erilaiset suunnittelu-, analyysi-, mallinnus- ja simulointipalvelujen tarjoa-
jat sekä tekoälyratkaisuja kehittävät yritykset.

Hankkeen toiminta koostuu laajan yritysjoukon osallistamisesta ja mo-
nitoimijaisen kehitysyhteisön synnyttämisestä, joka käynnistää tutki-
mus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita, joissa hyödynnetään liikenteen 
digitaalista kaksosta, tietomalleja ja dataa. Tietoaineistoja tuodaan ra-
japintojen avulla yritysten käyttöön ja niiden hyödynnettävyyteen etsi-
tään uusia työkaluja. Kansainvälisen yhteistyön avulla varmistetaan hy-
vien käytäntöjen ja toimivimpien mallien skaalautuminen ulkomailla, ja 
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siten luodaan edellytyksiä myös palveluiden viennille. Hanke tarjoaa 
myös yrityksille laadukkaat puitteet kokeiluille ja tukee kokeilujen toteu-
tusta.

Hankkeelle esitetään rahoitusta hakemuksen mukaisesti vuosille 2022-
2024, koska se täyttää innovaatiorahaston rahoituskriteerit. Hanke 
vahvistaa Helsingin asemaa älyliikenteen ja muiden dataa hyödyntä-
vien ratkaisujen edelläkävijänä, ja luo siten yrityksille etulyöntiaseman 
liikenteen dataan perustuvien ratkaisujen kehittäjinä. Hankkeen tavoit-
teita konkretisoivat mittarit ovat johdonmukaisia ja niiden tavoitetasot 
(esimerkiksi yli 150 osallistettua yritystä, yli 100 uutta rajapinta- ja data-
katalogikäyttäjää) linjassa korkean haettavan rahoituksen kanssa.  

Hanke osuu tehtäväkenttään, jossa tapahtuu tällä hetkellä hyvin paljon 
kaupungin sisäistä kehittämistyötä. Eri kokonaisuuksien väliset syner-
giaedut ovat huomattavat, mutta niistä syntyy myös riski päällekkäisen 
tai kilpailevan kehityksen syntymisestä. Hankkeessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, että se täyttää omaa rooliaan synergioiden 
todentamiseksi. Hankkeessa tulee myös panostaa siihen, että kokeiluja 
ja toimintaa ohjataan kriittisesti siten, että hyötyjä on todennäköisimmin 
saavutettavissa ja ne kohdentuvat jatkossakin yritysten lisäksi myös 
kaupungille ja kaupunkilaisille. Hankkeessa on lisäksi kiinnitettävä 
huomiota ekosysteemin kestävyyteen eli siihen, että sen olemassa olol-
le ja kasvulle on perusteet myös hankkeen jälkeen. Hankkeessa on li-
säksi katsottava liikennedatan ulkopuolelle ja pyrittävä löytämään skaa-
lautumismahdollisuuksia myös muilta toimialoilta, esimerkiksi digitaali-
silta luovilta aloilta.

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

Rahoitushakemus on liitteenä 3.

Metropolia Ammatti-korkeakoulu Oy:n hanke ”Health Proof Helsinki – Health busi-
ness RDI ecosystem environment”

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää Helsingin kolme merkittävintä jul-
kisen puolen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -ympäristöä yhte-
näisen palvelukokonaisuuden muodossa hyvinvointi- ja terveysteknolo-
gian alalta. Yhtenäisen palvelukokonaisuuden kautta alan yritykset 
saavat sujuvasti käyttöönsä kolmikannan asiantuntija- ja erikoistilapal-
veluja tuotekehitystoimintansa eri vaiheisiin; alkuvaiheen prekliiniset 
testausympäristöt ja asiantuntijat (Metropolia Proof Health), peruster-
veydenhuollon ja sosiaalitoimen tutkimus- ja testausympäristöt ja 
asiantuntijat (Helsingin kaupunki) sekä erikoissairaanhoidon ja diag-
nostiikan tutkimusympäristöt ja asiantuntijat (HUS). 
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Käytännössä hankkeessa liitetään kolmikannan TKI-toimintaa tukevat 
palvelut yhteen, luoda alan yrityksiä palvelevat tukipalvelut, tuotekehi-
tysprosessit, sopimukset ja toiminnan säännöt. Hankkeessa kehitettä-
vän verkkosivuston kautta yritysten on mahdollista löytää tarjolla olevat 
tilat, palvelut ja asiantuntijat käyttöönsä. Erikokoiset yritykset integroi-
daan hankkeeseen testaamaan ja yhteiskehittämään palvelukokonai-
suutta.

Hankkeelle esitetään rahoitusta hakemuksen mukaisesti, sillä se täyt-
tää innovaatiorahaston kriteerit. Hanke vahvistaa elinkeino- ja osaa-
misperustaa. Kolmen toimijan yhdistäminen yhteiseksi TKI-
ekosysteemiksi luo palvelupolun, erityisesti alkuvaiheen terveys- ja hy-
vinvointialan yrityksille, jossa ne pääsevät testaamaan ja pilotoimaan 
palveluita, jotka ovat sopivia yrityksen kehitysvaiheelle. Tällainen linkki 
puuttuu pääkaupunkiseudun alueelta ja tämä vaikeuttaa erityisesti al-
kuvaiheen yritysten kehitystä. Yrityksiltä tulee säännöllisesti kyselyjä 
tuotetestausmahdollisuuksista ja hankkeen avulla näihin pyyntöihin voi-
taisiin nykyistä systemaattisemmin vastaamaan.

Hankkeessa tulee selkeästi sopia se, kenen vastuulla on kokonaisuu-
den johtaminen ja koordinointi sekä eri osapuolten vastuut. Hankkees-
sa tulee kiinnittää huomioita tehokkaaseen viestintä- ja markkinointi-
työhön, jotta yritykset ja tutkijat löytävät hankkeen tarjoamien palvelu-
jen pariin ja saavat selkeästi tiedon siitä, mitä palveluja ekosysteemi 
tarjoaa. Lisäksi kansainvälisten verkostojen luontiin ja eri verkostoihin 
liittyminen on tärkeää ja tähän tulee panostaa.  

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.

Rahoitushakemus on liitteenä 5.

Tech Nordic Advocates ry:n hanke "Helsinki – Female Tech Founder Frontrunner" 
ja The Startup Shortcut Oy:n hanke "Women´s Academy"

Innovaatiorahastolle on tullut kaksi hankehakemusta, joiden tavoitteena 
on naisyrittäjyyden edistäminen tekniikan aloilla. Kummatkin hankkeet 
kehittävät ja pilotoivat koulutus- ja mentorointiohjelmia, joiden avulla 
pyritään madaltamaan naisten kynnystä yritysten perustamiselle ja aut-
tamaan heitä menestymään pääomasijoitusten saannissa ja yritysten 
kehittämisessä. 

Monet selvitykset osoittavat, että naisyrittäjyydessä on paljon kehitettä-
vää, erityisesti Suomessa. Esimerkiksi Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton yhteistyöorganisaatio Nordic Innovation julkaisi vuonna 2020 selvi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 20 (27)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/4
08.11.2021

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 FI02012566

tyksen, jonka päätuloksena oli, että naisten osuus teknologia- ja kasvu-
yrittäjistä on matala potentiaaliin nähden. Ratkaisuina selvityksessä 
esitettiin muun muassa naisyrittäjyyden mentorointiohjelmien kehittä-
misen ja naisten pääsyn lisäämistä pääomasijoituksiin. Esitetyt hank-
keet vastaavat näihin kehittämiskohtiin.

The Startup Shortcut Oy:n kohderyhmänä ovat naiset, joita teknologia-
alan ja muun alan yrittäjyys kiinnostaa. Tech Nordic Advocates ry:n 
hankkeen kohderyhminä ovat naiset, jotka haluavat perustaa teknolo-
gia-alan yrityksen, jotka ovat juuri sellaisen perustaneet tai joilla on 
kasvava teknologia-alan yritys. Konseptia on jo testattu Tanskassa. 
Hakijat ovat suunnitelleet hankkeensa yhdessä niin, että ne täydentä-
vät toisiaan. Kussakin hankkeessa palvellaan yhteensä noin 120 naista 
kahden vuoden aikana.

Molempien hankkeiden rahoitus esitetään kahdeksi vuodeksi, koska 
niiden arvioidaan edistävän Helsingin osaamis- ja elinkeinoperustaa 
merkittävän kohderyhmän osalta. Tech Nordic Advocates ry:n hanketta 
esitetään rahoitettavaksi hakemuksen mukaisesti. The Startup Shortcut 
Oy:n hankkeelle esitettävä rahoitus on pienempi kuin rahoitushake-
muksessa on esitetty, koska haettu tukisumma ylittää de minimis -tuen 
rajoituksia.

Naisyrittäjyys on elinkeinoperustan luomisen kannalta tärkeä aihe, jota 
ei riittävästi tällä hetkellä edistetä. Kehitettävät konseptit ovat Helsin-
gissä uusia ja hakijoilla on tarjottavana laajat paikalliset ja kansainväli-
set verkostot. Onnistuessaan hankkeilla voi olla merkittäväkin vaikutus 
naisyrittäjien määrään Helsingissä ja esimerkiksi asenteiden muuttumi-
seen naisyrittäjyyttä kohtaan ekosysteemissä ja rahoitusjärjestelmissä 
kuten riskirahoitus, enkelisijoittajat ja pankit. 

Hankkeiden onnistuminen edellyttää, että toiminta kytkeytyy tiiviisti 
osaksi muita ekosysteemissä tarjottavia yrittäjyyspalveluja. Naisyrittä-
jyyden vaikuttavan edistämisen kannalta on oleellista, että hankkeen 
oppeja ja tuloksia voidaan jakaa laajasti muun ekosysteemin kanssa ja 
että toimintaa kehitetään eteenpäin eri muodoissa myös hankkeen jäl-
keen.

Hankkeiden ensimmäisen toimintavuoden lopussa innovaatiorahastolle 
on viimeistään hankkeiden väliraporttien yhteydessä esitettävä välitar-
kastus siitä, kuinka hankkeet ovat edenneet, miten ne ovat täydentä-
neet toisiaan ja ekosysteemin muuta toimintaa, minkälaisia osallistujia 
ohjelmiin on saatu ja kuinka hyödyllisinä ohjelmia on koettu. 

Rahoitettaville hankkeille tulee heti rahoituspäätöksen jälkeen asettaa 
yhteinen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajaksi osoitetaan Helsingin 
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kaupungin edustaja ja hankkeiden välinen yhteistyö on oltava sauma-
tonta.

Tech Nordic Advocates ry:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska tuen 
saaja ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla. 

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

Rahoitushakemukset ovat on liitteenä 6 ja 7.

Hankkeet, joille ei esitetä rahoitusta

Helsinki Blockchain Center OY:n hanke ”Helsinki Blockchain Center”

Helsingin Lohkoketju osaamiskeskus HBC, kokoaa yhteen tiedon loh-
koketjuteknologiasta, välineet sen toteuttamiseksi, teknologiaa hyödyn-
tävät yritykset sekä yhteistyökumppanit. HBC myös madaltaa kynnystä 
nopeisiin kokeiluihin sekä edesauttaa yksittäisiä yrityksiä ratkaisujen 
luomisessa, käyttöönotossa ja kansainvälistymisessä. Keskuksessa 
luodaan ja kehitetään tavoitteellisia hankkeita kumppanien kanssa, jol-
loin toiminnasta syntyy synergiaa poikkiteollisesti, muidenkin yritysten 
kuin lohkoketjutoimijoiden välille. 

Lohkoketju on teknologia, jonka avulla voidaan hajauttaa tietoa toisiin-
sa kytkeytyneiksi lohkoiksi. Hajautus tekee tiedosta luotettavaa ja estää 
tiedon väärentämisen. Lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää missä 
tahansa tietokannassa logistiikasta sopimusteknologiaan.

Hankkeelle ei esitetä rahoitusta koska hankkeen rahoitussuunnitelman 
arvioidaan olevan epärealistinen. Hakemuksessa ilmoitetun merkittä-
vän yritys- ja muun rahoituksen toteutuminen on liian epävarmaa. Li-
säksi hankkeen organisoituminen on epäselvä ja sidosryhmien sitou-
tumisen aste toiminnallisesti ja rahoituksellisesti jää epäselväksi.

Edelleen hakemuksessa kuvatut hankkeen pääaktiviteetit ovat erilais-
ten tapahtumien järjestyminen ja blockchain-aiheisen tietokannan luo-
minen. Hankesuunnitelmassa ei riittävän konkreettisesti avata muita 
toimenpiteitä, vaikka puhutaan seminaareista ja koulutuksista, tutki-
muksesta ja yrityshankkeiden synnyttämisestä.

Rahoitushakemus on liitteenä 2.

Integrify Ry:n hanke ”Helsinki Diverse Tech Hub – Helsingistä monimuotoisen tek-
nologiayrittäjyyden pääkaupunki”

Hankkeessa järjestetään koulutus- ja mentorointitoimintaa helsinkiläisil-
le työttömille maahanmuuttajille. Kahden vuoden aikana järjestetään 
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neljä kertaa toteutettava viiden kuukauden ohjelma 30 henkilön ryhmil-
le. Kussakin viiden kuukauden ohjelmassa on teknologiayrittäjyyteen 
valmistavia elementtejä kuten luentoja, mentorointia, yritysyhteistyötä, 
tapahtumia ja projekteja. Hanke palvelisi 120 henkilöä ja tavoitteena 
on, että yli 80 heistä työllistyisi kasvuyrityksissä hankkeen sisältöjä vas-
taavassa työssä vuoden sisällä valmistumisesta. Tavoitteena on myös, 
että ohjelmasta valmistuvat henkilöt perustavat omia yrityksiä seuraa-
vana ura-askeleenaan.

Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi innovaatiorahastosta, koska rahas-
ton kriteereihin nähden hanke ei riittävällä tavalla ole uutta toimintaa. 
Hakija on toteuttanut ohjelman osioita aikaisemmin ja kyseessä on pit-
kälti jo kehitettyjen konseptin tarjoaminen, joskin yhdistettyinä uudella 
tavalla. Hankkeen arvioidaan olevan ennemmin työllisyyshanke kuin 
elinkeinoperustan luomista. Hankkeen aihe ja kohderyhmä ovat tärkei-
tä. Toiminnan toteutusmalli voisi toimia paremmin esimerkiksi suoraan 
kaupungin työllisyyspalvelujen innovatiivisena palveluhankintana, jol-
loin se kytkeytyisi tiiviisti osaksi kaupungin työllisyydenhoitoa ja myös 
siihen liittyviin yrittäjyyspalvelupolkuihin. 

Rahoitushakemus on liitteenä 4.

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. 

Innovaatiorahaston sääntöjen ja kaupungin hallintosäännön 8. luvun 2 
§:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää in-
novaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 25.9.2017, § 6 innovaatiora-
haston käytön periaatteista vuosille 2017-2021 ja jatkuvan rahoitus-
haun 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.

Hakemusten arviointi

Kaupunginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahas-
ton ohjausryhmä ja kaupunginkanslian valmistelijat ovat arvioineet ha-
kemuksia. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä 
kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista ja myönnettäväksi esi-
tetyistä rahoituksista, hakemusten mukainen 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. Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden 
kuluessa rahoituspäätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaa-
tiorahastosta maksetut rahat on palautettava. Hankerahoituksen pa-
lauttamista vaaditaan tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoi-
tuspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoitus-
päätöksen ehtoja tai innovaatiorahaston ohjeita. Hankkeilla tulee olla 
oma erillinen kirjanpito.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 17, 18 ja 19 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 20 §.

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Sanna Selkiaho
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Matias Pajula Minja Koskela

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.11.2021.


