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LIITE 1: Perustelumuistio  

Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (HEL 2021-012878)  

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 13.6.2022 
 
Tässä perustelumuistiossa on kahden innovaatiorahastolle tulleen uuden hankehakemuksen osalta hakemusten mukainen kuvaus hankkeesta sekä hankekohtaisen arvioinnin 
tulos.  
 
Taulukko 1. Innovaatiorahaston uudet hanke-ehdotukset 

 

Toteuttaja Hanke Haettu 

rahoitus 

2022, € 

Myönnettävä 

rahoitus 

2022, € 

Haettu 

rahoitus 

2023, € 

Sidottava 

rahoitus 

 2023, € 

Haettu 

rahoitus 

2024, € 

Sidottava 

rahoitus 

 2024, € 

Haettu  

rahoitus  

2025, € 

 
 
Sidottava 
rahoitus 
2025, € 

 
 
Haettu 
rahoitus yht. 
2022-2025, € 

Myönnettävä 
ja sidottava 
yhteensä 
2022-2024, €  

Hankkeen 
omarahoitus/ 
muu rahoitus 

koko hankkeen 

ajaksi, € 

Hankkeiden 

kokonaisrahoitus 

yhteensä koko 

hankkeen ajaksi, 

€ 

1  Helsingin 

kaupunki, 

Kaupunginkansl

ia, Elinkeino-

osasto, 

Innovaatiot ja 

uudet kokeilut 

Finnish AI 

Region - FAIR 

36 826 36 826 150 502 150 502 150 502 150 502 109 862 109 862 447 692 447 692 

 2 802 868 € 3 197 800 € 

2 Slush Oy  Match made in 

Helsinki  
69 779 69 779 88 733 88 733 88 733 88 733 - - 247 245 247 245 

 247 245 € 551 100 € 

Yhteensä, € 106 605 106 605 239 235 239 235 239 235 239 235 109 862 109 862 694 937 694 937   
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         Taulukko 2. Innovaatiorahaston uusien hanke-ehdotusten sääntöjen ja rahaston käytön periaatteiden mukaisuus 

 

 

 

Toteuttaja Hanke 

Rahaston 
sääntöjen ja 
periaatteiden, sekä 
kaupunkistrategian 
mukainen 

Luo elinkeinoperustaa ja 
sitä tukevaa 
osaamisperustaa 

Vahva 
vaikuttavuuspotentiaali 
(tarpeellisuus, 
muutospotentiaali, 
hyödynnettävyys, resurssit) 

Toteutettavuus  
(sisältö, toteuttajan kokemus, 
kumppanit, rahoituksen 
varmuus, riskit) 

Muut arviointikriteerit 
(ilmasto- ja kestävä 
kehitys, 
kaupunkilaishyöty) 

Muut huomiot 

1 Kaupunginkanslia, Elinkeino-
osasto, Innovaatiot ja uudet 
kokeilut 

Finnish AI Region - FAIR 

x x x x x 

 

2 Slush Oy Match made in Helsinki  x x x x x  
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1. Finnish AI Region - FAIR 

 

Toteutusaika:  09/2022-09/2025  

Yhteistyötahot kaupungilla: 
Kaupunginkanslian elinkeino-osasto 

 

Yhteistyötahot muualla: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, VTT, Espoo, Vantaa, CSC Oy,  

Haaga-Helia, Metropolia, KiraHUB , EIT Digital, SILO.ai, Microsoft, ABB, 

Varian, Uudenmaanliitto, HUS ja Arcada 

Kokonaiskustannukset: 3 197 800 € 

 

Rahoitustarve 
Innovaatiorahasto, € 

Muu rahoitus, €*) 

 

 Rahoitusesitys Innovaatiorahasto, 

€ 

2022 36 826 € 230 257,78 €  2022 36 826 € 

2023 150 502 € 915 436,47 €  2023 150 502 € 

2024 150 502 € 915 436,47 €  2024 150 502 € 

2025 109 862 € 688 977,27 €  2025 109 862 € 

Yht. 447 692 € 2 750 108 €   447 692 € 

 
 

Hankkeen kuvaus  

FAIR-hankkeella pääkaupunkiseudulle perustetaan uusi eurooppalainen digitaalinen 

innovaatiokeskittymä, European Digital Innovation Hub (EDIH) osana EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa-

ohjelmaa. EDIH:it toimivat kompetenssi- ja testauskeskuksina, jotka auttavat yrityksiä kehittämään 

tuotteitaan, prosessejaan tai palveluitaan hyödyntämällä uusia digitaalisia teknologioita.  

FAIR EDIH tulee toiminnassaan keskittymään teknologioiden osalta erityisesti tekoälyyn, lisättyyn 

todellisuuteen sekä kyberturvallisuuteen. Kohdesektoreina ovat erityisesti digitaaliset palvelut, 

älykaupungit sekä terveys. FAIRin tavoitteena on erityisesti lisätä yritysten kyvykkyyttä hyödyntää 

huipputeknologioita tuotannossaan. Palveluportfolio jakautuu neljään teemaan: 1) kokeilualustat, 2) 

osaamisen kehittäminen, 3) rahoituksen tuki ja 4) verkostoituminen ja innovaatioekosysteemipalvelut.  

Palvelutarjonnan valikoinnissa tullaan suorittamaan tarveanalyysia sekä maturiteetin arviointia, jotta 

asiakkaille kohdentuu juuri heidän tarpeitaan palvelevat palveluvaihtoehdot.  

FAIRin kohdemarkkina on sijainnista johtuen ensisijasta pääkaupunkiseutu. Paikallisen toiminnan ohella 

FAIR on luonut jo valmisteluvaiheessa vahvoja linkkejä komplimentaarisiin keskittymiin muualla 

Euroopassa. Yhteistyöllä mahdollistetaan paikallisten yritysten pääsy eurooppalaisille markkinoille, 

mutta samalla avataan myös paikallista EDIH-palvelutarjontaa ulkomaisille yrityksille. Tässä yhteistyössä 

hyödynnetään jo käynnissä olevaa Enterprise Europe Networkia (EEN), jossa mukana ovat muun 

muassa Business Finland ja Helsingin kauppakamari. 

Hankkeen vaikuttavuus kohdistuu kohdeyritysten digitaaliseen kyvykkyyteen sekä mahdollisuuksiin 

hyödyntää tulevaisuuden teknologioita, erityisesti tekoälyä, osana omaa palvelutuotantoaan. Tätä 

tukea tarjotessaan FAIR luo edellytyksiä toiminnan uudistumiselle ja tehostamiselle. Sen mukana 
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syntyvät uudet palveluratkaisut puolestaan monimuotoistavat arvoketjuja ja luovat edellytyksiä uudelle 

liiketoiminnalle. 

FAIRin ensimmäisen kolmen vuoden tavoitteena on, että yhteensä yli 100 pk-yritystä, eli pientä tai 

keskisuurta yritystä, hyödyntää FAIRin palvelutarjontaa. Palveluita tarjotaan yrityksille ensisijaisesti 

ilmaiseksi, mutta toimintakautensa aikana FAIR tulee tarkastelemaan toiminnan jatkuvuutta ja 

hinnoittelua niin, että se voi toimia ilman ulkopuolista tukirahoitusta. 

FAIR toiminnan rahoitus rakentuu 50 % EU-rahoituksesta ja 50 % kansallisesta vastinrahoituksesta. 

Suomen työ- ja elinkeinoministeriö TEM on luvannut kansallisille toimijoille n. 30 % hubien 

kokonaisbudjetista. FAIR kattaa omasta vastinrahoituksestaan osan kumppanirahoituksella. Tällä 

innovaatiorahaston rahoitushakemuksella puolestaan katettaisiin jäljelle jäävä kansallisen 

vastinrahoituksen osuus, joka on noin 14 % koko FAIR EHIDin budjetista. Muut hankkeeseen osallistuvat 

kaupunkikumppanit kattavat vastaavasti itse oman toimintansa vastinrahoituksen.  

Päätöksen perustelut  

Rahaston sääntöjen ja periaatteiden sekä kaupunkistrategian mukaisuus:  
 

Hakemus täyttää innovaatiorahaston perusedellytykset rahoitukselle. Hanke on Kaupunginkanslian 

elinkeino-osaston vetämä. FAIR EDIH:in tavoitteena on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä ja palveluita 

auttamaan yrityksiä luomaan uusia innovaatioita, nostaa pääkaupunkiseudun kilpailukykyä ja osaamista 

sekä luoda mahdollisuuksia pääkaupunkiseudun kehittymiseksi merkittäväksi tekoälyn 

osaamiskeskittymäksi. Onnistuessaan hanke tukee vahvasti kaupungin tavoitetta edistää helsinkiläisten 

yritysten kyvykkyyksiä erityisesti uusia digitaalisia teknologioita ja ratkaisuja hyödyntäen.  

Hakemuksessa korostuvat nelivuotisen hankkeen positiiviset vaikutukset uuden liiketoiminnan 

kehittämiseen ja hanke on kaupunkistrategian mukainen edistäessään digitalisaation hyödyntämistä 

palveluiden kehittämisessä sekä tehdessään Helsingistä osaajille ja yrityksille houkuttelevan. 

Elinkeinoperustan ja sitä tukevan osaamisperustan luominen:   

Hankkeella arvioidaan olevan laaja vaikutus uuden elinkeinoperustan ja sitä tukevan osaamisperustan 
luomiselle. Hankkeen tavoitteena on nostaa pääkaupunkiseudun ja suomen kilpailukykyä ja osaamista 
erityisesti tekoälyn, lisätyn todellisuuden sekä kyberturvallisuuteen saralla. 
 

Hanke vahvistaa Helsinkiä innovaatioympäristönä ja edesauttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa ja 

kasvattaa niihin liittyvää osaamista sekä vahvistaa laajemminkin pääkaupunkiseutua 

osaamiskeskittymänä. Osaamisen kasvamisen myötä mahdollisuus teknologiaa hyödyntäviin uusiin 

innovaatioihin kasvaa. 

Hankkeessa luodaan käytännön tasolla yritysten kohtaamisia ja tuetaan uusien innovaatioiden, 
palvelujen, teknologioiden ja tuotteiden syntymistä. Hankkeen keskiössä on elinkeinoperustaa tukevan 
osaamisperustan pitkäjänteinen kehittäminen ja hankkeen on määrä jatkua omarahoitteisena 
Innovaatiorahaston hankkeen ja rahoituksen päätyttyä.  

Hanke auttaa osaltaan luomaan Helsinkiin uskottavan tekoälyteknologioiden keskittymän, joka 
houkuttelee osaajia ja toimijoita ja näin ollen luo uusia työpaikkoja. Hankkeen myötä synnytettävät 
palvelut ovat myös kansainvälisten Suomessa toimivien yritysten hyödynnettävissä ja näin FAIR EDIH 
toimii potentiaalisena vetovoimatekijänä myös ulkomaisille yrityksille.  
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Erityinen lisäarvo asukkaille ja palvelujen kehittämisessä / ilmasto- ja kestävyystavoitteissa:  

Hankkeen hyödyt asukkaiden palveluiden kehittämisessä syntyvät epäsuorasti sen myötä kehittyvinä 
uusina innovaatioina ja palveluina. Välittömiä teknologisia hyötyjä hankkeen ei oletetaan luovan 
kaupungin organisaatiolle tekoälyn hyödyntämisen näkökulmasta ja kaupungin omien palvelujen 
kehittämiseksi mutta koko ekosysteemin kehittymisen myötä syntyvien hyötyjen voidaan nähdä 
tuloutuvan pitemmällä aikavälillä kaupunkiorganisaatiolle. 

Vaikuttavuuspotentiaali: 

Hankkeen vaikuttavuus alueen osaamispohjan lisäämisen kautta voi olla parhaimmillaan merkittävä. 

Hakemuksessa viitataan uskottavasti tutkimuksiin, jotka perustelevat uuden teknologian ja erityisesti 

tekoälyn innovaatiopotentiaalia tuottavuuden kasvun mahdollistajana.  

Hankkeen temaattinen kattavuus on laaja ja sen ensimmäisen kolmen vuoden tavoitteena on, että se 

palvelee yli 100 pientä tai keskisuurta yritystä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on myös tukea yrityksiä 

rahoituksen hankkimisessa, mikä voi auttaa yrityksiä niiden kasvussa ja parhaimmillaan jopa nopeuttaa 

kasvua.  

EDIHin verkostojen ja EU-kytkennän kautta mahdollistetaan paikallisten yritysten pääsy eurooppalaisille 

markkinoille ja vastaavasti FAIR EDIHin palvelutarjonta ja verkostot pääkaupunkiseudulla ovat 

ulkomaisten yritysten hyödynnettävissä.  

Innovaatiorahastosta haetun rahoituksen osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta on varsin pieni, noin 

14 %, joten rahaston rahoituksen vaikuttavuutta suhteessa koko hankkeen budjettiin voidaan tätä 

kautta pitää merkittävänä sen mahdollistaessa hankkeen toteutumisen ja Helsingin osallistumisen 

hankkeeseen. Huomioitavaa on, että jos Innovaatiorahastolta kyseisen hankkeen kautta haettava 

vastinrahoitus ei toteudu, koko EDIH-hankkeen toteuttaminen on vaarassa kariutua. 

Hankkeen tulosten hyödynnettävyys on huomioitu kytkemällä ne osaksi toista tulevaa hanketta, 

kaupungin valmistelussa parhaillaan olevaa tekoälytalo-konseptia. Hankkeessa synnytettävän 

innovaatiokeskittymän toimintaa kaavaillaan jatkettavaksi rahoituskauden jälkeen markkinaehtoisesti 

omarahoitteisesti pysyvänä toimintana, joten tulokset voivat olla hyvinkin kauaskantoisia hankkeen 

onnistuessa.  

Toteutettavuus ja muut arviointikriteerit ja huomiot:   

Hankekokonaisuus on sisällöllisesti selkeä ja resursointi sekä kumppanit ovat uskottavilta. Hakemus on 

hyvin jäsennelty sisältäen konkreettisen kuvan sen myötä toteutettavista toimenpiteistä. Hanke on 

jaettu selkeisiin alatavoitteisiin ja mittareihin. EDIH:n toiminnan toteuttaminen ja mahdollistaminen on 

itsessään suuri kulu, joka on hakemuksessa budjetoitu uskottavasti.  

Yhteistyötahoiksi on saatu Suomen mittakaavassa uskottavimmat tahot tekoälykokonaisuuden 

edistämiseksi. Hankkeeseen on sitoutunut laaja ja monipuolinen konsortio sisältäen kattavasti 

osaamista ja resursointia.  

Hankkeen toteutuksen pääpaino on erilaisissa yrityksille tarjottavissa palveluissa ja tukitoiminnoissa, 

joilla pyritään lähtökohtaisesti vahvistamaan osaamispohjaa sekä tukemaan rahoituksen hankinnassa. 

Suunniteltu palveluportfolio arvioidaan olevan tarkoituksenmukainen. Riskejä on tunnistettu, ja niille 

on laadittu hallintamekanismit.  

Hankkeessa on EU-kytkennän kautta vahva kansainvälinen ulottuvuus. 
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Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota, siihen että EDIH-vastinrahoitusta olisi voinut olla mahdollista hakea 

myös kaupungin keskitetystä hankemäärärahasta. Koska hankkeella on vahva elinkeino- ja 

osaamisperustaa luova merkitys, innovaatiorahasto soveltuu kuitenkin hankkeen rahoituskanavaksi 

varsin hyvin.  

Yhteenveto: 

Hankkeen arvioidaan olevan Innovaatiorahaston käytön periaatteiden ja tarkoituksen mukainen ja sen 

voidaan nähdä vahvistavan elinkeinoperustaa ja sitä tukevaa osaamisperustaa Helsingissä erityisesti 

digitalisaation edistämisen osalta. Mikäli hankkeen kautta onnistutaan auttamaan yrityksiä käyttämään 

uusia digitaalisia teknologioita hyödyntäviä ratkaisuja, yritysten kilpailukyky vahvistuu.  

Hanke on linjassa kaupungin strategian tavoitteiden kanssa edistäessään digialan kehitystä yleisesti 

sekä uusien digitaalisten palvelujen ja osaamisen hyödyntämistä liiketoiminnassa. Hankkeella on 

nähtävissä myös potentiaalia houkutella kansainvälisiä yrityksiä Helsinkiin ja vahvistaa Helsingin 

tunnettavuutta sekä mielikuvaa Helsingistä nykyaikaisten digitalisaatiota hyödyntävien yritysten 

sijoittumispaikkana.   

Hanke on osa laajaa European Digital Innovation Hubs -verkostoa. Kyseessä on kansainvälisesti 

merkittävä hanke, joka rakentuu pääosin ulkopuoliselle rahoitukselle. Hankkeen rahoituksesta 50% on 

EU-rahoitusta ja Helsingin kaupungin osuus innovaatiorahaston kautta on noin 14%. EU:n pääosin 

rahoittaman kansallisen tason innovaatiokeskittymän perustaminen pääkaupunkiseudulle on 

merkittävä alueen osaamisperustan kehittämistä edistävä toimenpide, jonka positiiviset vaikutukset 

ulottuvat potentiaalisesti pitkälle tulevaisuuteen.  

Vaikka kyseessä on kansallisen tason hanke, suuri osa hankkeen kohteena olevista alan toimijoista ja 

yrityksistä sijaitsee Helsingissä ja tätä kautta hankkeesta on odotettavissa selkeätä Helsingille 

kohdistuvaa hyötyä. 

Hankkeen tavoitteena on myös, että jatkossa EDIH-toiminta tulee rakentumaan keskeiseksi osaksi 

laajempaa Helsingin kaupungin parhaillaan valmistelemaa tekoälytalokonseptia ja innovaatiorahaston 

rahoituksella tuetaan osaltaan näin myös laajemman yhteistyön toteutumista. Tekoälytalokonseptin 

luominen ja sen toteutuksen edistäminen voidaan nähdä yhtenä hankkeen odotettavista tuloksista.  
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2. Match made in Helsinki: yhteisten toimintamallien kehittäminen helsinkiläisen 
kasvuyritysekosysteemin sitomiseksi osaksi kansainvälistä yrittäjyysekosysteemiä 

 

Toteutusaika:  05.2022-12.2024  

Yhteistyötahot kaupungilla: NewCo Helsinki  
 

 

Yhteistyötahot muualla: Helsinki Partners 

Kokonaiskustannukset: 551 100 € 

 

Rahoitustarve 
Innovaatiorahasto, € 

Muu rahoitus, €*) 

 

 Rahoitusesitys Innovaatiorahasto, 

€ 

2022 69 779 € 85 841 €  2022 69 779 € 

2023 88 733 € 109 007 €  2023 88 733 € 

2024 88 733 € 109 007 €  2024 88 733 € 

Yht. 247 245 € 303 855 €  Yht.  247 245 € 

 
 

Hankkeen kuvaus  

Slush Oy ja Helsingin kaupunki tekevät molemmat tahoillaan työtä kasvuyritysekosysteemin hyväksi. 

Slush on tunnistanut keskeisimmät puutteet molempien tahojen toimenpiteissä helsinkiläisen 

kasvuyritysekosysteemin sitomiseksi osaksi kansainvälistä yrittäjyysekosysteemiä. Fokusalueiksi 

valikoituivat ympärivuotiset yhteydet sekä erityisesti Limited Partner -rahastot, joiden kohdalla 

Helsingin ekosysteemin nähdään olevan systeemisesti erillään kansainvälisestä ekosysteemistä. 

Molemmat fokusalueet vahvistavat Helsingin verkottumista osaksi kansainvälistä ekosysteemiä läpi 

ruohonjuuritason yrittäjä-sijoittaja -kontakteista Limited Partner-rahasto -kontakteihin. 

 

Slush Oy on edistänyt kasvuyritysekosysteemin hyvinvointia joka syksyisellä Slush-päätapahtumalla 

sekä pilottihankkeena ympärivuotisella Node by Slush -yhteisöalustallaan. Yhteisöalustan 

ympärivuotinen tekeminen tähtää kasvuyrittäjien ja sijoittajien yhdistämiseen vuosittaisen Slush-

päätapahtuman ulkopuolella. Helsingiltä ja Slushilta puuttuu yhteinen toimintamalli paikallisen 

kasvuyritysekosysteemin kytkemiseksi osaksi kansainvälistä ekosysteemiä.  

Match made in Helsinki -hankkeessa keskitytään yhteisten toimintamallien kehittämiseen helsinkiläisen 

ja kansainvälisen kasvuyritysekosysteemin törmäyttämiseksi niin ympärivuotisesti online-ympäristössä 

kuin Slush-tapahtuman aikana.  

 

Hanke keskittyy erityisesti kahden kohderyhmän kohtaamisten kasvattamiseen: 

1. Helsinkiläiset kasvuyritykset <> kansainväliset sijoittajat    

2. Limited Partner -sijoittajat <> helsinkiläiset rahastot.  

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Slushin ja Helsingin kaupungin fasilitoimien kohtaamisten määrää 

yllä mainituissa kohderyhmissä erilaisin aktiivisin toimenpitein. Tavoitteena on helsinkiläisten 

kasvuyritysten ja kansainvälisten sijoittajien kohtaamisten kolminkertaistaminen vuoden 2020 tasosta 
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(100 Helsinkiläistä kasvuyritystä). Tavoitteena on myös fasilitoida vuosittain vähintään 10 yhteyttä 

kansainvälisten sijoittajien ja helsinkiläisten rahastojen välillä.  

Päätöksen perustelut  

Rahaston sääntöjen ja periaatteiden sekä kaupunkistrategian mukaisuus:  
 

Hanke on linjassa innovaatiorahaston sääntöjen, periaatteiden ja kaupunkistrategian kanssa. 

Kaupunki on sitoutunut hankkeeseen kaupunginkanslian elinkeino-osaston NewCo -uudet yritykset -

yksikön sekä Helsinki Partners Oy:n kautta. Kaupunkistrategian näkökulmasta hakemuksessa 

korostetaan hankkeen positiivisia vaikutuksia kaupungin yritysekosysteemin kehittymiseen sekä uuden 

liiketoiminnan syntymisen edellytysten parantamiseen. Onnistuessaan hanke tukee 

kaupunkistrategian tavoitetta olla houkutteleva kaupunki osaajille ja yrityksille sekä edistää osaltaan 

Helsingin kehittymistä yhdeksi Euroopan parhaista innovaatioympäristöistä, startup-keskuksista ja 

uusien elinkeinojen syntypaikoista.    

Elinkeinoperustan ja sitä tukevan osaamisperustan luominen:   

Hankkeella on arvioiden mukaan hyvä vaikutus elinkeino- ja osaamisperustan luomiseen. Hankkeella on 

onnistuessaan suurta potentiaalia edistää innovaatiotoimintaa ja kehittää Helsingin yritysekosysteemiä. 

Slushin toiminnan puitteissa on tunnistettu Helsingin kasvuyritysekosysteemin olevan jossain määrin 

erillään laajemmasta kansainvälisestä ekosysteemistä ja erityisesti kansainvälisistä pääomasijoittajista. 

Hanke pyrkii edistämään uuden elinkeinoperustan kehittymistä Helsingissä kehittämällä palveluna 

fasilitoituja kohtaamisia ja tapahtumia paikallisten startup- ja kasvuyritysten sekä kansainvälisten 

Limited Partner-rahastojen välille. Limited Partner-rahastot koostuvat riski- ja kasvurahastoihin 

sijoittavien institutionaalisten ja yksityisten sijoittajien pääomasta. Hanke tukee osaltaan myös 

kaupungin ja korkeakoulujen yhteisestä Kampusinkubaattori-ohjelmasta tulevina vuosina syntyviä 

startup-yrityksiä. 

Keskittymällä uusien yhteyksien ja palvelujen synnyttämiseen rahoittajien ja yritysten välille hanke 

pyrkii luomaan kasvuedellytyksiä ensisijaisesti jo olemassa olevalle innovaatioperusteiselle 

liiketoiminnalle.  

 
 

Erityinen lisäarvo asukkaille ja palvelujen kehittämisessä / ilmasto- ja kestävyystavoitteissa:  

Hanke ei tuota välittömiä etuja asukkaille tai edistä suoraan asukkaille tarjottavien kaupungin 

palvelujen kehittämistä. Hankkeen ei myöskään arvioida tuottavan suoraa lisäarvoa kaupungin omien 

ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttamisen suhteen, mutta hankkeen tarjoamat palvelut 

kohdistuvat startup- ja kasvuyrityksille, joista osa pyrkii omalta osaltaan ratkaisemaan globaaleja 

ilmasto- ja kestävyyshaasteita. Vastaavasti ilmasto- ja kestävyys ovat vuosittaisten SLUSH-tapahtumien 

keskeisiä teemoja, joita voidaan painottaa temaattisesti hankkeen tuottamissa palveluissa ja 

tapahtumissa.  

 

Vaikuttavuuspotentiaali: 

Hankkeen vaikuttavuuspotentiaali on huomattava, jos se onnistuu tavoitteensa mukaisesti 

synnyttämään uusia ja osin kokonaan uudenlaisia kansainvälisiä sijoittajayhteyksiä. Näiden kautta 
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avautuu uusia rahoitusmahdollisuuksia ja pääomasijoituksia kanavoituu entistä todennäköisemmin 

paikallisille kasvuyrityksille.  

Hankkeen voidaan Slush-tapahtuman laajan kansainvälisen tunnettavuuden ja verkostojen myötä 

nähdä myös tukevan merkittävässä määrin ja toimivan osana Helsingin markkinointia kansainvälisesti 

houkuttelevana yritysten ja osaajien sijoittumispaikkana. Helsinki Partners Oy:n on määrä tukea 

hankkeessa Helsingin kaupunkia edustavana yhteistyökumppanina tätä teemakokonaisuutta ja 

toimenpiteitä.  

 

Toteutettavuus ja muut arviointikriteerit ja huomiot:   

Hankkeelle on määritelty selkeät tavoitteet, seurantamittarit ja indikaattorit. Hankkeen budjetti on 

uskottava ja perusteltu. Palkkakulut sekä muut kulut ovat maltillisia. Hankkeen 50% omarahoitusosuus 

arvioidaan olevan sopivalla tasolla ja osoittaa hakijan vahvan sitoutumista hankkeeseen.  

Slush Oy:n hankkeelle vuodelle 2024 sidottava rahoitus on ehdollinen ja rahoituksen myöntäminen 

edellyttää erillistä valtiontukiarviointia. Slush Oy:n hankkeelle vuodelle 2024 sidottavaa rahoitusta 

voidaan myöntää ehdolla, että yleisen ryhmäpoikkeuksen voimassaoloaikaa jatketaan 31.12.2023 

jälkeen tai valtiontuen myöntämiselle on muu hyväksyttävä peruste. 

Avustus Slush Oy:n hankkeeseen myönnetään komission asetuksen EU) N:o 651/2014 (yleinen 

ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 25 artiklan mukaisena tutkimus- ja kehityshankkeisiin 

myönnettävänä tukena. Hankkeessa on kyse RPA:n mukaisesta kokeellisesta kehittämisestä.  

Slush Oy:lle ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta 

perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi 

eikä Slush Oy ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut 

ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset. 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee toimintatuesta komissiolle RPA:n liitteen II mukaisen jälki-

ilmoituksen työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä. Tuki myönnetään ehdolla, että tuensaaja antaa 

suostumuksensa RPA:n 9 artiklassa säädettyjen tietojen julkaisemiseen. 

RPA:n ollessa voimassa vain 31.12.2023 asti vuoden 2024 rahoitus esitetään sidottavaksi hankkeelle 

ehdollisena. Rahoituksen myöntäminen edellyttää, että EU:n komissio jatkaa asetuksen 

voimassaoloaikaa vuodelle 2024 tai että tukea voidaan myöntää valtiontukisääntelyn mahdollistaman 

muun hyväksyttävän perusteen nojalla.  

De minimis-valtiontuki tarkastelumuistio on laadittu erillisenä dokumenttina.   

 

Yhteenveto: 

Hankkeen arvioidaan olevan innovaatiorahaston käytön periaatteiden ja tarkoituksen mukainen ja sen 

voidaan katsoa vahvistavan Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa. Hanke tukee paikallisen 

yritysekosysteemin kehitystä luomalla uusia yhteyksiä ja uudenlaisia yhteistyömuotoja Helsingissä 

toimivien startup- ja kasvuyritysten sekä kansainvälisten pääomasijoittajatahojen välille kehitettävinä 

uusina palveluina.  

Hanke jatkaa aiempaa jäsennellymmässä muodossa jo monivuotista varsinaisen Slush-tapahtuman 

ympärille rakennettua ja menestyksekkääksi osoittautunutta yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa 

paikallisen startup- ja kasvuyritysekosysteemin kehittämiseksi. Hankkeen toimenpiteet ja Slush-
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tapahtuman laaja kansainvälinen näkyvyys sekä sen verkostot tukevat Helsingin kehittymistä 

kansainvälisesti houkuttelevana yritysten ja osaajien sijoittumispaikkana. 

 

 


