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§ 45
Yhtiön perustaminen Marian sairaalan alueen startup -keskittymää 
varten

HEL 2016-002504 T 00 00 00

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää

 hyväksyä uudelle kasvuyrittäjyydelle edellytyksiä luovan sekä kas-
vuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevan Startup Maria -ni-
misen osakeyhtiön perustamisen Helsingin Uusyrityskeskus ry:n ja 
Startup-säätiön kanssa, ja hyväksyä 4 080 perustettavan yhtiön 
osakkeen merkitsemisen kaupungin lukuun,

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksa-
maan talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, pe-
rustettavan yhtiön osakkeiden 51 000 euron suuruisen merkintähin-
nan,

 hyväksyä Helsingin kaupungin osalta yhtiön osakkeenomistajien vä-
lillä solmittavan osakassopimuksen sekä yhtiön perustamissopimuk-
sen ja yhtiöjärjestyksen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti,

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa huolehtimaan 
kaupungin osalta perustamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä 
ja tekemään perustamisasiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia tai 
muuten vähäisiä muutoksia sekä kehottaa kaupunginkanslian oi-
keuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liitty-
vät asiakirjat kaupungin puolesta.

B

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustetta-
van Startup Maria -nimisen osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi 
yksikön päällikkö Santtu von Bruunin ja tilintarkastajaksi tilintarkastu-
syhteisö BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina 
Lind) sekä yhtiön toimitusjohtajaksi oman toimen ohella lakimies Jo-
hanna Lesellin. 
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Konsernijaoston nimeämispäätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä 
on, että kaupunginhallitus hyväksyy yhtiön perustamisen ja osakkeiden 
merkinnän sekä liitteen mukaiset yhtiöasiakirjaluonnokset.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Santtu Von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258

santtu.vonbruun(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimusluonnos
2 Yhtiöjärjestysluonnos
3 Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Startup- eli kasvuyrittäjyydellä on erittäin suuri merkitys Helsingin ja ko-
ko Suomen kilpailukyvylle ja uusien työpaikkojen luomiselle. Jatkuvaan 
kasvuun ja uudistumiseen tähtäävät yritykset työllistävät ja ovat hyviä 
veronmaksajia, uudistavat perinteisiä elinkeinoelämän aloja sekä hou-
kuttelevat suuria yrityksiä, jotka ovat tunnistaneet kasvuyritykset uusien 
innovaatioiden synnyttäjinä. 

Helsingillä on tällä hetkellä hyvä maine ja asema startup-kaupunkina 
esimerkiksi SLUSH-tapahtuman, pelialan ja vahvan digitaalisen osaa-
misen takia. Kilpailu muiden Euroopan kaupunkien kanssa on kuitenkin 
äärimmäisen kovaa.

Startup-keskittymä
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Kasvuyrittäjyyttä tukemaan Marian sairaalan tiloihin on suunniteltu laa-
ja-alaisella valmistelulla Pohjoismaiden suurinta startup-keskittymää, 
joka:

 toisi yhteen parhaat startup-yritykset ja tarjoaisi niille parhaan kas-
vuympäristön,

 toisi yhteen kriittisen massan yrityksiä, kiihdyttämöitä, rahoittajia ja 
palvelutarjoajia,

 synnyttäisi kasvua ruokkivan startup-yhteisön,

 tarjoaisi mahdollisuuden suurille yrityksille tuoda kehitystoimintaan-
sa startup-keskuksen yhteyteen.

Onnistuessaan Marian startup-keskittymä edistää uusien yritysten syn-
tyä, nopeuttaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, luo uusia työ-
paikkoja, lisää kaupungin verotuloja, houkuttelee Helsinkiin ulkomaisia 
investoijia ja sijoittajia sekä lisää Marian sairaalan alueen kiinnosta-
vuutta investointikohteena. 

Suunnitellussa toimintamallissa startup-keskittymän tilat vuokrataan 
kasvuyritysten, kiihdyttämötoimijoiden, startup-yritysyhteisöjen, portfo-
lioyritysten ja niitä tukevien palvelutarjoajien käyttöön. Kaupungin rooli 
on ensi sijassa harjoittaa elinkeinopoliittista kehittämistä mahdollista-
malla ja tukemalla startup-yritysten kasvua. Kaupungin toiminnasta 
saama hyöty tulee ensi sijassa välillisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen 
kautta. 

Startup-keskittymän operointi

Startup-keskittymän operointiin tarvitaan toimija, jonka tehtävänä on 
startup-keskittymän tilojen vuokraaminen startup-yrityksille ja muille toi-
mijoille, tilojen ylläpito sekä tukipalvelujen järjestäminen. Lisäksi ope-
raattorin tehtävänä on kehittää keskittymän palvelukonseptia, tarjota 
yritysneuvontaa ja palveluita tiloissa toimiville yritysyhteisöille sekä to-
teuttaa toimintaan liittyviä tapahtumia.

Operaattoritoiminnan organisoimisessa on valmisteluvaiheessa arvioitu 
eri vaihtoehtoja. Arvioinnin perusteella paras vaihtoehto on Helsingin 
kaupungin, Startup-säätiön ja Helsingin Uusyrityskeskus ry:n (HUK) yh-
teinen, voittoa tavoittelematon yhtiö.

Yhteisen yhtiön perustamista puoltavat erityisesti seuraavat seikat:

 yhteinen yhtiö on paras ja joustavin vaihtoehto keskittymän operatii-
visen toiminnan ohjaamisen ja kehittämisen kannalta,
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 Startup-säätiö ja HUK tuovat omistajina yhtiöön keskittymän toimin-
nan sisällön kannalta olennaista osaamista ja yhteistyöverkoston,

 yhtiö on puolueeton suhteessa eri startup-toimijoihin ja rahoittajiin.

HUK on Suomen suurin uusyrityskeskus, jonka tehtävänä on yrittäjyy-
den edistäminen. Kaupunki on HUK:n jäsen ja tekee yhdistyksen kans-
sa voimakasta yhteistyötä yrityspalveluiden tarjoamiseksi aloittaville yri-
tyksille ja kasvuyrityksille.

Startup-säätiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä yrittäjyydelle ja yri-
tystoiminnan synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä tukea ja 
edistää yritystoimintaa ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Säätiön keskeiset 
toimintamuodot ovat sen omistaman yhtiön kautta toteutettavat 
SLUSH-tapahtuma ja Startup Sauna.

Liitteenä olevien yhtiöasiakirjaluonnosten mukaisesti perustettavan yh-
tiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tu-
kea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö vastaa Marian 
sairaalassa sijaitsevan startup-keskittymän tilojen vuokraamisesta kas-
vuyrityksille ja muille toimijoille sekä vastaa tilojen ylläpidosta ja tukipal-
veluista. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajil-
leen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toi-
minnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön nimeksi on suunniteltu 
Startup Maria Oy.

Kaupungin omistusosuus perustettavasta yhtiöstä tulee olemaan 34 % 
ja muiden osakkeenomistajien 33 %. Yhtiön hallitukseen on tarkoitus 
valita kolme jäsentä. Kaupunki nimeää näistä hallituksen puheenjohta-
jan.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päätti 8.3.2016, § 2, nimetä eh-
dolle perustettavan yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n 
(päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind).

Yhtiön käynnistysvaiheen toimitusjohtajaksi nimetään oman toimen 
ohella lakimies Johanna Lesell kaupunginkanslian oikeuspalvelut -
osastolta.

Startup-keskittymän tilat

Tarkoituksena on, että perustettava yhtiö vuokraa Marian sairaalasta 
startup-keskittymää varten tarvittavat tilat kaupunginkanslialta, joka 
puolestaan vuokraa tilat kiinteistöviraston tilakeskukselta. Yhtiö vuok-
raa tiloja edelleen kasvuyrityksille, kiihdyttämötoimijoille, startup- ja 
kasvuyritysyhteisöille ja niitä tukeville palveluntarjoajille. Tilojen vuok-
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raus kaupungilta yhtiölle on suunniteltu järjestettävän seuraavien peri-
aatteiden mukaisesti: 

 Kaupunginkanslian elinkeino-osasto vuokraa yhtiölle tilan, jonka yh-
tiö voi vuokrata eteenpäin,

 Elinkeino-osasto voi vuokrata tiloja myös muille toimijoille tai sijoit-
taa niihin omaa toimintaansa,

 Yhtiölle varataan optio vuokrata elinkeino-osaston hallinnassa ole-
via tiloja.

Yhtiön ja kaupungin välisessä myöhemmin solmittavassa vuokrasopi-
muksessa määritellään tarkemmin kaupungin ja yhtiön oikeudet ja vel-
vollisuudet vuokranantajana ja vuokralaisena. Tilojen käyvän vuokrata-
son arvioi riippumaton asiantuntija. Vuokran tason on oltava vähintään 
50 % käyvästä vuokrasta, jolloin vuokraan sisältyvä valtiontuki on ryh-
mäpoikkeusasetuksen 28 artiklan mukaista pk-yrityksille myönnettävää 
innovaatiotukea.

Perustettavan yhtiön rahoittaminen

Yhtiötä perustettaessa kukin osakkeenomistaja merkitsee yhtiön osak-
keita noin 50 000 eurolla. Yhtiön oma pääoma tulee siten perustamis-
vaiheessa olemaan yhteensä 150 000 euroa. Oman pääoman määrä ja 
toiminnan luonne huomioon ottaen on mahdollista, että toiminnan käyn-
nistymisen jälkeen yhtiötä on tarpeen pääomittaa. Pääomitusta koske-
va asia tuodaan erikseen kaupungin päätöksentekoon, jos se osoittau-
tuu myöhemmässä vaiheessa tarpeelliseksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Santtu Von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258

santtu.vonbruun(a)hel.fi
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B Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Talpa
Tarkastusvirasto


