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Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat  

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toiminnan painopistealueina 
ovat älykkäät ja puhtaat ratkaisut (Smart & Clean), ICT sekä 
terveys, joissa kaikissa tavoitteena korkean jalostusarvon työ-
paikkojen houkuttelu.  

Yhtiön toimintaa on mukautettu vastaamaan koronakriisin ai-
heuttamien toimintaympäristön muutosten vuoksi siten, että 
entistä enemmän on painotettu virtuaalista ja digitaalista asia-
kastyötä sekä alueella jo toimivien ulkomaisten yritysten mer-
kitystä.   

Vuoden 2020 ensimmäisen puolen vuoden aikana yhtiön toi-
minnan myötävaikutuksella alueelle syntyi 222 työpaikkaa, 
solmittiin kuusi kansainvälistä kaupallista sopimusta ja saatiin 
29 milj. euroa pääomainvestointeja. 

Alkuvuonna toteutettiin yhtiön toiminnasta ja roolista ulkopuo-
linen evaluointi, jonka tuloksena omistajat päättivät yksimieli-
sesti yhtiön siirtämisestä Helsingin kaupungin omistukseen 
vuodenvaihteessa 2020-2021 siten, että Helsinki lunastaa 
muiden omistajien osuudet. Muutosprosessia ja sen etene-
mistä on käsitelty henkilöstön kanssa systemaattisesti.  

Yhtiössä toteutettiin verotarkastus koskien ulkopuolisella ra-
hoituksella toteutettuja projekteja vuosina 2017-2019.  

Verottajan verotarkastusraportin mukaan Health Capital Hel-
sinki -projektin toiminta ei ole yleishyödyllinen, josta syystä 
verottaja antoi kielteisen arvonlisäveropäätöksen. Oikai-
suvaatimus verottajan verotarkastusratkaisusta on toimitettu 
verottajan oikaisulautakuntaan, jonka päätöstä odotetaan. 
 

Avainlukuja  
(1 000 euroa) 

Ennuste 
2020 

Tilinpäätös  
2019 

Toimintatuotot 4 069 3 700 
Toimintakulut −4 155 −4 026 
Liikevoitto −86 −326 
Tilikauden tulos −91 −326 
Investoinnit 0 −6 
Oma pääoma 126 304 
Pitkäaikaiset velat 0 0 
Taseen loppusumma 1 561 1 636 
Kassavarat 615 714  
Henkilöstökulut toiminta-
tuotoista -% 

65,5 58,2 

Liikevoitto -% −2,1 −8,8 
Sijoitetun pääoman tuotto 
-% 

−68,4 −107,1 

Omavaraisuus -% 8,1 18,6 
Quick ratio 1,1 1,2 

Omistusosuus              

45 % 

”Vuoden 2020 ensimmäisen puolen vuoden aikana 
yhtiön toiminnan myötävaikutuksella alueelle syntyi 
222 työpaikkaa, solmittiin kuusi kansainvälistä kau-
pallista sopimusta ja saatiin 29 milj. euroa pää-
omainvestointeja. 
 
Ennuste vuoden 2020 liikevaihdoksi on 2 900 tu-
hatta euroa.  Tilikauden tappion ennustetaan ole-
van 91 tuhatta euroa.” 

 

Hallitus 

Puheenjohtaja: Rinkineva Marja-Leena 

Jäsenet: Antola Tuula, Masar Christoffer, Niinistö 
Jaakko, Savolainen Ossi 

Toimitusjohtaja: Niinikoski Marja-Liisa 
 

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien ha-
keminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritys-
ten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhditta-
minen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan 
kehittäminen seudulla. 
 
Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua 
kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana 
liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. 
 
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se 
jaa osinkoa. 



 

Tuloskehitys ja investoinnit 

Yhtiön liikevaihto 1.1.-30.6.2020 oli 1 458 tuhatta euroa. En-
simmäisen puolivuotiskauden voitto oli 120 tuhatta euroa.  

Ennuste vuoden 2020 liikevaihdoksi on 2 900 tuhatta euroa.  
Tilikauden tappion ennustetaan olevan 91 tuhatta euroa.   

Yhtiöllä ei ollut investointeja raportointikaudella. 

 
Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät 

Yhtiön toiminta organisoidaan uudelleen vuoden 2021 alusta, 
jolloin yhtiö siirtyy kokonaisuudessa Helsingin kaupungin 
omistukseen. 

Yhtiö jatkaa toimintaansa ulkomaisten yritysten arvonluonnon 
mahdollistamiseksi Helsingin seudulla toistaiseksi samoilla 
strategisilla painopisteillään: ICT, terveys sekä älykkäät ja 
puhtaat ratkaisut. 
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