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§ 622
Helsingin kaupungin liittyminen EIT Urban Mobility Associationin 
jäseneksi

HEL 2017-013679 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy EIT Urban Mobi-
lity Association –yhdistyksen jäseneksi ”Tier 1” -jäsenyystasolla syys-
kuussa 2019. 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian elinkeino-
osaston käytettäväksi verkoston ensimmäisen vuoden 2019 jäsenmak-
sua varten tarvittavan 50 000 euron (alv 0%) määrärahan. Jäsenmaksu 
vuoden 2019 osalta maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupun-
ginhallituksen käyttövarat, projektirakenneosa 104020106303. Verkos-
ton jäsenmaksut 2020 alkaen varaudutaan maksamaan talousarvion 
kohdalta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkei-
no-osaston edustamaan kaupunkia yhdistyksessä sekä valtuuttaa elin-
keinojohtajan allekirjoittamaan yhteistyön toteuttamiseksi tarvittavat 
asiakirjat ja rahoitussopimuksen, hyväksymään vuosittaiset talous- ja 
toimintasuunnitelmat sekä tarvittaessa tekemään liittymisasiakirjoihin 
pieniä, teknisluonteisia muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258

santtu.vonbruun(a)hel.fi
Kalle Toivonen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36178

kalle.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Järjestön perustamissäännöstö
2 Järjestön toimintasäännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

EIT Urban Mobility Association (KIC)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on Euroopan unionin 
vuonna 2008 perustama Euroopan innovointikykyä tukeva EU:n elin. 
Se tukee yritysosaamista ja uusia ideoita yhdistämällä johtavat yrityk-
set, yliopistot ja tutkimuskeskukset ”osaamisen kolmioksi”, jolla voidaan 
muodostaa dynaamisia rajat ylittäviä kumppanuuksia eli innovointiyh-
teisöjä (KIC – Knowledge and Innovation Community). Näiden yhteisö-
jen avulla tiivistetään Euroopan laajuista yhteistyötä paitsi edellä mai-
nittujen tahojen niin myös kaupunkien kuin muiden toimijoiden välillä.

KIC:ien tavoitteena on synnyttää innovaatiomyönteisiä ympäristöjä tuo-
tekehitykselle, tutkijoille ja yrityksille sekä luoda uusia yrityksiä ja työ-
paikkoja. KIC kattaa koko innovaatioketjun koulutusohjelmista tuotteis-
tamiseen, innovaatioprojekteihin ja kiihdyttämöihin. Yhteisen strategi-
sen sateenvarjon alla toimintaa ja resursseja voidaan suunnata kohti 
yhteisiä tavoitteita. Innovaatioyhteisöjen rakenne mahdollistaa toimin-
nan suuntaamisen nopeasti ja joustavasti muuttuvan ympäristön tar-
peisiin.

Tammikuussa 2018 julkaistiin EIT:n rahoitushaku kaupunkiliikenteen 
innovointiyhteisön synnyttämisestä, jonka tehtävänä on etsiä ratkaisuja 
älykkääseen ja kestävään liikenteeseen. Helsingin kaupunki osallistui 
rahoitushakuun kansliapäällikön päätöksellä 14.5.2018 § 121 osana 
”Mobilus”-konsortiota 47 kumppanin kanssa. Vuoden 2018 marras-
kuussa EIT valitsi Mobilus-konsortion voittavaksi hakemukseksi, jonka 
jälkeen työ verkoston oikeudellisen rakenteen luomiseksi on alkanut 
hakijoiden välisenä yhteistyönä.

EU rahoitus Mobilus konsortiolle ja sen pohjalta syntyvälle EIT Urban 
Mobility KIC verkostolle on yhteensä noin 399 miljoonaa euroa 7 vuo-
den aikajaksolla. Toiminnan suunnitteluun, sekä rahoitushakuihin ja yh-
teisiin hankkeisiin osallistuminen edellyttää verkostoon liittymistä. Ver-
koston jäsenenä Helsinki voi hyödyntää rahoitusta omassa kehittämis-
toiminnassaan, alueen korkeakoulujen tutkimustoiminnassa sekä alu-
een yritysten innovaatiotoiminnan tukemisessa.

Helsinki on osallistunut yhtenä perustajajäsenenä vuoden 2019 aikana 
verkoston strategisten tavoitteiden asettamiseen sekä vuoden 2020 
toimintasuunnitelman laatimiseen. Liittymällä verkoston jäseneksi ja 
maksamalla vuoden 2019 jäsenmaksun Helsinki saa oikeuden hyödyn-
tää EIT rahoitusta vuonna 2020 ja pääsee samalla täysimääräisesti 
osallistumaan vuoden 2021 toimintasuunnitelman laatimiseen. 
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Urban Mobility KIC on valinnut viisi strategista tavoitetta, joiden pohjalta 
muodostetaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat 1) kaupunkiympäristön 
arvon korostaminen ja elettävyyden parantaminen, 2) innovaatioiden 
edistäminen koulutuksella ja opetuksella, 3) liikkumisen käyttäjäkeskei-
syyden edistäminen, 4) eurooppalaisen kilpailukyvyn ja markkinoiden 
kehittäminen sekä 5) markkinoiden ja käyttäytymisen muutoksen stimu-
lointi osallisuutta edistämällä ja sääntelyä kehittämällä 

Jäsenyyden hyödyt kaupungille

Helsingin kaupunkistrategian mukaan koko kaupunkia kehitetään alus-
tana innovaatioille ja uusille kokeiluille sekä uutta luovalle elinkeinopoli-
tiikalle. Lisäksi kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki haluaa vahvistaa 
kansainvälistä profiiliaan muotoilun suurkaupunkina ja asemaansa 
osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä. Edelleen 
kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki pyrkii kokonaisvaltaisesti toimi-
van älykkään liikennejärjestelmän edelläkävijäksi, ja jotta tässä voidaan 
onnistua, on Helsingin rakennettava strategisia kumppanuuksia kan-
sainvälisten toimijoiden ja muiden johtavien kaupunkien kanssa. Näi-
den tavoitteiden edistämiseksi Urban Mobility KIC -verkosto on erin-
omainen alusta.

EIT Urban Mobility KIC -verkosto kokoaa yhteen Euroopan johtavat 
kaupunkiliikenteen kehittäjätahot. Helsinki on profiloitunut kansainväli-
sesti yhtenä liikenteen kehityksen edelläkävijöistä ja sen innovaatio-
myönteisyys, muotoilulähtöisyys ja kokeilukulttuuri herättävät maail-
manlaajuista kiinnostusta. Kaupungin jäsenyys osana KIC-verkostoa 
vahvistaa tätä imagoa ja luo mahdollisuuksia uusien kumppanuuksien 
synnyttämiselle ja helsinkiläisen osaamisen viennille, uudelle liiketoi-
minnalle ja olemassa olevan liiketoiminnan laajentamiselle. Samalla 
verkosto mahdollistaa muiden toimijoiden kompetenssien täysimääräi-
sen hyödyntämisen Helsingin omien liikennehaasteiden ratkaisemisek-
si. Keskeinen osa KIC-toimintaa on myös City Club -työryhmä, joka 
vastaa osaltaan innovaatioprojektien haastekatalogin luomisesta. City 
Clubin keskeinen vastuu on kytkeä KIC-toiminta kaupunkien aitoihin 
kehittämishaasteisiin. Osallisuudellaan Helsinki varmistaa, että verkos-
tossa käytettävä rahoitus kohdentuu niihin konkreettisiin haasteisiin, 
jotka koskettavat erityisesti Helsinkiä.

EIT Urban Mobility KIC tuo yhteen perustamisvaiheessaan 13 kaupun-
kia, 16 yritystä, 11 korkeakoulua ja 7 tutkimuslaitosta ympäri Euroop-
paa. Helsingin mukana olo tässä yhteisössä luo mahdollisuuksia laajan 
osaamispoolin hyödyntämiselle, ja tukee siten täysin kaupunkistrate-
giassakin asetettuja kansainvälistymisen ja älykkään liikkumisen tavoit-
teita.
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Liittyminen Urban Mobility Associationiin

Jäsenyys ja sen hyötyjen konkretisoiminen edellyttävät aktiivista osal-
listumista yhteistyöhön sekä eri ohjelmakokonaisuuksien suunnitteluun. 
Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yk-
sikkö toimii Helsingin kaupungin vastuuyksikkönä verkostossa tehden 
tiivistä yhteistyötä muun muassa toimialojen ja Forum Virium Helsingin 
kanssa.

Urban Mobility KIC -verkostossa on kaksi jäsenyystasoa (tier 1 ja tier 
2), jotka oikeuttavat eri tasoiseen osallistumiseen. Esityksen mukaisesti 
Helsingin kaupunki liittyisi verkostoon tier 1 -jäsenenä, jolla saadaan 
suurempi äänioikeus sekä rajoittamaton rahoituksen hakuoikeus. Tier 1 
-jäsenyyden arvonlisäveroton jäsenmaksu on 50 000 € vuodessa. Ver-
kostosta eroaminen on mahdollista, milloin tahansa. Mahdollinen 
eroaminen astuu voimaan irtisanoutumisvuoden lopussa.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen (kaupunginhallitus 
17.12.2018 § 823) mukaan toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kau-
punginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä 
eroamisesta voi päättää toimialan tai liikelaitoksen päällikkö. Ehdotet-
taessa liittymistä uuteen järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä 
tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdol-
lisuutta luopua jostakin jäsenyydestä.

Helsingin kaupunki on ollut jäsenenä International Regions Benchmar-
king Consortium –nimisessä kaupunkiseutujen verkostossa. Verkoston 
toiminta on lakannut, ja Helsingin jäsenyydestä luopumisesta valmistel-
laan erillinen kansliapäällikön päätös syksyllä 2019.

Päätösesitys kaupungin liittymisestä Urban Mobility Associationiin on 
valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osastolla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258

santtu.vonbruun(a)hel.fi
Kalle Toivonen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36178

kalle.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Järjestön perustamissäännöstö
2 Järjestön toimintasäännöt

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.08.2019 § 538

HEL 2017-013679 T 02 02 02

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

26.08.2019 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu 
asiasta oli alkanut.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kalle Toivonen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36178

kalle.toivonen(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 14.05.2018 § 121

HEL 2017-013679 T 02 02 02

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen 
kumppanina Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) rahoi-
tushakuun Innovointiyhteisöstä eli Knowledge and Innovation Commu-
nitystä (KIC) rahoitushakemuksessa ”Mobilus”.

Samalla kansliapäällikkö päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-
osaston kilpailukyky ja kansainväliset asiat yksikön toimimaan kaupun-
gin edustajana kyseisessä rahoitushakemuksessa ja allekirjoittamaan 
hakemukseen tarvittavat asiakirjat. Lisäksi kansliapäällikkö päätti, että 
liittymisestä mahdolliseen tulevaan Urban Mobility Knowledge and In-
novation Community (KIC) verkostoon tulee tehdä erillinen päätös.

Päätöksen perustelut

EIT tukee yritysosaamista ja uusia ideoita yhdistämällä johtavat yrityk-
set, yliopistot ja tutkimuskeskukset, ”osaamisen kolmioksi”, jotta voi-
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daan muodostaa dynaamisia rajat ylittäviä kumppanuuksia eli innovoin-
tiyhteisöjä (KIC). Niiden avulla tiivistetään Euroopan laajuista yhteistyö-
tä paitsi edellä mainittujen tahojen niin myös kaupunkien ja muiden 
toimijoiden välillä.

KIC:ien tuloksena toteutuu innovaatiomyönteisiä ympäristöjä, joissa 
syntyy uusia tuotteita, yrittäjiä, yrityksiä, työpaikkoja ja tutkijoita. KIC 
kattaa koko innovaatioketjun aina koulutusohjelmista, tuotteistamiseen, 
innovaatioprojekteihin ja kiihdyttämöihin. Yhteisen strategisen sateen-
varjon alla toimintaa voidaan suunnata kohti yhteisiä tavoitteita. Inno-
vaatioyhteisöjen rakenne on sellainen, että ne voivat suunnata toimin-
taansa nopeasti ja joustavasti muuttuvan ympäristön tarpeisiin. 

Tammikuussa 2018 julkaistiin EIT:n rahoitushaku kaupunkiliikkumisen 
innovointiyhteisöstä. Siinä etsitään ratkaisuja älykkääseen, kestävään 
ja läpileikkaavaan liikenteeseen. Helsinki on profiloitunut yhtenä liiken-
teen kehityksen edelläkävijöistä ja lisäksi kaupungin innovaatiomyön-
teisyys, muotoilulähtöisyys ja kokeilukulttuuri herättävät paljon kansain-
välistä kiinnostusta. Useista kilpailevista hakemuksista parhaiten Hel-
singin tavoitteisiin sopivaksi arvioitiin Mobilus yhteenliittymä. 

Rahoitushakemuksen valmisteluun on osallistunut noin 50 kumppania 
eri maista. Helsingin kaupunki on osallistunut valmisteluun yhteistyössä 
Aalto-yliopiston ja Forum Virium Helsinki Oy:n kanssa. Kaupungin osal-
listumisella rahoitushakuun vahvistetaan Helsingin asemaa älykkään ja 
kestävän liikkumisen rintamalla ja samalla parannetaan Helsingin ja 
helsinkiläisten yritysten kilpailukykyä sekä mahdollistetaan uusien eu-
rooppalaisten yhteistyösuhteiden syntymistä.

Lisätiedot
Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 310 36571

mirja.eklund(a)hel.fi
Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja 22.12.2017 § 
118

HEL 2017-013679 T 02 02 02

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön 30.6.2017 §:ssä 56 
(HEL 2017–007513) tekemään päätökseen, että keskitettyyn hanke-
toimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voi-
daan myöntää vuodelle 2017 enintään 35 000 euroa (projektinumero 
1098040001) kilpailukyky ja kansainväliset asiat yksikölle Urban Mobili-
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ty Knowledge and Innovation Community (KIC) verkoston rahoitusoh-
jelman hakemuksen valmisteluun. 

Samalla elinkeinojohtaja päätti allekirjoittaa valmistelua koskevan sopi-
muksen.

Mahdolliseen tulevaan Urban Mobility Knowledge and Innovation 
Community (KIC) verkostoon liittymisestä tehdään erillinen päätös.

Päätöksen perustelut

Rahoitusohjelman valmisteluun osallistuu noin 50 kumppania eri mais-
ta. Helsingin kaupunki osallistuu valmisteluun yhteistyössä Aalto-ylio-
piston ja Forum Virium Helsinki Oy:n kanssa. Valmisteluun osallistuvat 
kumppanit sitoutuvat sopimuksella yhteistyöhön sekä teknillisten, tie-
teellisten, taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden asettamiseen ra-
hoitusohjelman haun valmistelussa.  

Knowledge ja Innovation Communityt (KIC) ovat yhteisöjä, jotka tuovat 
yhteen yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot. Niiden avulla tiivistetään 
Euroopan laajuista yhteistyötä paitsi edellä mainittujen niin myös kau-
punkien välillä. KIC:en lopputuotteena on innovaatiomyönteisiä ympä-
ristöjä, joissa syntyy tuotteita, yrittäjiä ja yrityksiä, tutkijoita sekä työ-
paikkoja. KIC kattaa koko innovaatioketjun aina koulutusohjelmista, 
tuotteistamiseen ja innovaatioprojekteihin kuin myös kiihdyttämöihin. 
Yhteisen strategisen sateenvarjon alla toimintaa voidaan suunnata koh-
ti yhteisiä tavoitteita. Yhteisöjen rakenne on sellainen, että ne voivat 
suunnata toimintaansa nopeasti ja joustavasti muuttuvan ympäristön 
tarpeisiin. 

Nyt valmistelussa olevassa kestävän kaupunkiliikkumisen KIC:ssä etsi-
tään ratkaisuja älykkääseen, kestävään ja läpileikkaavaan liikentee-
seen. Kilpailevia verkostoja on useita ja näistä parhaiten Helsingin ta-
voitteisiin sopivaksi on arvioitu Mobilus yhteenliittymä. Helsinki on profi-
loitunut yhtenä liikenteen kehityksen edelläkävijöistä. Myös kaupungin 
innovaatiomyönteisyys, muotoilulähtöisyys ja kokeilukulttuuri herättävät 
paljon kansainvälistä kiinnostusta. Helsingin osallistumisella Mobilus 
KIC:n strategiseen valmisteluun varmistetaan, että yhteistyöverkoston, 
jos se saa rahoituksen, toiminta on Helsingin liikkumisen kehittämisen 
tavoitteiden mukaista. Osallistumisella vahvistettaisiin Helsingin ase-
maa älykkään ja kestävän liikkumisen rintamalla ja samalla parannet-
taisiin Helsingin ja Helsinkiläisten yritysten kilpailukykyä sekä mahdol-
listettaisiin uusien yhteistyösuhteiden syntymistä Suomen ulkopuolella.

Lisätiedot
Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 310 36571

mirja.eklund(a)hel.fi
Kalle Toivonen, Projektipäällikkö, puhelin: 310 36178
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kalle.toivonen(a)hel.fi


