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§ 43
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Suldaan 
Said Ahmedin ja Silja Borgarsdóttir Sandelinin sekä varatarkastajiksi 
Elisa Gebhardin ja Otto Meren.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 44
Helsingin työmarkkinoiden tilannekatsaus sekä työllisyyden kunta-
kokeilu

HEL 2020-011143 T 14 05 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi katsauksen Hel-
singin työllisyydenhoidon tilanteesta.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli työvoima- ja maahanmuutto -
yksikön päällikkö Ilkka Haahtela. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Hannu Hyytinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 040 615 2993

hannu.hyytinen(at)hel.fi
Minna Salorinne, yliaktuaari, puhelin: 040 334 4805

minna.salorinne(at)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus
2 Ajankohtaiskatsaus Helsingin työmarkkinoihin syksyllä 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan helsinkiläiset ovat 
osaamistaan, kykyjään ja koulutustaan vastaavissa töissä. Kaupunki 
suuntaa työllisyyttä edistäviä palveluitaan erityisesti niihin ryhmiin, jois-
sa osallistuminen työmarkkinoille on vähäisintä. Vakaan kaupunkita-
louden perustana on vahva työllisyys.

Helsingin työmarkkinoiden tilanne ja arvio tulevaisuusnäkymistä
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Vuoden 2020 koronaviruspandemia on vaikuttanut laajasti Helsingin 
työmarkkinoihin ja työttömyyteen. Se on lisännyt työttömyydestä Hel-
singille aiheutuvia suoria kustannuksia, esimerkiksi työmarkkinatuen 
kuntaosuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 75 000 000 euroon. 
Kasvua olisi vuoden takaiseen 12 000 000 euroa eli 20 prosenttia. 
Maksuosuuden poikkeuksellista kasvua selittävät erityisesti aktivointi-
palvelujen määrän väheneminen sekä se, että työnantajat eivät ole irti-
sanomis- ja lomautustilanteissa voineet tarjota työmahdollisuuksia pit-
kään työttömänä olleille aikaisempien vuosien tapaan. Aktivointipalve-
luista erityisesti kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun palvelut ovat 
merkittävästi vähentyneet poikkeustilanteen aikana. Näissä palveluissa 
työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden piirissä olevien asiakkaiden 
osuus on ollut suuri. Työmarkkinatuen kuntaosuuslistan dynamiikasta 
ja ennusteista vuosille 2021 ja 2022 löytyy lisätietoa liitteenä olevasta 
selvityksestä (liite 1).

Poikkeustilanteen vaikutukset näkyivät hyvin nopeasti. Jo huhtikuussa 
työttömien työnhakijoiden määrä Helsingissä oli kaksinkertaistunut 
vuoden takaisesta. Lokakuussa työttömiä työnhakijoita oli yhteensä    
47 760, mikä oli 61 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin 
työttömyysaste oli 13,8 prosenttia, mikä oli viisi prosenttiyksikköä kor-
keampi kuin vuosi sitten.

Lomautukset ja työttömyys ovat kohdistuneet erityisesti matkailu- ja ra-
vitsemisaloihin, luoviin aloihin sekä yksityisiin hyvinvointipalveluihin ja 
erikoiskauppaan. Nuorten osuus näiden alojen työllisistä on korkea. 
Nuorten työttömyys onkin kasvanut suhteellisesti eniten, lokakuussa 
nuoria työttömiä oli noin kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten. Lu-
kumääräisesti eniten on kasvanut 30–49-vuotiaiden työttömien määrä. 
Työttömissä on paljon maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olevia oli 
lokakuussa 13 800, mikä oli 34 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. 
Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut nopeasti, sillä työttömäksi 
joutuneet eivät ole onnistuneet työllistymään avointen työpaikkojen 
määrän romahdettua. Lokakuun lopussa avoimia työpaikkoja oli tarjolla 
31 prosenttia edellisvuotta vähemmän. 

Kaikki alat eivät kuitenkaan ole kärsineet koronaepidemiasta. Palkka-
summa on kasvanut koronakriisin aikana informaation ja viestinnän, 
rahoituksen- ja vakuutustoiminnan sekä ammatillisen, tieteellisen ja 
teknisen toiminnan toimialoilla, jotka ovat Helsingille tärkeitä. Avoimia 
työpaikkoja on ollut tarjolla erityisesti it-alalla ja sosiaali- ja terveystoi-
messa. Työvoimapula saattaa olla it-alalla jopa kasvua rajoittava tekijä.
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Loppuvuoden kehitys riippuu pitkälle siitä, kuinka koronaepidemia saa-
daan hallintaan. Loppuvuosi näyttäisi lokakuun kaltaiselta, mutta huo-
lestuttuvia viitteitä työttömyyden lisääntymiseen on näköpiirissä. Näitä 
ovat uutiset suurten yritysten yt-neuvotteluista, yksinyrittäjien kannatta-
vuusongelmat ja koronaan liittyvät rajoitukset, kuten ravintoloiden au-
kioloaikojen rajaaminen.  Korona-ajasta johtuvat yritysten lopetukset ja 
konkurssit ovat todennäköisesti vasta edessä Helsingissä ja muissa 
suurissa kaupungeissa. 

Lisätietoja Helsingin työmarkkinoiden tilanteesta syksyllä 2020 löytyy 
liitteenä olevasta katsauksesta (liite 2). 

Helsingin työllisyyden kuntakokeilun tavoite, tehtävät ja painopisteet

Hallituksen esityksen mukaisesti Suomessa toteutetaan laajat työllisyy-
den kuntakokeilut, jotka alkaisivat vuoden 2021 alussa ja kestäisivät 
kesäkuuhun 2023 saakka. Koronaviruspandemia on vaikuttanut voi-
makkaasti työmarkkinoihin, joten kokeilujen käynnistäminen on katsottu 
hyvin tärkeäksi työllisyystoimeksi. 

Helsingin kaupunginhallitus päätti 3.2.2020 osallistumisesta työllisyy-
den kuntakokeiluun. Helsinki on yksi kokeilukunnista, joille valtio siirtää 
esitetyn kokeilulain mukaisia tehtäviä. Helsingin vastuulle siirretään val-
tiolta työnvälitys-, tieto- ja neuvonta-, ammatinvalinta-, uraohjaus- sekä 
kotoutumispalveluja. Siirron myötä TE-hallinnosta siirtyy noin 230 hen-
kilötyövuotta kaupungin työnjohdon alaisuuteen. Kokeilussa suurin osa 
työttömistä on siirtymässä kaupungin vastuulle lukuun ottamatta ansio-
sidonnaisen työttömyysturvan saajia. Arvion mukaan kokeiluun siirtyisi 
noin 49 000 asiakasta.

Haastavasta yhteiskunnallisesta tilanteesta huolimatta työllisyyden kun-
takokeilun tavoitteena Helsingissä on työllisyysasteen nostaminen sekä 
osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen työttömien osaamispe-
rustaa ja työkyvyn voimavaroja vahvistamalla. Kuntakokeilu ei yksinään 
ratkaise kasvanutta työttömyyden ongelmaa, vaan rinnalle tarvitaan 
työmarkkinoiden vetoa. Epidemiatilanteen helpottuminen ja palvelualo-
jen elpyminen voivat aikanaan nopeastikin alentaa kaupungin työttö-
myyttä, mutta työllisyyden ripeä palautuminen sekä erityisesti pitkäai-
kaistyöttömyyden vähentäminen edellyttävät tuekseen aktiivisia työ-
voima- ja yrityspalveluita asiakkaiden työttömyysjaksojen aikana.

Työllisyyskokeilulla tuodaan mahdollisimman lähelle asiakasta valtion 
työllisyysmäärärahoilla toteutetut palveluhankinnat, kaupungin omat 
koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut, Kelan ammatillisen kuntou-
tuksen palvelut sekä seudun koulutuksenjärjestäjien, palveluntuottajien 
ja hanketoimijoiden tarjonta.
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Helsingin työllisyyden kuntakokeilun painopisteinä on vaikuttaa erityi-
sesti nuorten alle 30-vuotiaiden, vieraskielisten sekä vaikeassa työ-
markkinatilanteessa olevien pitkäaikaistyöttömien työllisyyteen. Paino-
tuksilla halutaan katkoa työttömyyttä erityisesti niiltä kohderyhmiltä, joi-
den kohdalla työttömyyden pitkittyminen voi aiheuttaa tai on jo aiheut-
tanut pitkäkestoista syrjäytymistä työmarkkinoilta, synnyttää yhteiskun-
nallista osattomuutta sekä kärjistää asuinalueiden välisiä hyvinvointi- ja 
muita eroja. 

Kaupungin toimet työttömyyden vähentämiseksi

Työllisyyden kuntakokeilun välineet työttömyyden alentamiseen ovat 
laaja-alainen palvelutarjonta sekä työttömän asiakkaan vastuutyönteki-
jämalli, jotka yhdessä mahdollistavat nykyisiä TE-palveluita henkilökoh-
taisemman tuen niille asiakkaille, jotka tarvitsevat apua työllistymiseen-
sä, osaamisensa kehittämiseen, uravaihtoehtojensa selkeyttämiseen 
tai työkykyongelmiensa ratkaisuun. Erilaiset työllistymistä edistävät 
palvelut kootaan yhdelle sähköiselle alustalle, jonka avulla asiakkaan 
vastuutyöntekijä voi ohjata asiakkaan osuvasti ja oikea-aikaisesti tä-
män tarvitsemiin työllisyys-, yritys- ja koulutuspalveluihin sekä tarvit-
taessa sosiaali-, terveys ja kuntoutuspalveluihin. Asiakkaan vastuu-
työntekijä kokoaa tämän tueksi hänen työllistymistään edistävän ver-
koston palveluineen sekä johtaa asiakasprosessia aina työnhaun päät-
tymiseen asti. 

Asiakkaiden tarpeisiin sovitettuja palveluita kehitetään ja hankitaan ak-
tiivisesti yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Valtion työl-
lisyysmäärärahoilla tehtäviä palveluhankintoja koskevalla yhteistyöllä 
varmistetaan, että palvelut kohdentuvat työnhakijoiden tarpeisiin ja kyt-
keytyvät kitkattomasti asiakkaan palveluprosessiin työllisyyden kunta-
kokeilussa. Tällä ehkäistään sitä valitettavaa tilannetta, jossa monet 
työllistymistä edistävät palvelut ovat vajaakäytöllä, vaikka työttömyys 
on voimakkaasti lisääntynyt. 

Kokeilussa kaupungin ja muiden koulutuksenjärjestäjien osaamispalve-
lut tuodaan aiempaa tiiviimmin osaksi työttömän asiakkaan palvelutar-
jotinta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tuottaa kokeilun asiakkaille 
opinto-ohjauksen sekä koulutusneuvonnan palveluita sekä erilaisia 
työttömille räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia. Stadin ammattio-
piston yhteydessä toimiva työttömille maahanmuuttajille suunnattu Sta-
din osaamiskeskus organisoidaan tukemaan kotoutuvien maahanmuut-
tajien osaamisen tunnistamista ja palvelutarpeiden tunnistamista jo 
työnhaun alkuvaiheessa. Samanaikaisesti kokeilun kanssa käynnistyy 
myös osaamiskeskustoiminta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. 
Nuorten työpajatoimintaa sekä sen pedagogisia menetelmiä kehitetään 
kuntakokeilussa aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä työllisyyspalvelui-
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den kanssa, jolloin toimintaa voidaan tarjota aiempaa laajemmin ja ma-
talammalla kynnyksellä myös niille nuorille, joiden työ- ja toimintakyky 
on selkeästi alentunut. Pääkaupunkiseudun oppilaitosverkosto osallis-
tuu koulutusneuvonnan tarjoamiseen Helsingin työllisyyden kuntakokei-
lun asiakkaille sekä käynnistää erillisellä valtionavustusrahoituksella 
joukon työttömille työnhakijoille suunnattuja koulutushankkeita. 

Osatyökykyisyyden haasteeseen vastataan Helsingissä kehittämällä 
työllisyyspalveluiden, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kansaneläke-
laitoksen välistä yhteistyötä, panostamalla asiakkaan työkyvyn tuen 
tarpeiden varhaiseen tunnistamiseen sekä rakentamalla eheät palvelu-
ketjut työhön kuntouttavien palveluiden tai suunnitelmallisen sosiaali-
työn tarpeessa oleville työttömille. Kokeilun aikana kaupunki muun 
muassa rakentaa terveys- ja hyvinvointikeskuksiensa sisälle työkyvyn 
tuen monilaisen palvelumallin, varmistaa työttömien terveystarkastus-
ten saatavuuden koronapandemian vaikutukset huomioiden sekä laa-
jentaa laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen saatavuutta 
vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille. 

Vaikka Uudenmaan TE-toimisto tarjoaa yritys- ja rekrytointipalvelut 
myös Helsingin kuntakokeilun asiakkaille, kaupunki panostaa jatkossa-
kin kohdennettuun yritysyhteistyöhön, jossa yhdistyvät yrityksen työ-
voimatarve, eri työnhakijaryhmien tarpeet tuetuille ja räätälöidyille työn-
tekomahdollisuuksille sekä kaupungin ja valtion yrityksille tarjoamat 
rekrytoinnin tukimuodot. Samalla kaupungin tekemien julkisten hankin-
tojen suurta volyymiä hyödynnetään jatkamalla ja laajentamalla niihin 
sisällytettävien työllistämisehtojen käyttöä kulloisenkin hankinnan luon-
teen sen mahdollistaessa. Kaupunki panostaa kuntakokeilun kohde-
ryhmän monikieliseen yritysneuvontaan sekä starttirahan myöntämi-
seen suhteessa voimakkaammin kuin Uudenmaan TE-toimisto tukeak-
seen näin työmarkkinatukea saavien yrittäjien paluuta yritystoimintaan 
sekä vahvistaakseen yrittäjyyden asemaa kuntakokeilun muiden asiak-
kaiden työllistymisvaihtoehtona.

Kokeilun toiminnalliset ja asiakaskohderyhmien painotukset ja kärjet 
ohjaavat kokeilua tavoittelemaan vaikuttavuutta strategisesti tärkeissä 
työllisyydenhoidon kysymyksissä. Keskeinen keino hakea vaikuttavuut-
ta on vastuutyöntekijämalli, joka korostuu priorisoitujen asiakaskohde-
ryhmien palvelussa: nuoria, maahanmuuttajia tai vaikeasti työllistyviä 
työttömiä palvelevat erikoistuneet tiimit, joiden asiantuntijoilla on asiak-
kaita keskimäärin vähemmän ja siten enemmän aikaan yksilölliseen 
palveluun. Toiminnallisten painopistevalintojen toteutumista seurataan 
omalla palveluun ohjausta ja asiakkaiden palveluun osallistumista tilas-
toivalla mittarilla. Aloitettujen koulutuksien, valmennuksien, työkokeilu-
jen ja esim. yrityksessä aloitettujen palkkatukityöjaksojen volyymille on 
mittarilla asetettu kokeilua sitova tavoitetaso. Voidaan arvioida, että ko-
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keilussa priorisoitujen kohderyhmien osallistumista työllistymistä edis-
täviin palveluihin pystytään merkittävästi lisäämään erityisesti alun 
käynnistymisvaiheen jälkeen.

Kaupunki panostaa voimakkaasti tiedolla johtamisen kehittämiseen. 
Kuntakokeilussa tietoa hyödynnetään laajasti toiminnan tulosohjauk-
sessa, operatiivisessa johtamisessa, työmarkkinoiden tilannekuvan yl-
läpitämisessä sekä palveluiden kehittämisessä ja vaikuttavuuden ar-
vioinnissa asiakkaiden tietosuojan korkea taso turvaten. Tiedolla joh-
tamisen tavoitteena on, että asiakkaiden palvelulupaus toteutuu, toi-
minnan resurssit kohdentuvat oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
ja että kaupungin sekä valtion työllisyysmäärärahoilla hankittavat osto-
palvelut vastaavat osuvasti asiakkaiden ja työmarkkinoiden tarpeita si-
ten, että niiden keskinäistä tuloksellisuutta voidaan seurata ja vertailla. 

Helsingin tavoitteena on työllisyydenhoidon järjestämisvastuun pysyvä 
siirto kaupungille, sillä työllisyyttä edistäviä palveluita ja niiden kytkey-
tymistä muihin kuntapohjaisiin palveluihin on vahvistettava pitkäjäntei-
sesti ja suhdanteet ylittävästi. Palvelujärjestelmän eri osien onnistunut 
yhteensovittaminen on tärkeä työkalu kasvavan kaupungin haasteiden 
ratkaisemisessa kuten osaavan työvoiman saatavuuden turvaamises-
sa, syrjäytymisen ja osattomuuden ehkäisemisessä sekä asuinalueiden 
välisten tulo- ja hyvinvointierojen vähentämisessä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeino-
jaosto päättää elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä koskevista periaat-
teista sekä seuraa niiden toteutumista. Lisäksi elinkeinojaosto päättää 
työllisyydenhoidon periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista ja 
maahanmuuttoa koskevista periaatteista sekä seuraa niiden toteutu-
mista.

Kokouksessa asiaa alustaa työvoima ja maahanmuutto -yksikön pääl-
likkö Ilkka Haahtela sekä kaupunkitutkimus -ja tilastot yksikön päällikkö 
Timo Cantell.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Hannu Hyytinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 040 615 2993

hannu.hyytinen(at)hel.fi
Minna Salorinne, yliaktuaari, puhelin: 040 334 4805

minna.salorinne(at)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus
2 Ajankohtaiskatsaus Helsingin työmarkkinoihin syksyllä 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 45
Helsingin tavoitteet Eurocities-verkoston Economic Development -
foorumin puheenjohtajuuskaudelle 2020-2022

HEL 2020-012935 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi Helsingin tavoit-
teet Eurocities-verkoston Economic Development -foorumin puheenjoh-
tajuuskaudelle 2020-2022.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat apulaispormestari Pia Pakari-
nen ja kansainvälisten asioiden päällikkö Jani Moliis. Asiantuntijat pois-
tuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Heidi Humala, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36499

heidi.humala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Eurocities on vuonna 1986 perustettu eurooppalainen kaupunkiverkos-
to, jonka tavoite on parantaa jäsenkaupungeissaan asuvien ihmisten 
elämänlaatua kaupunkien välisellä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella, 
sekä vaikuttamalla yhdessä kaupunkipolitiikkaan Euroopan unionin ta-
solla. Verkostossa on yli 140 kaupunkijäsentä 39 maasta, joissa asuu 
yhteensä yli 130 miljoonaa asukasta. Eurocities on merkittävin kanava, 
jonka kautta kaupunkien ääntä kuullaan EU-instituutioiden päätöksen-
teossa ja -valmistelussa.

Helsinki on ollut Eurocitiesin jäsen vuodesta 1994. Kaupunginjohtaja 
Eva-Riitta Siitonen toimi järjestön puheenjohtajana vuosina 2000-2002.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2020 10 (40)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/3
07.12.2020

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 +358 9 655 783 FI02012566

Tavoitteet ja niiden toteuttaminen

Kaupungin toimimiselle verkostossa asetettiin vuonna 2019 seuraavat 
tavoitteet:

• Tiedon jakaminen ja kaupungin henkilöstön osaamisen kehittäminen 

• Helsingin näkyvyyden kasvattaminen eurooppalaisten kaupunkien 
keskuudessa ja EU-instituutioissa 

• Verkostoituminen ja kumppanoituminen strategisten hankkeiden edis-
tämiseksi potentiaalisten kaupunkikumppanien ja niiden avainasiantun-
tijoiden kanssa 

• EU-päätöksentekoon vaikuttaminen 

Eurocitiesin käytännön työ tapahtuu foorumeissa, työryhmissä ja pro-
jekteissa. Foorumeissa kaupungit jakavat tietoa ja vaihtavat kokemuk-
sia. Foorumit käsittelevät seuraavia aihealueita: ympäristö, kulttuuri, 
liikkuminen, tietoyhteiskunta, sosiaaliset asiat (”Social Affairs”) ja talou-
dellinen kehitys (”Economic Development”).

Helsinki valittiin Economic Development Forumin (EDF) puheenjohta-
jaksi kahdeksi vuodeksi marraskuussa 2020. Helsingin edustajana toi-
mii apulaispormestari Pia Pakarinen. Puheenjohtajuuden ajankohta on 
otollinen, sillä EU:ssa valmistellaan parhaillaan monivuotista rahoitus-
kehystä vuosille 2021-2027 ja sen keskeisenä osana koronapalautumi-
sen tukimekanismeja. EDF:n puheenjohtajana Helsingillä on erinomai-
nen paikka edustaa eurooppalaisten kaupunkien näkemyksiä siitä, mi-
ten EU:n rahoitusinstrumentit parhaalla mahdollisella tavalla tukevat 
urbaanien talouksien palautumista koronasta ja kehittymistä pitkällä ai-
kavälillä.  

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa Saksa pääsi loka-
kuussa poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin neuvot-
telijoiden kanssa neuvotteluissa, joilla pyrittiin varmistamaan parlamen-
tin hyväksyntä seuraavalle monivuotiselle rahoituskehykselle eli EU:n 
pitkän aikavälin budjetille. Yhteisymmärrys täydentää EU-johtajien hei-
näkuussa neuvottelemaa 1 824,3 mrd. €:n kattavaa rahoituspakettia, 
jossa yhdistyvät seuraava monivuotinen rahoituskehys (1 074,3 mrd. €) 
ja 750 mrd. €:n väliaikainen Next Generation EU -elpymisväline (vuo-
den 2018 hintoina). Tavoitteena on, että rahoitusohjelmat käynnistyvät 
vuoden 2021 alussa. 

Euroopan komission painopisteet vuosille 2019-2024 pandemiasta el-
pymisen lisäksi ovat Euroopan vihreän kehityksen kasvun ohjelma 
(Green Deal); Euroopan digitaalinen valmius; ihmisten hyväksi toimiva 
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talous; vahvempi EU maailmannäyttämöllä; eurooppalaisen elämänta-
van edistäminen sekä eurooppalaisen demokratia. Komissio pyrkii te-
kemään Euroopasta hiilineutraalin maanosan vuoteen 2050 mennessä 
ja esitykseen uudeksi ilmastolaiksi kirjataan vuoden 2050 hiilineutraa-
liustavoite osaksi lainsäädäntöä. 

EDF:n keskeiset yleiset edunvalvonnalliset tavoitteet liittyvät mm. Eu-
roopan kaupunkialueiden taloudelliseen elpymiseen, Euroopan Green 
Dealiin, digitalisuuteen sekä alueellisten innovaatioekosysteemien tu-
kemiseen. EDF tukee Euroopan uutta viisivuotista ”taidot” -agendaa 
(European Skills Agenda). Agendan tavoitteena on auttaa henkilöitä ja 
yrityksiä kehittämään parempia taitoja ja panemaan ne käytäntöön 
vahvistamalla kestävää kilpailukykyä, kuten mainittu Euroopan Green 
Deal:issa, varmistamalla oikeudenmukaisuuden pyrkimyksen sekä 
kasvattamalla resilienssiä, jolla reagoidaan paremmin kriiseihin. Uusi 
Skills Agenda perustuu komission 2016 lanseeraamaan agendaan, ja 
se ottaa huomioon mm. Euroopan digitaalisuusstrategian, Euroopan 
teollisuus- ja SME -strategian, Euroopan elpymissuunnitelman sekä 
kasvavan tuen eurooppalaiseen nuorisotyöttömyyteen. 

Helsinki pyrkii EDF-puheenjohtajuuskaudellaan vahvistamaan kaupun-
gin edunvalvonnallista roolia edistämällä yleisesti kaupunkien roolia 
EU-ohjelmissa (eurooppalainen demokratia, ilmaston muutokseen ja 
energiaan liittyvät ratkaisut, digitalisaatio ja smart city); vaikuttamalla 
EU - lainsäädäntöön, vaikuttamalla EU-rahoitusohjelmien sisältöihin 
(digi, ilmasto, energia, smart city, sosiaalinen, taloudellinen ja tervey-
dellinen kestävyys, innovaatiot ja yritystoiminta); ennakoimalla ja mah-
dollisuuksia tunnistamalla  sekä kasvattamalla kaupungin tunnettuutta 
ja vaikuttavuutta.

EDF puheenjohtajana Helsinki käy keskustelua EU-instituutioiden 
kanssa kaupunkipoliittista asioista ennakoivasti ja konkreettisten ehdo-
tusten avulla. Leipzig Charter 2.0 ja sen toimeenpano-ohjelma, jotka 
hyväksytään Saksan puheenjohtajuuskaudella marras-joulukuun vaih-
teessa 2020, antavat kaupunkipoliittiselle keskustelulle uuden viiteke-
hyksen. Elpyminen ja resilienssi ovat Eurocities järjestön eri foorumei-
den läpileikkaava teema. Elpymispakettia tarvitaan koko Euroopan ta-
solla kiireellisesti toimintaan, jolla voidaan pehmentää pandemian va-
kavia taloudellisia seurauksia. EDF:n puheenjohtajana Helsinki edistää 
EU:n elpymisrahojen kohdistamista kaupungeille niin, että ne nopeutta-
vat talouden vihreää rakennemuutosta ja digitaalista siirtymää ja tuke-
vat innovatiivisten ja tehokkaampien julkisten palvelujen kehittämistä. 
Helsinki haluaa myös edistää EU-varojen vastuullista käyttöä.

Toimivalta
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Hallintosäännön 8 luvun 2§:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeino-
jaosto päättää elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä koskevista periaat-
teista sekä seuraa niiden toimintaa. 
Kokouksessa EDF-puheenjohtajuuden tavoitteita esittelee apulaispor-
mestari Pia Pakarinen ja Helsingin tavoitteita Eurocities-verkostossa 
esittelee kansainvälisten asioiden päällikkö Jani Moliis. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Heidi Humala, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36499

heidi.humala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 46
Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

HEL 2020-010749 T 02 05 01 05

HEL 2019-006179, HEL 2019-009964

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta ra-
hoitusta yhteensä enintään 704 960 euroa käytettäväksi vuonna 2021 
ja sitoo yhteensä 645 680 euroa käytettäväksi vuosina 2022–2023 seu-
raavasti:

Hanke Toteuttaja Myön-
netään 
vuodel-
le 2021

Sido-
taan 
vuodel-
le 2022

Sido-
taan 
vuodel-
le 2023

Yht.

Viikki Innovation 
Platform & Food 
Lab - biokampuk-
sen innovaatiokes-
kittymän kehittä-
minen

Helsingin 
yliopisto

319 840 328 840 316 840 965 520

Helsinki Games 
Ecosystem and 
Cross Industry In-
novations

Helsinki Ga-
mes Capital 
ry

149 300 0 0 149 300

Vesiliikenteen 
MaaS

Forum Virium 
Helsinki Oy

135 820 - - 135 820

 Helsingin 
kaupunki, 
kulttuurin ja 
vapaa-ajan 
toimiala

100 000 - - 100 000

Yhteensä  704 960 328 840 316 8401 350 640

  

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta Mobedig 
Oy:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy:n hankkeelle ”HAPPY-
MOOR HELSINKI” ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan 
hankkeelle ”Stoppi Spaddulle”.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2020 14 (40)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/4
07.12.2020

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 +358 9 655 783 FI02012566

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa erityissuunnittelija Ida 
Björkbacka. Asiantuntija poistui tämän jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio uusien hankkeiden rahoittamisesta 2021
2 HAPPYMOOR HELSINKI rahoitushakemus
3 Viikki Innovation Platform & Food Lab rahoitushakemus
4 Stoppi spaddulle rahoitushakemus
5 Helsinki Games Ecosystem rahoitushakemus
6 Vesiliikenteen MaaS rahoitushakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ulkoiset hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Käsittelyssä olevasta viidestä innovaatiorahastolle osoitetusta rahoi-
tushakemuksesta kolmelle esitetään rahoitusta, koska ne täyttävät in-
novaatiorahaston 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
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Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee innovaatiorahaston 
hankehakemuksia lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Joulukuun 
päätöskokouksen käsittelyyn innovaatiorahastolle saapui seitsemän 
uutta hankehakemusta, joista kaksi vedettiin myöhemmin pois käsitte-
lystä hakijan toimesta.

Hankkeille haettiin rahoitusta vuosille 2021–2023. Vuodelle 2021 esite-
tään tällä päätöksellä rahoitusta kolmelle hankkeelle. Näistä yhdelle 
hankkeelle esitetään myös sidottavan rahoitusta vuosille 2022 ja 2023, 
jotta hankkeen tavoitteet ja pitkäjänteinen kehittäminen toteutuisivat. 
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto tekee sidotun rahoituksen käytös-
tä päätöksen hankkeen väliraporttien perusteella.

Rahoitettavaksi esitettävät hankkeet

Helsingin yliopiston hanke "Viikki Innovation Platform & Food Lab - biokampuksen 
innovaatiokeskittymän kehittäminen"

Hankkeen tavoitteena on täysimääräisesti hyödyntää Viikissä tunnistet-
tu innovaatiopotentiaali. Hankkeessa lähdetään systemaattisesti kehit-
tämään, koordinoimaan ja käynnistämään Viikin kampuksen innovaa-
tiotoimintaa, sekä siihen liittyvien toimijoiden yhteistyötä ja palveluiden 
kehittämistä. Hankekokonaisuudessa on kaksi osiota, joita kehitetään 
samanaikaisesti ja jotka täydentävät toisiaan. Ensimmäinen osio on 
koko Viikin innovaatiotoiminnan, -palvelujen sekä yrittäjyyspalvelujen ja 
yritysyhteistyön kehittämisestä vastaava Viikki Innovation Platform. 
Toinen osio on Viikki Food Innovation Lab, jossa konkreettisesti pilotoi-
daan ruoka-alan innovaatiotoimintaa, kytketään ruoka-alan yrityksiä ja 
startupeja yhteen ja luodaan opiskelijoille ja tutkijoille mahdollisuuksia 
oppimiseen, ideointiin ja testaamisen sekä autetaan startupien perus-
tamisessa.

Hanke on linjassa kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 24.6.2019 § 
32 päätöksen kanssa, jonka mukaan elinkeinojaosto suosittaa kam-
puksen kehittämistä kestävän biotalouden osaamis- ja innovaatiokes-
kittymänä. Viikin innovaatiopotentiaalista vuonna 2019 tehdyn Resolute 
HQ:n selvityksen mukaan Viikissä on merkittävä innovaatiopotentiaali 
siihen nähden, miten sitä on aiemmin pystytty hyödyntämään Helsingin 
elinkeino- ja osaamisperustan vahvistamisessa. Hankkeen myötä Vii-
kistä voi syntyä nykyistä enemmän tutkimus- ja opiskelijalähtöistä yrit-
täjyyttä ja yritysyhteistyötä ja Viikin toimijoiden välistä yhteistyötä ruve-
taan kehittämään systemaattisesti. Raide-Jokerin rakentamisen myötä 
Viikin saavutettavuus ja kiinnostavuus yritysinvestoinneille paranevat 
sillä seurauksella, että pystytään entistä paremmin edistämään alueelle 
kohdistuvia investointeja ja innovaatiotoimintaa.
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Hanke täyttää innovaatiorahaston kriteerit ja sen rahoittaminen vuonna 
2021 on perusteltua. Rahoituksen sitominen vuosille 2022 ja 2023 ar-
vioidaan myös olevan perusteltua, koska kehittämistä on syytä tehdä 
pitkäjänteisesti. On tärkeää, että Helsinki on osaltaan käynnistämässä 
ja tukemassa toimintaa tulevaisuuden kasvualoilla sekä aloilla, joilla on 
merkittävä vaikutus kaupungin ja kaupunkilaisten toimintaan. Hankkeen 
onnistumisen todennäköisyyttä lisää se, että puolet hankkeen resurs-
seista, eli 1 037 580 euroa, tulee Helsingin yliopistolta. Hankesuunni-
telma ja budjetti arvioidaan olevan realistisia.

Innovaatiorahasto kehottaa Helsingin yliopiston kaikkia Viikin tiedekun-
tia kartoittamaan temaattisten innovaatioekosysteemien aihioiden po-
tentiaalia ja hakemaan eri innovaatioekosysteemeille aktiivisesti rahoi-
tusta eri lähteistä.

On aiheellista varmistaa, että Platformin viestintä ja markkinointitoi-
menpiteet linkittyvän myös kaupungin kokeilualustakokonaisuuden ja 
Urban Tech Helsinki hautomon vastaaviin toimenpiteisiin. Innovaatio-
rahasto kehottaa hakijaa myös käynnistämään yhteistyön Aalto-
yliopiston tulevan Bioinnovaatiokeskuksen kanssa.

Helsingin yliopiston saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja yliopiston tutkimus- ja 
kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsinki Games Capital ry:n hanke ”Helsinki Games Ecosystem and Cross Industry 
Innovations”

Hankkeen tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun peliteollisuuden 
ja sen ympäröivien alojen (erityisesti terveysteknologia ja koulutus) yh-
teistä ekosysteemiä, sekä pilotoida uudenlaisia tapahtumia, yhteistyöp-
rojekteja ja muita uusia tapoja tuoda alan toimijoita tehokkaasti yhteen. 
Törmäyttämisen ja rajapintojen näkyväksi tekemisen kautta etsitään 
keinoja uusien innovaatioiden mahdollistamiseksi, sekä vahvistetaan 
Helsingin kansainvälistä mainetta ja houkuttelevuutta pelialan jo vah-
vaksi syntyneen yhteisön ja maineen avittamana. Yksi ekosysteemin 
kehittämisen pääkeinoista on pelialalle kehittyneiden innovatiivisten 
käytänteiden, osaamisen ja bisnesmallien levittäminen ympäröiville 
aloille, sekä muiden alojen oppien tuominen takaisin pelialalle.

Aiemmat tulokset vuosilta 2019-2020 indikoivat, että Helsinki Games 
Capital ry voi toimia paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisen yhteis-
työn suuntaan pelialan kontaktipisteenä. Tämä edellyttää kuitenkin toi-
minnan vakiinnuttamista ja kasvattamista pääkaupunkiseudun pelieko-
systeemissä, jossa suurin osa Suomen pelialan yrityksistä sijaitsee. 
Hankkeen ohjausryhmään on tarpeen saada rinnakkaisista ekosystee-
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meistä edustajat, jotka pystyvät edistämään verkostoitumista, yhteisiä 
toimenpiteitä ja yritystulosten saavuttamista.

Hankkeen kustannukset ovat toiminnan laajuuteen nähden kohtuulliset. 
Hankkeen riskinä on innovaatiorahaston hankerahoituksen jälkeinen 
onnistuminen ja suunnitellun sponsorirahan ja muun tulovirran saami-
nen. Haettu rahoitus ensimmäiseksi vuodeksi arvioidaan kuitenkin ole-
van perusteltua suhteessa hankkeen tuomiin potentiaalisesti suuriinkin 
ja kaupungille strategisesti tärkeisiin hyötyihin.

Hanketta kehotetaan vähittäin lisäämään muuta rahoitusta innovaatio-
rahaston rahoituksen lisäksi. Hankehakemuksessa ennakoidut tulot 
kolmelle vuodelle on yhteensä 225 000 euroa. Hankkeen aikana yhdis-
tyksen tulee säännöllisesti raportoida taloustilanteestaan hankkeen oh-
jausryhmälle ja pyydettäessä myös innovaatiorahastolle. Yhdistyksen 
toiminnan rakentamisessa tulee seurata syntyviä uusia tiimejä ja yrityk-
siä, saatuja rahoituksia ja muita kriittisiä ekosysteemivaikutuksia. Seu-
rantamekanismeja tulee suunnitella hankkeen alussa.

Hankkeelle myönnettävä rahoitus maksetaan erissä vuoden 2021 aika-
na niin, että hankkeen alussa maksetaan puolet myönnetystä rahoituk-
sesta. Toinen erä maksetaan aikaisintaan kesäkuussa hankkeen oh-
jausryhmän hyväksymän edistymis- ja talousraportin perusteella edel-
lyttäen, että hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja han-
kehakemuksen mukaisen ulkoisen rahoituksen keräämisen tavoitteiden 
mukaisesti. Väliraportoinnin yhteydessä tulee tarkentaa suunnitelmia 
konkreettisista keinoista pelialan ristiinpölyttämiseksi muiden elinkeino- 
ja palvelualojen kanssa yleisten tilaisuuksien ja tapahtumien ohella.  
Edistymisraportin yhteydessä hankkeen tulee myös esittää tarkennetut 
loppuvuoden toteutussuunnitelmat. Hakija voi halutessaan hakea lisä-
rahoitusta innovaatiorahastosta rahoituskauden lopussa.

Hanketta kehotetaan varmistamaan, että toiminta kytkeytyy Helsingin 
kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston suunnittelemaan digi-
taalisten luovien alojen kehittämisen kokonaisuuteen ja muihin hank-
keen kanssa saman tyyppisiä tavoitteita sisältäviin toimenpiteisiin. 
Hankkeen tulee varautua osallistumaan erikseen sovittaviin verkostoi-
hin ja työryhmiin yhdessä Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elin-
keino-osaston kanssa.

Helsinki Games Capital ry:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska tuen 
saaja ei ilmoituksensa mukaan harjoita taloudellista toimintaa kilpailluil-
la markkinoilla. Yhdistyksen on tarkoitus synnyttää liiketoimintaa muille 
kuin itselleen. Yhdistys ei pyri toimimaan siellä, jossa on palvelutarjonta 
jo kaupallisesti hoidettu.
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Forum Virium Helsinki Oy:n ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan hanke ”Vesiliikenteen MaaS”

Vesiliikenteen MaaS -hankkeen tavoitteena on nostaa kaupungin ja 
sen merellisten toimijoiden valmiutta palvella kansalaisia ja matkailijoita 
paremmin ja tehokkaammin digitaalisten palveluiden, kuten liikenteen 
kanavariippumattoman lipunmyynnin avulla. Tavoitteena on samalla 
mahdollistaa merellisille toimijoille uudenlaisen liiketoiminnan innovointi 
jaetun datan pohjalta. MaaS tulee sanoista Mobility As a Service, eli 
liikkuminen palveluna, ja tarkoittaa kokonaisuutta, jossa liikkumistar-
peet on paketoitu kokonaisuuksiksi ja käyttäjä voi päättää millaisia osia 
hän haluaa ostaa, esimerkiksi joukkoliikennettä, auton vuokrausta tai 
kuljetuspalvelua.

Hankkeen toiminta koostuu kolmesta, osittain limittäin toteutettavasta 
kokonaisuudesta. Ensimmäiseksi hankkeessa syntyvän ekosysteemin 
pohjalta työstetään liiketoimintamalli elinkelpoiseksi yhdessä toimijoi-
den kanssa ja samalla määritellään toimijoiden roolit. Toiseksi kehite-
tään ja käynnistetään MaaS-rajapintaratkaisu. Rajapinnassa saatavilla 
olevia lipputuotteita kartutetaan ja rajapintaa liiketoiminnassaan hyö-
dyntävien tahojen määrää lisätään. Kolmanneksi määritetään MaaS-
rajapintaratkaisun hallintamalli, mikä pohjustaa avointen rajapintojen 
hyödyntämisen ympärille muodostuvan liiketoiminnallisen verkoston 
pitkäkestoista työskentelyä.

Hanke tukee merellistä elinkeinoa ja voi onnistuessaan edesauttaa 
toimivan ekosysteemin muodostumista niin liikkumisen kuin muunkin 
palvelutuotannon ympärille. Hanke tukee yritysten saavutettavuutta, 
löydettävyyttä ja myyntikanavia. Vesiliikenteen ekosysteemi on luon-
teeltaan melko hajanainen ja heterogeeninen ja sen vuoksi on perustel-
tua, että julkinen taho antaa alkusysäyksen ekosysteemin kehitykselle. 
Hankkeen alustavat kumppanit ovat uskottavia ja hakijalla on jo näyttöä 
Vesiliikenteen MaaS-hanketta vastaavasta toiminnasta ja on siitä syys-
tä uskottava toimija hankeen toteuttamiseksi. Helsingin kaupungin kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan hanke-osiossa on 10 000 euron omara-
hoitusosuus.

Hanke täyttää innovaatiorahaston kriteerit ja sen rahoittaminen vuonna 
2021 on perusteltua. Hanke on innovatiivinen, kaupungin strategisten 
tavoitteiden mukainen ja tukee myös matkailu- ja muuta elinkeinoa. 
MaaS on tulevaisuuden toimintamalli ja hanke tukee sen kehitystä.

Hankkeen jatko innovaatiorahaston rahoitusajan päättymisen jälkeen 
on kuitenkin iso kysymysmerkki, minkä ratkaiseminen edellyttää tuotos-
ten siirtämistä joko kaupungin digitaaliseen palvelukokonaisuuteen tai 
vastaavasti kolmannelle osapuolelle. Hankkeen toimenpiteissä tulee 
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painottaa toiminnan jatkon varmistamista. Rajapinnan ylläpitäjän löy-
täminen on ensiarvoisen tärkeää ja hankkeen toteuttajan tulee osoittaa 
selkeästi mitä toimenpiteitä on tehty tämän asian saavuttamiseksi.

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

Hankkeet, joille ei esitetä rahoitusta

Mobedig Oy:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy:n hanke ”HAPPYMOOR 
HELSINKI”

Hankkeessa pilotoidaan Helsingissä jakamiseen perustuvaa toiminta-
mallia, HAPPYMOOR HARBOUR, yhteisesti tehdä onnellisempaa kau-
punkia. Alusta kokoaa yritykset, yhteisöt, asukkaat ja kaupunkiorgani-
saation rakentamaan yhdessä veto- ja pitovoimaista kaupunkia sekä 
kestävämpää ja uutta liiketoimintaa ekosysteemin yrityksille ja yhteisöil-
le. Yhteisen tekemisen tuotoksena syntyy kokemusformaatteja, jotka 
houkuttelevat ihmisiä kuluttamaan Helsinkiä perheenä, pariskuntana, 
yksin tai ryhmässä enemmän, uudestaan ja useammin.

Hankkeen tavoitteet ovat kaupungille, sen asukkaille ja yrityksille hyviä 
ja kannatettavia asioita. Itse hakemus luo kuitenkin kuvaa, joka antaa 
ymmärtää, että hanketoiminnassa painottuvat enemmänkin yrityksen 
tavoitteet ja sen oma tuotekehitys kuin kuvatut yhteisöllisten hanketa-
voitteiden edistäminen laajemmin. Innovaatiorahastosta ei rahoiteta 
hankkeita, joiden pääfokus on yksittäisen yrityksen tuotekehityksessä. 
Hakemuksen antama kuva toiminnasta ja toimijasta ei luo riittävän us-
kottavaa kuvaa toiminnan onnistumisen edellytyksistä. Hankkeen ra-
hoittaminen innovaatiorahastosta ei arvioida olevan perusteltua.

Vastaavalle hankkeelle haettiin rahoitusta innovaatiorahastosta kesä-
kuun 2020 käsittelyssä. Hankkeelle ei siinä yhteydessä myönnetty ra-
hoitusta. Silloin päätöksen perusteluissa korostettiin, että hankkeen 
konkreettisesta sisällöstä on hakemuksen perusteella vaikea saada 
selkeätä kuvaa. Merkittävän rahoituksen myöntämiseen pienelle ja 
nuorelle toimijalle arvioidaan sisältyvän riskejä. Hankkeeseen ei vielä 
hakuvaiheessa ollut kovin laajasti sitoutunutta yritysjoukkoa. Hankkeen 
jälkeen arvioitiin toiminnalle tarvittavan vielä rahoitusta kaupungilta. 
Käsillä oleva hakemus ei ole sisällöltään merkittävästi muuttunut edelli-
seltä hakukierrokselta.

Hakija toteaa, että sitoutuneiden yritysten määrää on saatu kasvatettua 
ja yritykset ovat toiminnasta kiinnostuneita, mutta tässä taloudellisessa 
tilanteessa ja toiminnan tässä vaiheessa ne eivät pysty taloudellisiin 
panostuksiin. Hankkeen esittämä kokonaisbudjetti ei ole uskottava. 
Hakemuksessa ei ole indikoitu, miten ja millä todennäköisyydellä kus-
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tannuksia ajatellaan katettavan toiminnan kassavirralla ja yhteisöstä 
saatavilla tuloilla. Siten jää vielä epäselväksi, miten toimijat ovat sitou-
tuneita pelisääntöihin kustannusten tai tuottojen osalta tai mitä toimijat 
ovat valmiita tuomaan yhteistyöhön ja mitä he odottavat yhteistyöltä.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hanke ”Stoppi Spaddulle”

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kotiin vietävien palvelujen henkilöstön ja erilaisia innovatiivisia ratkaisu-
ja tarjoavien yritysten kanssa uusia keinoja tupakoinnin vähentämiseksi 
tai kokonaan lopettamiseksi. Hankkeessa toteutetaan innovaatiohaas-
te, josta valitaan 3-5 potentiaalista ratkaisua tai ratkaisukokonaisuutta 
sekä toteutetaan noin 3-6 kuukauden pituiset kokeilujaksot. Osana ko-
keiluja ja tarvittaessa kokeilujen päätyttyä, ratkaisuja kehitetään eteen-
päin yritysten ja kaupungin henkilöstön yhteistyönä.

Hankkeessa pyritään luomaan elinkeinoperustaa yritysyhteistyön kaut-
ta ongelmaan, johon tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Tällaista lähesty-
mistä toivotaan lisää kaupungin toimialoilla vastaamaan monimutkaisiin 
haasteisiin. Kuitenkin varsinaisesta yritysyhteistyöstä ja elinkeinoperus-
tan vahvistamisesta innovaatiohaasteen lisäksi on hakemuksessa mai-
nittu varsin vähän. Koska kattavaa selvitystä mahdollisista yhteistyö-
kumppaneista ei ole vielä tehty, on vaikeaa arvioida missä määrin yri-
tykset lähtevät hankkeeseen mukaan. Hankkeen osaaminen innovaa-
tiokilpailun toteuttamisessa ja tuotekehityksen sparraamisessa ei ole 
hakemuksen perusteella uskottava, vaan hakemuksessa painottuu ha-
kijoiden tupakoinnin lopettamiseen keskittynyt kompetenssi.

Hankkeen aihe on tärkeä, mutta tässä muodossa ja laajuudessa sen ei 
arvioida soveltuvan innovaatiorahaston rahoitettavaksi.

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.
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Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 
25.9.2017, § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan ra-
hoitushaun avaamisesta.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan 
myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen ra-
hoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksenmukaisiin projekteihin ja 
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. Hankkeilla tulee olla oma erillinen kirjanpito.
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Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoitus-
päätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta mak-
setut rahat on palautettava. Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan 
tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukais-
ta hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja tai in-
novaatiorahaston ohjeita.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
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§ 47
Käynnissä olevien innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden 
jatkuminen

HEL 2019-009964 T 02 05 01 05

HEL 2017-004852, HEL 2017-012988, HEL 2018-012111

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi käynnissä oleville hank-
keille innovaatiorahastosta aikaisemmin sidottua rahoitusta yhteensä 
enintään 3 174 115 euroa käytettäväksi vuonna 2021 seuraavasti:

Hanke Toteuttaja Myönnettä-
vä rahoitus 
vuodelle 
2021

Helsingin älykäs tietomalli      
(PRR 3599767)

Aalto-yliopisto, Insinööritie-
teiden korkeakoulu, Rakenne-
tun ympäristön laitos

61 540

Fiksu Kaupunki - Helsinki Inno-
vation Districts                        
 (PRR 3599776)

Forum Virium Helsinki Oy 421 956

 Helsingin kaupunki, kaupun-
ginkanslia

70 000

3AMK Entrepreneurship Society 
Alliance (PRR 3599780)

Haaga-Helia ammattikorkea-
koulu Oy

90 000

Helsinki yritysten kehitys- ja 
kokeilualustana                         
 (PRR 3599771)

Helsingin kaupunki, kaupun-
ginkanslia

545 000

Innovatiivisten hankintojen 
edistäminen kaupungin toimia-
loilla  (PRR 3599770)

Helsingin kaupunki, kaupun-
ginkanslia

65 000

NewCo Accelerator 2.0 hauto-
mo- ja kiihdytyspalvelut        
(PRR 3599724)

Helsingin kaupunki, kaupun-
ginkanslia, elinkeino-osasto, 
uudet yritykset-yksikkö

426 500

Jätkäsaari Mobility Lab 
(3599763, 3599764 ja 3599765)

Helsingin kaupunki, kaupun-
kiympäristön toimiala, liiken-
ne- ja katusuunnittelu

170 237

 Helsingin kaupunki, kaupun-
ginkanslia

146 908
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 Forum Virium Helsinki Oy 191 450
Heka Kalasatama Kaljaasi For-
tunakatu energiapilotti            
(PRR 3599773)

Helsingin kaupunki, kaupun-
kiympäristön toimiala, RYA, 
asuntotuotanto

573 000

Health Capital Helsinki 2.0        
(PRR 3599724)

Helsinki Business Hub Ltd Oy 240 000

Helsinki monimuotoisuuden ja 
inklusiivisuuden globaalina 
edelläkävijänä (PRR 3599777)

Inklusiiv ry 30 000

Helsinki XR Center                  
(PRR 3599766)

Metropolia Ammattikorkea-
koulu Oy

142 524

Yhteensä  3 174 115

  

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevien 
hankkeiden käyttämättä jäävää määrärahaa yhteensä enintään 1 169 
567 euroa käytettäväksi ja sidottavaksi seuraavasti:

Hanke Toteuttaja Siirrettävä 
ja siirretty 
rahoitus 
vuodelle 
2021

Siirrettävä 
sidotta-
vaksi vuo-
delle 2022

Helsingin älykäs tietomalli 
(PRR 3599767)

Aalto-yliopisto, Insinööritie-
teiden korkeakoulu, Raken-
netun ympäristön laitos

28 155 -

Fiksu Kalasatama 2018-20 
(PRR 3599767)

Forum Virium Helsinki Oy 101 765 -

Fiksu Kaupunki - Helsinki 
Innovation Districts        
(PRR 3599776)

Forum Virium Helsinki Oy 18 100 -

Yrittäjyyden ja työelämä-
osaamisen Stadi                 
(PRR 359977410)

Helsingin kaupunki, kasva-
tuksen ja koulutuksen toi-
miala

5 050 -

Helsinki yritysten kehitys- 
ja kokeilualustana             
(PRR 3599771)

Helsingin kaupunki, kau-
punginkanslia

104 216 127 500

Innovatiivisten hankinto-
jen edistäminen kaupun-

Helsingin kaupunki, kau-
punginkanslia

81 900 -
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gin toimialoilla                    
(PRR 3599770)
Kansainvälistä kasvua         
(PRR 3599731)

Helsingin kaupunki, kau-
punginkanslia

253 000 -

Jätkäsaari Mobility Lab 
(3599763, 3599764 ja 
3599765)

Helsingin kaupunki, kau-
punkiympäristön toimiala, 
liikenne- ja katusuunnittelu

106 568 -

 Forum Virium Helsinki Oy 158 146 -
Stara eRetrofit                    
(PRR 3599768)

Helsingin kaupunki, Liikelai-
tos Stara

55 967 -

 Forum Virium Helsinki Oy 15 757 -
Health Capital Helsinki 2.0 
(PRR 3599724)

Helsinki Business Hub Oy 12 710 -

Helsinki XR Center          
(PRR 3599766)

Metropolia Ammattikor-
keakoulu Oy

100 733 -

Yhteensä  1 042 067 127 500

  

Edelleen kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti, että Helsingin 
kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeelle ”Ahti ‐ Merelli-
sen Helsingin yritysekosysteemi” (PRR 3599761) ei myönnetä lisära-
hoitusta.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa erityissuunnittelija Ida 
Björkbacka. Asiantuntija poistui tämän jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio - käynnissä olevien hankkeiden jatkuminen 2021
2 Helsingin älykäs tietomalli väliraportti
3 Fiksu Kalasatama väliraportti
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4 Fiksu Kaupunki väliraportti
5 3AMK ES Alliance väliraportti
6 Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi väliraportti
7 Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana väliraportti
8 Innovatiivisten hankintojen edistäminen väliraportti
9 Kansainvälistä kasvua väliraportti
10 NewCo Accelerator väliraportti
11 Jätkäsaari Mobility Lab väliraportti
12 Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti  väliraportti
13 Ahti väliraportti
14 Stara eRetrofit väliraportti
15 Health Capital Helsinki väliraportti
16 Helsinki monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden globaalina edelläkävijä-

nä väliraportti
17 Helsinki XR Center väliraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ulkoiset hakijat Esitysteksti

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaikille käynnissä oleville hankkeille, jotka ovat jättäneet väliraporttinsa 
innovaatiorahastolle ja joille aikaisemmin on sidottu innovaatiorahaston 
rahoitusta vuodelle 2021, esitetään rahoitusta. Hankkeet ovat edenneet 
pääosin suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelmat vuodelle 2021 ar-
vioidaan täyttävän innovaatiorahaston kriteerit. 

Lisäksi osalle hankkeista esitetään käyttämättä jäävien määrärahojen 
siirtoa käytettäväksi tulevina vuosina, koska monen hankkeen osalta 
muun muassa koronatilanne on aiheuttanut viiveitä tai muutoksia hank-
keiden toteutustapaan, erityisesti tapahtumien järjestymisen, ulko-
maanmatkojen ja joidenkin hankintojen osalta. 

Yksi hanke on hakenut lisärahoitusta, mutta lisärahoituksen myöntämi-
sen ei arvioida tuottavan hankkeen toteutumiselle lisäarvoa innovaatio-
rahaston kriteerien näkökulmasta.

Esittelijän perustelut
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Käynnissä olevien hankkeiden jatkuminen vuonna 2021

Kaupunginhallitus on sitonut innovaatiorahaston vuoden 2021 varoja 
kahdelletoista hankkeelle (10.12.2018 § 57, 28.01.2019 § 3, 
11.03.2019 § 6 ja 27.05.2019 § 17, 11.11.2019 § 39, 9.12.2019 § 49, 
23.3.2020 § 14, 8.6.2020 § 20 ja 17.8.2020 § 29). Kaikki kaksitoista 
hanketta ovat jättäneet väliraporttinsa innovaatiorahastolle. Yksi näistä 
väliraporteista käsiteltiin jo kaupunginhallituksen elinkeinojaoston ko-
kouksessa 19.10.2020 § 38. Raportoinnin perusteella elinkeinojaosto 
päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutok-
sista. Kaikki kaksitoista hanketta hakivat vuodelle 2021 sidottuja mää-
rärahoja käyttöönsä. Kahdeksan hankkeista hakivat lisäksi vuonna 
2020 käyttämättä jäävälle määrärahalle siirtoa tuleville vuosille.

Lisäksi kolme käynnissä olevaa hanketta, joiden rahoitus innovaatiora-
hastosta päättyisi vuonna 2020, ovat hakeneet käyttämättä jäävälle 
määrärahalle siirtoa vuodelle 2021 ja yksi hanke on hakenut lisärahoi-
tusta.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Rakennetun ympäristön laitoksen 
hanke ”Helsingin älykäs tietomalli”

Hanke on pääosin edennyt suunnitellusti ja on pysynyt aikataulussaan. 
Hankkeen rahoittaminen vuodelle 2021 on perusteltua. Myös hankkeen 
esittämät rahasiirrot vuodelta 2020 vuodelle 2021 ja tarkennukset han-
kesuunnitelmaan ovat perusteltuja. Siirrot johtuvat koronatilanteesta, 
jonka vuoksi tilaisuuksien järjestämiseen, matkoihin ja hankintoihin on 
tullut muutostarpeita ja viiveitä.

Vuoden 2021 ollessa hankkeen viimeinen toimintavuosi, hankkeen to-
teuttajaa kehotetaan panostamaan erityisesti yritysten ja yritysekosys-
teemin kehittymiseen ja kokeilu- ja liiketoiminnan kehittämisen mahdol-
lisuuksien tarjoamiseen heille. Hankkeessa tuotettujen tulosten viesti-
miseen yritysten suuntaan tulee myös panostaa.

Aalto-yliopiston saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja yliopiston tutkimus- ja 
kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”Fiksu Kalasatama 2018-20”

Fiksu Kalasatama -hanke on täyttänyt vuonna 2020 sille asetetut tavoit-
teet. Vuodelta 2020 säästyneiden hankerahojen siirtäminen vuodelle 
2021 ja hankeajan jatkaminen kesään 2021 asti on perusteltua, jotta 
hankkeen tuloksia saadaan hyödynnettyä ja räätälöityä uutta ”Fiksu 
kaupunki - Helsinki Innovation Districts” -hanketta ajatellen. Vuoden 
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2020 käyttämättä jääneistä rahoista hanke palauttaa noin 15 000 euroa 
innovaatiorahastolle.

Hanketta kehotetaan nyt loppuvaiheessa kiinnittämään erityistä huo-
miota hankkeessa tehtyjen kokeilujen, ja erityisesti parhaiden ratkaisu-
jen, käyttöönottoon ja skaalautumiseen sekä jatkopolkujen rakentami-
seen.

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

Forum Virium Helsinki Oy:n ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Fiksu 
Kaupunki - Helsinki Innovation Districts”

Hankkeen aloituksen valmistelu on käynnistynyt pääosin suunnitelmien 
mukaisesti. Hankkeella on hyvät valmiudet toteuttaa vuodelle 2021 
suunniteltua toimintaa. Vuoden 2021 rahoitus on perusteltua. Myös 
vuodelta 2020 käyttämättä jäävien hankerahojen siirto vuodelle 2021 
arvioidaan olevan perusteltu.

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

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ”3AMK Entrepreneurship Society Al-
liance”

Hanke alkoi suunnitellusti keväällä ja vuoden 2020 innovaatiorahaston 
rahoitukselle asetettu ehto hankkeen muun rahoituksen vahvistumises-
ta on täyttynyt. Koronatilanteen rajoituksista johtuen vuonna 2020 jää 
käyttämättä noin 25 600 euroa innovaatiorahastosta myönnetystä ra-
hoituksesta, joka palautetaan innovaatiorahastolle.

Innovaatiorahastosta vuodelle 2021 sidotun rahoituksen myöntäminen 
hankkeelle on perusteltua, koska hanke on koronatilanteesta huolimat-
ta käynnistynyt hyvin ja vuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet ovat al-
kuperäisen hankesuunnitelman mukaiset. Lisäksi hankkeen muu rahoi-
tus vuodelle 2021 on vahvistunut.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 23.3.2020 § 14 sitoa rahoi-
tusta hankkeelle myös vuodelle 2022. Vuoden 2022 osalta innovaatio-
rahaston rahoitus edellyttää hankkeen muun rahoituksen vahvistumis-
ta.

Hanketta kehotetaan toteuttaman toimintaa pitkäjänteisesti ja seuraa-
maan sen tuloksien kehittymistä. Toiminnan rahoitusmallia hankkeen 
päättymisen jälkeen on suunniteltava ja siitä on sovittava hyvissä ajoin.
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Haaga-Helia Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja korkeakoulun tutki-
mus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hanke ”Yrittäjyyden ja 
työelämäosaamisen Stadi”

Hanke on toteutunut pääosin hankesuunnitelman mukaisesti, joskin 
varsinainen jatkohanke on arvioitu olevan luonteeltaan vahvasti kau-
pungin digitaalisia peruspalveluita parantava, eikä jatkohanketta esitetä 
rahoitettavaksi innovaatiorahaston varoilla. Jotta kaupunkitasoiset kes-
kustelut jatkohankeen toteuttamisesta ehdittäisiin käydä perusteellises-
ti, hankkeen esittämä jatkoaika on perusteltu. Vuonna 2020 käyttämät-
tä jääneen palkkarahan siirtäminen vuodelle 2021 on myös perusteltua, 
sillä hankkeen työntekijä rekrytoitiin kaksi kuukautta myöhässä alkupe-
räiseen aikatauluun nähden.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Helsinki yritysten kehitys- ja kokei-
lualustana”

Hanke on käynnistynyt hyvin ja toiminta on pääosin ollut hankesuunni-
telman mukaista, joskin hankehenkilöstön rekrytointi viivästyi hieman 
alkuperäisestä suunnitelmasta ja koronakriisi on aiheuttanut viiveitä ko-
keilutoiminnassa. Rahoituksen myöntäminen vuodelle 2021 ja hanke-
suunnitelmiin esitettyjen muutosten hyväksyminen ovat perusteltuja. 
Uuden innovaatioagentin palkkaaminen digitaalisille ja datalähtöisille 
ratkaisuille arvioidaan tukevan hankkeen tavoitteita. Kaupungin digitaa-
linen kehittäminen voi avata kiinnostavia kokeilumahdollisuuksia yrityk-
sille ja hankkeen avulla voidaan edistää uusien ratkaisujen syntymistä 
alalla. Vuonna 2020 säästyneiden rahojen siirtäminen tuleville vuosille 
on myös perusteltua.

Edellisen rahoituspäätöksen yhteydessä hanketta kehotettiin panosta-
maan toimintamallin ja sen tulosten viestimiseen. Hankkeen viestintä-
budjetin osuuden laajentamista kehotettiin harkitsemaan seuraaville 
vuosille. Viestintäresurssin lisäämistä on huomioitu hankkeen budjetis-
sa vuodelle 2021.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 9.12.2019 § 49 sitoa rahoi-
tusta hankkeelle myös vuodelle 2022.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Innovatiivisten hankintojen edistä-
minen kaupungin toimialoilla”

Hankkeen toimenpiteet ovat osin aikataulullisesti myöhästyneet koro-
natilanteesta johtuen, mutta pääosin toiminta on käynnistynyt hyvin. 
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Hankeajan pidentäminen ja vuodelta 2020 käyttämättä jäävän määrä-
rahan siirtäminen vuodelle 2021 arvioidaan olevan perusteltua.

Väliraportin mukaan hankkeessa edistettävien innovatiivisten hankinto-
jen eteneminen dokumentoidaan edellisessä rahoituspäätöksessä an-
nettujen kehotusten mukaisesti. Lisäksi laaditaan innovatiivisia hankin-
toja käsittelevä opas kaupungin ja muiden toimijoiden käyttöön. Hank-
keessa järjestetään keväällä 2021 myös seminaari tai muu tilaisuus, 
jossa kerrotaan hankkeessa saaduista opeista.

Business Finlandin kanssa on toistaiseksi käyty yksi keskustelu heidän 
mahdollisuuksistaan osallistua innovatiivisten hankintojen edistämisen 
rahoittamiseen. Hanketta kehotetaan jatkamaan keskusteluja Business 
Finlandin kanssa vuoden 2021 aikana.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Kansainvälistä kasvua”

Korona-epidemia on vaikuttanut hankkeeseen vahvasti, koska hank-
keen toiminta on lähtökohtaisesti kansainvälistä ja liikematkailu on py-
sähtynyt. Hankkeen esittämä lisäaika ja vuodelta 2020 käyttämättä 
jääneiden rahojen siirtäminen vuodelle 2021 arvioidaan olevan perus-
teltua. Kansainvälisen toiminnan arvo korostuu koronan jälkeisessä 
maailmassa ja Helsingin tulee löytää parhaimmat toimintatavat tavoit-
taakseen elinkeinopoliittiset tavoitteensa kansainvälisten osaajien hou-
kuttelussa ja Helsingin startup-ekosysteemin vahvistamisessa. Vuodel-
le 2020 suunnitellut toimenpiteet ovat relevantteja myös 2021 ja on tär-
keää, että hankkeen toiminta pystyisi jatkumaan, jotta uusia toiminta-
malleja päästään luomaan. Hankkeen tavoitteet ja toiminnot tukevat 
vahvasti kaupungin startup-kentän palautumista koronakriisistä.

Hanketta kehotetaan panostamaan erityisesti konkreettisiin ja mittata-
viin aktiviteetteihin ulkomaisten tiimien ja yritysten houkuttelussa Hel-
sinkiin ja startup-yritysten kehittämis- ja etabloitumispalvelujen vahvis-
tamiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen toimenpi-
teet on suunniteltava niin, että ne kansainvälisten aktiviteettien osalta 
täydentävät esimerkiksi Helsingin Business Hub Oy Ltd:n ja muun pää-
kaupunkiseudun ekosysteemin toimintaa. Hankkeen toiminnasta ja tu-
loksista on syytä tehdä vaikuttavuusanalyysi ja on pohdittava miten on-
nistuneita toimintamalleja voisi saada osaksi kaupungin perustoimintaa, 
kun hanke päättyy vuoden 2021 lopussa.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet yritykset-yksikön 
hanke ”NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut”

Elinkeinojaoston edellinen rahoituspäätös oli ehdollinen ja edellytti seu-
rantajärjestelmän käyttöönottoa hankkeen asiakkaiden tulovirrasta ja 
tuloksista. Ehto on katsottu täyttyneeksi hankkeen alkuvaiheen osalta 
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ja hanke on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Hanketta kehotetaan 
kuitenkin kiinnittämään hankkeen tulosten seurantajärjestelmän imple-
mentointiin ja kehittämiseen vielä enemmän huomiota. Laadullista seu-
rantatietoa ja palvelun hyödyllisyyttä pitää mitata järjestelmällisesti. 

Vuodelle 2021 sidotun rahoituksen myöntäminen hankkeelle on perus-
teltua. Rahaa on esitetty hankkeelle 17.8.2020 § 29 aluksi vuosille 
2020–2021, jonka jälkeen hankkeen tarpeellisuutta tulee arvioida uu-
delleen suhteessa hankkeen tuloksiin ja koronakriisin aikaansaamaan 
tilanteeseen. Hankkeen pääpanos on oltava alkuvaiheen yrityksissä ja 
tiimeissä. Hankkeen tulee selvittää mahdollisuudet kutsua hankkeen 
ohjausryhmään korkeakoulu- ja startup-toimijoiden edustajia.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelun se-
kä kaupunginkanslia ja Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”Jätkäsaari Mobility Lab”

Hankkeen vuodelle 2021 sidotun rahoituksen myöntäminen on perus-
teltua, koska hanke on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. 
Hankkeessa vuonna 2020 käyttämättä jääneen rahoituksen siirtäminen 
vuodelle 2021 ja kohdentaminen kaupunkiympäristön toimialan älylii-
kenteen innovaatioita mahdollistaviin hankintoihin ja Forum Virium Hel-
singin nopeiden kokeilujen kehittämiseen älyliikenteen osalta on perus-
teltua. Toimenpiteillä hankkeessa päästään kokeilemaan uuden tyyppi-
siä ratkaisuja innovaatiotoiminnan edistämiselle kaupunkiorganisaa-
tiossa ja niiden toimivuutta. Täydennykset vuoden 2021 hankesuunni-
telmaan palvelevat hankkeen alkuperäisiä tavoitteita.

Elinkeinojaosto on 9.12.2019 § 50 siirtänyt ja sitonut hankkeen toteut-
tamiseen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle 199 960 euroa vuodel-
le 2021. Tästä osuudesta siirretään 53 052 euroa kaupunkiympäristön 
toimialalle. Summa lisätään kaupunkiympäristön toimialalle jo sidottuun 
rahoitusosuuteen, joka on 117 185 euroa. Elinkeino-osastolle jää 146 
908 käytettäväksi vuonna 2021. 
Hankkeessa kaupunginkanslialle myönnetyistä vuodelta 2020 käyttä-
mättä jäävistä määrärahoista esitetään siirrettävän 139 923 euroa vuo-
delle 2021 niin, että 68 456 euroa osoitetaan Forum Virium Helsingille 
ja 50 233 euroa kaupunkiympäristön toimialalle. Lisäksi Forum Virium 
Helsingiltä jää 68 456 euroa käyttämättä vuonna 2020, joka siirretään 
vuodelle 2021 ja kaupunkiympäristön toimialalla jää 56 335 euroa käyt-
tämättä, joka siirretään vuodelle 2021.

Vuoden 2021 aikana hankkeessa on erityisesi panostettava keskuste-
luihin kaupungin älyliikennetoiminnan kehittämisen resursoinnista ja 
organisoinnista jatkossa.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö 
ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.
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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan RYA, asuntotuotanto Hekan 
hanke ”Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti”

Hanke on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti ja vuodelle 2021 sido-
tun rahoituksen myöntäminen hankkeelle on perusteltua. Hankkeen 
pääpaino on vuosissa 2021 ja 2022.

Hanketta kehotetaan panostamaan tulosten ja oppien dokumentaatioon 
ja viestintään ja tuloksia on pyrittävä hyödyntämään kaupungin muissa 
rakentamishankkeissa. Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä Helsinki yri-
tysten kehitys- ja kokeilualustana -hankkeen kanssa. Lisäksi hank-
keessa tulee panostaa systemaattiseen yritysyhteistyöhön ja markkina-
vuoropuheluun uusien ratkaisujen löytämisessä ja jakaa oppeja toimin-
tatavoista näissä, jotta kokemuksia voidaan hyödyntää laajemmin vas-
taavissa hankkeissa. Hankkeessa toiminnan on oltava avointa ja skaa-
lautuvuuteen on panostettava.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 9.12.2019 §49 sitoa rahoi-
tusta hankkeelle myös vuosille 2022 ja 2023.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapa-ajan toimialan kehittämispalvelut ja ICT-
kehityksen hanke ”Ahti ‐ Merellisen Helsingin yritysekosysteemi”

Hanke sai vuodelle 2019 rahoitusta innovaatiorahastosta 205 760 eu-
roa ja sille myönnettiin 214 512 euroa lisärahoitusta vuodelle 2020. Nyt 
hanke hakee lisärahoitusta 103 000 euroa vuodelle 2021. Ensi vuoden 
lisärahoituksen myöntäminen hankkeelle ei arvioida olevan perusteltua. 
Hanke ei ole riittävässä määrin toteuttanut sille asetettuja tavoitteita ei-
kä lisärahoitus tuottaisi lisäarvoa innovaatiorahaston kriteerien näkö-
kulmasta.

Hankkeessa ei ole syntynyt hankesuunnittelun yhteydessä luvattua lii-
ketoimintaekosysteemiä. Liiketoimintaekosysteemissä pitäisi olla jon-
kinlainen sisään rakennettu liiketoiminta kuten ansaintaa, komissioita, 
rahan liikettä tai markkinointia. Sellaiset toiminnot puuttuvat Ahdista. 
Hankkeessa ei myöskään ole pystytty toteuttamaan teknistä resurssira-
japintaa, jota käyttäen kaupalliset toimijat voisivat rakentaa palvelutar-
joamaansa ja omaa liiketoimintaa. Ahdissa ei myöskään ole aloitettu 
alun perin tavoiteltua maksuliikennetoiminnallisuuden toteuttamista, 
mikä on digitaalisen palvelualustan perusominaisuuksia.

Ahdin tavoitteena on osaltaan edistää kaupungin merellistä strategiaa, 
jonka mukaan merelliset kohteet ovat helposti saavutettavissa ja merel-
liset tuotteet löytyvät digitaalisista kanavista. Tässä Ahti-hanke on on-
nistunut hyvin. Ahti-hankkeessa on lähdetty tunnistamaan ja vetämään 
yhteen Helsingin merellisiä palveluja. Ahti on kuitenkin nykyisessä 
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muodossaan lähinnä käsin ylläpidettävä web-sivusto, joka listaa erilai-
sia merellisiä palveluita. 

Hanke hakee asiasta kiinnostunutta yritystä, joka ottaisi haltuun Ahti-
konseptin ja jatkaisi sen kehittämistä kohti varsinaista palvelualustaa. 
Jos kolmatta osapuolta ei löytyisi, niin kaupunkiympäristön toimiala on 
ilmoittanut, että sillä ei ole mahdollisuutta ottaa ylläpidollista omistajuut-
ta pitkällä aikavälillä. Hanketta pyydetään selvittämään mahdollisuutta 
siirtää Ahdin tulokset MyHelsingin sivuston alle.

Helsingin kaupungin Liikelaitos Staran ja Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”Stara 
eRetrofit”

Hanke on väliraportin tietojen mukaan toteutunut pääosin suunnitel-
mien mukaisesti koronatilanteesta huolimatta. Aikataulut ovat joiltain 
osin viivästyneet ja vuodelta 2020 Staran käyttämättä jäävän hankera-
hoituksen siirtäminen vuodelle 2021 on perusteltua.

Hankkeelle siirrettiin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksellä 
9.12.2019 § 50 vuodelta 2019 käyttämättä jäänyttä hankerahaa vuodel-
le 2021, niin että Forum Virium Helsingille siirrettiin enintään 16 900 eu-
roa (siirtyi 15 757 euroa) ja Liikelaitos Staralle siirrettiin 11 650 euroa. 
Vuodelta 2020 Staralle esitetään siirrettäväksi vielä 44 317 euroa käy-
tettäväksi vuonna 2021. Staralla on yhteensä käytettävissä 55.967 eu-
roa vuonna 2021.

Liikelaitos Staran ja Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole val-
tion tukea, koska rahoituksen saajat eivät harjoita liiketoimintaa kilpail-
luilla markkinoilla.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hanke Health Capital Helsinki 2.0

Hanke on pääosin toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti ja hank-
keelle sidotun rahoituksen myöntäminen vuodelle 2021 on perusteltua.

Hanketta on aikaisempien rahoituspäätösten yhteydessä kehotettu 
konkreettisti määrittelemään, mitä hankkeen tavoitteiden toteuttamisen 
kannalta tarvittavat life science- ja terveysteknologia-alan liiketoiminnan 
kehittämispalvelut ovat ja mitkä tahot niitä tuottavat. Hankkeen tuli 
myös tiedostaa ja osaltaan koordinoida life science- ja terveysteknolo-
gia-alan kehittämiseen liittyvää toimintaa pääkaupunkiseudulla ja seu-
rata miten toiminta kokonaisuudessaan tehostuu ja miten päällekkäistä 
työtä vähennetään. Hankkeen väliraportissa on avattu liiketoiminnan 
kehittämispalveluja ja annettu esimerkkejä hankkeen toiminnasta, joka 
vähentää päällekkäistä työtä ja tehostaa toimintaa. Edellisten rahoitus-
päätösten kehotusten mukaista toimintaa ja seurantaa tulee jatkaa 
vuoden 2021 aikana.
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Hanketta hallinnoiva Helsinki Business Hub Ltd Oy siirtyy vuoden 2021 
alusta alkaen kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistukseen. 
Muutoksen mahdollisista vaikutuksista hankkeen toimintaan tulee olla 
yhteydessä innovaatiorahastoon.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 19.12.2019 §50 siirtää ra-
hoitusta hankkeelle käytettäväksi vuonna 2022.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska 
tuen saaja ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Inklusiiv ry:n hanke ”Helsinki monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden globaalina edel-
läkävijänä”

Hanketoimet, kuten kampanjatoiminta ja tapahtumatuotanto, näyttäisi-
vät lähteneen koronatilanteesta huolimatta hyvin käyntiin ja toiminta on 
pääosin hankesuunnitelman mukaista. Vuodelle 2021 sidotun rahoituk-
sen myöntäminen hankkeelle on perusteltua.

Hanketta kehotetaan jatkossa raportoimaan toiminnastaan laajemmin 
ja täsmällisemmin, jotta toimenpiteiden onnistumista sekä niiden vas-
taanottoa kohde- ja sidosryhmien keskuudessa voidaan arvioida. Vuo-
den 2021 aikana hanketta kehotetaan keräämään asiakas- tai sidos-
ryhmäpalautetta ja palautteen keruun menetelmiä ja tuloksia toivotaan 
avattavan nykyistä yksityiskohtaisemmalla tasolla.

Inklusiin ry:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhdistys ei harjoita 
taloudellista toimintaa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ”Helsinki XR Center”

Hanke on raportin mukaan edennyt pääosin hankesuunnitelman mu-
kaisesti koronatilanteesta huolimatta, joskin osa toiminnasta on toteu-
tettu virtuaalisesti ja osa matkakuluihin, hankintoihin ja ostopalveluihin 
suunnatusta budjetista ei ole toteutunut. Hankkeen rahoittaminen 
vuonna 2021 on perusteltua. Myös hankkeen esittämien käyttämättä 
jäävien hankarahojen siirtäminen vuodelle 2021 ja siihen liittyvät bud-
jettimuutokset arvioidaan olevan perusteltuja.

Hanketta kehotetaan jatkamaan XR Centerin palvelujen kehittämistä 
vielä vuoden 2021 aikana ja toiminnan rahoituksen jatkuvuuteen ja 
kumppaniyhteistyöhön on panostettava.

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.
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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.

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 
25.9.2017 § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan ra-
hoitushaun avaamisesta.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan 
myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen ra-
hoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksenmukaisiin projekteihin ja 
investointihankkeisiin.

Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja voidaan myöntää enin-
tään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle 
vuodelle. Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toi-
mijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai 
keskushallinnosta. Jokaisella innovaatiorahaston rahoittamalla hank-
keella tulee olla ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi Helsingin kau-
pungin edustaja.

Väliraporttien arviointi

Kaupunginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahas-
ton ohjausryhmä ja kaupunginkanslian valmistelijat ovat arvioineet 
hankkeiden väliraportteja. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden ai-
heisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista ja 
myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, kuvaus jokaisesta hankkeesta 
ja sen vaiheesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtaiset arvioinnin 
tulokset ovat liitteenä 1.

Hankearvioinnissa on tarkasteltu hankkeiden toteutumista vuonna 2020 
ja suunnitelmia tuleville vuosille suhteessa aikaisemmin hyväksyttyihin 
hankehakemuksiin, raportteihin ja rahoituspäätöksiin. Arvioinnissa on 
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rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mukaisesti kiinnitetty erityis-
tä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja 
osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke edistää Helsingin yrityseko-
systeemien kehittymistä, kokeilualustojen luomista, innovaatiotoimintaa 
ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus (hankesuunnitelman selkeys, 
kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus, relevanttien yhteistyö-
tahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun ra-
hoitukseen on myös otettu huomioon. Lisäksi hankkeen tuomat hyödyt 
kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hy-
vinvoinnin edistämisessä on huomioitu.

Toimeenpano ja rahoitettujen hankkeiden seuranta

Vuonna 2020 rahoitusta saaneet hankkeet jättävät erillisestä pyynnöstä 
innovaatiorahastolle koko vuotta kattavan taloudellisen loppuselvityk-
sen keväällä 2021. Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista toimitetaan 
väliraportit kerran vuodessa. Hankkeiden päätyttyä toteuttajan on toimi-
tettava loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys kuuden kuukauden 
sisällä loppuraportointilomakkeella.

Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan tapauksissa, joissa hakija ei 
ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai 
noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja tai innovaatiorahaston ohjeita. 
Hankkeilla tulee olla oma erillinen kirjanpito.

Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio - käynnissä olevien hankkeiden jatkuminen 2021
2 Helsingin älykäs tietomalli väliraportti
3 Fiksu Kalasatama väliraportti
4 Fiksu Kaupunki väliraportti
5 3AMK ES Alliance väliraportti
6 Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi väliraportti
7 Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana väliraportti
8 Innovatiivisten hankintojen edistäminen väliraportti
9 Kansainvälistä kasvua väliraportti
10 NewCo Accelerator väliraportti
11 Jätkäsaari Mobility Lab väliraportti
12 Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti  väliraportti
13 Ahti väliraportti
14 Stara eRetrofit väliraportti
15 Health Capital Helsinki väliraportti
16 Helsinki monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden globaalina edelläkävijä-
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nä väliraportti
17 Helsinki XR Center väliraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ulkoiset hakijat Esitysteksti

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Innovaatiorahaston ohjausryhmä
Taloushallintopalvelut
Sisäiset hakijat

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 19.10.2020 § 36

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 17.08.2020 § 29

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 08.06.2020 § 20

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 23.03.2020 § 14

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 09.12.2019 § 49
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 43, 44 ja 45 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 46 ja 47 §:t.

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
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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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Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Elisa Gebhard Otto Meri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.12.2020.


