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Läsnä
Jäsenet
Vartiainen, Juhana
Pulkkinen, Suvi
Kivistö, Kasper
Koskela, Minja
Muranen, Lauri
Pajula, Matias
Pakarinen, Pia
Rantala, Marcus
Halla-aho, Jussi
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Rinkineva, Marja-Leena
Kivelä, Liisa (etänä)
Eronen, Antti (etänä)
Haahtela, Ilkka
Koivusalo, Tommo
Moliis, Jani (etänä)
von Bruun, Santtu
Almqvist, Casper
Björkbacka, Ida (etänä)
Nirkko, Saara
Selkiaho, Sanna
Puheenjohtaja
Juhana Vartiainen
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21-26 §

Esittelijät
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi
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Juhana Vartiainen
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26 §
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§ 21
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Murasen ja Pia Pakarisen sekä varalle Minja Koskelan ja Kasper Kivistön.
Käsittely
Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta elinkeinojaoston pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Murasen ja Pia Pakarisen
sekä varalle Minja Koskelan ja Kasper Kivistön.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Titta Hiltusen ja Ville Jalovaaran sekä varatarkastajiksi Jenni Pajusen ja Anni
Sinnemäen.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 22
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat kevätkaudella
2022
HEL 2021-012830 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokoontua kevätkaudella
2022 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan
kello 17:00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:






7.2.2022
14.3.2022
11.4.2022
9.5.2022
13.6.2022

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan
kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai
muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.
Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan
peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.
Elinkeinojaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen koPostiosoite
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kouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei
toimielin toisin päätä.
Elinkeinojaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen
tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Käyntiosoite
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§ 23
Alueen varauksen jatkaminen WasaGroup Oy:lle vapaaajankeskushankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten
(Roihupelto)
HEL 2021-012367 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa WasaGroup Oy:lle
(Y-tunnus 2253159-0) perustettavan yhtiön lukuun varattujen tonttien
45196/27 ja 28 varausta yksityisellä rahoituksella toteutettavan vapaaajankeskushankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten seuraavin ehdoin:
- Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.
- Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteessä 1 olevia yleisiä varausehtoja.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307
minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Varausehdot
Liitekartta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
Postiosoite
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Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
WasaGroup Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varattujen tonttien varausaikaa esitetään jatkettavaksi yksityisellä rahoituksella toteutettavan
urheiluun painottuvan vapaa-ajan keskuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Varauksensaaja on tehnyt alustavan suunnitelman kahden jääurheilu- ja palloilulajien, leikkimaailman sekä näiden
oheispalveluja tarjoavien hallirakennusten ja yhden hotellirakennuksen
toteuttamisesta.
Esittelijän perustelut
Hankkeen kuvaus
WasaGroup Oy pyytää hakemuksessaan, että sille urheiluun painottuvan vapaa-ajan keskuksen toteuttamisen suunnittelua varten varattujen
tonttien varausaikaa jatkettaisiin. WasaGroup Oy on suunnitellut kaksi
erillistä urheiluhalliarakennusta, joista toiseen tulisi kaksi jääurheilukenttää, katsomotilat sekä ravintola- ja lääkäripalveluja. Toiseen halliin
tulisi palloilulajeja harrastavien harjoitustilat. Pysäköinti on suunniteltu
sijoittuvan maanalaiseen pysäköintihalliin rakennusten alle. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa edellä mainittuja toimintoja palveleva hotelli.
Alustava suunnitelma hankkeesta on oheismateriaalissa.
Tonttitiedot
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 24.6.2019 § 28 varata kyseiselle hankkeelle alueen, joka muodostui kiinteistöistä 45196/2 ja
45196/3. Sittemmin alueelle on vahvistunut asemakaavan muutos nro
12646, jossa varattu alue muodostuu kokonaisuudessaan tonteista
45196/27 ja 28. Alueen pinta-ala on yhteensä 28 210 m². Varausalue
on liitekartalla 2.
Vuokrausperusteet
Kaupunkiympäristölautakunta päätti 4.6.2019 § 306 oikeuttaa tontit yksikön yksikköpäällikön päättämään varatun alueen vuokraamisesta
päättämästään ajankohdasta lukien varauksensaajalle. Vuokra-aika on
30 vuotta ja vuokra perustuu yksikköhintoihin 200 euroa/k-m² jäähallin,
350 euroa/k-m² liike- ja ravintolatilan ja 350 euroa/k-m² hotellin osalta.
Hinnat ovat markkinaehtoisia ja hintojen määrittelyn perusteena on
käytetty ulkopuolisen asiantuntijan arviolausuntoa (GEM Properties
10.5.2019).
Tontin varausajan jatkaminen
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Suunniteltu hanke sijaitsee Roihupellon teollisuusalueen pohjoisosassa. Myllypuron liikuntapuisto liikunta- ja jäähalleineen sekä ulkokenttineen sijaitsevat välittömästi varausalueen vieressä, Ratasmyllyntien
itäpuolella. Pikaraitiotie Raide-Jokeri kulkee varausalueen länsilaidalla
Viilarintiellä. Sen lähin pysäkki on varausalueen kohdalla. Yhteydet pysäkille on suunniteltava sujuviksi.
Suunniteltu hanke on Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 mukainen. Strategian mukaan Helsingissä on jatkossakin tarjolla markkinalähtöistä kysyntää ja yritysten tarpeita vastaavia sijoittumismahdollisuuksia erilaiselle yritystoiminnalle. Helsingin kestävän kasvun tulee
hyödyttää jokaista helsinkiläistä. Kaikkialla on oltava muun muassa lähiliikuntapaikkoja sekä turvallisia ja hyvin suunniteltuja viihtyisiä ympäristöjä.
Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty toimitila-alueeksi, jota
kehitetään ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varastoinnin, satamatoimintojen, julkisten palvelujen ja opetustoiminnan sekä virkistyksen
käyttöön. Varikkotielle ja Viilarintielle on osoitettu pikaraitiotie. Alueen
läpi kulkee itä-länsi-suuntainen viheryhteysmerkintä Viikki-Kivikkovihersormen ja Mustapuronlahden välillä. Kauppamyllyntien kautta kulkee pyöräilyn laatukäytävä baana. Tavoitteena on, että yleiskaavan viheryhteys suunnitellaan yhteistyössä suunnitellun hankkeen kanssa
Kauppamyllyntien eteläpuolelle.
Alueelle on laadittu Roihupellon suunnitteluperiaatteet (kaupunkiympäristölautakunta 29.5.2018 § 260), joiden mukaan alue on toimitilan,
teollisuuden ja kaupan aluetta. Asumista ei alueella sallita.
Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
Toimivalta
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää hallintosäännön 8 luvun 2
§:n 7 kohdan mukaan kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307
minna.maarttola(a)hel.fi
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1
2

Varausehdot
Liitekartta

1

Hankekuvaus

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 24
Määräalan varauksen jatkaminen Fingrid Oyj:lle sähkövoimalarakennuksen suunnittelua varten (Viikki)
HEL 2021-012366 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa Helsingin kaupungin
36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36003 tontista 13 noin 21 834 m²:n
suuruisen määräalan varausta Fingrid Oyj:lle sähkövoimalarakennuksen suunnittelua varten seuraavasti:
 Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varausalue on liitekartan 2 mukainen alue.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 1 mukaisia yleisiä varausehtoja.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307
minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Varausehdot
Kartta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Hakemus
Fingrid Oyj pyytää 21.10.2021 päivätyllä hakemuksella, että sille varatun noin 21 834 m²:n suuruisen määräalan varausta tontista nro
36003/13 sähkövoimalarakennuksen suunnittelua varten jatketaan
kolmella vuodella.
Hakemus on oheismateriaalissa.
Aiemmat päätökset
Kaupunkiympäristölautakunta päätti 12.3.2019 § 134 esittää kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle kyseisen alueen varaamista Fingrid
Oyj:lle. Samalla päätöksellä kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi
vuokrausperiaatteet määräalalle.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 27.5.2019 § 16 varata alueen Fingrid Oyj:lle 31.12.2021 saakka.
Asemakaava- ja tonttitiedot
Hakemuksen mukainen määräala tontista 36003/13 sijaitsee Viikin
pienteollisuusalueella. Samalla tontilla sijaitsevat sekä Helen Oy:n että
Helen Sähköverkko Oy:n sähköasemat ja energiahuoltoon tarkoitetut tilat.
Tontti 36003/13 kuuluu voimassa olevan sisäasiainministeriön
17.11.1972 vahvistaman asemakaavan nro 6498 mukaan kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeseen (Yt). Tontin pinta-ala
on yhteensä 66 998 m² ja sen rakennusoikeus on yhteensä 10 050 km², mikä vastaa tonttitehokkuuslukua e=0,15.
Tontin alueella on vireillä asemakaavanmuutos, jonka tarkoituksena on
mm. mahdollistaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien tonttien tulevat rakentamistarpeet sekä koko Helsingin mittakaavassa merkityksellisen Viikinrannan energiakorttelin toteuttaminen sekä edistää hiilineutraali Helsinki 2035 tavoitteiden saavuttamista.
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa alue on merkitty EN-kohdemerkinnällä. Helsingin
yleiskaavassa 2016 alueella on merkintä kantakaupunki C2. Alueen toteuttamiselle suunnitellusti ei kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun mukaan ole estettä.
Tontin varausajan jatkaminen
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Hakijalla on suunnitteilla rakentaa määräalalle 400/110 kV muuntoasema. Vakiintuneen käytännön mukaan sekä kaupunkiympäristön
toimialan linjauksen mukaisesti varausten jatkamisista päätetään vuodeksi taikka enintään kahdeksi vuodeksi kerralla. Hanketta on suunniteltu yhdessä Helen Oy:n ja Helen Sähkö-verkko Oy:n kanssa. Hankkeen rakentaminen ajoittuu 2020 -luvun alkupuolelle.
Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307
minna.maarttola(a)hel.fi
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Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
Kaupukiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 25
Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden 2022-2025
valmistelutilanne
HEL 2021-012942 T 14 00 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden 2022–
2025 valmistelusta.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Antti Eronen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36159
antti.eronen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupunkistrategian vuosille
2021–2025 kokouksessaan 13.10.2021 (§293). ”Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025” -asiakirjassa todetaan, että kaupunki päivittää elinkeinopoliittiset painopisteensä.
Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on käynnistänyt Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden 2022–2025 valmistelun strategian hyväksymisen jälkeen lokakuussa 2021. Työn tavoitteena on
koota yhteen ja tarkentaa kaupunkistrategian elinkeinopolitiikkaa ohjaavia kirjauksia tavalla, joka tukee niiden toimeenpanoa strategiakauden aikana koko kaupunkiorganisaatiossa. Asiakirjassa tunnistetaan ja
perustellaan elinkeinopolitiikan keskeiset tavoitteet, joiden toteuttamiseen kaupunkiorganisaatio panostaa strategiakauden aikana.
Elinkeinopolitiikan painopisteiden valmistelua jatketaan elinkeinojaoston kokouksessa 29.11.2021 käydyn keskustelun perusteella. Keskusteluun nostetaan ensimmäinen ehdotus elinkeinopolitiikan tavoitteiden
jäsennyksestä ja työn valmisteluun, johtamiseen ja seurantaan liittyvät
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periaatteet. Tavoitteena on, että elinkeinojaosto hyväksyy lopullisen
asiakirjan alkuvuodesta 2022.
Jäsennys Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikkaa ohjaavista tavoitteista
Kaupunkistrategian perusteella kaupungin elinkeinopolitiikka jäsennetään seitsemäksi tavoitteeksi, joista kolme ensimmäistä tavoitetta ovat
strategiakauden erityisiä painopisteitä ja neljä jälkimmäistä tavoitetta
ohjaavat kaupungin pitkäjänteistä elinkeinopolitiikkaa ja luovat kaupunkiin kasvun edellytyksiä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Helsinkiin tulee lisää kansainvälisiä osaajia, yrityksiä ja investointeja
Helsingissä luodaan liiketoimintaa ratkaisemalla globaalisti merkityksellisiä ongelmia
Ydinkeskustan elinvoima vahvistuu
Helsinkiläisten todennäköisyys työllistyä paranee ja yritykset
saavat riittävästi osaavaa työvoimaa
Pääkaupunkiseudun asema yhtenä Euroopan parhaana innovaatioympäristönä vahvistuu
Yrittäjyys lisääntyy ja monipuolistuu Helsingissä ja kaupungin
yritysmyönteiset palvelut sekä kilpailukykyinen toimintaympäristö
tukevat yritysten uudistumista ja kasvua
Helsingin vetovoima ja kestävyys matkailukohteena vahvistuvat
sekä tapahtuma- ja kulttuurialan toimintaedellytykset paranevat

Elinkeinopolitiikkaa vuosina 2022–2025 ohjaavat seitsemän tavoitetta
muodostavat kokonaisuuden, jolla kaupungin elinkeinopolitiikkaa johdetaan ja seurataan. Elinkeinopolitiikan tavoitteet koskevat koko kaupunkikonsernia ja niiden toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle.
Esitetyillä elinkeinopolitiikan tavoitteilla on vahva strategiaperusta. Strategian mukaan Helsinki on osaajille ja yrityksille houkutteleva kaupunki,
jossa kasvatetaan taloudellista toimeliaisuutta ja tavoitellaan ammattien
ja elinkeinojen monipuolistumista. Asetetut seitsemän tavoitetta muodostavat loogisen kokonaisuuden, jossa yhdessä tavoitteessa onnistuminen vahvistaa muita tavoitteita. Kaupunkikonsernilla on perustellut
syyt ja mahdollisuus toimia aktiivisesti nimetyissä tavoitteissa. Tavoitteisiin kytkeytyviä mittareita ja toimenpidekokonaisuuksia tarkennetaan
jatkovalmistelun yhteydessä ja strategiakauden aikana.
Kolme elinkeinopolitiikan tavoitetta nostetaan strategiakauden aikana
erityisiksi painopisteiksi.
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1) Helsinkiin tulee lisää kansainvälisiä osaajia, yrityksiä ja investointeja
Kansainvälisten osaajien, yritysten ja investointien houkuttelu on nostettu strategiassa keskeiseksi tavoitteeksi, jossa onnistuminen vaatii
työtä useilta toimijoilta kaupunkiorganisaatiossa. Nostamalla tavoite erityiseksi painopisteeksi huomioidaan myös Helsinki Partners Oy:n toiminnan käynnistyminen. Kansainvälisten osaajien houkuttelun ja asettautumisen painottaminen on kaupungin vastaus ajankohtaiseen tilanteeseen, jossa osaavasta työvoimasta on pulaa monilla eri sektoreilla
ja erityisesti Helsingin ja Suomen talouden kannalta merkitykselliset
nopeasti kasvavat yritykset pitävät tärkeänä kansainvälisen rekrytoinnin
sujuvoittamista. Sujuvoittamalla kansainvälisten osaajien maahanmuuttoa ja asettautumista tuetaan useiden eri yrityssektoreiden kilpailukykyä Helsingissä.
2) Helsingissä luodaan liiketoimintaa ratkaisemalla globaalisti merkityksellisiä ongelmia
Strategiassa linjataan vahvasti, että Helsinki on kaupunki, jolla on aktiivinen rooli maailmanlaajuisten viheliäisten ongelmien ratkaisijana. Helsingistä rakennetaan houkuttelevinta kaupunkia ihmisille ja yrityksille,
jotka tekevät työtä koko maailman parhaaksi. Samoin strategiassa aikaistetaan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta ja edellytetään ilmastonäkökulman huomioimista kaikessa kaupungin päätöksenteossa. Helsinki jatkaa raportointia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta.
Kaupungilla on mahdollisuus tuottaa lisäarvoa ja toimia aktiivisena
kumppanina maailmanlaajuisia viheliäisiä ongelmia ratkaiseville yrityksille, korkeakouluille ja muille kumppaneille. Kaupunki voi omilla kokeiluillaan ja hankinnoillaan luoda edelläkävijämarkkinoita yrityksillä, edistää kiertotaloutta sekä mahdollistaa kehitys- ja kokeilutoimintaa aidoissa ympäristöissä. Kaupunki voi tukea uudenlaista liiketoimintaa kehittäviä yrityshautomoita sekä edistää Helsingissä kehitettyjen ratkaisujen
vientiä ulkomaille. Ilmastonäkökulman lisäksi maailmanlaajuisia merkityksellisiä ongelmia löytyy monelta muultakin sektorilta, jossa kaupungin aktiivinen kumppanuus synnyttää lisäarvoa; esimerkiksi kasvatus ja
koulutus, kiertotalous, liikkuminen sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut.
Helsingissä kehitettyjä ja käyttöönotettuja ratkaisuja voidaan hyödyntää
kaupungin viestinnässä ja edistää kansainvälisten osaajien, yritysten ja
investointien sijoittumista Helsinkiin.
3) Ydinkeskustan elinvoima vahvistuu
Helsingin ydinkeskustan kehittäminen nousee vahvasti esiin kaupunkistrategiassa, jossa tunnistetaan Helsingin keskusta Suomen suurimpana työpaikkojen, palveluiden sekä viihtymisen ja kulttuurin keskittyPostiosoite
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mänä. Keskustan elinvoimaisuutta halutaan tukea käynnistämällä elinvoimaprojekti sekä edistämällä keskustan työpaikkojen ja palveluiden
määrän ja intensiteetin kasvua. Keskusta-alueen kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten ja alueen elinkeinoelämän kanssa.
Ydinkeskustan kehittäminen on perusteltua nostaa myös elinkeinopolitiikan erityiseksi painopisteeksi vuosina 2022–2025.
Kolmen erityisen painopisteen lisäksi on tärkeää tunnistaa kaupungin
elinkeinopolitiikan pitkä linja, jonka määrätietoinen kehittäminen lisää
kaupungin elinvoimaa, vahvistaa taloutta ja auttaa ylläpitämään kaupunkilaisten palveluita.
4) Helsinkiläisten todennäköisyys työllistyä paranee ja yritykset saavat
riittävästi osaavaa työvoimaa
Tavoitteen kautta käsitellään vuosina 2021–2025 erittäin merkittävää
työllisyydenhoidon kokonaisuutta. Helsinkiläisten työllisyysasteen nosto
ja 1.3.2021 käynnistynyt työllisyyden kuntakokeilu edellyttävät kaupungilta työttömien työnhakijoiden palveluiden jatkuvaa kehittämistä sekä
koko kaupungin palveluvalikoiman hyödyntämistä. Osaavaan työvoiman riittävyyden rinnalla tavoitteella vaikutetaan siihen, miten paljon
työttömyydestä kertyy kaupungille suoria ja epäsuoria kustannuksia.
Lisäksi strategiakauden aikana on valmistauduttava työllisyydenhoidon
järjestämisvastuun pysyvään siirtoon kunnille vuoden 2024 aikana.
Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikutetaan erityisesti myös toisen
asteen ammatillisen koulutuksen ratkaisuilla sekä kansainvälisten
osaajien houkuttelulla.
5) Pääkaupunkiseudun asema yhtenä Euroopan parhaana innovaatioympäristönä vahvistuu
Pääkaupunkiseutu on yksi Euroopan innovatiivisimmista alueista. Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki vahvistaa ja kehittää asemaansa
yhtenä Euroopan parhaana innovaatioympäristönä, startup-keskuksena
ja uusien elinkeinojen kehtona. Strategian tavoitteena on vahvistaa
kaupungin ja korkeakoulujen välistä yhteisyötä sekä tukea korkeakoulukampusten kehittymistä vahvoiksi innovaatio- ja osaamiskeskittymiksi. Lisäksi strategiassa tunnistetaan innovaatiojärjestelmän osia, kuten
kokeiluympäristöt, Maria01 ja Health Capital Helsinki -verkostotoiminta.
Strategian perusteella kaupunki jatkaa innovaatiojärjestelmän kehittämistä osana laajaa kumppaniverkostoa tavalla, joka tukee uusien korkean tuottavuuden yritysten syntyä sekä olemassa olevan yritystoiminnan uusiutumista. Vahvistuva innovaatiojärjestelmä luo uutta yrittäjyyttä, synnyttää ratkaisuja merkityksellisiin ongelmiin sekä toimii vetovoimatekijänä osaavalle työvoimalle, opiskelijoille sekä kansainvälisille yri-
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tyksille ja investoinneille. Innovaatiojärjestelmää on tarkoituksenmukaista tarkastella koko pääkaupunkiseudun näkökulmasta.
6) Yrittäjyys lisääntyy ja monipuolistuu Helsingissä ja kaupungin yritysmyönteiset palvelut sekä kilpailukykyinen toimintaympäristö tukevat
yritysten uudistumista ja kasvua
Panostamalla yrittäjyyden edistämiseen sekä yritysten perustamista,
kasvua ja toimintaa tukevin palveluihin kaupunki kasvattaa alueen taloudellista toimeliaisuutta ja tukee ammattien ja elinkeinojen monipuolistumista. Yrittäjyys voi olla myös hyvä vaihtoehto osalle työttömistä
työnhakijoista. Kaupungilla on aktiivinen toimijoita yhteen saattava rooli
alueen startup- ja kasvuyritysekosysteemissä. Tarvittaessa kaupunki
tukee ja vauhdittaa alkuvaiheen kasvuhakuisten yritysten toimintaa erillisillä neuvonta-, tieto- ja hautomopalveluilla. Kaupungille on luontevaa
toimia myös kansainvälisten yritysten väylänä helsinkiläiseen elinkeinoelämään. Yritysten kasvua ja uudistumista tuetaan huolehtimalla
Helsingin kaupungin omien palveluiden ja prosessien yritysmyönteisyydestä sekä kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä. Yrityksille on
tärkeää, että asiointi kaupungin kanssa on sujuvaa. Yritysmyönteisiä
palveluita ja prosesseja kehitetään asiakaslähtöisemmäksi koko kaupungin yhteistyöllä. Viihtyisä ja vetovoimainen kaupunki tarvitsee tilaa
monipuoliselle yritystoiminnalle sekä liikenneratkaisuja, jotka tukevat
yritystoiminnan kilpailukykyä. Kaupunkistrategian mukaan kaupunki
huolehtii siitä, että Helsingissä on jatkossakin tarjolla markkinalähtöistä
kysyntää ja yritysten tarpeita vastaavia sijaintimahdollisuuksia erilaiselle yritystoiminnalle.
7) Helsingin vetovoima ja kestävyys matkailukohteena vahvistuvat sekä
tapahtuma- ja kulttuurialan toimintaedellytykset paranevat
Kaupunkistrategiassa todetaan, että Helsingistä kehitetään maailman
kestävin ja älykkäin matkailukohde. Kaupunkilaisille vetovoimainen
kaupunki houkuttelee myös matkailijoita. Strategiassa korostetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan merkitystä kaupungille. Matkailu-, kulttuuri- ja
tapahtuma-alojen toimintaedellytysten kehittäminen on perusteltua nostaa erilliseksi tavoitteeksi, koska alojen toipuminen koronakriisistä on
vielä kesken ja toimialoilla on laajoja vaikutuksia kaupungin vetovoimaan ja kasvuun. Matkailutoimialat, ravintolatoiminta ja tapahtumat
työllistävät runsaasti helsinkiläisiä ja ovat monelle ensimmäinen kosketus työelämään. Toimialat lisäävät Helsingin palveluntarjontaa, tukevat
kaupungin liikenneyhteyksiä maailmalle ja kasvattavat kaupungin kansainvälistä tunnettuutta. Matkailijoiden, ravintoloiden, tapahtumien ja
kulttuurin elävä kaupunki houkuttelee ja sitouttaa myös osaavaa työvoimaa. Toimialojen tukeminen linkittyy sekä ydinkeskustan että kaupungin yritysmyönteisten prosessien kehittämiseen.
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Kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteiden onnistuminen on vahvasti
kytköksissä kaupungin yleiseen toimivuuteen, kaupungin palveluiden
laatuun ja kaupungin elinvoimaisuuteen. Laadukkaan ja vetovoimaisen
asuinympäristön merkitys korostuu erityisesti tilanteessa, jossa monipaikkainen työ lisääntyy ja työn ja asumisen paikat voivat erkaantua
toisistaan.
Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden 2022-2025 valmistelu ja seuranta
Ehdotusta kaupungin elinkeinopolitiikan jäsentämisestä seitsemään
laajaan tavoitteeseen tarkennetaan joulukuun 2021 ja tammikuun 2022
aikana. Valmistelutyötä koordinoidaan elinkeino-osastolla, mutta elinkeinopolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan kaupungin toimialojen sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa, joista
työhön kytkeytyvät erityisesti Helsinki Partners, Forum Virium Helsinki
ja Helsingin kaupunkitilat Oy. Elinkeinopolitiikan tavoitteita toteutetaan
strategiakauden aikana yhteistyössä lukuisten yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet 2022–2025asiakirjassa tarkennetaan seitsemää elinkeinopolitiikan tavoitetta ja
hahmotetaan niiden toteuttamiseen liittyviä toimenpidekokonaisuuksia
sekä seurantamittareita. Toimenpidekokonaisuuksia käsitellään riittävän yleisellä tasolla, että ne tukevat toiminnan joustavaa organisointia
sekä reagointia toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja strategiakauden aikana esille nouseviin mahdollisuuksiin.
Elinkeinopolitiikan painopisteet ohjaavat erityisesti elinkeino-osaston
toiminnan suunnittelua. Suunnittelua ja seurantaa tuetaan tuomalla
vuosittainen raportti asetettujen tavoitteiden edistymisestä kaupunginhallituksen elinkeinojaoston syyskauden viimeiseen kokoukseen. Painopisteiden toteutumisen säännöllinen käsittely mahdollistaa tarvittaessa tavoitteiden ja toimenpiteiden uudelleen suuntaamisen ja tarkentamisen.
Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet 2022–2025asiakirjassa huomioidaan kaupunkistrategian mukaisesti YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden toteutuminen.
Elinkeinopolitiikan painopisteiden ja tavoitteiden valmistelussa on hyödynnetty aineistoja, joita kerättiin keväällä 2021 järjestetyissä Accelerate Helsinki -virtuaalitapahtumissa. Tapahtumissa keskusteltiin yritysten
ja kaupungin kumppaneiden kanssa kaupungin yritysmyönteisyydestä,
kasvun elementeistä sekä kaupungista alustana merkityksellisten ongelmien ratkaisuille. Lokakuussa 2021 toteutettiin virtuaalitapahtuma,
jossa käytiin läpi muutamia kaupunkistrategian keskeisiä elinkeinopoliitPostiosoite
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tisia kirjauksia yhdessä kaupungin muiden toimialojen ja konserniyhtiöiden kanssa. Elinkeino-osaston henkilöstölle on järjestetty mahdollisuuksia käsitellä ja kommentoida kaupunkistrategiaa tai oman työnsä
tavoitteita.
Kaupunkiyhteistä valmistelutyötä jatketaan joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022. Elinkeinopolitiikan tavoitteita käydään läpi toimialojen ja
kaupungin elinkeinoyhtiöiden kanssa. Työn tavoitteena on tunnistaa ja
kehittää kaupunkiyhteisiä tavoitteita ja toimenpidekokonaisuuksia sekä
sopia toiminnan seurantaan ja suunnitteluun liittyvistä periaatteista. Lisäksi elinkeinopolitiikan tavoitteiden kokonaiskuvaa käsitellään kaupungin keskeisten sidosryhmien kanssa.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä koskevista periaatteista sekä työllisyydenhoidon periaatteista ja seuraa niiden toteutumista.
Elinkeinojaoston kokouksessa asiaa esittelee elinkeinojohtaja MarjaLeena Rinkineva.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Antti Eronen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36156
antti.eronen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 26
Käynnissä olevien innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden
jatkuminen
HEL 2020-010749 T 02 05 01 05
HEL 2018-012111, HEL 2019-009964

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi käynnissä oleville hankkeille innovaatiorahastosta aikaisemmin sidottua rahoitusta yhteensä
enintään 3 671 493 euroa käytettäväksi vuonna 2022 seuraavasti:
Hanke

Toteuttaja

Fiksu Kaupunki - Helsinki Innova- Forum Virium Helsinki Oy
tion Districts (PRR 3599776 ja
3599789)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Logistiikan saavutettavuusdata
Forum Virium Helsinki Oy
(PRR 3599783 ja 3599784)
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus
TIEKE ry
PasilaHUB: kuluttajaliiketoiminnan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
yhteistyö- ja innovaatiotoiminnan
alustan luominen (PRR 3599782)
3AMK Entrepreneurship Society Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Alliance (PRR 3599780)
Helsinki Education Hub (PRR
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia,
3599781)
elinkeino-osasto
Helsinki yritysten kehitys- ja kokei- Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
lualustana (PRR 3599771)
Urban Tech Helsinki -hautomo
Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto,
(PRR 3599772)
innovaatiot ja uudet kokeilut yksikkö
Heka Kalasatama Kaljaasi Fortu- Helsingin kaupunki, kaupunkiympärisnakatu energiapilotti (PRR
tön toimiala, RYA, asuntotuotanto
3599773)
Viikki Innovation Platform & Food Helsingin yliopisto
Lab - biokampuksen innovaatiokeskittymän kehittäminen (PRR
3599785)
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Maria 01 - Euroopan johtavan
kasvuyrityskeskittymän laajentuminen ja kansainvälistyminen
(PRR 3599752)

Startup Maria Oy

319 149

Yhteensä 3 671 493
Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevien
hankkeiden käyttämättä jäävää määrärahaa yhteensä enintään
1 820 132 euroa käytettäväksi ja sidottavaksi seuraavasti:
Hanke

Siirrettävä Siirrettä- Siirrettä- Siirrettäja siirretty vä sidot- vä sidot- vä sidotrahoitus tavaksi tavaksi tavaksi
vuodelle vuodelle vuodelle vuodelle
2022
2023
2024
2025
Fiksu Kaupunki - Hel- Forum Virium Hel107 000
sinki Innovation Dist- sinki Oy
ricts (PRR 3599776 ja
3599789)
Helsingin kaupunki,
16 250
kaupunginkanslia
Logistiikan saavutetta- Forum Virium Hel18 000
vuusdata (PRR
sinki Oy
3599783 ja 3599784)
Tietoyhteiskunnan
10 600
kehittämiskeskus
TIEKE ry
3AMK Entrepreneurs- Haaga-Helia am7 000
hip Society Alliance
mattikorkeakoulu
(PRR 3599780)
Oy
Helsinki Education Hub Helsingin kaupunki,
90 000
60 000
(PRR 3599781)
kaupunginkanslia,
elinkeino-osasto
Innovatiivisten hankin- Helsingin kaupunki,
80 000
tojen edistäminen kau- kaupunginkanslia
pungin toimialoilla
(PRR 3599770)
Helsinki yritysten kehi- Helsingin kaupunki,
- 395 000
tys- ja kokeilualustana kaupunginkanslia
(PRR 3599771)
Urban Tech Helsinki - Helsingin kaupunki,
72 944
44 550 44 550 44 550
hautomo (PRR
elinkeino-osasto,
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Toteuttaja

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Pöytäkirja

9/2021

20 (35)

Asia/6
29.11.2021

3599772)

innovaatiot ja uudet
kokeilut yksikkö
Heka Kalasatama Kal- Helsingin kaupunki,
jaasi Fortunakatu ener- kaupunkiympärisgiapilotti (PRR
tön toimiala, RYA,
3599773)
asuntotuotanto
Viikki Innovation Plat- Helsingin yliopisto
form & Food Lab - biokampuksen innovaatiokeskittymän kehittäminen (PRR 3599785)
Health Capital Helsinki Helsinki Business
2.0 (PRR 3599724)
Hub Ltd Oy
Yhteensä

-

546 000

27 000

-

-

-

80 585

-

176 103

-

-

-

577 897 1 045 550 152 135

44 550

Edelleen kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myösi lisärahoitusta
Helsingin kaupungin Liikelaitos Staralle 34 250 euroa ja Forum Virium
Helsinki Oy:lle 11 125 euroa, eli yhteensä 45 375 euroa, käytettäväksi
vuonna 2022 hankkeen ”Stara eRetrofit” loppuun saattamiseen.
Käsittely
Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva, Santtu von Bruun ja Liisa Kivelä
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § 5 kohta)
Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Ida Björkbacka.
Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela
Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281
ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Fiksu Kaupunki väliraportti 2021
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Pasila HUB väliraportti 2021
3AMK Entrepreneurship Society väliraportti 2021
Helsinki Education Hub väliraportti 2021
Helsinki kokeilualustana väliraportti 2021
Innovatiiviset hankinnat väliraportti 2021
Urban Tech Helsinki valiraportti 2021
Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunankatu energiapilotti valiraportti 2021
Viikki Innovation Platform väliraportti 2021
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12
13
14

Health Capital Helsinki väliraportti 2021
Maria01 valiraportti 2021
Stara eRetrofit väliraportti ja lisärahoitushakmus 2021

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Ulkoiset hakijat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kaikille käynnissä oleville hankkeille, jotka ovat jättäneet väliraporttinsa
innovaatiorahastolle ja joille aikaisemmin on sidottu innovaatiorahaston
rahoitusta vuodelle 2022, esitetään rahoitusta. Hankkeet ovat edenneet
pääosin suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelmat vuodelle 2022 arvioidaan 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 hankkeiden toteutustapaan, erityisesti tapahtumien järjestymisen, ulkomaanmatkojen ja joidenkin hankintojen ja yritysten kanssa tehtävän yhteistyön osalta.
Yhdelle innovaatiorahastosta rahoitetulle hankkeelle, jonka alkuperäinen päättymisaika on vuoden 2021 lopussa, esitetään lisärahoitusta ja
jatkoaikaa vuodelle 2022, käynnissä olevien toimenpiteiden loppuun
saattamiseen.
Yhteenveto sidotuista, haetuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, kuvaus jokaisesta hankkeesta ja sen vaiheesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtaiset arvioinnin tulokset ovat liitteenä 1. Hankkeiden väliraportit ovat liitteinä 2-14.
Esittelijän perustelut
Käynnissä olevien hankkeiden jatkuminen vuonna 2022
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Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on sitonut innovaatiorahaston
vuoden 2022 varoja kymmenelle hankkeelle päätöksillään 28.01.2019
§ 3, 11.11.2019 § 39, 9.12.2019 § 49 ja § 50, 23.3.2020 § 14, 8.6.2020
§ 20, 19.10.2020 § 36 ja 7.12.2020 § 46. Kaikki kymmenen hanketta
ovat jättäneet väliraporttinsa innovaatiorahastolle. Raportoinnin perusteella elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista. Kaikki kymmenen hanketta hakevat vuodelle 2022 sidottuja määrärahoja käyttöönsä. Kahdeksan hankkeista
hakevat lisäksi vuonna 2021 käyttämättä jäävälle määrärahalle siirtoa
tuleville vuosille.
Lisäksi kaksi käynnissä olevaa hanketta, joiden rahoitus innovaatiorahastosta päättyisi vuonna 2021, ovat hakeneet käyttämättä jäävälle
määrärahalle siirtoa vuodelle 2022 ja näin ollen myös jatkoaikaa hankkeiden toteuttamiselle.
Yksi hanke, jolle kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on aikaisemmin
sitonut ja myöntänyt innovaatiorahastosta rahoitusta vuoden 2021 loppuun asti, hakee nyt lisärahoitusta ja lisäaikaa.
Forum Virium Helsinki Oy:n ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Fiksu
Kaupunki - Helsinki Innovation Districts”
Hanke on pääosin toteutunut suunnitellusti. Hanke on saanut hyvää palautetta siitä, että eri toimialat ovat osallistuneet hankkeen kohteena
olevien alueiden kehittämisen ennakointityöhön, ja hanke on osaltaan
lisännyt yhteistyötä näiden välillä.
Hankkeella on hyvät valmiudet toteuttaa vuodelle 2022 suunniteltua
toimintaa ja hankkeen rahoittaminen vuonna 2022 on perusteltu. Siirrettäväksi haetun määrärahan myöntäminen on myös perusteltu, koska
osa hankkeen toimenpiteistä ovat koronan takia siirtyneet seuraavalle
vuodelle.
Hankkeen rahoituspäätöksen yhteydessä todettiin, että hankkeen tilakustannuksia on osoitettava yritys- ja asukasyhteistyöhön hankkeen eri
alueilla, esimerkiksi lyhytaikaisiin living lab -tiloihin ja, että tilat on tarjottava myös muille kehittäjätoimijoille kuten yrityksille ja kaupungin toimijoille. Hanke on väliraportin mukaan toteuttanut Malmilla ja Malminkartanossa vehreät pop-up tilat tukemaan living lab -toimintaa, sekä laatii
parhaillaan päivitettyä tilakonseptia näiden oppien pohjalta. Hanke on
vuonna 2021 rahoittanut Kalasatamassa sijaitsevan Urban Lab -tilan
vuokraa. Hankkeen ilmoittamana tavoitteena on, että Urban Lab -tilaa
voitaisiin pitää hankkeella vielä kesään 2022 asti. Tämän jälkeen hanke
yrittää päästä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tiloihin, jalkauttaa tilat pilotointialueille tai löytää UrbanLab -tilalle muita maksajia.
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Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 8.6.2020 §20 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2023.
Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska yhtiö
ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.
Forum Virium Helsinki Oy:n ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n hanke ”Logistiikan saavutettavuusdata”
Hanke on pääosin edennyt suunnitellusti ja hankkeessa on huomioitu
rahoituspäätöksessä annettuja kehotuksia tietoturva-analyysin tekemisestä, konseptin linkittämisestä kaupungin osoitetietorekisteriin, konseptin jatkuvuuden ja ylläpidon varmistamisesta ja ulkopuolisten rahoittajien mukaan saamisesta.
Hankkeen rahoittaminen vuonna 2022 on perusteltu ja vuodelta 2021
siirrettäväksi haettu rahoitus on perusteltu myöntää, koska hankkeen
toimenpiteet ovat koronan takia viivästyneet.
Forum Virium Helsinki Oy:n ja Tieke ry:n saama tuki ei ole valtiontukea,
koska em yhteisöt eivät harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ”PasilaHUB: kuluttajaliiketoiminnan
yhteistyö- ja innovaatiotoiminnan alustan luominen”
Hanke on pääosin edennyt suunnitellusti. Hankkeen rahoittaminen
vuonna 2022 on perusteltu.
Elinkeinojaoston tekemässä rahoituspäätöksessä 19.10.2020 §36
hankkeen toteuttajaa kehotetiin alusta alkaen seuraamaan hankkeen
vaikutuksia Helsingin elinkeinotoiminnan taloudelliseen elpymiseen ja
jakamaan niistä tietoa laajasti muillekin kuin hankkeessa mukana oleville toimijoille. Saadut opit, havainnot ja epäonnistumiset tulee analysoida, kirjata ja tuloksia esitellä laajasti erilaisilla foorumeilla. Tätä työtä
tulee jatkaa koko hankkeen ajan.
Rahoituspäätöksessä hanketta kehotettiin myös aktiivisesti edistämään
opiskelijalähtöisen yrittäjyyden syntymistä hankkeen puitteissa ja luomaan polkuja parhaiden aihioiden jatkojalostamiselle. Myös tätä tulee
edelleen jatkaa.
Hankkeessa tehtävät benchmarkingmatkat on toteutettava niin, että ne
tuovat lisäarvoa alueen yrityksille. Lisäksi hankkeen aikana on panostettava resurssilähteiden tunnistamiseen kuluttajaliiketoiminnan yhteistyö- ja innovaatioalustan toiminnan jatkoa ajatellen.
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Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 19.10.2020 §36 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2023.
Haaga-Helia Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska kyseessä on
tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ”3AMK Entrepreneurship Society Alliance”
Innovaatiorahastosta vuodelle 2022 sidotun rahoituksen myöntäminen
hankkeelle on perusteltua, koska hanke on koronatilanteesta huolimatta edennyt hyvin ja vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet ovat alkuperäisen hankesuunnitelman mukaiset. 7 000 euron siirtäminen tapahtumia varten vuodelta 2021 vuodelle 2022 on perusteltu.
Vuoden 2022 osalta innovaatiorahaston rahoitus edellyttää kuitenkin
hankkeen muun rahoituksen vahvistumista.
Hanketta kehotetaan toteuttaman toimintaa pitkäjänteisesti ja seuraamaan sen tuloksien kehittymistä. Toiminnan rahoitusmallia hankkeen
päättymisen jälkeen on suunniteltava ja siitä on sovittava hyvissä ajoin.
Haaga-Helia Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska kyseessä on
tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.
Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston hanke "Helsinki Education Hub"
Hanke on pääosin edennyt suunnitellusti. Helsinki Education Hubin tilat
ovat toiminnassa ja hankkeen toiminnot on saatu käyntiin. Rahoituksen
myöntäminen hankkeelle vuodelle 2022 on perusteltu. Myös hankkeen
esittämät rahasiirrot vuodelta 2021 vuosille 2022 ja 2023 ovat perusteltuja, koska ne perustuvat koronasta johtuviin muutoksiin ja hankkeen
tarkentuneisiin tilaratkaisuihin.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 19.10.2020 § 36 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2023. Hankkeen toteuttajaa kehotetaan hakemaan aktiivisesti muita rahoitusmahdollisuuksia toiminnalle jo
hankkeen ensimmäisten vuosien aikana.
Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana”
Hanke on edennyt hyvin huomioiden koronan aiheuttamia viiveitä kokeilutoiminnassa. Toiminta on ollut hankesuunnitelman mukaista. Rahoituksen myöntäminen vuodelle 2022 on perusteltu. Säästyneiden raPostiosoite
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hojen siirtäminen vuodelle 2023, ja sen myötä hankeen aikataulun pidentäminen on myös perusteltu, jotta hankkeen toimenpiteet ehditään
toteuttamaan täysimääräisesti ja toimintaa pystytän kehittämään pitkäjänteisesti.
Hankkeen toteutuksen kannalta oleellista on toimialojen sitoutuminen
alustamaiseen työskentelyyn. Hankkeen suunnittelussa on tärkeää
miettiä mahdollisimman tarkkaan toimialoilta vaadittavaa resursointia ja
työskentelyotetta sekä kehittää toimialoihin kohdistuvia insentiivejä
osallistua yhteistyöhön. Hankeen tavoitteena on edelleen, että kokeilualustat ja muu innovaatiotoiminta integroituvat osaksi kaupungin ja
sen toimialojen toimintaa hankkeen päättymiseen mennessä.
Hankkeen aikana on panostettava toimintamallin ja sen tulosten viestimiseen. Lisäksi tulosten arvioinnin perusteella on sovittava kokeilualustatoiminnan toteutuksesta, rahoituksesta ja juurruttamisesta jatkossa.
Innovaatiotoiminta olisi hyvä saada integroitua normaaliksi osaksi kaupungin toimialojen toimintaa.
Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut yksikön hanke ”Urban Tech Helsinki -hautomo”
Hanke on edennyt suunnitellusti yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.
Aalto-yliopisto panostaa myös huomattavia omia resurssejaan hankkeen hautomopalvelun toteuttamiseen. Yhteistyötä tehdään myös pääkaupunkiseudun muun ekosysteemin kanssa. Hankkeen rahoittaminen
vuonna 2022 on perusteltu. Myös vuodelta 2021 käyttämättä jääneen
rahoituksen siirtäminen vuosille 2022-2025 on perusteltu, koska rahoitus kohdistuu pääosin tapahtumatoimintaan, jota ei ole koronarajoitusten takia vielä voitu toteuttaa täysimääräisesti.
Urban Tech Helsinki -hautomolle on asetettu toimintaa seuraavat mittarit, joiden avulla arvioidaan toiminnan hyötyjä ja eri toimintamallien tuloksellisuutta. Hanke on suunniteltava niin, että hautomo voidaan lopettaa etuajassa, mikäli toiminta ei ole tarpeeksi tuloksellista.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 9.12.2019 § 49 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuosille 2023-2025. Hankkeessa on selvitettävä
myös muita rahoitusmahdollisuuksia hautomotoiminnalle.
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan RYA, asuntotuotanto Hekan
hanke ”Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti”
Hanke on viivästynyt urakkasopimuksesta johtuen ja hakee vuodelle
2021 myönnetyn sekä elinkeinojaoston 9.12.2019 § 49 vuosille 2022 ja
2023 hankkeelle sitoman rahoituksen osittaista siirtoa tuleville vuosille,
niin että hanke jatkuisi vuoteen 2024 asti. Rahoituksen myöntäminen
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vuodelle 2022 ja siirtäminen vuosille 2023-2024 on perusteltu, sillä
hanke etenee muutoin pääosin suunnitellusti.
Hankkeen väliraportin mukaan hankesuunnitteluvaiheen tavoite plusenergiasta tai 0-energiasta ei toteutunut. Laskelmien perusteella voidaan
hankkeessa saavuttaa yli 60% pienennys nettoenergiankulutuksesta
tavanomaiseen A-energialuokan rakennukseen verrattuna. Alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitettujen alustavien laskelmien perusteella
hankkeessa arvioitiin saavutettavan jopa 70–90% pienennys Aenergialuokan rakentamiseen verrattuna. 60% energiansäästö arvioidaan kuitenkin olevan kohtuullinen tulos. Kohteeseen on lisäksi tulossa
uusia ratkaisuja, kuten aurinkosähkölasit ja uusi liiketoimintakonsepti
Helenin kanssa, jossa Helen vastaa laitteiden toteuttamisesta.
Hankkeen tulosten ja oppien dokumentaatioon ja viestintään tulee panostaa ja tuloksia on pyrittävä hyödyntämään kaupungin muissa rakentamishankkeissa. Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä "Helsinki yritysten
kehitys- ja kokeilualustana" -hankkeen kanssa, jolle innovaatiorahastosta on myönnetty rahoitusta.
Lisäksi hankkeessa tulee panostaa systemaattiseen yritysyhteistyöhön
ja markkinavuoropuheluun uusien ratkaisujen löytämisessä ja jakaa
oppeja toimintatavoista näissä, jotta kokemuksia voidaan hyödyntää
laajemmin vastaavissa hankkeissa.
Helsingin yliopiston hanke ”Viikki Innovation Platform & Food Lab - biokampuksen
innovaatiokeskittymän kehittäminen”
Hanke on pääosin edennyt suunnitellusti ja rahoituksen myöntäminen
vuodelle 2022 on perusteltu. Hankkeen aikataulun pidentäminen ja
vuodelta 2021 käyttämättä jäävän rahoituksen siirtäminen vuoteen
2024 on perusteltu alkuvaiheen rekrytointien viivästymien vuoksi, jotta
hanke voi toteutua täysimääräisesti.
Rahoituspäätöksen yhteydessä kehotettiin kaikkia Viikin tiedekuntia
kartoittamaan temaattisten innovaatioekosysteemien aihioiden potentiaalia ja hakemaan eri innovaatioekosysteemeille aktiivisesti rahoitusta
eri lähteistä. Aihioiden tunnistamista on aloitettu hankkeessa. Edelleen
on aiheellista varmistaa, että Platformin viestintä ja markkinointitoimenpiteet linkittyvän myös kaupungin kokeilualustakokonaisuuden, Urban
Tech Helsinki -hautomon ja uuden kampusinkubaattoriohjelman vastaaviin toimenpiteisiin.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 7.12.2020 § 46 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2023.
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Helsingin yliopiston saama tuki ei ole valtiontukea, koska kyseessä on
tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja yliopiston tutkimus- ja
kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.
Startup Maria Oy:n hanke ”Maria 01 - Euroopan johtavan kasvuyrityskeskittymän
laajentuminen ja kansainvälistyminen”
Hanke on edennyt suunnitellusti ja vuodelle 2022 sidotun rahoituksen
myöntäminen hankkeelle on perusteltu. Hanke on innovaatiorahaston
pyynnön mukaisesti vuoden 2021 alussa jättänyt loppuraportin kaudelta 2018-2020 uuden hankkeen käynnistymisen yhteydessä.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 19.10.2020 §36 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2023. Hakija on ilmoittanut hakevansa
rahoitusta myös vuosille 2024-2026. Hankkeen päätyttyä tavoitteena
on operoida Maria 01:sta tulorahoituksella sekä kolmen vuoden jatkokaudelle haettavalla innovaatiorahaston rahoituksella.
Helsingin kaupungin Startup Maria Oy:lle antamaa toimintatukea on pidettävä Euroopan unionin perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaisena valtiontukena. Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o
651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 27 artiklan mukaisena innovaatioklusterille myönnettävänä tukena.
Tuensaajaa Start up Maria Oy -nimistä osakeyhtiötä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä säätiö ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös
muut ryhmäpoikkeusasetuksen I luvun mukaiset yhteisten sääntöjen
edellytykset.
Tuen myöntävän toimielimen päätöksestä tehdään komissiolle yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä sähköisesti. Koko Maria 01 arvioidut toimintakustannukset ovat vuodelle 2022 yhteensä 3 019 149 euroa, joista tukikelpoisia kustannuksia ovat 864 009 euroa. Innovaatiorahastosta
myönnettävä tuki on 319 149 euroa eli noin 37% tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoiset kustannukset sisältävät muun muassa palkkakuluja ja ostopalveluja, mutta ei vuokrakuluja.
Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla”
Hankkeen alkuperäinen päättymisajankohta oli vuoden 2021 aikana.
Hankkeen toimenpiteet ovat osin aikataulullisesti myöhästyneet koronatilanteesta johtuen, mutta pääosin toiminta on toteutunut hyvin. HanPostiosoite
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ke hakee vuodelta 2021 käyttämättä jäävän rahoituksen siirtoa vuodelle 2022, enintään 80 000 euroa, ja siten hankkeen toteutusajan pidentämistä, jotta hankkeen kaikki hankinta-keissit saataisiin valmiiksi.
Hankkeen vuodelta 2021 käyttämättä jäävän määrärahan siirtäminen
vuodelle 2022 arvioidaan olevan perusteltu.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 9.12.2019 § 49 rahoituspäätöksessä todetaan, että hankkeen tulosten skaalautuvuuteen tulee panostaa etenkin hankkeen loppuvaiheessa niin, että hankkeen tuottamia kokemuksia ja oppeja voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti myös
hankkeen jälkeen. Lisäksi todetaan, että hankkeessa edistettävien innovatiivisten hankintojen tuloksista ja opeista kaupungin tulee viestiä
myös ulospäin laajemman yrityskentän suuntaan. Hankeen jatkaminen
vuoden 2022 puolelle on perusteltua, koska pidennyksellä edistetään
laadittavan oppaan avulla hankkeen tulosten dokumentointia ja tiedon
levittämistä saaduista kokemuksista.
Hanketta kehotetaan jatkamaan keskusteluja Business Finlandin kanssa mahdollisuuksista osallistua innovatiivisten hankintojen edistämisen
rahoittamiseen.
Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hanke "Health Capital Helsinki 2.0"
Hanke on pääosin toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti. Elinkeinojaosto myönsi 19.12.2019 § 50 vuodelta 2019 käyttämättä jääneen
rahan siirtämistä vuodelle 2022, joten ensi vuoden rahoitus on jo hankkeen toteuttajan käytössä. Vuodelta 2021 käyttämättä jäävän rahoituksen siirtäminen vuodelle 2022 ja hankeen aikataulun pidentäminen
vuoden 2022 loppuun asti 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 terveysteknologia-alan kehittämiseen liittyvää toimintaa pääkaupunkiseudulla ja seurata miten toiminta kokonaisuudessaan tehostuu ja miten päällekkäistä
työtä vähennetään. Hankkeen väliraportissa on avattu liiketoiminnan
kehittämispalveluja ja annettu esimerkkejä HCH:n toiminnasta, joka
vähentää päällekkäistä työtä ja tehostaa toimintaa. Näiden kehotusten
mukaista toimintaa ja seurantaa tulee jatkaa vuoden 2022 aikana.
Helsinki Business Hub Ltd Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska
tuen saaja ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.
Helsingin kaupungin Liikelaitos Staran ja Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”StaraeRetrofit”
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Hanke sai rahoitusta vuosille 2019 – 2021 innovaatiorahastosta elinkeinojaoston päätöksellä 29.5.2019 § 17. Hankkeessa selvitetään Staran ajoneuvokaluston sähköistämisen vaikutukset operatiiviselle
toiminnalle, todennetaan raskaan ajoneuvon sähköistämisen kokonaiskustannukset elinkaaren aikana ja selvitetään mahdollisuudet nopeuttaa sähköiseen ajoneuvokalustoon siirtymistä.
Hankkeessa on hyödynnetty Staran hankkeelle osoittamaa, noin 7
vuotta käytössä ollutta, kuorma-autoa. Ajoneuvon voimalinja vaihdetaan sähköiseksi ja sen ohjausta varten tehdään tarvittava ohjelmointityö. Muunnettu ajoneuvo on tarkoitus ottaa normaaliin päivittäiseen
käyttöön ja sen jälkeen seurataan ajoneuvon teknistä suoriutumista
työstä.
Hakkeen kohteena olevan ajoneuvon retrofittaus on vielä kesken, koska sähkömoottorin toimittaja ei ole kyennyt toimittamaan tarvittavia
sähkömoottorin osia globaalin komponenttipulan takia. Komponenttien
arvioidaan saapuvan tammikuussa 2022. Hankkeeseen kuuluva työ on
lisäksi pitkittynyt koronasta johtuen, kosta ajoneuvon muunnostyöt tehtiin Tampereen ammattikorkeakoulun kampuksella, joka oli koronan takia pitkiä aikoja suljettuna.
Hankkeen kulut vuonna 2021 ovat kohdistuneet Staran osalta pääosin
Tampereen ammattikorkeakoulun tuottamiin palveluihin ja kulut ovat olleet odotettua korkeammat johtuen teknisistä haasteista ja koronan aiheuttamasta ylimääräisestä henkilötyö- ja vuokrakulusta. Forum Virium
Helsingin osalta rahoitus on käytetty osa-aikaisen koordinaattorin palkkakuluihin.
Hankkeessa on toteutettu hankesuunnitelman mukaista toimintaa ja kerätty osaamista ja kokemuksia. Hankkeen päätavoitteet muutostyön taloudellisen kannattavuuden arvioinnista ja haasteiden, tarpeiden, poikkeamien, riskien ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta on jo
pitkälti saavutettu. Lopullinen retrofitatun ajoneuvon testaus jäisi kuitenkin toteuttamatta ilman lisärahoitusta. Hanke hakee siksi 56 500 euron lisärahoitusta vuodelle 2022.
Lisärahoituksen myöntäminen hankkeelle arvioidaan olevan perusteltu,
koska hankkeen toimenpiteiden loppuun saattamisella ja ajoneuvon
testaamisella saadaan vielä käytännön tietoa retrofittauksen hyödyistä
ja pystytään jakamaan sitä yrityksille ja muille toimijoille. Hankkeen lisärahoituksen tarve arvioidaan pääosin johtuva hankeen toteuttajasta
riippumattomista syistä. Hankkeelle on tähän mennessä myönnetty
368 500 euroa innovaatiorahastosta. Hankkeen aikaisemmasta satsauksesta saadaan enemmän irti saattamalla hanke loppuun.
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Hankkeelle ei esitetä koko haettua lisärahoitusta, vaan haetusta summasta vähennetään puolet Forum Virium Helsinki Oy:n työpanokseen
haetusta rahoituksesta. Hankkeella on tällöin Forum Viriumin osalta innovaatiorahastosta resursseja kolmelle henkilötyökuukaudelle, lähes
yhtä paljon kuin oli vuonna 2021.
Liikelaitos Staran ja Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska rahoituksen saajat eivät harjoita taloudellista toimintaa
kilpailluilla markkinoilla.
Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet
Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017 § 240 päättänyt innovaatiorahaston
säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- 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 taseyksikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä 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 rahoitushaun avaamisesta vuosille 2018-2021.
Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan
myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksenmukaisiin projekteihin ja
investointihankkeisiin.
Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle
vuodelle. Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai
keskushallinnosta. Jokaisella innovaatiorahaston rahoittamalla hankkeella tulee olla ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.
Väliraporttien arviointi
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Kaupunginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian valmistelijat ovat arvioineet
hankkeiden väliraportteja. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista, sidotuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, kuvaus jokaisesta hankkeesta ja sen vaiheesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtaiset arvioinnin tulokset ovat liitteenä 1.
Hankearvioinnissa on tarkasteltu hankkeiden toteutumista vuonna 2021
ja suunnitelmia tuleville vuosille suhteessa aikaisemmin hyväksyttyihin
hankehakemuksiin, raportteihin ja rahoituspäätöksiin. Arvioinnissa on
rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja
osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke edistää Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä, kokeilualustojen luomista, innovaatiotoimintaa
ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus (hankesuunnitelman selkeys,
kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös otettu huomioon. Lisäksi hankkeen tuomat hyödyt
kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu.
Toimeenpano ja rahoitettujen hankkeiden seuranta
Vuonna 2021 rahoitusta saaneet hankkeet jättävät erillisestä pyynnöstä
innovaatiorahastolle koko vuotta kattavan taloudellisen loppuselvityksen keväällä 2022. Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista tulee toimittaa väliraportit kerran vuodessa. Hankkeiden päätyttyä toteuttajan on
toimitettava 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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 21 - 25 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 26 §.
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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 oikaisuvaatimusajan 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 kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Pohjoisesplanadi 11-13
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää 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.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566
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Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Sanna Selkiaho
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Lauri Muranen

Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 07.12.2021.
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