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LIITE 1: Perustelumuistio  

Hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (HEL 2019-009964)  

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 23.3.2020 
 

1. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy / StartUp School: 3AMK Entrepreneurship 
Society Alliance 

 
 

Toteutusaika:  3/2020 – 12/2022  

Yhteistyötahot kaupungilla: NewCo Helsinki  
 

Yhteistyötahot muualla: LaureaES (Laurea Entrepreneurship Society Ry), Laurea (Laurea-
ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia (Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy), MetES Ry, Xes Helsinki (Helsinki 
Entrepreneurship Society Ry) 

Kokonaiskustannukset: 740 000 euroa 
 

Rahoitustarve Innovaatiorahasto, € Muu rahoitus, €  Rahoitusesitys Innovaatiorahasto, € 

2020 90 000 150 000  2020 90 000 

2021 90 000 160 000  2021 90 000 

2022 90 000 160 000  2022 90 000 

Yht. 270 000 470 000  Yht. 270 000 
 

Hankkeen kuvaus  
Entrepreneurship society (ES) tarkoittaa opiskelijavetoista yrittäjyysjärjestöä, joka edistää 
yrittäjyyskulttuuria ja tukee yrittäjiksi haluavia opiskelijoita. 3AMK Entrepreneurship Society Alliance 
tuo yhteen entrepreneurship society -toiminnan pääkaupunkiseudun kolmessa suurimmassa 
ammattikorkeakoulussa. Yhteistyön avulla LaureaES, Xes Helsinki sekä MetES voivat tavoittaa yhteensä 
35 000 opiskelijaa Helsingin seudulla. Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa ES-toiminnan tavoittavuutta 
ja vaikuttavuutta kolmessa ammattikorkeakoulussa, vahvistaen osaltaan alueen elinkeino- ja 
osaamisperustaa. Hanketta koordinoi Haaga-Helia StartUp School. 
 
Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulujen 3AMK liittouman tavoitteina on 
opiskelijoiden aktivointi ja innostaminen. Hankkeessa kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijavetoiset 
entrepreneurship societyt kehittävät yhdessä nykyisiä ja uusia palvelu- ja tapahtumakonsepteja. 
Palvelut ja tapahtumat tuodaan kaikkien Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoiden 
saataville. Toiminnan odotetaan tuottavan lisää laadukkaita liikeideoita jatkojalostettavaksi 
ammattikorkeakoulujen kiihdyttämöissä, kuten Turbiinissa tai StartUp Schoolissa. 
 

Päätöksen perustelut  
Elinkeino- ja osaamisperusta:  
Hankkeen arvioidaan edistävän Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa pitkällä tähtäimellä, sillä siinä 
kehitetään entrepreneurship society (ES) -toimintaa eli opiskelijoiden yrittäjyyttä edistävien järjestöjen 
toimintaa. Hankkeessa on hyvät edellytykset kasvattaa korkeakoululähtöistä yrittäjyyskulttuuria ja 
tarjota tietoa, tapahtumia, verkostoja ja vertaistukea yrittäjiksi haluaville opiskelijoille. 
 
Hankkeeseen osallistuvista korkeakouluista Laurealla on ollut ES-toimintaa pisimpään, noin kymmenen 
vuotta. Metropoliassa ja Haaga-Heliassa toiminta on vasta alkamassa. Helsingin kaupungin elinkeino-
osasto on toivonut, että alueen ammattikorkeakouluissa kehitettäisiin uusia toimintoja 
opiskelijalähtöisen yrittäjyyden edistämiseksi. Yrittäjämäisten lähestymistapojen omaksuminen ja 
yrittäjyyteen kannustaminen on luonteva täydentävä elementti innovaatiotoiminnalle.  
 
Yritysekosysteemien/ kokeilualustojen/innovaatiotoiminnan kehittäminen: 
Helsingin startup yritysekosysteemin alkupäässä tarvitaan korkeakouluista lähtevää ideointia ja 
kokeilevaa toimintaa uusien potentiaalisten yritysaihioiden tunnistamiseksi. ES-toiminta tarjoaa 
matalan kynnyksen ohjelmaa opiskelijalähtöisesti ja toiminnan puitteissa syntyneitä opiskelijoiden 
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kehittämisaihioita voi viedä eteenpäin ammattikorkeakoulujen tarjoamien yrittäjyyspalvelujen avulla. 
Esimerkiksi Metropoliassa toimiva Turbiini ja Haaga-Helian Startup School auttavat opiskelijoita jotka 
haluavat perustaa yrityksiä.  
 
3AMK Entrepreneurship Society Alliancea kehotetaan selvittämään yhteistyömahdollisuuksia myös 
seudun muiden korkeakoulujen ja yliopistojen ES-toimijoiden kanssa, etenkin Aalto-yliopiston 
yrittäjyyttä edistävien järjestöjen ja Helsingin yliopiston Helsinki Think Companyn kanssa. 
Poikkitieteellisissä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden kohtaamisissa on hyviä 
mahdollisuuksia uusien ideoiden ja tiimi-aihioiden syntymiselle. 
 
Strategian mukaisuus:  
Hanke vastaa kaupunkistrategian tavoitteita olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle 
startup-toiminnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille. 
 
Hyödyt asukkaille ja palvelujen kehittämisessä: 
Hanke voi tarjota nuorille helsinkiläisille uusia uramahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää 
yrittäjämäisiä lähestymistapoja ja innovointi-osaamistaan. 
 
Muut arviointikriteerit:  
Hankkeen toimenpiteet ovat relevantteja ja hankesuunnitelma vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta.  
 

Hankkeeseen osallistuvilla korkeakouluilla on kampuksia Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Noin 60 

prosenttia kohderyhmän 35 000 opiskelijoista opiskelee Helsingissä sijaitsevilla kampuksilla. Hankkeen 

rahoitukseen osallistuu Espoo 12 prosentilla ja Vantaa 12 prosentilla. Helsingin rahoitusosuus on noin 

36 prosenttia hankkeen kuluista. Loput rahoituksesta tulee ammattikorkeakouluilta, opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä ja säätiöiltä.  

 

Yleensä kaupunkien rahoitusosuudet pääkaupunkiseudun hankkeissa jaetaan suhteessa asukasmäärään 

niin, että Helsinki maksaa 50 prosenttia ja Espoo ja Vantaa 25 prosenttia kumpikin. Tässä hankkeessa 

Helsingin rahoitusosuus olisi isompi. Tämä perustellaan sillä, että suurin osa 3AMK Entrepreneurship 

Society Alliancen toiminnasta tulee sijoittumaan Helsinkiin. Lisäksi ES-toiminnassa on enemmän 

kehitettävää Helsingin kampuksilla kuin Vantaan kampuksilla, koska LaureaES on toiminut pisimpään ja 

Metropolian ja Haaga-Helian toimijat voivat hyödyntää Laurean osaamista omien ES-toimintamalliensa 

kehittämisessä. Kaikkien kyseisten ammattikorkeakoulujen ES-toiminnasta syntyvät tulokset 

hyödyttävät pitkällä tähtäimellä koko pääkaupunkiseutua. 

 

Hakemuksen mukaan kaikkien muiden rahoittajien rahoitukset eivät ole vielä varmistuneet. 

Rahoituspäätös esitetään siksi ehdollisena ja rahoitus edellyttää, että hankkeen esittämä 

kokonaisrahoitus kunkin vuoden osalta toteutuu. Hankkeen useamman vuoden rahoittaminen on 

perusteltua, sillä toimintaa on kehitettävä pitkäjänteisesti. 

 

Hankkeen aikana on alusta asti suunniteltava toiminta pitkäjänteisesti ja seurattava sen tuloksien 

kehittymistä. Toiminnan rahoitusmallia hankkeen päättymisen jälkeen on suunniteltava ja siitä on 

sovittava hyvissä ajoin. 

 

Haaga-Helia 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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2. Phoenix ry: Match Made in Startup Refugees -kehittämishanke 
 

Toteutusaika:  1/2019 – 6/2020  

Yhteistyötahot kaupungilla: NewCo Helsinki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto 

Yhteistyötahot muualla: Startup Refugees -verkoston yli 500 toimijaa (yrityksiä, julkisen sektorin 
tahoja, Yhteisöjä, oppilaitoksia ja yksilöitä), vastaanottokeskukset, 
Suomen Yrittäjät, Pakolaisapu, NMKY:n Toiminnan avulla työelämään –
hanke, Helsinki Think Company 

Kokonaiskustannukset: 133 875 euroa 
 

Vuonna 2019 
säästyvien rahojen 
siirtotarve 

Innovaatio-
rahasto, € 

Muu rahoitus, € 
 

Siirtoesitys Innovaatiorahasto, € 

2020 31 700 -  2020 31 700 
 

Hankkeen kuvaus  
Startup Refugees -verkoston tavoitteena on tukea turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien 
työllistymistä ja yrittäjyyttä. Työ perustuu laajaan ja monipuoliseen verkostoon, jonka tarjoamia 
työllistämis- ja koulutusmahdollisuuksia kanavoidaan sähköisen Match -profiilin täyttäneille ihmisille.  
 
Kehittämishankkeen tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa Startup Refugees -verkostoa Helsingissä, 
nopeuttaa turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien työllistymistä ja osaamisen 
säilyttämistä. Lisäksi tavoitteena on helpottaa työvoimapula-alalla toimivien yritysten työvoiman 
tarvetta sekä tunnistaa yrityksen perustamisesta kiinnostuneet maahanmuuttajat ja tarjota heille tukea 
verkoston avulla. Hankkeen yhteistyökumppanit kaupungilla osallistuvat työtavan kehittämiseen ja 
palvelumuotoiluun, sparraavat tavoitteiden saavuttamisessa ja mahdollistavat kaupungin toimimisen 
toimintamallin kokeilualustana. 
 
Tavoitteena on, että Helsinkiin syntyy vahva Startup refuges-verkoston ja maahanmuuttajaosaajien 
pooli, jolle tarjotaan aktiivisesti työmahdollisuuksia ja tukea työllistymiseen ja yrittäjyyteen jo heti 
maahantulon alkuvaiheessa. Samalla vahvistetaan yritysekosysteemiä sekä työvoiman saatavuuden 
näkökulmasta, että parantamalla maahanmuuttajataustaisten ihmisten edellytyksiä uusien yritysten 
perustamiseen. Lisäksi kasvatetaan Startup Refugees -verkoston jäsenten ja välitettyjen työpaikkojen ja 
yritysten perustamiseen suuntautuvan tuen määrää.  
 

Hankkeen vaihe 
Hanke on sujunut hyvin ja suurin osa tavoitteista on jo saavutettu. Hankkeessa on suunnitelman 
mukaisesti järjestetty osaamiskartoituksia, kerätty osaamisprofiileja sekä yhdistetty profiilin täyttäneitä 
työnantajien kanssa ja ohjattu heitä yrittäjyysohjelmaan. Osaamiskartoituksia on järjestetty yli puolet 
suunniteltua enemmän. Tavoitteena oli tehdä 18 osaamiskartoitusta vuodessa Helsingissä, mutta niitä 
järjestettiin 27 vuonna 2019. Erityisen merkittävää oli, että hankkeen aikana järjestettiin 16 
osaamiskartoista hankekumppaneiden ja muiden maahanmuuton parissa toimivien tahojen kanssa. 
Tämä on ollut tärkeä avaus yhteistyön suhteen eri toimijoiden välillä. 
 
Vuoden aikana osaamisprofiileja on kerätty 989 kappaletta, osaamisprofiilin täyttäneille henkilöille on 
välitetty Helsingissä 234 työpaikkaa ja 50 yritystiimiä on tuettu yrityksen perustamisessa. Samalla on 
synnytetty Helsinkiin juuri Suomeen tulleiden maahanmuuttajaosaajien poolia ja vahvistettu Startup 
Refugees -verkostoa.  
 
Match Made in Startup Refugee -hankkeen tekninen kehitystyö ja seuraavan version kehittäminen on 
hankekumppaneilta saadun palautteen ja kertyneen kokemuksen pohjalta sujunut suunniteltua 
hitaammin. Tekninen työ tulee olemaan hankkeen lopussa hyvin pitkälti hankehakemusta vastaava. Se 
toteutetaan suunniteltua hitaammassa aikataulussa, mutta pienemmällä rahalla. Tässä vaiheessa 
hanketta näyttäisi järkevimmältä testata kevät Matchin seuraavaa versiota, kerätä siitä vielä palautetta 
ja hioa tietoturvaa sekä jatkaa muuten hanketta aiemmalla tavalla. Jos hanke päättyy nyt, 
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myöhästynyttä teknisesti kehittyneempää versiota ei ehditä testaamaan. 
 
Tekniseen työhön ei tulla käyttämään aivan suunniteltua summaa budjetista, sillä suurin osa 
hankkeessa suunnitelluista teknisistä töistä on jo saatu tehtyä suunniteltua pienemmällä rahalla. Lisäksi 
osa palvelumuotoilusta saadaan pro bonona kevään 2020 aikana, joten tähän varattuja osuutta 
budjetista ei kannata käyttää sille alun perin varattuun tarkoitukseen. Sen sijaan hanke hyötyisi 
huomattavasti, jos sen kautta voisi pidentää. Osa ostopalveluihin varatuista rahoista haetaan 
siirrettäväksi henkilöstökuluihin. 
  

Päätöksen perustelut 
Elinkeinojaosto myönsi Startup Refugeesin hankkeelle rahoitusta 10.12.2018 §57. Hanke käynnistyi 
ajallaan ja on saavuttanut suurimman osan tavoitteistaan. Hanke pyytää vuodelta 2019 käyttämättä 
jääneelle rahoitukselle siirtoa vuodelle 2020 ja siten jatkoaikaa 30.6.2020 saakka. Lisäksi Startup 
Refugees esittää, että osa ostopalveluihin varatuista rahoista käytettäisiin henkilöstökuluihin. Jatkoaika 
ja esitetty budjettimuutos ovat perusteltuja, jotta hanke saavuttaisi tavoitteitaan täysimääräisesti. 
 

 


