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Innovaatiorahastosta rahoitettu hanke 
Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):  
Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto, yrityspalvelut 
Hankkeen nimi:  
KASVUPOLKU 
Raportointikausi (kk/vuosi−kk/vuosi)  
1/2016-12/2016 

 
Muutokset hankkeen perustiedoissa  
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)  

Yrityspalvelut -yksikön päällikkö Timo Onnela jäi eläkkeelle 31.8.2016. Tommo Koivusalo aloitti yksikönpäällikkönä 
1.11.2016. Koivusalo korvaa Onnnelan ohjausryhmässä.    
 
 
 
 
 

 
Muutokset sisällössä  
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)  

1. Kasvuvalmennusavustuksen myöntöprosessin uudistamisen, joka tehtiin loppuvuodesta 2016, takia 18 hake-
muksen päätöksiä ei voitu tehdä ennen vuoden 2016 päättymistä.  

Esitämme siksi tarvittavan rahoituksen siirtoa näiden 18 hakemuksen osalta käytettäväksi ensimmäisellä hyväk-
symiskierroksella 2017.  

Rahoituksen siirtotarve: 121 300 EUR. 

 

2. 21.6.2016 projektipäällikkö Sören Rasmussen siirtyi uudelle työsopimukselle Helsingin kaupungilla. Rasmussen 
on edelleen projektipäällikkö mutta hänen palkkakulunsa maksaa 21.6.2016 alkaen Yrityspalvelut -yksikkö. Tä-
män takia palkkoihin varattua rahaa on jäljellä 34 909,69 EUR.  

Esitämme jäljelle jääneitä palkkakuluja siirrettettäväksi vuodelle 2017. Määrärahaa käytettäisiin hankkimaan 
välitoimija tai asiantuntijapalveluita tuottamaan uutta sisältöä ja jatkokehittämään StartupHelsinki –portaalia.  

Rahoituksen siirtotarve: 34 909,69 EUR. 

 

Kokonaisuudessaan rahoituksen siirtoesitys: 156 209,69 EUR.  
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Kuvaus hankkeen kulusta ja tuotoksista (toteutetut ja tulevat) 

Hankkeen toimenpiteet vaiheittain Vaiheen tuotokset Vaiheen ajoitus (kk/v) Vaiheen kustannus (€) 

vaihe 1: Kasvuvalmennus 52 hakemukset 

11 peruutettu 

22 hyväksytty 

1/2016-12/2016 148 900 

vaihe 1: Kasvuvalmennus  
– takautuvasti vuodelta 2016 tulevat laskut 

18 hakemusta 

 

1/2017-4/2017 121 300 

vaihe 2: Kasvupolun avulla myös kehitetään toimin-
taa keräämällä parempilaatuista metriikkaa Yritys-
Helsingin asiakkaista ja yhteistyökumppaneista käyt-
täen hyväksi uusia sähköisiä työkaluja (Startup 
Commons), sekä hakemalla verrokkilukuja Helsingin 
alueen kanssa kilpailevista ekosysteemeistä ja analy-
soimalla eroja. 

Startup Helsinki 
verkkosivu portaali ja 
sen kautta metriikan 
kerääminen. 

1/2016-12/2016 27 900 

 

Vaihe 2017: Startup Helsinki –portaalin jatkokehit-
täminen 

Startup Helsinki –
portaalin uusi sisäl-
tö ja jatkokehittä-
minen 

1/2017-12/2017 34 909,69 

…    

…    

 
Onko hakija saanut julkista tukea viimeisen kolmen verovuoden aikana? jos on, niin mitä ja mistä? 
Ei 

Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta? 
Ei muualta 

 
 

 2016 
(euroa) 

2017 
(euroa) 

2018 
(euroa) 

Innovaatiorahastosta myönnetty ja sidottu rahoitus  425 000   
Kuluvana vuonna käytettävä määräraha  163 710,31 (per 

29.12.2016) 
  

Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha 261 289,69 (per 
29.12.2016) 

  

Jatkossa innovaatiorahastosta tarvittava rahoitus 
(sisältäen käyttämättä jäävän määrärahan) 

 156 209,69  
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 2016 

(euroa) 
2017 

(euroa) 
2018 

(euroa) 
Muualta saatu rahoitus     
Muualta haettava rahoitus    
Oma rahoitus    

 

 
Liitteet 

1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen etenemisestä  
(Lausunnossa tulee käydä ilmi mm. miten hanke on edennyt, miten yhteistyö on sujunut, onko tuloksia pystytty jo hyödyntämään, mitä tulok-
sia odotetaan hankkeen seuraavasta vaiheesta, ja onko syytä ottaa mukaan muita toimijoita. Lausunnossa tulee myös käydä ilmi jos hanketta 
on syytä muokata tässä vaiheessa.) 

2. Ohjausryhmän pöytäkirjanote, jossa väliraportti hyväksytty 
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