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Innovaatiorahastosta rahoitettu hanke
Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto, yrityspalvelut
Hankkeen nimi:
Kansainvälistä kasvua
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. Startup Exchange -ohjelmamallin ja kansainvälisten sopimusten luontiin meni odotettua enemmän aikaa, jonka
takia startup-yritysten houkuttelu Helsinkiin tehostuu vasta vuonna 2017. Tukea maksettiin kokonaisuudessaan
5000 EUR, käyttämätöntä budjettia on jäljellä 57 500 EUR.

2. NewCon kiihdytysohjelman potentiaalisten korkean kansainvälisen kasvun asiakkaiden virta oli vuonna 2016
huomattavasti pienempi kuin oli arvioitu, joten startup-yritysten vuokriin ja ohjelmapalkkioihin varatut määrä-
rahat jäivät paljolti käyttämättä (käyttämätöntä budjettia 51 565 EUR).

3. 43 000 EUR oli varattu vuodelle 2016 uusien mallien kehittämiseen, toimitilojen kehittämiseen, sekä muihin
pieniin kustannuksiin. Startup Exchange –ohjelmamallin luonnin kanssa yhtä aikaa ei ollut mahdollista hallita
tälle prosessille välttämättömän sähköisen työkalun kehittämistä.  Käyttämätöntä budjetti jäljellä 41 000.

Esitämme käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa vuodelta 2016 vuodelle 2017 käytettäväksi hakemuksessa
aiemmin kuvattuun toimintaan ja/tai uusien välitoimijoiden, jotka voivat edistää tavoitteen toteutumista, houkutte-
luun Helsinkiin. Hankkeen aikana on tunnistettu haastavaksi keskittyä pelkästään yksittäisten startup-yritysten hou-
kutteluun ja sen rinnalla haluttaisiin kokeilla houkutella välitoimijoita (esim. pelikiihdyttämöä tms.), jotka omalla
toiminnallaan houkuttelisivat lisää kansainvälisiä startuppeja Helsinkiin.

Määrärahojen siirtoesitys yhteensä vuodelta 2016 vuodelle 2017: EUR 150 000.
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Kuvaus hankkeen kulusta ja tuotoksista (toteutetut ja tulevat)
Hankkeen toimenpiteet vaiheittain Vaiheen tuotokset Vaiheen ajoitus (kk/v) Vaiheen kustannus (€)

vaihe 1/2016: Ulkomaisten tiimien ja
yritysten houkuttelu alueelle.

2 startup-yritystä houkuteltiin Pietaris-
ta

1/2016-12/2016 7000

vaihe 2/2016: Pilotoidaan varhais-
vaiheen startup-yritysten kansainvä-
listymisen malleja ja konkreettisten
myynti- ja/tai laajentumismatkojen
tukitoimia.

Startup Exchange -ohjelma perustettiin
ja 3 partnerisopimusta allekirjoitettiin ,
lisäksi 15 mahdollista partneria, joiden
kanssa sopimuksia ei vielä ole tehty.

13 startuppia tuettiin heidän konkreet-
tisisssa tavoitteissaan matkalla kan-
sainvälistymiseen. Tuloksia kerätään
vielä mutta yleisesti palaute tähän
mennessä on ollut erittäin positiivista.
(per 29.12.2016)

1/2016-12/2016 50000

vaihe 3/2016: Palveluiden kehittämi-
nen.

Startup Exchange- ohjelma kehitettiin.

Pilottina toteutettiin pääsy online pal-
velu Boardioon NewCo Helsinki star-
tuppeille ja startupeille, jotka olivat
tulossa Helsinkiin.

1/2016-12/2016 3155

vaihe 1/2017-19: Ulkomaisten star-
tupyritysaihioiden (tiimien), toimi-
vien yritysten ja/tai välitoimijoiden
houkuttelu alueelle, sekä kansainvä-
lisen yrityskehitysverkoston luonti
relevanttien yhteistyökumppanien
kanssa helsinkiläisten kansainvälistä
kasvua tavoittelevien startup-
yritysten käyttöön.

Laajentaa toiminta kattamaan
25 ulkomaista toimijaa.
- 15-25 ulkomaista startupyritystä
tulee liiketoiminnan
kehittämismatkalle
Helsinkiin.
- 10-15 helsinkiläisyritystä
lähtee vaihtoon ulkomaille
- Kehittää sähköisten hallinnointioh-
jelma.

Tammikuu-Joulukuu
(36kk)

328 000

vaihe 2/2017-19: Suomalaisten star-
tup –yritysten kansainvälisen liike-
toiminnan tukeminen; Tuote-
markkina–yhteyden sparraus, mark-
kinan avaamiseen liittyvät toimet

60 startup-yritykset

- Laaja vaikuttavuustutkimus

Tammikuu-Joulukuu
(36kk)
Maaliskuu-Toukokuu
2017, 2018, 2019

961 500

vaihe 3/2017-19: Kehittää uusia tuki-
toimia, sekä tietojen kerääminen ja
niiden hyödyntäminen

- paikallisen startup-dataekosysteemin
kehittäminen
- Kehittää sähköisten palveluiden
matchausta

Tammikuu-Joulukuu
(36kk)

201 565

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

Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta?
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Ei muualta

2016
(euroa)

2017
(euroa)

2018
(euroa)

2019

Innovaatiorahastosta myönnetty ja
sidottu rahoitus

225 000 550 000 500 000 500 000

Kuluvana vuonna käytettävä määrä-
raha

37 198,64 (per
29.12.2016)

Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä
määräraha

187 801,36 (per
29.12.2016)

Jatkossa innovaatiorahastosta tarvit-
tava rahoitus
(sisältäen käyttämättä jäävän määrä-
rahan)

700 000 500 000 500 000

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


