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26 §
Erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille suunnatun yrittäjyy-
sohjelman hankinta

HEL 2020-007385 T 02 08 02 00

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti hyväksyä Phoenix 
ry / Startup Refugees jättämän tarjouksen erityistä tukea tarvitseville 
maahanmuuttajille suunnatusta yrittäjyysohjelmasta.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 29997 euroa. Kyseessä 
on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta 
hankintalakia. Palveluhankintaan liittyvät kustannukset maksetaan ta-
lousarviokohdasta 14001, tulosyksikkö 1817100 Työllisyys, sisäinen ti-
laus 1817100005 NewCo ja Yrittäjyys vaihtoehtona -hankkeet.

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti oikeuttaa elinkei-
no-osaston uudet yritykset -yksikön päällikön allekirjoittamaan hankin-
tasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kotouttamisohjelmassa 2017–2021 tavoitteena on olla ”osaa-
van työvoiman kaupunki”. Ohjelman tavoitteena on maahanmuuttajien 
osaamisen tunnistaminen ja se että heidän osaamisensa on mahdolli-
simman hyvin työmarkkinoiden käytettävissä. Yrittäjyyttä tuetaan vaih-
toehtona työllistymiseen.

Helsingissä huomattava osa maahanmuuttajayrittäjistä toimii yksinyrit-
täjinä palvelualoilla ja kevään 2020 koronapandemian vuoksi yksinyrit-
täjät ovat olleet suurissa taloudellisissa vaikeuksissa kuluttaja-
asiakkaiden vähentymisen johdosta. Toimivat yrittäjät ovat joutuneet 
miettimään uusia ansaintamahdollisuuksia menetettyjen tilalle ja muok-
kaamaan omaa liiketoimintaan digitaaliseen muotoon.

Hankittava yrittäjyysohjelma tukee maahanmuuttajayrittäjiä, freelance-
reita ja yritystoimintaa suunnittelevia maahanmuuttajia kohti kestäväm-
pää liiketoimintaa, digitaalisten alustojen ja palveluiden hyödyntämi-
sessä tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja asiakashankinnassa. Yrit-
täjiä ja freelacereita tuetaan tarjoamalla mahdollisuuksia testata uusia 
liikeideoita ja ansaintamalleja markkinavalidaatiotapahtumissa ja saada 
palautetta tuotteen laadusta ja kysynnästä. Ohjelma tarjoaa maahan-
muuttajayrittäjille vertaistukea ja rohkaisevia esimerkkejä muilta yrittäjil-
tä.
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Hankittava yrittäjyysohjelma vastaa koronapandemian takia muuttu-
neeseen tilanteeseen markkinoilla ja asiakkaiden ostokäyttäytymisessä 
ja täydentää Helsingin kaupungin olemassa olevia yritysneuvontapalve-
luja. Yrittäjyysohjelman tavoitteena on edistää maahanmuuttajien yrittä-
jyysosaamista etenkin sellaisten maahanmuuttajaryhmien keskuudes-
sa, jotka tuntevat huonosti nykyisiä julkisia yritysneuvontapalveluja joh-
tuen esim. heikosta suomen tai englannin kielen taidosta.

Ohjelma tukee yrittäjien omien liiketoimintamallien muokkaamista ja 
asiakashankintaa hyödyntäen erilaisia digitaalisia alustoja sekä kehit-
tää digitaalisen markkinoinnin tietotaitoa. Ohjelman tavoitteena on tar-
jota maahanmuuttajille tietoa yrittäjyyteen liittyvistä lupa-asioista, lain-
säädännöstä, verotuksesta, rahoitusmahdollisuuksista sekä yritystoi-
minnan kannattavuudesta ottaen huomioon suomalaisen yrityskulttuu-
rin ominaispiirteet. Osallistujat saavat tietoa ja tukea yritysidean kehit-
tämiseen, markkinakartoituksen, markkinointisuunnitelman ja liiketoi-
mintasuunnitelman tekemiseen. Yrittäjyysohjelma tarjoaa tietoa ja käy-
tännön työkaluja yrityksen visuaalisen ilmeen kehittämiseen, brändin 
rakentamiseen, online-markkinointiin, verkkokauppaan ja muihin yrityk-
sen digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen, ml. sosiaalinen 
media.

Tarjouspyyntö (liite 1) lähetettiin sähköpostitse 20.5.2020 kolmelle pal-
veluntuottajalle. Määräaikaan 3.6.2020 klo 16.00 mennessä saapui yksi 
tarjous Phoenix ry:ltä / Startup Refugees:lta.

Tarjouspyynnössä asetettiin hankittavalle palvelulle vähimmäisvaati-
mukset, jotka Phoenix ry:n / Startup Refugees:n tekemä tarjous täytti 
kaikilta osin. Tarjottu yrittäjyysohjelma on konkreettinen, ja se tarjoaa 
osallistujille tietoa ja välineitä muokata yritystoimintaa ja liikeideaa vas-
taamaan muuttunutta markkinatilannetta. Phoenix ry / Startup Refu-
gees omaa myös hyvät referenssit heidän aikaisemmista vastaavanlai-
sia yrittäjyysohjelmista.

Laadun arviointikriteereinä olivat ohjelman sisällön vastaavuus hankin-
nan tavoitteisiin, ohjelman konkreettisuus sekä palveluntarjoajan yh-
teistyökumppaniverkostojen monipuolisuus ja hyödyllisyys tässä hank-
keessa. Phoenix ry:n / Startup refugees:in tekemä tarjous vastasi myös 
näiltä laadullisilta kriteereiltä tarjouspyynnön sisältöä.

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön oikeus toteuttaa hankin-
toja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian hankin-
taoikeuksista 17.12.2019 § 260.

Sitova sopimus sopijapuolten välillä syntyy myöhemmin erikseen alle-
kirjoitettavalla hankintasopimuksella.
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