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Startup-säätiölle Vuoden maineteko 2012 -tunnustus

(HELSINKI,  8. HELMIKUUTA 2013) Kansainvälisten huippuyliopistojen alumniyhdistykset palkitsivat 
Startup-säätiön vuosittain jaettavalla Vuoden maineteko -tunnustuksella. Tunnustus jaetaan henki-
lölle tai yhteisölle, joka on kuluneen vuoden aikana erityisen merkittävällä tavalla kunnostautu-
nut suomalaisille tärkeässä asiassa.

Aalto-yliopiston suojissa kasvaneen ja voimistuneen Aalto Entrepreneuship Societyn aloittaman 
työn pohjalle vuonna 2012 perustettu Startup-säätiö on toiminut ansiokkaasti parantaen edellytyksiä 
yritystoiminnan synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä herättäen yhteiskunnallista 
keskustelua kasvuyritysten positiivisesta vaikutuksesta, ja täten edistänyt uusien työpaikkojen 
luomista Suomeen. Säätiön tavoitteena on tehdä Helsingistä maailmanluokan kasvuhakuisten 
yritysten keskittymä.

Esimerkkeinä palkintolautakunta mainitsee Startup Saunan, Startup Lifen sekä Slush-konferenssin. 
Startup Sauna on kuuden viikon mittainen yrityskiihdytysohjelma, jolla on jo 90 alumnia ympäri 
Pohjois-Eurooppaa sekä Venäjää, jotka ovat valikoituneet ohjelmaan yli tuhannen kasvuyrityk-
sen joukosta kolmivuotisen historian aikana. Startup Life on tarjonnut  jo yli 100 opiskelijalle ja 
tutkijalle 3–12 kuukauden mittaisen stipendin, jonka avulla opiskelijat pääsevät  tutustumaan kasvu-
yrittämiseen Yhdysvalloissa sekä Suomessa. Slush-konferenssi on kokoontuminen kasvuyrityk-
sistä kiinnostuneille ulkomaisille ja suomalaisille sijoittajille, joka on kasvanut parissa vuodessa 
3500 kävijällään, 560 kasvuyrityksellään ja 150 sijoittajallaan yhdeksi Euroopan tunnetuimpia 
ja suurimpia teknologiakonferensseja.

Säätiön yksityisiin lahjoittajiin kuuluvat monet suomalaisen teknologiateollisuuden ja kasvu-
yrittäjyyden suuret  nimet, säätiön puheenjohtaja Ilkka Kivimäki kertoo. Yksityisiltä lahjoittajilta 
sekä Sitralta ja Teknologiateollisuudelta on kertynyt  peruspääomaa noin miljoonaa euroa. Lisäksi 
säätiön toimintaa rahoittavat Tekes, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Aalto-yliopisto.

"Suomessa kasvuyrittäjyystutkimuksen mukaan yli puolet  uusista työpaikoista syntyy kasvu-
yrityksiin ja ennen kaikkea aloittaviin yrityksiin. Kansantalouden kannalta puhutaan hyvin merkit-
tävästä asiasta", säätiön puheenjohtaja Kivimäki sanoo.

Vuoden maineteko -tunnustuksen myöntävät Harvardin, IMD:n, INSEAD:n ja Stanfordin alumni-
yhdistykset.

Vuoden maineteko -tunnustuksella on jo 11-vuotinen historia. Aikaisemmin palkinnon ovat  saaneet 
dosentti Eero Hirvensalo, ministeri Max Jakobson, tuottaja Seppo Vesterinen, hallituksen puheen-
johtaja Juha Nurminen, Lordi-yhtye, yrittäjäneuvos Kirsti Paakkanen, presidentti Martti Ahtisaari, 
poliisikomentaja Jukka Riikonen, toimitusjohtaja Mikael Hed ja Angry Birds -tiimi sekä Edus-
kunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Lisätietoa maineteon tunnuspalkinnosta osoitteessa www.vuodenmaineteko.fi.
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