OHJE: PROJEKTISUUNNITELMA KASVUMOOTTORIN ORKESTROINTIIN
Tämä on ohje projektisuunnitelman tekemiseksi. Suunnitelman ei tarvitse olla tässä muodossa, vaan
tekijä voi itse valita sopivan muodon. Olennaista on, että suunnitelmassa on kuvattu alla esitetyt asiat.
1. Liiketoimintakärjen globaali markkinapotentiaali ja tarvittava ekosysteemi
 Mikä on ekosysteemin liiketoimintakärjen globaali markkinapotentiaali
ja tarve?
 Mikä on liiketoimintakärjen osuvuus suomalaisiin osaamisiin ja yritysten
strategisiin tarpeisiin?
 Minkälainen ekosysteemi liiketoimintakärjen toteutumiseksi tarvitaan?
 Miten ekosysteemin ydintoimijat ovat sitoutuneet liiketoimintakärjen
kehitykseen ja kuinka muut tarvittavat toimijat saadaan mukaan?
2. Ekosysteemin kehittäjätaho ja resurssit
 Mitkä ovat ekosysteemiä kehittävän toimijan kannustimet ja asema viedä
verkostoa eteenpäin (myös kansainvälisesti) ja edistää ratkaisujen
saamista markkinoille?
 Mitkä ovat toiminnan resurssit ja organisointi mukaan lukien
kokonaisrahoitus?
3. Ekosysteemin pitkäjänteinen kehittyminen
 Mitkä ovat toiminnan resurssit (ml. kokonaisrahoitus) ja miten toiminta
on organisoitu? Esitä resurssit ja kokonaisrahoitus kohdistetusti
ensimmäiselle ja toiselle vuodelle sekä suunnitelma seuraaville vuosille.
 Mikä on ekosysteemin toimintamalli ja suunnitelma toiminnan
pitkäjänteiseksi kehittymiseksi (myös julkisen rahoituksen päättymisen
jälkeen)?
 Miten yritykset ja muut toimijat voivat liittyä mukaan ekosysteemiin ja
miten ekosysteemin toiminnasta viestitään. Ekosysteemin www-sivujen
rakentaminen.
4. Toimenpidesuunnitelma liiketoimintakärjen toteutumiseksi ja ekosysteemin
kehittämiseksi
1. Mitkä ovat liiketoimintakärkien kehittämisen eri osa-alueet sekä
tarvittavat toimet näillä alueilla?
2. Miten ekosysteemin toimijajoukkoa tulee kehittää (myös kansainvälisesti)
tavoitteisiin pääsemiseksi ja mitkä ovat tarvittavat toimet?
3. Mitkä ovat toteutettavat konkreettiset toimenpiteet (esim.
yhteishankkeet)? Suunnitelma tarvittavista tutkimus-, kehitys-, pilotointija demonstraatiohankkeista, muista toimenpiteistä sekä näiden
hankkeiden toteuttajista ja resurssoinnista.
4. Mitä mahdollisia toimenpiteitä tarvitaan toimintaympäristön muun
kehittämisen osalta liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi, esimerkiksi
vaikuttaminen standardeihin ja säädöksiin tai osaamisen kehittämiseen.

5. Ekosysteemiä kehittävän toimijan on esitettävä projektisuunnitelmassa etenemiselle
selkeät mittarit, jotka perustuvat lähtö- ja tavoitetason määritykseen ja sisältävät
ainakin seuraavat asiat ekosysteemin tasolla:
 innovaatioyhteistyön vaikutukset uuden liiketoiminnan syntymiseen ja
työpaikkoihin
 innovaatioyhteistyön vaikutukset pilottien ja demonstraatioiden toteutumiseen
 ekosysteemin toimijoiden välisten yhteishankkeiden syntyminen
 mobilisoidut muut t&k-panostukset ja investoinnit Suomeen
 verkoston kehittyminen, kuten kansainväliset kumppanuudet, pk-yritysten
osallistuminen yhteishankkeisiin ja pilotointeihin sekä pitkäjänteisen
toimintamallin kehittyminen
6. Kasvumoottorin julkinen tiivistelmä
 Business Finland julkaisee verkkosivuillaan Kasvumoottorin nimen ja tiivistelmän
sekä orkestraattorin nimen ja yhteystiedot.

