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Onko alustayhtiön oltava perustettu, jotta voi osallistua kilpailutukseen?
Ei tarvitse olla, alustayhtiön perustaminen voi tapahtua neuvotteluvaiheen ja lopullisen tarjouksen
jättämisen jälkeen.

Voiko osallistumisilmoitusta täydentää neuvottelujen edetessä esimerkiksi ekosysteemiin
osallistuvien tahojen osalta?
Neuvottelukierroksien tarkoituksena on kerätä tarjoajilta tarvittavia täydentäviä tietoja lopullista
tarjouspyyntöä varten.

Onko Business Finlandilla jotain erityisiä ehtoja kasvumoottorin alustayritykselle?
Esimerkiksi yrityksen ikä tai koko?
Alustayhtiölle ei ole asetettu mitään ikään tai kokoon liittyviä ehtoja tai kriteerejä.

Onko kasvumoottorina toimivan yrityksen oltava samalta toimialalta kuin varsinaiseen
ekosysteemiin osallistuvat yritykset?
Alustayhtiön ei tarvitse olla samalta toimialalta. Kilpailutuksessa arvioidaan alustayhtiön uskottavuutta
ja merkitystä ekosysteemille.

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että Yritys Oy perustaisi kasvumoottorin
alustayritykseksi erillisen tytäryhtiön, jonka osakkaiksi osallistujayritykset voisivat tulla.
Onko tällainen järjestely Business Finlandin kannalta hyvä vai huono vaihtoehto?
Ratkaisu on täysin mahdollinen. Hakijan tulee vakuuttaa arvioitsijat siitä, että kyseessä on
tarkoituksenmukainen ratkaisu tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miten ekosysteemitoimijoiden sitoumukset on osoitettava? Onko siihen jokin
minimivaatimus?
Ei ole olemassa mitään minimivaatimusta tai formaattia. Vapaamuotoinen, allekirjoitettu dokumentti
tai viesti kelpaa. Sitoumuksenilmaisun tarkoituksena on antaa vahvistus muiden ekosysteemin
osapuolten sitoutumisesta ekosysteemiin sekä osoittaa, että hakija nauttii muiden osapuolten
arvostusta ja luottamusta. Kyseessä on kilpailutilanne, joten uskottavuus ja konkreettisuus voi olla
hyvä piirre.

Voivatko infrastruktuuri-investoinnit olla rahoituksen kohteena?
Kyllä, jos hakijan liiketoiminta edellyttää infrastruktuuri-investointeja. Kasvumoottorirahoituksessa
kyseessä on hakijan liiketoiminnan rahoittaminen.

Mikä on liitteeksi tulevan rahoitussuunnitelman vaadittu laajuus ja sisältö?
Rahoitussunnitelman laajuudelle ja sisällölle ei ole asetettu reunaehtoja. Suunnitelmasta on saatava
riittävä ja uskottava käsitys yrityksen kyvystä kasvattaa ja kehittää omaa ja ekosysteemin toimintaa.

Mikä on liiketoimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman toivottu aikajänne?
Tämä on toimiala- ja hankekohtaista. Tulosten saavuttaminen ja lainan takaisinmaksuaika vaihtelevat
toimiala – ja hankekohtaisesti.

Osallistumispyynnössä korostetaan alustayhtiön tiimiä / avainhenkilöitä. Jos alustayhtiö
perustetaan vasta 30.8. jälkeen ja myös sen tiimi nimeytyy 30.8. jälkeen, niin vesittääkö
se hakemuksen?
Hakemusvaiheessa on tärkeää tunnistaa mukaan lähtevät avainhenkilöt/organisaatiot. Tämä on
tärkeää hakemuksen uskottavuuden kannalta. Neuvotteluvaiheessa suunnitelmia ja tiimiä voidaan
täsmentää ja täydentää.

Onko rajoituksia sille, mikä/millainen toimija voi jättää 30.8. osallistumishakemuksen
koko konsortion ja tulevan (30.8. jälkeen perustettavan tai valittavan) alustayhtiön
puolesta? Esimerkiksi voiko olla sairaanhoitopiiri?
Ei ole mitään rajoituksia, sairaanhoitopiirikin käy. Rahoitusta voidaan kuitenkin myöntää vain
osakeyhtiölain mukaisena oman pääoman ehtoisena lainana.

Jos vaikkapa sairaanhoitopiiri lähettää hakemuksen konsortion puolesta, onko sen
täytettävä mainittu ESPD-lomake?
Ei tarvitse, jos kyseessä on perustettavan yhtiön puolesta lähetettävä hakemus. Rahoituksen saajan
on kuitenkin täytettävä ESPD lomake ennen rahoitussopimuksen tekemistä.

ESPD-lomake, missä se on ja miten se täytetään. Onko BF jo lähettänyt jonnekin jokin
perusdokumentin johon ESPD liittyy. Voiko ESPD:n täyttää vaikka yritystä ei ole vielä
perustettu. Jos ei voi, niin voiko silti osallistua?
”ESPD-lomake ja ohjeet löytyvät hankintailmoitussivulta:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-013467
Mikäli yritystä ei ole vielä perustettu, ei lomaketta tarvitse täyttää. Hakijan täytyy kuitenkin vakuuttaa
täyttävänsä ESPD:n vaatimukset. ESPD lomake on täytettävä ennen rahoitussopimuksen tekemistä.

Alustayhtiöltä edellytetään, että ainakin osa ekosysteemin yrityksistä sijoittaa sen
(osakepääomaan). Mikäli Alustayhtiön omistuksesta merkittävä osuus tulee näin
ekosysteemiin kuuluvuille suuryrityksille, niin aiheutuuko tästä seurauksena olevasta
Alustayhtiön suuryhtiö-statuksesta jotain vaikutuksia rahoituskuvioon?
Ei kilpailutuksen osalta. Mikäli alustayhtiö hakee muuta kansallista/EU-rahoitusta, yrityksen koolla voi
olla merkitystä. Käynnistystukea ei suuryritys voi hakea. Mikäli kunkin suuryritysten omistusosuus on
riittävän pieni (<25), ei yrityksestä muodostu suuryritystä. Komission pkmääritelmä: http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a3501aa75ed71a1.0007.01/DOC_1

Olisiko jotain (suuntaa antavaa) raamitusta yrityksiltä edellytettävän Alustayhtiöön
sijoittamisen kokonaismäärälle (paljonko oltava vähintään?) a) euromääräisesti, b)
suhteessa pääomalainan kokonaismäärään, c) suhteessa Alustayhtiön arvioituun
liikevaihtoon tms?
Tähän ei ole mitään erityistä raamitusta. Arvioitsijat vertailevat konseptien uskottavuutta ja
toimijoiden sitoutumisen astetta. Kyseessä on kilpailutilanne, jossa yksityiset sijoitukset voivat olla
merkittävässä roolissa kun arvioidaan tarvittavaa riskinjakoa julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Huomioidaanko ekosysteemin yritysten sijoittamisessa Alustayhtiöön ainoastaan
rahallinen panostus osakepääoman muodossa vai lasketaanko siihen myös Alustayhtiön
käynnistämiseen ja rakenteiden luomiseen käytetty efortti?
Arvioitsijat huomioivat kaikki panokset.

Jos Alustayhtiö luontevasti voisi ottaa hoitaakseen sellaista ekosysteemin
yhteistyökoordinointia, joka on alun perin ajateltu erillisen orkestraattorin toiminnaksi,
voiko se hakea myös orkestrointiavustusta?
Tämä on mahdollista, mutta on syytä huomata että orkestrointiavustusta (rahoitus innovaatioklusterin
toimintaan) voidaan myöntää vain klusteriorganisaatiolle ja klusterilla voi olla vain yksi
klusteriorganisaatio. Jos kyseinen klusteriorganisaatio on jo olemassa eikä kyseessä ole sama
organisaatio (Alustayhtiö) ei Alustayhtiö voi saada orkestrointiavustusta jolloin alustayhtiön suorittama
yhteistyön koordinaatio on hoidettava muulla rahoituksella. Esimerkiksi pääomalainalla rahoitettuna.

Voiko sama yritys hakea samanaikaisesti käynnistystukea ja rahoitusta orkestrointiin,
sekä osallistua kasvumoottorikilpailutukseen?
Kyllä. Arvioitsijat arvioivat ovatko toimenpiteet ja työnjako järkeviä ja edistävätkö ne
kasvumoottoriekosysteemin rakentumista. Käynnistystukihanke voi olla käynnissä kun hakija osallistuu
kilpailutukseen.

Onko vasta perustettu yritys kelvollinen hakemaan kasvumoottorirahoitusta? Olettaen,
että yritys on toisen, yli 5 vuotta aiemmin perustetun yrityksen enemmistöomisteinen
osakkuusyhtiö. Jos yritykselle riittäisikin 400 k€ rahoitus, niin olisiko se kelvollinen
hakemaan Kasvumoottorin käynnistystukea?
Vastaperustettu yritys on kelvollinen osallistumaan kasvumoottorikilpailutukseen. Käynnistystuen
kohdalla täytyy tehdä erillinen tarkastelu onko kyseessä aito starttiyritys vai ei, vastauksen
antamiseen tarvitaan lisätietoja kyseisestä yrityksestä.

Milloin järjestetään seuraava kilpailutuskierros?
Alustavan suunnitelman mukaan Business Finland järjestää kolme tarjouskilpailun muodossa
toteutettavaa rahoituskierrosta (30.8.2018, vuodenvaihde 2018-19 ja kesä 2019). Hallitus on
ohjannut kasvumoottoreiden rahoitukseen 60 miljoonaa euroa lainamuotoista pääomarahoitusta
vuosina 2018 (30 M€) ja 2019 (30 M€). Rahoituksen toteutuminen riippuu valtiontalousarvioista.

Osallistumispyynnöstä voi kysyä lisätietoja 15.6.-15.8.2018 vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus
(at) businessfinland.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida "Kysymykset 11/25/2018". Kysymykset ja
vastaukset julkaistaan tässä päivitettävässä dokumentissa.
https://www.businessfinland.fi/kasvumoottorikilpailutus

