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EKOSYSTEEMIT BUSINESS FINLANDIN ASIAKKAINA

Kasvumoottorit
Miljardiluokan

uutta liiketoimintaa, 
vientiä

ja investointeja Suomeen

Arvoverkostot

Yhteistyöverkostot

6.3.18

Yhteinen tavoite, tarve ja suunnitelma tehdä asioita yhdessä.  
Yritysvetoisia verkostoja. 

Synnyttää verkostoon uusia kokonaisratkaisuja asiakkaille yhteistyötä tehostamalla,
eri osaamisia yhdistämällä ja kyvykkyyksiä kasvattamalla. 

Kasvumoottori on markkinaehtoinen, avoin, merkittävän globaalin, uuden 
liiketoiminnan synnyttävä kokonaisuus.

Kasvumoottori houkuttelee ulkomaisten yritysten innovaatiotoiminnan 
sijoittumista Suomeen. 

Parhaimmat ja merkittävimmät ekosysteemit voivat kasvaa kasvumoottoreiksi. 



KASVUMOOTTORIT –
UUSIA TEHOEKOSYSTEEMEJÄ 

• Uusi yksityisten ja julkisten 
toimijoiden kumppanuusmalli & 
ekosysteemi

• Miljardiluokan tavoitteet 
liiketoiminnalle, viennille ja 
investoinneille Suomeen

• Räätälöityjä palveluja ja osin 
uudentyyppistä rahoitusta 
Business Finlandilta



TUTKIMUS-
ORGANISAATIO

SUURI
YRITYS

JULKISET
TAHOT

ORKESTRAATTORI
• Fasilitoi yhteisiä 

toimenpiteitä
• Tunnistaa uusia 

kumppaneita
• Luo uudistavan 

kasvun ilmapiirin

>1 MILJARDI €

BUSINESS 
FINLANDIN
PALVELUT

EU-
RAHOITUS

MUU
JULKINEN 
RAHOITUS

YKSITYINEN
RAHOITUS

PK-
YRITYS

STARTUP-

UP

NÄIN KASVUMOOTTORIN 
ORKESTROINTI TOIMII



• Tavoittelee yli miljardin euron uutta liiketoimintaa ja/tai vientiliiketoiminta ja/tai 

investointeja Suomeen

• Kehittää kokonaisvaltaisia ratkaisuja globaaliin  markkinamurrokseen

• Toimii sovitussa laajuudessa avoimena alustana eri toimijoiden yhteistyölle ja 

ulkomaisten innovaatioinvestoijien houkuttelemiselle Suomeen

• Pohjautuu yhteiseen visioon ja suunnitelmaan (roadmap) tavoitteisiin (kasvuvisio) 

pääsemiseksi

• Tuottaa uutta arvoa sekä loppukäyttäjälle että partnereille

• Synnyttää yhteisiä innovaatiohankkeita, pilotointeja ja demonstraatioita sekä 

avauksia markkinoille

• Koostuu uskottavasta joukosta yrityksiä eri toimialoilta, tutkimusorganisaatioita, 

julkisia toimijoita ja loppuasiakkaita

ODOTUKSIA KASVUMOOTTOREILLE



KASVUMOOTTORIN KEHITTYMISEN VAIHEET 
JA BUSINESS FINLANDIN PALVELUT

• Yhteinen visio ja alustava 
tiekartta

• Liiketoimintakärjen globaali 
markkinapotentiaali 

• Systemaattinen ja määrätietoinen 
toimenpidesuunnitelma kasvumoottorin 
kehittämiseksi ja innovaatiotoiminnan 
vauhdittamiseksi

• Toimijoiden määrän kasvu ja 
monipuolistaminen

• Kasvumoottorin kansainvälistäminen

• Kasvumoottori  laajenee omaehtoisesti 
globaaleilla markkinoilla

• Yritysverkostoilla globaalisti kilpailukykyisiä 
kysyntälähtöisiä ratkaisuja

• Globaalien kumppanien lisääntymin

Valmisteluvaihe
Käynnistysvaihe

Kypsyysvaihe

3-6 kuukautta 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 10 + vuotta

Go/No 
go

• Kasvumoottorin
valmistelurahoitus ekosysteemin
orkestrointiin ( A50%),
deminimis, max 100.000 €

• Ennakointitietoa teemasta

• Rahoitus kasvumoottorin orkestroijalle
• Kasvumoottorin käynnistystuki
• Invest-in ja kansainvälistymispalvelut

• T&k&i-rahoitus
• Co-innovation-rahoitus tutkimukseen
• Kasvumoottorien pääomarahoitus
• Rahoitus innovaatioinfrastruktuurille
• Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus
• Invest in -palvelut

Go/No 
go



RAHOITUSKRITEERIT 2018 –
KASVUMOOTTOREIDEN KEHITTÄMINEN 
ORKESTOINNIN AVULLA, KÄYNNISTYSVAIHE

Käynnistysvaiheen kriteerit 
ensimmäisen jakson osalta 
1. Kasvumoottorilla on selkeä vaikuttavuus 
2. Liiketoimintakärki tunnistettu. Globaali 

markkinapotentiaali. Lisää uutta 
liiketoimintaa ja/tai vientiliiketoimintaa 
ja/tai investointeja Suomeen min. 1 mrd. 
€  ja sopii suomalaiseen osaamiseen. 

3. Selkeä kasvumoottorin kasvuvisio ja 
alustava roadmap

4. Systemaattinen ja määrätietoinen 
toimenpidesuunnitelma kasvumoottorin 
kehittämiseksi ja innovaatiotoiminnan 
vauhdittamiseksi

5. Kasvumoottorin orkestraattorilla on 
lisäarvoa ja tarvittavat resurssit.

Käynnistysvaiheen kriteerit seuraavien 
jaksojen osalta
1.Kasvumoottorilla on vaikuttavuusmittarit 

ja kuvaus vaikuttavuusmekanismeista.
2.Kasvumoottorin kansainvälistäminen ja 

skaalaaminen on määrätietoista ja 
systemaattista.

3.Selkeä kasvumoottorin visio,  kasvu ja 
uudistuminen

4.Yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma 
kasvumoottorin kv-yhteistyöstä, 
käytäntöön viemisestä

5.Kasvumoottorin orkestroijan rooli,  
johtamismalli, lisäarvo  ja suunnitelma 
kasvumoottorin ”omavaraisuudesta”



KASVUMOOTTOREIDEN RAHOITUSPALVELUT

1. Ekosysteemin vahvistaminen

• Rahoitus kasvumoottorin orkestrointiin

• Pääomalaina kasvumoottorin alustayhtiölle

2. Ekosysteemin toimijoiden uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen

• Rahoitus start up ja pk-yrityksen kansainvälistymiseen ja kasvuun 

• Rahoitus yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan, uusien tuotteiden palveluiden ja 
toimintamallien kehittämiseen

• Rahoitus tutkimuksen tuella uudistuville verkostoille (Co-creation- ja Co-innovation-
rahoitus tutkimukseen)

• Rahoitus julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen



3. Ekosysteemin puuttuvan osaamisen kasvattaminen

• Co-creation- ja Co-innovation-rahoitus tutkimukseen

• Tutkimusverkostot Suomessa ja EU:ssa, tutkimusinfrastruktuurit ja testlabit

• Invest in -palvelut

4. Ekosysteemin kansainvälistäminen

• Globaali ennakointi- ja markkinatieto

• Business Finlandin kansainvälisen verkoston palvelut

• Business-delegaatiot

• Tietoa kohdemarkkinoiden liiketoimintaympäristöstä

• Messuavustus pk-yrityksille

KASVUMOOTTOREILLE RÄÄTÄLÖITÄVÄT 
PALVELUT



LISÄTIETOJA KASVUMOOTTORIN 
ORKESTROINTIMALLISTA

Tiina Tanninen-Ahonen

+358 50 557 7894, tiina.tanninen-ahonen@businessfinlandi.fi

Markku Heimbürger

+358 50 557 7977, markku.heimburger@businessfinland.fi

www.businessfinland.fi/kasvumoottorit
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