
BUSINESS FINLANDIN 
PALVELUT 
KASVUMOOTTOREILLE



 Markkinaehtoinen, avoin, globaali liiketoimintaekosysteemi

 Tavoittelee yli miljardin euron uutta liiketoimintaa ja/tai 

vientiliiketoiminta ja/tai investointeja Suomeen

 Pohjautuu yhteiseen visioon ja suunnitelmaan (roadmap) 

 Aktivoi kasvuhakuisia yrityksiä eri toimialoilta, tutkimusorganisaatioita, 

julkisia toimijoita ja loppuasiakkaita yhteiseen innovaatiotoimintaan

 Houkuttelee ulkomaisten yritysten innovaatiotoiminnan sijoittumista 

Suomeen 

MIKÄ ON KASVUMOOTTORI?



MIHIN KASVUMOOTTOREITA TARVITAAN?

 Kasvumoottorit auttavat yrityksiä murroksessa ja systeemisessä uudistumisessa.

 Maailmantalouden kilpailu on siirtynyt yhä enemmän erilaisten ekosysteemien 
väliseksi. 

 Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa yritykset tarvitsevat omien kilpailuetujensa 
lisäksi kumppanien tarjoamia etuja arvoverkon eri osista ja eri toimialoilta. 

 Verkostomaisen yhteistyön tuloksena voi syntyä ylivertainen systeemi, jonka 
kilpailuetua on erittäin vaikea kopioida.

 Kasvumoottori houkuttelee uutta osaamista ja osaajia Suomeen.



NÄIN KASVUMOOTTORI  TOIMII
Tavoitteena miljardiluokan uutta liiketoimintaa, vientiä ja investointeja Suomeen

ALUSTAYHTIÖ
Edistää oleellisesti kasvumoottori-
ekosysteemin kehittymistä ja kasvua. Voi 
toimia myös orkestraattorina. 
Rahoitus: Pääomalainaa  
käynnistystukena ja kilpailutuksen kautta. 
Myös kasvumoottorin toimijat voivat 
sijoittaa alustayhtiöön.

ORKESTRAATTORI 
Aktivoi verkostoa 
rakentamaan yhteisiä 
hankkeita ja toimintaa. 
Rahoitus: 
Avustusmuotoista 
innovaatioklusterirahoitustaTOIMIJOINA:

yrityksiä, tutkimus-
organisaatioita ja julkisia 
toimijoita 

BUSINESS FINLAND 
KASVUMOOTTORIN RAHOITTAJANA
• Valtion pääomalainaa yht. 60 M€ v. 2018-19
• Business Finlandin muuta rahoitusta n. 200 M€ v. 2018-19

Rahoitus:
Avustusta tai lainaa 
Esim. t&k-hankkeisiin, 
pilotointiin, asiakastarpeiden 
selvittämiseen ja kansain-
välisen kasvun suunnitteluun

Kasvumoottori voi toimia myös ilman alustayhtiötä tai erillistä orkestraattoria. 

1 Mrd. 
€



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



Kasvumoottorin käynnistystuki 

• Pääomalainarahoitusta kasvumoottorin 
alustayhtiön  toiminnan kehittämiseen

• Vain alle 5 vuotiaille pk-yrityksille

• Pääomalaina: 75%, max 400 000 €, max 10 
vuotta, korko 1%

• Valtiontukea

Rahoitus kasvumoottorin orkestrointiin 

• Rahoitusta yritysvetoisen globaalisti kilpailukykyisen 
kasvumoottorin rakentamiseen ja houkuttelevan 
innovaatioympäristön synnyttämiseen

• Avustus max 50 %

• Avustusta tai lainaa

• Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta 
kasvumoottoriekosysteemin innovaatiotoimijoille 

• Esim. t&k-hankkeisiin, pilotointiin, asiakastarpeiden 
selvittämiseen, kansainvälisen kasvun suunnitteluun

Kasvumoottorikilpailutus
• Julkisten hankintojen menettelyllä toteutettava 

tarjouskilpailu, vastike on pääomalaina, 
tyypillisesti 2–10 M€

• Kasvumoottorin alustayhtiön liiketoiminnan 
rakentamiseksi ja verkostovaikutusten 
synnyttämiseksi

• Ei ole valtiontukea

Rahoitus kasvumoottorin orkestroinnin 
valmisteluun 

• Avustus max 50 %, deminimis, max 100 000 €

PÄÄOMALAINA KASVUMOOTTORIN 
ALUSTAYHTIÖLLE 

RAHOITUS KASVUMOOTTORIN 
ORKESTROINTIIN

RAHOITUS KASVUMOOTTORIN TOIMIJOILLE



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




