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T YÖTÄ
YHTEISEN
HY VÄN ETEEN
teydessä kävi ilmi, että Suomessa ei ole pankkipalvelua kasvuyrityksille. Havainnon pohjalta Nordea
perusti vuonna 2017 Startup & Growth -kasvuyrityspankin, joka erikoistunut palvelemaan kasvuyrityksiä ja voimakasta kasvua tavoittelevia aikaisen
vaiheen yrityksiä.

Vastuullinen yritys tekee kumppaniyhteistyötä
ilman oman edun tavoittelua. Viivan alle jäävien
eurojen sijaan, kumppanuuden täytyy perustua
syvällisempään tarkoitukseen ja tuntua loogiselta
suhteessa omaan toimintaan. Oman toimintamme
ytimen kautta olemme ymmärtäneet, että paras
tapa rikastaa yhteiskuntaamme on tukea mahdollisimman monimuotoisesti yrittäjyyttä ja taloustaitoja.

Nyt neljä viidestä suomalaisesta startup- ja kasvuyrityksestä on valinnut Nordean kasvuyrityspankin
kumppanikseen.

Kasvu Open on suora mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan. On meidän kaikkien etu, että tuemme yrityksiä, joilla on
mahdollisuus kasvaa. Kasvun kautta yhteiskuntamme saa lisää vaurautta, työpaikkoja sekä kansainvälistyy.

Meidän kulmastamme kumppaniyhteistyö Kasvu
Openin kanssa on moninkertaistanut työmme yhteisen hyvän eteen, myös oman yhteiskuntamme
rajojen ulkopuolelle.

Parhaimmillaan kumppaniyhteistyöstä voi syntyä uutta liiketoimintaa, kuten meille kävi. Kasvu
Openissa vuosien mittaan käytyjen sparrausten yh-

Kasvu Open on suora mahdollisuus vaikuttaa
yhteiskuntaan, Nordean yrittäjän pankin
liiketoimintajohtaja Iiro Korander sanoo.
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Älä anna digitaitojen puutteen
estää yrityksesi kasvua

ÄLÄ ANNA
DIGITAITOJEN
PUUTTEEN ESTÄ Ä
YRITYKSESI K ASVUA
DNA:lla on tehty pitkään yhteistyötä kasvuyritysten kanssa.
Sitä kautta on syntynyt ymmärrys yritysten kipupisteistä kasvun eri vaiheissa.
Yrityksen kasvuun liittyy paljon toiveikkuutta ja
samalla lukuisia kysymysmerkkejä, joiden ratkaisussa ulkopuolinen apu on varmasti tervetullutta.
Digitaalisuus ja siihen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi yritysverkon teho tai tietoturva, tuppaavat
jäämään yrittäjän tehtävälistan häntäpäähän.
Digitalisaation ja teknologian kehityksen myötä niin työnteko kuin
bisneskenttäkin ovat kuitenkin
muuttuneet, ja digikelkasta putoaminen voi nykyään hankaloittaa
merkittävästi yrittäjän liiketoimintaa.

Digitaaliset ratkaisut tehostavat yritysten kasvua,
auttavat löytämään uusia asiakkaita ja keventävät
yrittäjän työkuormaa. Lyhyesti sanottuna yrityksen tuominen digiaikaan säästää rahaa, hermoja
ja aikaa.

Yrittäjän digiakatemiassa
opit olennaisimmat asiat
seuraavista aiheista:
• Tietoturva
• Sosiaalinen media
• Laitteet
• Pilvityökalut

Tunnistimme tarpeen digitaitojen kasvattamiselle yrityksissä ja
halusimme auttaa. Siksi perustimme Yrittäjän digiakatemian,
joka on maksuton verkkokurssi
kaikille yrittäjille ja pienyrityksille.

Nyt tuomme Yrittäjän digiakatemian opit ja kovan tason asiantuntemukseemme liiketoiminnan digitalisoinnista
myös Kasvu Open yritysten saataville. Odotamme
innolla, että pääsemme tukemaan kasvuyrityksiä ja
samalla yhdessä edistämään digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa!

Olemme DNA:lla tehneet jo pitkään yhteistyötä kasvuyritysten kanssa ja sitä
kautta ymmärrämme yritysten kipupisteitä kasvun
eri vaiheissa. Käytännön digihaasteet voivat liittyä
esimerkiksi niinkin yksinkertaiseen asiaan, että
yrityksen perustamishetkellä hankitut tietoliikenneyhteydet eivät välttämättä enää riitä työntekijämäärän kasvaessa.

Tutustu Yrittäjän digiakatemiaan
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Yrityksen kasvuun liittyy paljon
toiveikkuutta ja samalla lukuisia
kysymysmerkkejä, joiden ratkaisussa
ulkopuolinen apu on varmasti
tervetullutta, DNA:n Business
Management-johtaja Tuukka
Toivonen sanoo.

HURJALLA VAUHDILLA
MARKKINAJOHTAJAKSI

L

unawoodin markkinointijohtaja Maija Masalin kertoo, että yrityksen suurin markkina-alue on Eurooppa, josta tulee 85 prosenttia Lunawoodin liikevaihdosta.

— Uudistimme toimintaa ja päätimme ottaa tiukemman fokuksen dekoratiivisiin pintoihin ja ulkomaankauppaan. Koko kansainvälinen kasvu on
tullut viimeisen 10 vuoden aikana, 10-15 prosentin
vuosittaisella kasvuvauhdilla, Masalin sanoo.

— Olimme pitkään “kotimaavetoinen” firma, mutta tällä hetkellä 95 prosenttia liikevaihdosta tulee
viennistä, Masalin sanoo.

Lunawoodin liiketoiminnan kasvua on tukenut
myös maailmalla vallitsevat megatrendit kuten
elintason nousu, kaupungistuminen ja säännöstelyn lisääntyminen.

Lunawood vie ulkomaille koko tuotevalikoimaansa, koska lämpöpuun loppukäyttömahdollisuudet
markkinoilla ovat valtaisat ja toimijoita on globaalisti vain muutama. Yrityksen asiakkaita ovat
esimerkiksi puutavaran maahantuojat ja jakelijat,
höylärit sekä teolliset asiakkaat, jotka itse jatkokäsittelevät lämpöpuuta. Vain pieni osa Lunawoodin
tuotteista menee jälleenmyyntiin kuluttajille.

Kylmän pohjolan lämpöpuu tunnetuksi
Kansainvälistymisessä riittää kuitenkin haasteita.
Lunawoodin suurin haaste on brändin ja tuotteiden tunnettavuuden kasvattaminen.
— Olemme muuttaneet strategiaa ja siirtyneet perinteisestä markkinoinnista käyttämään digitaalisia kanavia ja ottamaan rohkeampia liikkeitä arkkitehtien ja muotoilijoiden tavoittamiseksi. Olemme
innoissamme myös vaikuttajamarkkinoinnista,
kuten kestävää kehitystä tukevien nuorten arkkitehtien sitouttamisesta. Arkkitehti on ylpeä suun-

Asiantuntijoiden avulla pienemmät riskit
Lunawoodilla on laaja kansainvälinen kumppaniverkosto, jonka kautta hoidetaan paikallinen
myynti.
— Toimintamme perustuu luotettavaan kumppanuuteen. Paikallisilla
kumppaneilla on hyvä paikallistuntemus ja verkostot alueelle. Ei kansainvälistymisessä kannata lähteä yksin
soitellen sotaan.
Lunawood hyödyntää kumppaniverkoston lisäksi ulkopuolisten asiantuntijoiden ja konsulttien apua myös
muissa kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Kansainvälisessä kaupassa
maailmanpolitiikka vaikuttaa markkinoihin.

nitelmastaan ja haluaa päättää, mitä materiaalia
rakennuksen julkisivuun valitaan. Me haluamme
löytää nämä puuta käyttävät arkkitehdit ja kertoa
heille lämpöpuun erinomaisista ominaisuuksista.
Toinen kasvun haaste on ollut oikeiden henkilöiden löytäminen toiminnan kasvaessa. Suomessa
on paljon puualan osaamista, mutta kysyntä ei
aina kohtaa tarjontaa.

— Lämpöpuu sopii ilmastoon, jossa myös sademetsien trooppinen kovapuu menestyy parhaiten.
Näissä maissa saattaa kuitenkin olla poliittisia pakotteita ja ennakkoluuloja muualta tulevaa toimijaa kohtaan. Käytämme ulkopuolista konsulttiapua
esimerkiksi markkinaselvityksien tekemiseen.

Hurja kasvu markkinajohtajaksi
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Lunawood on globaali lämpöpuuntuotannon edelläkävijä ja kansainvälinen markkinajohtaja.
Yritys on kasvanut vuosien saatossa kansainväliseksi toimijaksi, joka toimii 49 eri maassa.
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— Ammattilaisten rekrytointi on ollut haastavaa.
Lämpöpuu ei ole bulkkituote, joten sitä täytyy osata myös myydä ja markkinoida omalla tavallaan.
Onneksi olemme kuitenkin onnistuneet löytämään
hyvää ja osaavaa porukkaa sekä Suomessa että kansainvälisesti, Masalin sanoo.

Nyt maailmalla menestyvä Lunawood oli lähes
kymmenen vuotta pieni perheyritys ennen kuin
pääomasijoituskonserni CapMan osti yrityksen
2010-luvun alussa. Muutaman vuoden päästä vaihtui myös toimitusjohtaja.
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ÄLÄ TEE
YKSIN. TEE

YHDESSÄ!
Kun Euroopan unioni päätti kieltää
muovipillit vuonna 2020, Dolea Oy näki
oivan tilaisuuden tuoda markkinoille
kierrätettävät, muovittomat pillit.

Potentiaalin valjastaminen tarkoituksenmukaista käyttöä varten oli suurin Kasvu Openin matkassa herännyt oivallus.
Kuitenkin kaikista kirkkain lamppu syttyi, kun ymmärsimme, että kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, Dolean Ismo
Sillanpää ja Mika Salomäki sanovat.

D

to, tarjoaa enemmän pinta-alaa printtaukseen.
Kierrätettävän ja biohajoavan pillin avulla käyttäjä
voi viestin lisäksi korostaa esimerkiksi yrityksen
vihreitä arvoja.

olea Oy on innovoinut teknologian, jonka
ympärille on luotu maailman nopein pillien
valmistuskone. Dolea valmistaa ja myy kansainvälisillä markkinoilla patentoituja, liimattomia,
kierrätettäviä ja biohajoavia, kestävän kehityksen
mukaisia juomapillejä. Yrityksen toimintaa on Dolea- pillien myynti, sekä kone ja lisenssimyynti Dolea Partnereille, jotka valmistavat ja myyvät pillejä.

Kokemuksia Kasvu Openista
Helsinkiläinen Dolea nousi Top 100 -finalistijoukkoon Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulta. Kasvupolun tuomariston mukaan “Dolea Oy:n biohajoaville tuotteille on tuomariston näkemyksen mukaan
selvä tarve ja imua. Lisäksi tuotteilla on oikea ajoitus
ja monia käyttömahdollisuuksia”.

Dolean kasvun haaste on se, että yrityksen pitäisi
pystyä kasvamaan mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin kannattavasti.
— Euroopan unionin päätös tulee nostamaan kierrätettävien pillien kysyntää räjähdysmäisesti. Me emme yksin kykene vastaamaan
kysyntään, mikä on suuri haaste. Ensi vuosi tulee olemaan äärettömän haasteellinen
positiivisessa mielessä, kertoo Dolean
strateginen myyntijohtaja Ismo Sillanpää.

Brändinäkyvyyttä pillin kylkeen
Dolean pilli mullistaa pilliteollisuuden,
ja luo samalla aivan uudenlaisen mainosalustan. Pillin pintaan voi printata halutun
tekstin tai kuvan, esimerkiksi logon. Näin
kierrätettävä ja biohajoava pilli toimii
käyttötuotteen lisäksi brändin mainosalustana, jolla yritys voi kertoa pillin käyttäjälle haluamansa viestin.
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Valtakunnallinen tuomaristo kommentoi Kasvu Open Karnevaalissa startup-sarjan voittajaksi
valittua Doleaa sanoin: “Globaalin megatrendin
harjalla ratsastava suomalainen innovaatio, jolla on
vakuuttavan kasvusuunnitelman lisäksi vahva kaupallinen näyttö ja massiiviset markkinat”.

Dolea-pillien teknologia on kehittynyt niin pitkälle, että brändättäviä pillejä voidaan valmistaa myös
pisaranmuotoisena. Aavistuksen litteä pisaramuo10
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SATU YRITTÄJYYDEN

HAASTEISTA
Olipa kerran maassa ihminen, joka sai sen kuuluisan kuningasidean, jonka
päälle perustettiin yritys. Idea osoittautui toimivaksi ja eipä aikaakaan,
kun rahaa virtasi ovista ja ikkunoista, asiakkaat olivat tyytyväisiä ja henkilöstö viihtyi päivittäen asuntonsa omakotitaloiksi ja autonsa Tesloiksi.
Vuodet vierivät ja hymy yrittäjän naamalla levisi. Kunnes mustat pilvet
alkoivat kerääntyä taivaalle – huomaamatta ja pyytämättä. Asiakastyytyväisyys laski, liikevaihto ei enää kasvanut ja henkilöstö alkoi katselemaan
aidan toiselle puolelle vihreämmän ruohon toivossa.
Miten tarinassa näin pääsi käymään?
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4) Isomman on vaikea ottaa isoja riskejä
On täysin eri asia ottaa riskejä, jos epäonnistuessasi työpaikan menetät vain sinä itse. Entä jos työllistät sata perheellistä ihmistä? Ja pitäähän pihassa
olevan Teslankin huollot maksaa. Älä kuitenkaan
aja tähän miinaan, sillä suurin riski, jonka voit yrittäjänä ottaa on paikoilleen jääminen.

Aina voi syyttää muuttuneita asiakastarpeita, kilpailun kovenemista tai muita ulkoisia tekijöitä. Tai
sitten voi katsoa peiliin. Yleensä sieltä löytyy kasvuyrityksen suurimmat ongelmat. Kasvun huumassa unohtuu helposti olennaiset asiat, kun maailmaa
katsoo Excelin läpi prosesseihin nojaten.

Älä unohda näitä, jos haluat kasvun
jatkuvan

5) Yrityskulttuurin vaaliminen
Jokaisen menestyvän yrityksen taustalla on uniikki yrityskulttuuri, joka mahdollistaa kaiken. Tämän arvoa ei voi väheksyä. Hyvä yrityskulttuuri
ei synny vahingossa ja sitä pitää vaalia. Yrityksen
johtajana yrittäjä on itse vastuussa siitä, millainen
siitä tulee.

1) Johtajuus kasvun vaiheissa
Kasvussa on vaiheita ja ne tarvitsevat erilaista johtajuutta – yrittäjänä on vaikea tätä itse nähdä. Se,
mitä vaadittiin yrityksen kasvattamisessa nollasta
sataan on eri kuin mitä vaaditaan sen kasvattamisessa miljoonaan. Ole itsellesi rehellinen ja palkkaa oikeat henkilöt – jopa korvaamaan sinut.

6) Odota odottamatonta
Musta joutsen muuttaa pelin, kuten olemme huomanneet. Hyvinä vuosina varaudu sekä taloudellisesti että henkisesti kannattelemaan yritystäsi,
sen henkilöstöä, asiakkaita sekä kumppaneita
tulevien vaikeden aikojen ylitse. Muista siis laittaa sukanvarteen sekä henkistä että taloudellista
täytettä.

2) Yksinkertainen on kaunista – myös yritystoiminnassa
Toiminnan kasvaessa tekeminen alkaa väistämättä
rönsyilemään. Pidä yrityksesi, asiakasrakenteesi ja
tuotteesi niin yksinkertaisena kuin mahdollista.
Sitä on helpompi hallita – ja ymmärtää.

Helpommin sanottu kuin tehty. Mutta toisaalta,
jos yrittäjänä menestyminen olisi helppoa, kaikki
olisivat yrittäjiä.

3) Uudistuminen
Kyseenalaista kaikki ja jatkuvasti. Älä kopioi kilpailijoita vaan usko omaan visioosi. Uudistu ja
haasta itsesi joka päivä. Opi muilta, mutta älä kopioi. Yrittäminen on uskon asia.

Sen pituinen se.
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PÄÄOMASIJOITTAJIEN
merkitys kasvuyrityksille on suuri
Pääomasijoittaja on hyvä vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat tehdä kasvua. Vastaavasti
pääomasijoittajat haluavat lähes poikkeuksetta sijoittaa kasvua tavoitteleviin yrityksiin.

omasijoittajiin, joihin kannattaa olla suoraan yhteydessä. Puheisiin pääomasijoittajan kanssa pääsee varmimmin, kun on itse aktiivinen.

Yrityksen kannattaa ottaa pääomasijoittajaan yhteyttä, kun yrityksen tulevaisuuden näkymät ja
tarpeet ovat selkeät. Pääomasijoittajan avulla yrityksen johdolla on merkittävä etuoikeus miettiä
visiota ja strategiaa rauhassa, ja viedä ne uudelle
tasolle.

Suomessa on paljon erilaisia pääomasijoittajia, jotka vastaavat yritysten moniin erilaisiin tilanteisiin.
Pääomasijoittajan valinnassa tärkeintä on tunnistaa oma kunnianhimo ja halu toteuttaa yrityksen
kasvua.

— Pääomasijoituksen avulla yritys kykenee kasvamaan merkittävästi nopeammin kuin yritys, joka
kasvaa tulorahoituksella, aikaisen vaiheen pääomasijoittaja Innovestorin toimitusjohtaja Tommi
Äijälä sanoo.

Korona — ei toivottu happotesti
Pääomasijoittajien asenne yhteistyöhön yritysten
kanssa on koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa sama kuin normaalitilanteessa. Valttina
yhteistyön onnistumiseen on tarvittaessa nopea
reagointi ja normaalia tiiviimpi yhteistyö.

Pääomasijoittajan kanssa yrityksellä on rahoituksen lisäksi käytettävissä myös kattavat asiantuntijaverkostot, joista on apua esimerkiksi poikkeustilanteissa.

Selkeät roolit ovat hyvän yhteistyön edellytys
Yrityksen kasvu ja
kasvupotentiaali
kiinnostavat
pääomasijoittajia
lähes poikkeuksetta,
Innovestorin
toimitusjohtaja
Tommi Äijälä
sanoo.
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Uutta rahaakin on saatavilla. Tosin poikkeustilanteessa korostuu hakijan kyky sietää poikkeusoloja
varsinkin, kun poikkeavan tilanteen kestoa ei tiedetä. Lisäksi yrityksen kassanäkymän pitkäkestoisuutta painotetaan.

Pääomasijoittajan rooli yrityksessä on tukea ja
kannustaa yritystä kasvun strategiassa. Operatiivisen tason toiminta kuuluu yritykselle. Kun roolit yrityksen ja pääomasijoittajan välillä ovat selkeät,
yhteistyö on parhaimmillaan aktiivista ja systemaattista – mitä
se yleensä onkin.

— Yritykset, jotka pystyvät venymään ja taistelemaan, tulevat
nousemaan tästä poikkeustilanteesta vahvempana. Yrityksillä
on nyt hyvä paikka katsoa kriittisesti omaa liiketoimintaansa
ja pohtia mitä siinä voi hienosäätää. Kriisi on todella ei-toivottu “happotesti” meille kaikille.

— Yritykselle oikea pääomasijoittaja pitää löytää kotityöllä.
Esimerkiksi Pääomasijoittajat.fi
-nettisivulla voit tutustua eri pää15

Superminän

24 TUNTIA
M

yrityksen maine työnantajana. Miten teidän yrityksessänne johdetaan kestävää ja vastuullista kasvua?

iten sinä käytät päiväsi - 3 kertaa 8 tuntia? Kolmas osa kasvunimussa, kolmas
osa kotikentällä ja kolmas osa lepoa sekä
palautumista. Säilyykö tasapaino näiden kolmen
välillä? Työelämä haastaa kasvuntekijöitä ja näitä
valintoja teemme päivittäin.

Vastuullisen kasvun -ohjelmalla tuemme yrityksiä,
jotka haluavat ottaa tämän teeman oman kasvunsa
moottoriksi. Meillä on tarjota tietoa hyvistä käytänteistä, jotka tulevat nekin kasvuyrityksiltä. Mukana
rakentamassa yhteisiä menestystarinoita maailmalle ovat myös Kasvu Open alumnit, jotka ovat uskottavia kansainvälisten sijoittajien silmissä.

Hippos2020 ja Varma nostavat tänä vuonna Kasvu Openin puheenaiheeksi vastuullisuuden. Lupaamme sparrata yrityksiä työkyvyn ja johtamisen
merkityksestä. Yrityksen arvoon vaikuttaa myös

Älykkään hyvinvoinnin ja
suorituskyvyn lippulaiva

V

almistuessaan Hippos on Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun, terveyden edistämisen sekä hyvinvoinnin ja
tapahtumien keskus. Hippos2020 kokoaa yhteen
liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin yritykset, tutkijat ja tuotekehittäjät sekä Suomesta että maailmalta
rakentamaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa.
www.hippos2020.fi

Älykkään hyvinvoinnin ja suorituskyvyn
lippulaiva

E

teläporttiin, Jyväskylän kainaloon, rakentuu
Euroopan modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä. Eteläportti
on inspiroiva kehittämis- ja kehittymisympäristö
yrityksille ja osaaville työntekijöille. Eteläportti
edistää resurssien viisasta käyttöä, kiertotaloutta ja
vähähiilisyyttä sekä kokoaa verkostoja siivittämään
yritysten menestystä.
www.etelaportti.fi
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Markkinoinnin tehokas johtaminen

KASVUYRITYKSEN

KULMAKIVENÄ
Markkinoinnin johtamisessa on olennaista hahmottaa, mitä markkinoinnin eri osa-alueet
pitävät sisällään ja miten ne korreloivat keskenään. Kokonaisuuden johtaminen ja hallinta
vaativat onnistuakseen seuraavien osatekijöiden ymmärtämistä.
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1. Markkinointi sidottuna
liiketoiminnan tavoitteisiin

2. Markkinoinnin monikanavaisuus – kaikki
vaikuttaa kaikkeen

3. Ilman dataa et voi voittaa

Valitettavan usein markkinointi
nähdään kulueränä, ja sitä tarkastellaan ja toteutetaan irrallisena tukifunktiona, joka saattaa
hyvällä tuurilla tuoda euron, jos
toisenkin. Mitä syvemmälle yrityksen liiketoimintaan ja sen
strategisiin tavoitteisiin markkinointi on integroitu, sitä tehokkaampaa sen johtaminen on, ja
sitä helpompi sen toimivuutta on
mitata sekä todentaa suhteessa
liikevaihdon kehitykseen. Markkinoinnin johtaminen on ennen
kaikkea vaativaa ja alati muuttuvaa strategista työtä.

Markkinoinnissa kenties tärkeintä on muistaa, että mikään
kanava ei toimi yksinään: mitä
enemmän liikennettä saat ohjattua esimerkiksi sosiaalisen median ja ulkoisten linkkien kautta
sivustollesi, sitä korkeammaksi
sivustosi laatupisteet nousevat, joka puolestaan vaikuttaa
hakukonelöydettävyyteen sekä
Ads-mainonnan toimivuuteen –
monen muun tekijän lisäksi.

Vasta mittaamalla mainonnan
tuloksia relevantein mittarein,
on mahdollista tehdä johtopäätöksiä siitä, mistä kanavasta,
millä sisällöillä ja millä budjetilla mainonnan tuotto on riittävää.
Lisäksi, kun tarkastellaan vielä
kokonaisvaltaisesti asiakkuuksien koko eliniän arvoa, tulevia
toimenpiteitä sekä tuoton investointeja, voidaan markkinointia
johtaa tarkoituksenmukaisella
tavalla kohti haluttuja kasvutavoitteita.
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K ASVU OPEN: YRITYSTEN

VALTAKUNNALLINEN
TUOMARISTO

Kasvu Openin kaikilla Kasvupoluilla on samat arviointi- ja valintakriteerit: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Samat kriteerit ovat käytössä myös valtakunnallisella
tuomaristolla, kun he valitsevat Kasvu Open finalistit ja voittajat. Valtakunnallisen tuomariston puheenjohtaja Lennu Keinänen avaa yritysten arviointikriteerejä.

Kasvupoluilta jatkosparrauksiin pääsee
40 yritystä. Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo valitsee kaikkien mukaan
hakeneiden joukosta vielä 20 yritystä, jolloin
viimeisissä sparrauksissa on kaikkiaan 60
yritystä. Tästä top 60 -joukosta, tuomariston
puheenjohtajan Lennu Keinäsen johdolla,
tuomaristo valitsee vielä kaksi parasta,
kauden 2020 voittajiksi.

ARVIOINTIKRITEERIT

II ) Tiimi
Hyvä kasvuyrityksen tiimi on monipuolinen. Siinä on mahdollisesti paljon eri kansallisuuksia, eri
osaamistaustoja, eri-ikäisiä henkilöitä ja erilaista
työkokemusta. Tiimin erilaisuus tuo vahvuutta
yrityksen ajatteluun.

LENNU KEINÄNEN / PUHEENJOHTAJA
Flashnode Oy

Yrityksen menestykselle on olennaista ymmärtää
tiimin puutteet ja sanoa, millaista vahvistusta tarvitaan.

III ) Kasvukyky
Kasvukyvyn pohja on tuote tai palvelu, jota myydään. Minkä tyyppinen tuote tai palvelu on? Onko
tuote digitaalinen ja skaalattava? Tarvitseeko investoida tehtaisiin tai johonkin muuhun?

I ) Markkinapotentiaali

VERA BACKSTRÖM
Fingertip Oy

ANSSI LEHIKOINEN
Rocsole Oy

UNNA LEHTIPUU
Viestintätoimisto
Framilla

OUTI LUUKKO
Touchpoint Oy

JUHO RISKU
Butterfly Ventures Oy

JAAKKO SALMINEN
Grannenfelt Finance Oy

Asemointi markkinaan on myös olennaista. Mikä
on kilpailukyvyn lähde? Samoin kilpailuasetelma,
liiketoimintamallin skaalattavuus ja pääomatehokkuus. Kuinka hyvin on osoitettavissa, ja matemaattisesti todistettavissa, että yrityksen kasvuun nyt
sijoitettava miljoona tulee kahden vuoden päästä
viitenä miljoonana ulos?

Koska yritykset lähtevät harvoin liikkeelle lopullisesta markkinastaan, tuomarit katsovat koko markkinaa. Tuomarit arvioivat myös sitä, onko yrityksen
ympärillä riittävä markkina ja kuinka suuri kokonaispotentiaali yrityksellä on.
Tuomarit katsovat yritystä pohjalta ylöspäin. Mikä
on esimerkiksi seuraavana vuonna saavutettava tai
mahdollisesti tiedossa oleva markkinaosuus tai asiakkuuksien määrä?

IV ) Näytöt
Näytöt voivat olla monentasoisia. Tulos on kuitenkin se, mitä arvostetaan kaikista eniten. Liikevaihdon kasvu on myös hyvä näyttö. Jos näistä ei näyttöjä, näyttö voi olla esimerkiksi asiakasmäärän tai
kumppanikentän kasvu.

Mitä paremmin yritys pystyy määrittelemään esimerkiksi asiakaskunnan kokoa (liikevaihto, asiakastyyppi, maantieteelliset markkinat), sitä uskottavampi se on.
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Vastuullista,
ihmiset huomioivaa

K ASVUA
Jatkuva muutos luo painetta hyvälle johtamiselle, rakenteille ja ymmärrykselle oman henkilöstön tilasta, Varman pienyritysasiakkuuksien johtaja Ilari Abdeen sanoo.
Kasvavia yrityksiä, niitä Suomi todella tarvitsee.
Kasvuyhtiöt luovat usein paljon uusia työpaikkoja
ja samalla uutta liiketoimintaa. Tämä luo kasvun
mahdollisuuksia myös muille. Kasvussa avainasemassa ovat tietyt avainhenkilöt, mutta toisaalta
myös yrityksen koko henkilöstö, jonka varaan kasvu rakentuu.

avainhenkilöiden oma työkyky ja sen johtaminen.
Kasvun edetessä henkilöstön ja tiimin työkyky
sekä organisaation rakenteet alkavat korostua laajemmin. Hyviä kysymyksiä, joita yritykselle voi esittää, ovat esimerkiksi: Tietävätkö kaikki, miksi tätä
teemme? Mitä tavoittelemme ja mikä on jokaisen
henkilökohtainen merkitys kasvun matkalla?

Kasvun eri vaiheissa ihmisiltä odotetaan paljon.
On kuitenkin tärkeää, että henkilöstön jaksamisesta huolehditaan pitkällä tähtäimellä. Haluankin
korostaa kasvuyritysten tarvetta vastuulliseen, ihmislähtöiseen johtamiseen. Työssäni saan toimia
työkykyjohtamisen ammattilaisten kanssa. Samalla tapaan valtavan määrän kasvuyrityksiä ja heidän
johtoaan. Yksi asia, joka kasvusta keskustellessa
usein korostuu, on jatkuva muutos niin henkilöstön kuin liiketoiminnankin näkökulmasta. Tämä
luo painetta myös hyvälle johtamiselle, rakenteille
ja ymmärrykselle oman henkilöstön tilasta.

Kasvun eri vaiheissa ihmisiltä odotetaan paljon. On kuitenkin tärkeää, että henkilöstön jaksamisesta
huolehditaan pitkällä tähtäimellä.

Ei unohdeta, että jokainen meistä on yksilö ja
että hyvällä vastuullisella johtamisella koko liiketoiminta menestyy paremmin. Varmassa olemme
valinneet Kasvu Openin valtakunnalliseksi kumppaniksemme juurikin tukeaksemme suomalaista
kasvua sekä tuodaksemme tukea ja asiantuntijuutta hyvän työkyvyn ylläpitämiseen läpi kasvun eri
vaiheiden.

Menestynyt liiketoiminta tarvitsee vastuullista johtamista
Kasvun eri vaiheissa korostuvat eri tekijät. Meille kasvun alkumetreillä näkyy usein perustajien ja
22
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INNOSTUSTA.

Osaamista. Asennetta.
KPMG haluaa olla mukana rakentamassa kasvuyritysten menestystarinoita. Mielestämme
kasvuyritykset ansaitsevat kumppanin, joka tarjoaa selkeitä ratkaisuja yrityksen elinkaaren
kaikissa vaiheissa niin kotimaisissa kuin kansainvälistymiseenkin liittyvissä kysymyksissä.
1. Ratkaisuja kasvuhaasteisiin

3. Sparrausta

Yrityksen ja omistajien kasvuhaasteet liittyvät
usein rahoitukseen, ulkomaille etabloitumiseen,
omistusrakenteisiin, taloushallintoon, tietojärjestelmiin sekä vero- ja lakikysymyksiin. Tavoitteena
on, että haasteet tunnistetaan ajoissa, ja että niihin
reagoidaan proaktiivisesti. Tällöin yrittäjä voi nukkua yönsä rauhallisin mielin. Osaamisessamme yhdistyvät talous, verotus ja juridiikka, strategia sekä
rahoitus, jolloin voimme tarjota mahdollisimman
kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Asiantuntijamme ovat kasvuyrityksen johdon ja
omistajien sparraajia, jotka antavat näkemyksensä
liiketoimintaa koskeviin päätöksiin taloudellisen
raportoinnin, riskienhallinnan sekä liiketoiminnallisten prosessien kehittämisen näkökulmasta sekä
tilinpäätös- ja verosuunnittelusta.
Yhdistämme eri asiantuntijoiden saumatonta yhteistyötä ja laaja-alaista palveluvalikoimaa
niin täällä paikallisesti kuin myös kansainvälisen
verkostomme kautta. Kumppanuuden tulee olla
yritykselle helppoa sekä luottamukseen ja arvostukseen perustuvaa. Rakennamme onnistumisia
yhdessä asiakkaidemme kanssa. KPMG:n tiimi on
valmiina haastamaan yrittäjien kasvusuunnitelmia
ja antamaan kokemuksensa käyttöönne. Oletko
valmis ottamaan haasteen vastaan?

2. Uskottavuutta
Tilintarkastajamme ovat kasvuyrityksen ja sen
omistajien yhteistyökumppaneita, joilla on laaja
käsitys yhtiön toiminnasta, toimialasta sekä haasteista. Uskottavuus markkinoilla ja eri sidosryhmien luottamus yhtiötä kohtaan ovat liiketoiminnan
keskeisiä elementtejä, joiden ylläpitäminen ja kasvattaminen ovat tilintarkastajan tehtäviä.

Kirsi Adamsson
Perhe- ja kasvuyritysten palvelujohtaja, KPMG
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Kasvu Open Karnevaali
Ole osa Kasvu Open -yhteisöä!

”10+ mahtava tapahtuma”
★★★★★

“Hyvä pöhinä. Karhunpesä ja oheisohjelmat ihan parasta.”
★★★★★
“Tilaisuuden innostavuus, kaikkien mukaanotto ja osallistaminen
ovat aivan omaa luokkaansa. Karnevaali poikkeaa kaikista muista
tapahtumista näissä positiivisesti edukseen.”
★★★★
“Karnevaali onnistui taas inspiroimaan,
kiitos!”
★★★★

K

asvu Open -yhteisö on avoin
ja maksuton digitaalinen ympäristö kaikille yrittäjyydestä
kiinnostuneille. Kasvu Open -yhteisön
tarkoitus on mahdollistaa isolle yleisölle
se, mitä me mahdollistamme sparraukseen valituille yrityksille. Yhteisöön ovat
tervetulleita kaikki liiketoiminnan haasteiden ratkomisesta ja verkostoitumisesta kiinnostuneet.

Kasvu Open -yhteisössä:
• tarjoamme tietoa ja mahdollisuuden
uuden oppimiseen
• yhdistämme asiantuntijat
kasvuyritysten tueksi
• autamme hakemaan vastaukset
yrityksen tarpeisiin
• teemme verkoston näkyväksi
uusien kontaktien löytämiseksi
• mahdollistamme vuorovaikutuksen

Liity osaksi Kasvu Open -yhteisöä!
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MAAKUNNAT
TARVITSEVAT
KASVUYRITYKSIÄ.
Maakuntaa kehitetään yhdessä. Aluekehittäjien ja kasvuyritysten yhteistyöllä
tuotetaan elinvoimaa.
Mikä ravitsee kasvua?

Me Keski-Suomen liitossa pidämme kasvuyrityksiä
ja aluekehitysviranomaisia toinen toisiaan tukevina voimina, joiden yhteistyöllä kehitetään maakuntaa. Saumattomaan yhteistyöhön on jatkuvasti
panostettava, sillä yhteinen vene kulkee eteenpäin
vain soutajien jakamalla rytmillä ja ymmärryksellä.

Uskon, että yhteistyö ja tiedon jakaminen ravitsevat kasvua. Uusiin tilanteisiin ja tuntemattomien
seuraan hakeutuminen altistavat meidät luovuudelle ja tarjoavat uusia näkökulmia. Keski-Suomen liiton missio verkostovaikuttajana onkin juuri
mahdollistaa tällaisia kohtaamisia ja vaalia demokratiaa. Kasvu Open tarjoaa verkostoitumiselle ja
uuden rakentamiselle ainutlaatuiset puitteet, joista
suosittelemme ottamaan irti kaiken mahdollisen.

Kohti elinvoimaista yhteistyötä
Mielestäni julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tulee haastaa ja tukea toisiaan elinvoimaisemman huomisen puolesta. Pyrkimällä pois organisatorisista ja temaattisista siiloista, voimme
tavoitella aitoa, elinvoimaa tuottavaa yhteistyötä.
Maakuntaohjelman tehtävä on edustaa tätä yhteistyötä, sillä se pitää sisällään suunnitelman alueen
pitkäjänteisestä ja tasapuolisesta kehittämisestä.
Näiden tavoitteiden toteutumiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että ohjelma suunnitellaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Kohtaa ja ajattele siis rohkeasti. Yhdessä tekemisessä ja kehittämisessä voittaa aina.
Oivaltavaa kasvun taivalta!

Vain pyrkimällä pois organisatorisista ja temaattisista
siiloista, voimme tavoitella aitoa, elinvoimaa
tuottavaa yhteistyötä, Keski-Suomen Liiton vs.
maakuntajohtaja Pekka Hokkanen sanoo.
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PALVELUMUOTOILULLA
RATKAISTAAN
ASIAKKAAN
AITOA ONGELMAA
Miltä kuulostaisi palvelu,
joka tuottaa asiakkaallesi
suurempaa arvoa kuin tämä
osaa odottaa? Palvelumuotoilun keinoin palvelusi
vastaavat asiakkaan aitoon
ongelmaan.

Palvelumuotoilu-menetelmässä selvitetään kohderyhmän tarkat tarpeet, joihin kehitetään ratkaisu
loppukäyttäjillä testaten. Tavoitteena on, että palvelu itsessään toimii luotettavasti kuin peruskallio,
mutta asiakaskokemus viimeistellään kitkattomalla
ostoprosessilla ja asiakkaan sitouttamisella. Palvelumuotoilu sopii uusien ja olemassa olevien palveluiden kehittämiseen, olipa käyttäjänä kuluttaja-,
B2B- tai sisäinen asiakas.

Rastor-instituutti kulkee
yritysten kasvukumppanina
tarjoamalla osaamisen ja
liiketoiminnan kehittämisen
palveluita.

Näin pääset alkuun palvelumuotoilussa
Palvelumuotoilun asiantuntija Kaisa Kokko antoi
kolme vinkkiä vieraillessaan Rastor-instituutin
Palvelumuotoilu-webinaarissa.

www.rastorinst.fi
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1. Älä oleta vaan tutki

3. Kokeile aitojen asiakkaiden kanssa

Sukella syvälle asiakkaiden arkeen, toiveisiin,
haasteisiin. Tutki laajasti laadullisin ja määrällisin
menetelmin asiakastarpeita selvittääksesi, minkä
ongelman palvelusi tulisi ratkaista. Tavoittele hiljaista tietoa. Jalosta ja kiteytä dataa, jotta voit keskittyä palvelukehityksessä olennaiseen.

Varmista, että jo palveluiden prototyyppejä kokeillaan aitojen asiakkaiden kanssa. Kerää kokemukset, kehitä palvelua paremmaksi – ja testaa jälleen.
Asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet muuttuvat
maailman muuttuessa, minkä vuoksi myös palvelumuotoilu on jatkuvaa kehittämistä.

2. Osallista suunnitelmallisesti
Palvelumuotoilua ei ole ilman yhteiskehittämistä. Osallista nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita,
yhteistyökumppaneita, eri henkilöstöryhmiä ja
alihankkijoita. Varmista, että osallistujat voivat
aidosti vaikuttaa toiminnan suuntaamiseen. Pidä
palvelun loppukäyttäjä mukana läpi palvelumuotoiluprosessin.

Palvelumuotoilu – tie liiketoiminnan
monipuoliseen kehittämiseen
Palvelumuotoilumenetelmän kokonaiskuva, keskeiset
periaatteet ja vinkkejä käytännön tekemiseen.
Yhteistyössä Kaisa Kokko ja Rastor-instituutti.
ra st o r inst .fi/koul ut ukse t /we b inaa r it
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eeti Saarinen Erja Koivula Monica Paulamäki Mikko Heickell Tommi Pajala Mika Hyvönen Marja Hohti Arja Maarit Ranta-aho Jari
ortesoja Mika Raatikainen Minna Åkerholm Tuukka Toivonen Ilkka Väisänen Arto Kulha Antti Liimatainen Jouni Lounasmaa Kari
autanen Risto Heiskanen Jari Karppinen Jussi Piispanen Kimmo Lönnmark Mika Kataikko Janne Vehmaa Harri Tammiruusu Arto
idgren Tommi Lampila Hannu Erälinna Jari Puranen Torsti Tenhunen Tuomas Lötjönen Kyösti Melametsä Jani Pelkonen Tuukka
alokangas Teija Aarnio Marcus Öhrling Teemu Polo Manu Aunola Mari Suoranta Kaisu Halonen Marja-Riitta Vest Pirjo Kaivos
iina Bäckman Jari Sistonen Keijo Mutanen Akseli Paavola Kati Rauhaniemi Jari Kauppila Erkki Taskinen Mikko Pesonen Ollis Lepänen Tytti Sirola Lennu Keinänen Kari Vuorinen Jouko Lintunen Antti Huuskonen Aki Vänni Sari Salmela Timo Suominen Hannu
nna Turo Numminen Ilari Abdeen Esko Valkeala Timo Juurakko Marko Könönen Ville Lope Esko Viinikainen Mika Kiviluoto
imo Toivanen Kirsi Adamsson Maijastiina Jokitalo Risto Koskiniemi Jaana Luikko Jouni Hynynen Saara Lehdonmäki Jukka Lehtien Kati Saari Anniina Walsh Teuvo Viljamaa Timo Liukko Simo Pyrhönen Mika Alanko Vesa Kokko Pekka Peltonen Tommi Malmi
ina Lappalainen Pertti Lähdeaho Aslak de Silva Pekka Hosio Kari Järvenpää Timo Muttonen Aimo Syri Jari Palonen Ari Hiltunen
anna Rautio Erkki Petäjä Kari Muhli Veijo Honkamäki Vesa Järvinen Merja Rahkola-Toivanen Paavo Ässämäki Teemu Nuutinen
irsi Vuollet Ossi Ahto Johanna Talikainen Jouko Riihimäki Jarkko Tuomala Pekka Vuorio Petri Nuojua Katariina Eskelinen Tommi
ssanen Kari Hytönen Susanna Mäkinen Heidi Kananen Jonne Pöyhtäri Jan Kolkkinen Markku Rentto Veli Suortamo Petri Widgren
Mikael Nováky Mikko Sainio Tuuli Pirttiaho Jukka Suokas Markus Myhrberg Mikko Nisula Markus Mäntynen Miikka Liimatainen
nssi Ylimaula Mauri Marjaniemi Heini Salmu Jussi Salonen Jyrki Piiparinen Taneli Sutinen Sanna Mäkinen Saara Hassinen Petri
assinen Sari Hämäläinen Petteri Kolinen Hanna-Riikka Ilkka Karri Salminen Pasi Rantonen Sari Federley Ying Zhu Tommi Järvinen
eppo Lautamäki Ane Ahnger Sara
Suvinen Pontus Stråhlman Sari Saarikoski
aula Makkonen Toni Mikkola Ilkka Vuorenmaa Kalevi Koistinen Pekka
rttiaho Mikko Seppäläinen Juha
Rutanen Tarmo Suomalainen Ilari Mäkelä
Miikka Korhonen Jukka Kontula
Mikael Hallbäck Terho Savolainen Rauno
osio Annina Luotonen Niko Halonen Markku Kuismin Marko Ruottinen
rkko Sanisalo Päivi Juolahti Joni
Kataja Heljä Salpa Antti Lehtimäki Petri
äsänen Lauri Karppanen Niko
Tuominen Suvi Metsola Tomi Pyrhönen
uokko Niemitalo Kalle Lumio Heidi Johansson Riikka Ahmaniemi Mikko
oniemi Reino Meriläinen Antti Osara Turo Koila Lasse Mäkelä Jonna
Muurinen Piritta Lampila Annimari Lehtomäki Johanna Hallikainen Tiina
ehto Petri Saari Jukka Lehvilä Aki
Soudunsaari Mika Raitola Aki Karkulahti
auli Tarna Hannu Holma Laura Saaranluoma Mika Aittamaki Marko
aapasalmi Taru Hyvärinen Riitta
Raesmaa Joni Borgström Niklas Kankkoen Teemu Korpi Jari Simola Jenni
Tolvanen Akl Dominique Mikael Stenahl Sami Häggman Arto Sepponen Henri Hiljanen Simo Levanto Erkki
ammiaho Antti Raami Marjo Niittuaho-Nastolin Ari Tolonen Kari Ollila
etri Niiranen Pasi Kenola Eero Inkeroinen Matti Mentilä Aki Pohjola Ville
rrenmaa Timo Kanninen Hanna
Ikkala Jarmo Pudas Jari Väänänen Piia
alto Ilkka Sillanpää Petri Kuikka Kati Viikilä Esko Suomalainen Mikko
ulkkila Janne Paloheimo Heikki Mäkilä Antti Hynninen Jere-Miikka
Myllymäki Mikko Sundström Mika
Jordanov Anna-Marja Hoffrén Olavi
ahkonen Mari Männistö Marko
Luoma Matti Sepponen Sakari Oikarinen
ri Ojala Tarja Rosama Markku
Koponen Johanna Reinikainen Iikka Saio Håkan Niemi Tuomo Turunen
Juha Lahtinen Pekka Kivinen Aimo Aalto
smo Arffman Juuso Karlsson Matti Tiilikainen Juha Laiho Merja Rehn Nina Maarit Partanen Juha Sibakow Paulus Perkkiö Kristiina
aunikari Jussi Pääkkönen Pasi Turkka Anne Vanhala Mikko Oravainen Maria Jokinen Päivi Gardberg Kenneth Koivula Santtu Äyväinen Jani Rusi Anna Lindén Pekka Vatanen Marko Orpana Heikki Pylkkänen Jan-Erik Metsätähti Janne Fält Petri Hämäläinen
irsti Miettinen Karri Naakka Sami Kettunen Antti Seppälä Kari Pulkkinen Suvi Kivilaakso Pekka Kärki Ossi Koskinen Hermanni
iskanen Markku Vantunen Janne Lindfors Sakari Paloviita Nick Cotton Peter Ollikainen Timo Heikkilä Erik Grönroos Esa Tervo
rpa Seppä Petri Palviainen Jouni Lind Riikka Paasikivi Anne Heikintalo Hanna Liimatainen Tommi Salminen Anders Stenbäck Miko Pynnönen Antti Kejo Jani Lilja Jussi Rieppo Johannes Kumpukoski Pertti Salovaara Satu Vainio Unna Lehtipuu Seppo Laine Kari
alinen Juho Haukkala Jerri Laine Olli Oksman Samuli Muhonen Arto Yletyinen Mika Hasu Juha Laitinen Tom Gammals Jari Parkonen Kari Sartamo Riina Antikainen Ismo Salminen Jyri Kosunen Seppo Sneck Martti Silvennoinen Heikki Korhonen Satu Freyberg
ytti Puuskari Reijo Moisanen Mikko Jalkanen Sini-Maaria Mikkilä Pekka Rantala Miia Porkkala Pentti Karjalainen Hannu Tolvanen
apani Kiiski Tero Luoma Petri Lepistö Pekka Kuivalainen Jaakko Kekoni Minna Storm Vesa Numminen Miia Eskelinen-Fingerroos
arri Kulmala Marko Mähönen Hannu Sarja Mika Korhonen Juha Tahvonen Jorma Sieviläinen Aki Aunola Jarmo Savikurki Marita
uorinen Kristian Schrey Arto Sainio Esko Pitkänen Sami Luoma Katja Asikainen Lotta Lilja Kari Vähäkangas Riitta Vartiainen Miko Saikkonen Jyrki Kauppinen Tuomas Sinkko Yrjö Koskinen Petri Korteniemi Antti Rantalainen Juha Harttunen Timo Nisula Päivi
eikinheimo Ari Paananen Mikko Kaarela Jukka-Pekka Vuorinen Marko Seppä Jari Osmala Marja-Leena Joukainen Sakari Korpela
nne Sivonen Mikko Rajamäki Ossi Numminen Jari Pirkola Mikko Seppälä Satu Nurmi Noora Luoma Aarno Niskanen Harri Koponen
ki Eiranto Veijo Komulainen Sari Puumala Kaarlo Nurmiranta Matti Muhonen Eeva Jussila Simo Poikola Karri Koskenkorva Pekka
ajamo Jussi Heinilä Erica Svärd Juhani Polkko Juha Pitkänen Asko Ojaniemi Tarja Pienimäki Ilkka Pukkila Anne Sandelin Mikael

Sparraajat ovat

Kasvu Openin

selkäranka.

FACEBOOK

facebook.com/kasvuopen

INSTAGRAM

@kasvuopen // #kasvuopen

LINKEDIN

linkedin.com/company/kasvu-open

TWITTER

@kasvuopen // #kasvuopen

YOUTUBE

youtube.com/user/KasvuOpen
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