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ALKUSANAT 

 

Tämä raportti on toteutettu osana Start-up & Spin-off Factory hanketta. Raportissa luodaan katsaus 

Suomessa toimiviin yrityskiihdyttämöihin sekä esitellään muutama kansainvälinen yrityskiihdyttämö-

case.  

Raportissa muodostetaan kokonaiskuvaa yrityskiihdyttämö-toiminnan laajuudesta kansallisella 

tasolla sekä kuvaus eri kiihdyttämötoimijoiden ominaispiirteistä. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi 

työssä on toteutettu jaottelu Suomen jakamisesta Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomeen, joista 

jokaisessa on tarkasteltu alueiden suurimpia kaupunkeja. 

Lisäksi työssä pohditaan luodun yrityskiihdyttämö-toiminnan kokonaiskuvan luomia 

jatkotutkimusaiheita ja esitellään kansainvälisiä yrityskiihdyttämötoimijoita vertailukuvan 

muodostamiseksi kansallisen tason toimijoille. 

Raportti antaa yleiskuvaa yrityskiihdyttämö-toiminnasta eikä missään tapauksessa ole aukoton 

tutkimus vaan enemmänkin synnytti ajatuksen siitä, että olisi tärkeä suunnata yrityskiihdyttämöihin 

jatkotutkimusta.  

  

 

Kiitokset hyvistä neuvoista raportin kirjoittamisessa Sanna Tomperille ja Marko Torkkelille.  

 

 

Kouvolassa 30.6.2014  
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1 JOHDANTO 

Start-up & Spin-off Factory -projektissa pyritään tukemaan innovatiivisten yritysten kasvua 

kiihdytysohjelmalla, jossa kokeneet sarjayrittäjät valmentavat uutta yritystä perustavia tai 

spin-offeja uusille tuotteille/markkinoille suunnittelevia yrittäjiä kehittämään liikeideoista 

rahoituskelpoisia liiketoimintamalleja. Tavoitteena on edistää erityisesti kiihdytettävien 

yritysten nopeaa kansainvälistymistä auttamalla yrittäjiä pilottien, asiakkaiden, partnerien ja 

rahoituksen hankinnassa. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa valmentavien sarjayrittäjien 

asiantuntijaverkostot ja kontaktit ovat avainasemassa, mutta nopeaan kansainvälistymiseen 

pyritään myös eksplisiittisemmin luomalla tehokas kumppanuussopimusmalli ulkomaisten 

kehitysyhtiöiden, tutkimus- ja oppilaitosten sekä yrityshautomoiden kanssa. Projektissa 

luodaan edelleen sijoittajaverkostoja, minkä kautta rahoituskelpoiset yritykset voivat saada 

tarvittavan siemenrahoituksen esimerkiksi laajemman tuotekehityksen käynnistämiseksi. 

Projekti toteutetaan yhteistyössä Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n, 

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Turun ammattikorkeakoulun 

kanssa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan yksikkö osallistuu projektissa muun 

muassa kiihdytettävien yritysten liiketoimintakonseptien arviointiin ja tuottaa  

arviointiraportin projektissa toteutetusta yritysvalmennuksesta. Projektin  toteutusaika on 

1.4.2012-30.6.2014.  

Tässä työssä luodaan yleiskatsaus yrityskiihdyttämöihin kansallisella tasolla sekä esitellään 

muutama kansainvälinen yrityskiihdyttämö-case. 

 

1.1 Yrityshautomon määritelmä 

Yrityshautomolla tarkoitetaan liiketoiminnan tukiprosessia, joka kiihdyttää startupien tai 

aloittelevien yritysten kehittymistä tarjoamalla yrittäjille joukon resursseja ja palveluita. 

Nämä palvelut ovat yleensä kehitetty tai järjestetty hautomon toimesta ja ne tarjotaan sekä 

hautomon että sen verkostokontaktien kautta. Yrityshautomon päätavoitteena on tuottaa 

menestyksekkäitä yrityksiä, jotka ovat elinkelpoisia ja itsenäisiä. Yrityshautomon 

läpikäyneillä yrityksillä on mahdollisuus luoda työpaikkoja, elvyttää toimintaympäristöä, 

kaupallistaa uutta teknologiaa sekä vahvistaa paikallista ja kansallista taloutta. (NBIA, 2014a) 

 

Yrityshautomot tarjoavat yrityksille ohjausta johtamiseen, teknistä tukea sekä konsultointia, 

joka on sovellettu nuorten kasvuyritysten tarpeisiin. Ne myös tavallisesti tarjoavat 
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asiakkailleen mahdollisuuden saada asianmukaisia tiloja vuokralle joustavin 

vuokrasopimuksin, jaetut perusliiketoimintapalvelut sekä laitteet, teknologian tukipalvelut ja 

apua rahoituksen saamiseksi kasvuyrityksen tarpeisiin. (NBIA, 2014a) 

 

Eroja yrityshautomoiden välillä syntyy siinä, kuinka ne toimittavat palveluita asiakkailleen, 

organisaatioiden rakenteissa sekä tavassa palvella asiakkaita. Hautomoilla tavoitteet saattavat 

vaihdella maaseudun talouden monipuolistamisesta aina heikosti voivien kaupunkien 

työllisyyden ja hvyinvoinnin parantamiseen. Hautomoiden asiakkaat ovatkin eturintamassa 

kehittämässä uusia ja innovatiivisia teknologioita luoden näin tuotteita ja palveluita, jotka 

parantavat elämän laatua ympäri maailman. (NBIA, 2014a) 

 

1.2 Yrityskiihdyttämön määritelmä 

Yrityskiihdyttämöiden sanotaan olevan kehittyneitä versioita voittoa tavoittelevista 

yrityshautomoista. Kiihdyttämöt valitsevat asiakasyrityksensä kiihdytysohjelmaan 

pyrkimyksenään hyötyä niistä taloudellisesti. Ne tekevät sijoituksia, tarjoavat joukon 

liiketoiminnan kehitysresursseja sekä aktiivisesti osalllistuvat startupin kehittämiseen.Termejä 

hautomo ja kiihdyttämö käytetään usein synonyymeinä yhtenevistä tavoitteista johtuen. Nämä 

molemmat instituutiot palvelevat siemenvaiheen yrityksiä sekä tarjoavat niille joukon 

resursseja tavoitteenaan saada siemenvaiheen yritykset menestymään. (Chang, 2013) 

 

National Business Incubator Associationin (NBIA) mukaan kiihdyttämöt ovat usein nimenä 

ainoastaan markkinoinnin keino erottautua kilpailijoista. Sen mukaan 2000-luvun ”dot-com” 

buumin seurauksen yrityshautomoita on yhä enenevissä määrin alettu kutsua 

yrityskiihdyttämöiksi.  Yrityskiihdyttämö onkin nykyään erittäin suosittu nimitys 

yrityshautomo-ohjelmasta. (NBIA, 2014b) 

 

Painopiste yrityskiihdyttämöiden toiminnassa on saavuttaa räjähtävää kasvua sekä selvittää 

kaikkia organisatorisia, toiminnollisia tai strategisia haasteita, joita yritys kohtaa. 

Kiihdyttämöt voidaankin ymmärtää kokonaisvaltaisena liiketoimintaosaamisen 

neuvontapalveluna, joilla on usein vahva yhdennäköisyys perinteisiin liikkeenjohdon 

konsultointipalveluihin, jotka ovat tosin kiihdyttämöiden tapauksissa hienosäädetty pienten ja 

keskisuurten yritysten tarpeisiin. Sekä hautomot, että kiihdyttämöt ovat tärkeitä resursseja 
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varmistettaessa yritysten kasvua oli sitten kysessä aikaisen vaiheen startup tai jo vakiintuneet 

organisaatiot. (Sepulveda, 2012) 

 

Kiihdytysohjelmilla voidaan yksinkertaisuudessa katsoa olevan viisi yleistä ominaispiirrettä, 

jotka ovat ominaisia useimmille kiihdytysohjelmille. On kuitenkin huomioitava, että kaikki 

itseään kiihdyttämöiksi kutsuvat eivät noudata tarkasti tätä määritelmää, vaan monien 

kiihdyttämöiden lopulliset tavoitteet määräytyvät asiakasyritysten tarpeiden mukaan. 

Kiihdyttämäohjelman viisi ominaispiirrettä ovat: 

1. Kiihdytysohjelma on avoin kaikille. Ohjelmat ovat usein erittäin kilpaillut. 

2. Ohjelmaan valituille yrityksille tarjotaan usein siemenvaiheen rahoitusta. 

Vastineeksi kiihdyttämöt haluavat usein omistusosuuden yrityksestä. 

3. Kiihdytysohjelmat keskittyvät pieniin tiimeihin yksittäisten yrittäjien sijaan. 

4. Kiihdytysohjelmat tarjoavat määräaikaisen tuen. Ohjelma käsittää ohjattuja 

tapahtumia ja intensiivistä mentorointia.  

5. Ohjelmissa yritykset toimivat ryhmissä sen sijaan, että ne toimisivat yksin. 

(Chang, 2013) 

 

Yrityskiihdyttämöohjelmat huipentuvat niin kutsuttuun ”Demo dayhin”, jossa 

kiihdytysohjelman läpikäyneet suorittavat ”pitchauksen” sijoittajille toiveenaan varmistaa 

jatkorahoitusta kiihdytysohjelman jälkeen. (Nielsen, 2013) 

 

Kiihdytysohjelmiin osallistuvien startupien katsotaan yleisesti hyötyvän osallistumisestaan 

saamalla toimintaansa nopeutta, verkostoitumismahdollisuuksia, mentorointia, 

liiketoimintakoulutusta, rahoitusta sekä vertaistukea. 

 Nopeus: Kiihdyttämöt tarjoavat startupeille tukea, jota ne tarvitsevat 

siirtyäkseen ideoista prototyyppien kehittämiseen mahdollisimman nopeasti. 

Tätä vaihetta nopeuttamalla vähennetään uhkaa, että kilpailevat yritykset 

ehtisivät lanseerata vastaavan tuotteen markkinoille nopeammin.  

 Verkostoitumismahdollisuudet: Kiihdytysohjelmat sisältävät usein joukon 

luennoitsijoita ja tapahtumia, joissa eri toimijat ovat interaktiivisesti 

yhteydessä toisiinsa. Lisäksi startupeilla on mahdollisuus pitchata yritystään, 

tavata potentiaalisia sijoittajia ja täydentää tiimejään uusilla osaajilla.  
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 Mentorit: Mentorit tarjoavat henkilökohtaisen kokemuksensa ja verkostonsa 

startupien käyttöön. Mentorit siten tukevat startupeja tarjoamalla niille 

neuvontaa ja kontakteja.  

 Liiketoimintakoulutus: Kiihdytysohjelmissa olevia yrittäjille opetetaan 

erilaisia liiketoimintakonsepteja, brändäystä, markkinointia, asiakaspalvelun 

kehittämistä jne. Monet yrittäjät ovat nuoria ja heillä ei välttämättä ole tietoa 

tai osaamista liiketoiminnan kehittämisen kaikilla osa-alueilla.  

 Rahoitus: Kiihdytysohjelmat tyypillisesti sisältävät niin kutsutun ”Demo 

dayn”, jossa yrittäjät esittelevät kiihdytysohjelman aikaansaannoksensa 

joukolle potentiaalisia sijoittajia. Yrittäjille annetaan muutama minuutti 

aikaa pitchata liikeideoitaan. Tällä vaiheella pyritään varmistamaan 

potentiaalisille startupeille jatkorahoitusta kiihdytysohjelman 

siemenrahoituksen lisäksi.  

 Vertaisyritykset ja alumnit: Kiihdytysohjelman osanottajat usein luovat 

kaveruussuhteita saman ohjelman läpikäyneiden, saman henkisten ja 

yhtenevät tavoitteet omaavien vertaisyrittäjien kanssa. Alumnius 

mahdollistaa yrittäjille resursseja sekä neuvontaa muodostaen näin ohjelman 

osanottajille tukiryhmän. 

(Chang, 2013) 
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2 KANSALLISEN TASON YRITYSKIIHDYTTÄMÖT 

 

Tässä kappaleessa esitellään kansallisia yrityskiihdyttämöitä, jotka eivät ole tiettyyn alueeseen 

sidonnaisia. Kansallisen tason yhden merkittävimmistä toimijoista voidaan katsoa olevan 

Työ- ja elinkeinoministeriön organisoima Vigo –kiihydyttämöohjelma, johon kuuluu kaiken 

kaikkiaan yhteensä 10 eri aloihin erikoistunutta yrityskiihdyttämöä. Vigon lisäksi merkittäviä 

toimijoita usealla paikkakunnalla ovat muun muassa Protomo ja Technopolis, jotka auttavat 

yrityksiä kehittymään, kasvamaan ja ennen kaikkea hankkimaan rahoitusta.  

 

2.1 Vigo -kiihdyttämöohjelma 

Vigo on kiihdyttämöohjelma innovatiivisille aloitteleville yrityksille, joilla on kansainvälistä 

potentiaalia sekä halua kasvaa nopeasti. Tarkoituksena ohjelmalla on sijoittaa 

yrityskiihdyttämöiden kautta pääomaa ja osaamista kehittämään ohjelmaan valittuja yrityksiä 

nopeasti riskisijoittajien kannalta sijoituskelpoisiksi. Vigo-ohjelman toteutusta ja kehittämistä 

ohjaa Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä. Toimeenpanosta vastaa puolestaan 

Tekesin toimeksiantoon perustuen Profict Partners Oy. (Vigo-ohjelma, 2012) 

 

Tavoitteena ohjelmalla on: 

• Motivoida parhaat yrityskehityksen osaajat kehittämään alkavista yrityksistä 

menestyviä kasvuyrityksiä 

• Varmistaa kohdeyrityksen varhaisen vaiheen rahoitus, nostaa niiden arvoa ja 

tehdä niistä yksityisille pääomasijoittajille sijoituskelpoisia 

• Saada merkittäviä pääomasijoituksia kiihdyttämövaiheen jälkeiseen kasvuun ja 

kansainvälistymiseen 

• Tehostaa suomalaisten pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa sekä saada 

maahan kansainvälisiä kiihdyttämötoimijoita ja pääomasijoittajia 

(Vigo-ohjelma, 2012) 

 

Ohjelmaan kuuluu 10 eri kiihdyttämöyritystä:  

• Cleantech Invest Oy : Cleantech Invest Oy on toiminut vuodesta 2005 

teknologiaan sijoittuvien rahoitusinstituutioiden ja yritysten neuvonantajana 

sekä myös alan yritysten kehittämisen ja kaupallistamisen tukena. Vuonna 2009 
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yritys aloitti toimintansa suomalaisten cleantech –yritysten yrityskiihdyttämönä 

ja aikaisen vaiheen pääomasijoittajana osana Työ- ja elinkeinoministeriön 

johtamaa ja Tekesin hallinnoimaa Vigo –ohjelmaa.  

• East Wings: East Wings Oy on vuonna 2013 perustettu yrityskiihdyttämö. Se 

tekee sijoituksia valitsemiinsa suomalaisiin teknologiayrityksiin ja osallistuu 

aktiivisesti kohdeyrityksen kehittämiseen johtoryhmän jäsenenä. East Wingsin 

kohderyhmänä ovat yritykset, jotka tähtäävät Aasian markkinoille. 

Kaksivuotisen kiihdyttämöjakson aikana pyritään varmistamaan, että nuori 

yritys saa tarvitsemansa kasvurahoituksen sekä saa asiantuntemusta ja 

kokemusta täydentämään johtoryhmän osaamista kasvun eri vaiheissa.  

• Gorilla Ventures: Gorilla Venturesin tavoitteena on löytää asiakkaikseen 

alkuvaiheen yrityksiä, jotka kehittävät vakiintuneista toimintamalleista 

poikkeavia ICT-innovaatioita. Yrityskiihdyttämö tarjoaa asiakasyrityksilleen 

rahoitusta sekä partnereidensa laaja-alaisen kokemuksen tukemaan yrityksen 

toimintaa. Tavoitteena on rakentaa yrityksistä sijoittajien silmissä houkuttelevia 

siten, että niillä olisi toimiva liiketoimintamalli, paljon maksavia asiakkaita ja 

kasvava kysyntä markkinoilla.  

• Helsinki Ventures: Helsinki Ventures on erikoistunut itä-eurooppalaisiin 

innovaatioihin, joiden kaupallistaminen ja kansainvälistyminen tapahtuu 

Suomesta käsin.  

• KoppiCatch: KoppiCatch Oy:n toimialana on ICT. ICT-toimialan sisällä sen 

ydinosaamista ovat web- ja mobiilit liiketoimintasovellukset sekä painopisteenä 

uudet innovatiiviset palvelut ja toimintatavat. 

• Lifeline Ventures: Lifeline Ventures tukee vahvoja yrittäjiä, innovaatioita ja 

tiedettä ja se keskittyykin erityisesti terveysteknologiaan ja peliteollisuuteen. 

Ylipäätään sen kiinnostuksen kohteina ovat teknologiat, jotka pyrkivät 

muuttamaan radikaalisti kohdemarkkinoitaan. Lifeline Venturesin 

yrityskiihdyttämötoiminnan tavoitteena on rakentaa uudesta yrityksestä 

kansainvälinen markkinajohtaja tuomalla mukaan parhaat kansainväliset 

rahoittajat, neuvonantajat, yhteistyökumppanit ja työntekijät.  

• Newentures: Newentures rahoittaa ja rakentaa kansainvälisiä 

menestystarinoita cleantechin, energian ja teollisuuden sovellettujen ICT-
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innovaatioiden alalla.  Sen tarjoama yrityskiihdyttämö tarjoaa asiakkailleen 

käytännönläheisen toimintamallin, rahoitusta ja kaikki kasvuyrityksen 

tarvitsemat keskeiset palvelut.  

• Royal Majestics: Royal Majestics on design- ja muotialalla toimiva 

yrityskiihdyttämö. Sen kohderyhmänä ovat alan suomalaiset yritykset ja 

suunnittelijat. Tavoitteena tällä yrityskiihdyttämöllä on luoda kasvua 

suomalaiselle muotialalle kehittämällä ideoista konsepteja ja edelleen 

menestyviä kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Kiihdyttämö tarjoaa 

asiakasyrityksilleen rahoitusta, strategista ohjausta sekä laajan verkoston tuen.  

• Vendep: Vendepin yrityskiihdyttämö on suunnattu innovatiivisia 

mobiiliratkaisuja tai verkkopohjaisia palveluita kehittäville yrityksille. Tämä 

yrityskiihdyttämömalli tarjoaa kiihdytettävälle yritykselle osakkuutta vastaan 

resurssit liiketoimintamallin luomiseen ja ohjelmistokehityksen tekemiseen 

kehittäen näin lupaavat ideat kannattavaksi liiketoiminnaksi, joilla on 

edellytykset kansainvälliseen kasvuun. 

• Veturi Venture Accelerator: Veturi on osaamiskeskeinen kiihdyttämö, jonka 

partnerit ovat kokeneita ja menestyneitä globaalin kasvuyritystoiminnan 

ammattilaisia. Kiihdyttämö keskittyy tutkimuslähtöisiin B2B ICT –

kasvuyrityksiin sekä muihin kasvuyrityksiin, jotka hyödyntävät 

liiketoimintainnovaatioissaan ICT:tä. 

(Vigo-ohjelma, 2012) 

2.2 Protomo 

Protomo on ideoiden ja yritysten kehittämismalli ja verkosto. Se luo osaamisen uusia 

yhdistelmiä, synnyttää osaajille uusia yrityksiä ja työpaikkoja yhdistämällä ihmiset, ideat ja 

yritykset tuottavaksi kokonaisuudeksi.  Perusajatus Protomossa on siten koota eri alojen 

osaajia ja asiantuntijoita tiimeiksi, jotka kehittävät tuotteiden ja palveluiden prototyyppejä. 

Kehitysideat tuotteisiin ja palveluihin saadaan yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta ja yksityisiltä 

innovaattoreilta. Lopputuloksena syntyy uusia kaupallistettavia ratkaisuja. Näin 

kehitystyöhön osallistuneet saavat mahdollisuuden edetä urallaan innovaatioiden kehittäjiksi 

ja yrittäjiksi. (Protomo, 2014; Kouvola Innovation, 2014) 
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Protomo on suunnattu liikeidean omaaville aktiivisille ja intohimoisille ihmisille. Jokaisen 

Protomo yhteisön jäsenen tulee jakaa aktiivinen mieli ja ennen kaikkea kiinnostus uuden 

luomiseen. Asiantuntijuutta voidaan hyödyntää myös osallistumalla toisten ideoiden 

kehittämiseen menestystarinoiksi sekä saamalla uusia liiketoimintapartnereita. Protomo 

palvelee siten yritysideoiden kehittäjien ja yritysten tuotekehitystarpeiden, osaajien ja 

asiantuntijoiden lisäksi alueiden elinkeinoelämän ja osaamisen kehittymistä. Se on siten kuin 

ponnahduslauta ammattilaisille, vastavalmistuneille sekä vapailla markkinoilla oleville 

osaajille koulutustaustasta riippumatta. (Protomo, 2014; Kouvola Innovation, 2014) 

 

Jäsenilleen Protomo tarjoaa luovan työtilan, samanhenkisen työyhteisön, asiantuntijoiden tuen 

ideoiden kehittämiseen sekä laajan ja kasvavan verkoston. Protomon kehityspolku auttaa 

yhteisön jäseniä selvittämään ja löytämään liikeideoita sekä muuttamaan ne kaupallisesti 

kannattaviksi konsepteiksi. Lisäksi Protomon kautta on mahdollista löytää uusia tiimin jäseniä 

ja asiakkaita. Protomon verkosto tukee ja kiihdyttää yhteisön liikeideoiden 

kehittämisprosessia. Eri alojen asiantuntijat tarjoavat tietoa ja sparrausta liikeideoiden 

kehittäjille. (Protomo, 2014) 

 

Protomoja on tällä hetkellä kuudella eri paikkakunnalla, joita ovat: 

 Helsinki & Espoo 

 Jyväskylä 

 Kymenlaakso (Kouvola) 

 Lahti 

 Seinäjoki 

 Tampere 

(Protomo, 2014) 

 

2.3 Technopolis  

Technopolis kehittää, omistaa ja hallinnoi 21 älykästä yrityskeskittymää sekä tarjoaa 

moderneja muunneltavia tiloja ja palveluita. Toimintaa sillä on viidessä maassa Pohjoismaissa 

ja Baltiassa. Liiketoimintapalveluiden kauttan Technopolis tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia 

uuteen kasvuun, tuottavuuden parantamiseen sekä kasvun rahoittamiseen, oli asiakasyritys 
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vahvan kasvun kynnyksellä tai jo kansainvälistymässä. (Technopolis, 2014a; Technopolis, 

2014b)  

 

Startupeille Technopolis tarjoaa turvallisen ympäristön kasvaa. Technopolisten laadukkaat 

toimintaympäristöt ja monipuoliset palvelut helpottavat aloittelevan yrittäjän toimintaa. 

Arkiset toimet kuten siivous, toimistotarvikkeet, postiliikenne ja kokoustilat hoituvat 

Technopoliksen puolesta. Matchmaking –palveluiden avulla yrityksen on mahdollista päästä 

osaksi Technopoliksen verkostoja kohtaamaan ja löytämään kasvun kannalta tärkeitä 

yhteistyökumppaneita, kehittäjiä, rahoittajia ja osaajia. Liikeideaa on myös mahdollista 

kehittää Technopoliksen startup keskuksissa tai pienyritystiloissa. Yrittäjän on mahdollista 

saada myös niin sanottu Avaimet käteen –toimistoratkaisu, joka sisältää toimitilan lisäksi 

kaikki aloittavan yrityksen palvelut. Startupien lisäksi Technopolis tarjoaa 

liiketoimintapalveluita kasvuyrityksille auttaen niitä  löytämään tarvittavia asiakkaita, 

kumppaneita, rahoittajia ja sijoittajia.  (Technopolis, 2014c; Technopolis, 2014d)  
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3 YRITYSKIIHDYTTÄMÖITÄ LANSI-SUOMESSA 

 

Tässä kappaleessa listataan Länsi-Suomen suurimpien kaupunkien merkittäviä 

yrityskiihdyttämöitä.  Länsi-Suomen kaupungeista esitellään Jyväskylä, Pori, Salo, Seinäjoki, 

Tampere, Turku ja Vaasa. 

 

3.1 Jyväskylä 

Jykes 

Jykes Oy eli Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö keskittyy tarjoamaan palveluita yrityksille, 

jotka ovat jo toiminnassa ja pitkällä yritysidean kehityksessä. Se tarjoaa alueen yrityksille 

lukuisia erilaisia palveluita kuten neuvonta- ja kehittämispalveluita.  Liikeideoita voidaan hioa 

alueen Protomon järjestämässä esihautomossa. Siinä idean ympärille kasataan innostunut 3-6 

hengen kehitystiimi, jonka kanssa liikeideaa kehitetään yhdessä yrittäjän kanssa eteenpäin. 

Varsinaisessa yrityshautomossa taas kehitetään olemassa olevia yrityksiä kasvuyrityksiksi. 

Hautomovaihe kestää kaksi vuotta liiketoiminnan käynnistämisestä. Hautomossa yritys saa 

liiketoiminnan ohjausta sekä kehittämis- ja rahoitustukea. Jykes tarjoaa neuvontaa ja apua 

yrityksen kehittämiseen, rahoitukseen ja kansainvälistymiseen. (Jykes, 2014) 

 

Jyväskylän Yritystehdas 

Jyväskylän Yritystehdas on uusien kasvuyritysten syntymistä ja kehittämistä tukeva 

palvelukokonaisuus. Tavoitteena sillä on kehittää yritysideoista ”timantteja” Jyväskylän 

seudulle. Yritystehtaassa työskentelevät yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän 

yliopisto, Tuhansien järvien Uusyrityskeskus ry, Protomo, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö 

Jykes Oy sekä Suomen Yrityskehitys Oy. Asiakasyritysten yritysideoita kehitetään yhdessä 

yrityskehitysasiantuntijoiden kanssa. Yritystehdas tarjoaakin seudun yrityksille 

kokonaisvaltaista palvelua yritysideasta kasvuhautomoon saakka. Sen asiakkaita ovat 

yritykset, joilla on kehitystyötä vaativa tuote- tai palveluidea. (Jyväskylän Yritystehdas, 2014) 

 

3.2 Pori 

Prizztech Oy 

Prizztech on elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on Satakunnan hyvinvoinnin edistäminen ja 

yritystoimintaa vahvistamalla. Se tarjoaa palveluja yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. 
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Aloittaville yrittäjille tarjotaan erilaista henkilökohtaista neuvonta-apua. Toimiville yrityksille 

tarjotaan erilaisia yritysten kasvua ja kehittymistä tukevia palveluita, kuten 

liiketoimintasuunnitelman rakentamista, rahoitusratkaisujen hankkimista, 

yhteistyökumppaneiden etsimistä, kasvuhautomopalveluita, sparrausta jne. Prizztech tukee 

myös alueen yritysten kansainvälistymistä. Asiakasyrityksille rakennetaan kuhunkin 

tarpeeseen sopiva palvelukokonaisuus yhtiön ja sen laajan yhteistyöverkon kautta. (Prizztech 

Oy, 2014) 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK 

SAMKin yrityskiihdyttämössä liikeidean kehittäminen, yrittäjänä toimiminen ja yrityksen 

kehittäminen ovat osa korkeakoulututkintoa. Yrityskiihdyttämö toimii kaikkien SAMKin 

koulutusohjelmien yhteydessä ja se on saanut valtakunnallista tunnustustakin 

ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksikkönä. (SAMK, 2014) 

 

Keskeisiä osa-alueita yrityskiihdyttämössä ovat opiskelijayrittäjien neuvonta ja mentorointi. 

Mentori toimii opiskelijayrittäjän tukena ja keskustelukumppanina sekä neuvoo opintojen 

suunnittelussa, tarvittavissa hankinnoissa ja ohjaa ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin. Mentorit 

osallistuvat myös yhdessä opiskelijayrittäjän kanssa sopimusneuvotteluihin sekä seuraa 

yritysten kehitystä. Ohjelmassa luodaan myös jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen 

opintosuunnitelma sekä autetaan suuntaamaan opintosuorituksia oman yrityksen hyväksi. 

Yrityskiihdyttämön kautta opiskelijayrittäjät saavat käyttöönsä SAMKin verkoston, tutkimus- 

ja kehittämistoiminnan tuen. SAMKin yrityskiihdyttämö luo aktiivisesti yhteyksiä 

opiskelijayrittäjien, elinkeinoelämän toimijoiden, julkisten ja yksityisten yrittäjyyden 

toimijoiden sekä ammattikorkeakoulujen T&K toimijoiden kanssa. Näin yrityskiihdyttämö 

tukee Satakunnan positiivista rakennemuutosta sekä laajentaa alueellista yritysverkostoa. 

(SAMK, 2014) 

 

3.3 Salo 

Start up Salo 

Start up Salo on innovaatio- ja yrittäjäympäristö, joka tarjoaa yrittäjänurasta kiinnostuneille 

osaajille maksuttomat työskentelytilat, osaamista ja asiantuntijoiden sparrausta uusien 

tuotteiden  ja palveluiden markkinoille viemisen tueksi. Yrittäjille tarjotaan kolmesta neljään 
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kuukautta aikaa suunnitella omaa liikeideaansa Start up Salon tuetussa ympäristössä. Start up 

Salon erikoisalaa ovat peli- ja sovellusteknologia sekä hyvinvointi- ja terveysteknologia. 

(Yrityssalo, 2014) 

 

3.4 Seinäjoki 

Frami Oy 

Frami Oy on Seinäjoen seudun aluekehitysyhtiö, jonka tavoitteena on korkean osaamisen 

työpaikkojen lisääminen Seinäjoen alueella. Se tarjoaa asiakkailleen moderneja tila- ja 

kehityspalveluita. Framin toiminnassa on vuosittain mukana yli 400 yritystä. (Frami Oy, 

2014a)  

 

Aloitteleville yrittäjille tarjotaan apua liikeidean kehittämisesseä yhdessä asiantuntijoiden 

kanssa sekä liiketoimintasuunnitelman rakentamisessa, jotta yritystoiminta saadaan aloitettua 

kannattavasti. Esimerkkinä tämän kaltaisista palveluista, joissa Frami on mukana, ovat 

Protomo ja Idearikastamo. Protomon toimintamalli on esitetty jo aiemmin tässä raportissa. 

Idearikastamo on tarkoitettu puolestaan luovan alan yrittäjille tai yrittäjyydestä kiinnostuneille 

eteläpohjalaisille. Idearikastamossa luodaan suunnitelma tapauskohtaisesti yritysidean 

kehittämiseksi kannattavaksi liiketoiminnaksi. Idearikastamo on osa ROIHU-hanketta, jonka 

tavoitteen on tehostaa luovien alojen yrityskehityspalveluita Etelä-Pohjanmaalla ja siten 

edistää luovien alojen toimintaedellytyksiä ja luovan alan yrittäjyyttä. (Frami Oy, 2014b)  

 

Jo toiminnassa oleville yrityksille Frami tarjoaa liiketoiminnan kehittämispalveluita, jotka 

myös kuuluvat osaksi ROIHU-hanketta. Esimerkkejä palveluista ovat  pitchaus, innosolveri, 

Creativeprässi, Rohkelikonluola jne. Kehityspalveluiden lisäksi Frami tarjoaa yrityksille tukea 

kansainvälistymiseen. Kansainvälistymispalveluiden avulla yrityksiä autetaan löytämään 

kansainvälisiä yhteistyö- ja liikekumppaneita, saamaan rahoitusta kansainvälistymisen 

edistämiseen sekä avaamaan uusia myyntikanavia. (Frami Oy, 2014b)  

 

3.5 Tampere 

Hermia Group   

Hermia Group on Suomen johtava tuotekehitys- ja innovaatiopalveluiden kehittäjä ja tuottaja. 

Se muodostuu kahdesta eri yrityksestä, jotka  ovat Innovaatio Oy Uusi Tehdas ja Tuotekehitys 
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Oy Tamlink.  Ne tarjoavat erilaisia innovaatio-, koulutus ja valmennus-. startup-, 

tuotekehitys-, verkosto- sekä selvitys- ja kartoituspalveluita. Tavoitteena on kiihdyttää uuden 

liiketoiminnan syntymistä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Startup –palveluihin 

kuuluvat niin hautomopalvelut kuin yrityskiihdytyspalvelut. Protomo hautomopalvelut 

toimivat tekijöiden, ideoiden ja tiimien luonti-, kohtaamis- ja toimintapaikkana. 

Kiihdyttämöpalvelut ovat yhteisöllinen yrityskiihdyttämö, jossa yritykset saavat valmennusta, 

työtilat ja kontakteja mentoreihin, sijoittajiin, asiakkaisiin ja kumppaneihin. Näiden lisäksi 

Hermia Groupin Startup –palveluihin kuuluvat tuotekehitystä ja teollisuuden uudistumista 

kiihdyttävät palvelut sekä rahoituskonsultointi. (Hermia Group, 2013) 

 

Hermia Yrityskehitys  

Hermia Yrityskehitys Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita kasvuhakuisille teknologiayrityksille 

sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille. Se on erikoistunut teknologia- ja kasvuyritysten 

kehittämiseen. Palveluita Hermia Yrityskehityksellä on liiketoiminnan kehittämiseen, 

kasvurahoitukseen, resurssien hankintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja 

teknologiansiirtoon. Hermia Yrityskehitys osallistuu myös monien kansallisten ja paikallisten 

kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi sen toimintaan kuuluu siemenrahasto Hermia 

Ventures Oy:n hallinnointi. (Hermia Yrityskehitys Oy, 2014) 

 

Catapult –yrityskiihdyttämö 

Catapult on startup-yrityksille, mentoreille ja kasvuyrityssijoittajille suunnattu uusi 

yrityskiihdyttämö, joka on lanseerattu keväällä 2014. Kiihdyttämö perustuu verkostomaiseen 

toimintamalliin, joka auttaa ratkaisemaan startup-yhteisön haasteita.  Startupeille annetaan 

mahdollisuus hyödyntää arvostettujen kansainvälisten asiantuntijoiden verkoston palveluita. 

Verkostossa olevat mentorit ja sijoittajat  saavat puolestaan kvartaaleittain tuottoa 

sijoittamalleen osaamiselle ja pääomalle. Catapult on lähtöisin tamperelaisesta 

innovaatiokeskus Uudesta Tehtaasta ja se toimii tiiviissä yhteistyössä Uusi Tehtaan ja 

Demolan kanssa. (Hermia Group, 2014) 

 

Talli 

Talli on Tampereen teknillisen yliopiston palvelu, joka tukee yrittäjyyttä ja innovaatioiden 

edistämistä sekä niiden esiintuomista. Palvelu tarjoaa yrittäjille roolimalleja sekä tukea ja 
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liikeideansa kehittämiseen ja yrittäjäksi ryhtymiseen. Tallissa yrittäjien on mahdollista löytää 

vertaisiaan sekä saavat mahdollisuuden verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. (Tampereen 

teknillinen yliopisto, 2014) 

 

Tallin prosesseissa yritysidea jalostuu selkeäksi suunnitelmaksi, jonka avulla on helppoa 

käynnistää varsinainen yritystoiminta. Ydinosaamista Tallilla on alkuvaiheen idean 

fokusoinnissa sekä sen suuntamisessa kasvu-uralle. Tallin yhteistyökumppaneiden kautta 

nuoret yrittäjät saavat lisäoppia, verkostoitumista sekä kokemuksia. (Tampereen teknillinen 

yliopisto, 2014) 

 

Tredea Oy  

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy tarjoaa yritystoiminnalle 

ponnistusvoimaa rahoituksen ja valmennuksen kautta. Tampereen seudulla seuraavat yritykset 

tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan kasvavien yritysten tueksi: 

• Protomo: Hautomopalvelut 

• EnsiAsiakas –ohjelma: Apua liiketoiminnan asiakaslähtöisen toiminnan 

kehittämiseen. Ohjelmassa luodaan kasvuyritysten välisiä verkostoja. 

• Gorilla Ventures: Yrityskiihdyttämöpalvelut. 

• Tampereen Palveluinnovaatiokeskus –TamSI: Välittää osaamista palveluita 

kehittävien yritysten ja julkisorganisaatioiden avuksi. 

• Pirkanmaan eBuusti: Kohderyhmänä pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset 

yritykset, jotka ovat kiinnostuneita sähköisen liiketoiminnan kehittämisestä 

toimintansa laajentamiseksi kotimaassa tai kansainvälisille markkinoille.  

• StartUp Tampere: Työkalu alku-, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa olevien 

yritysten alueellisten rahoitusmallien kehittämiseen, pilotoimiseen sekä 

vakiinnuttamiseen. 

• Pirkanmaan Innovaatioista Bisnestä –PIB: Tukee pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä, osaamisen rakentamisessa ja liikeidean 

ja innovaatioiden kehittämisessä.  

     (Tredea Oy, 2014) 
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FinnMedi 

FinnMedi Oy on life science toimialaan keskittynyt palveluyritys, joka sijaitsee Finn-Medin 

kampusalueella Tampereella. Sen palveluita ovat kliiniset tutkimuksen ja liiketoiminnan 

kehittämispalvelut. FinnMedi tekee yhteistyötä alueella toimivien tutkimus- ja 

terveydenhuollon organisaatioiden, alan yritysten, pirkanmaalaisen elinkeinoelämän sekä 

kehitysyhtiöiden ja teknologiakeskusten kanssa. FinnMedin kohdeasiakasryhmiä ovat 

tutkimus- tai tuoteidean omaavat tutkijat ja tutkimusryhmät, alkavat ja kasvuvaiheessa olevat 

yritykset, tutkimus- ja tuotekehitystä tekevät lääke- ja medical device yritykset sekä toimialaa 

kehittävät julkisorganisaatiot kuten kunnat ja yliopistosairaalat.  (FinnMedi, 2014) 

 

3.6 Turku 

Turku Science Park 

Turku Science Park Oy edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä ja yritysten 

kilpailukykyä sekä pyrkii synnyttämään uutta liiketoimintaa. Tavoitteisiinsa se pyrkii 

yrityskehitys- ja hautomopalveluiden avulla. Turku Science Parkin painopistealueita ovat 

bioteknologia ja tieto- ja viestintäteknologia. Hautomopalveluiden tarkoituksena on saada 

aloittavat teknologiayritykset kirkastamaan liikeideaansa ja helpottamaan toiminnan 

käynnistämistä. Turku Science Parkin TRIOPlus ohjelman tarkoituksena on puolestaan 

saattaa liikeideat kasvuun ja kansainvälistymiseen. (Turku Science Park Oy, 2014) 

 

BoostTurku –Entrepreneurship society 

BoostTurku Entrepreneurship society on opiskelijapohjainen verkosto nuorille yrittäjille sekä 

muuten vain yrittäjänhenkisille ihmisille. Tavoitteena BoostTurulle on saada aktiivisia ihmisiä 

kohtaamaan toisensa sekä luomaan toimintaa niin yhteisön sisällä kuin sen ulkopuolella. 

Tarkoituksena on myös tukea Turun yliopistojen poikkitieteellistä yhteistyötä. BoostTurku 

järjestää sosiaalisia tapahtumia, työpajoja, startupvierailuja sekä kiihdytysohjelma Startup 

Journeyn. Lisäksi BoostTurku välittää mentoreita nuorille yrittäjille. Mentorit auttavat nuoria 

yrittäjiä jakamalla tietoa heidän omista kokemuksistaan sekä auttamalla kehittämään ja 

luomaan nuorten liikeideoita. Päällimmäisenä tavoitteena on saada luotua uusia luovia 

startupeja Turun opiskelijoiden toimesta. (BoostTurku, 2014) 
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3.7 Vaasa 

Vaasanseudun Kehitys Oy 

Vaasanseudun Kehitys Oy, VASEK, tarjoaa jo toimiville yrityksille erilaisia 

kehityspalveluita. Kehityspalveluiden tavoitteena on tukea yritysten kehittämistä ja kasvua 

monipuolisesti. VASEK tarjoaa apua yrityksille yrityksen tilanteen määrittelyssä, 

koulutusasioissa, investointi- ja rahoituskysymyksissä, verkostoitumisessa ja 

kansainvälistymisessä. Yrityksille on tarjolla apua myös toimitilakysymyksissä sekä tietoa 

hyödyllisistä Vaasanseudun elinkeinoelämän kehittämishankkeista. (Vaasanseudun Kehitys 

VASEK Oy, 2014) 

 

Merinova 

Teknologiakeskus Oy Merinova Ab edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä, yritysten 

kasvua ja menestystä. Merinova tarjoaa asiakasyrityksilleen kehittämispalveluja 

yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kohderyhmänä ovat energiateknologia-alan yritykset. 

Merinova vastaa siis Vaasan alueen teknologiakeskuspalveluista osakkuusyhtiö Oy Vaasa 

Parks Ab:n kanssa. (Oy Merinova Ab, 2014) 
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4 YRITYSKIIHDYTTÄMÖITÄ ETELÄ-SUOMESSA 

 

Tässä kappaleessa listataan Etelä-Suomen suurimpien kaupunkien yrityskiihdyttämötoimijat, 

joita on listattu Espoosta, Helsingistä, Hämeenlinnasta, Kotkasta, Kouvolasta, Lahdesta, 

Lappeenrannasta ja Riihimäeltä. 

 

4.1 Espoo 

AppCampus 

AppCampus on matkapuhelinten sovelluskiihdytysohjelma, joka on organisoitu Aalto 

yliopiston toimesta. Ohjelma on Microsoftin ja Nokian 18 miljoonan euron yhteissijoitus 

vuodesta 2012 kolmen vuoden ajalle. Sen tarkoituksena kasvattaa Windows Phonen ja 

muiden Nokian alustojen sovelluskehitystä sekä tukea Suomen mobiilialan ekosysteemin 

innovaatioiden syntyä ja liiketoimintamahdollisuuksia.  AppCampuksen on tarkoitus 

houkutella tuhansia opiskelijoita ja yrittäjiä ympäri maailman hakemaan mukaan 

kiihdytysohjelmaan. Menestyksekkäät sovellukset palkitaan 20 000, 50 000 ja 70 000 euron 

palkinnoilla riippuen sovelluksen monimutkaisuudesta. Lisäksi AppCampus tarjoaa 

ohjelmaan osallistuville koulutusta mobiilitekonologiasta, designista ja käytettäävyydestä 

sekä tarjoaa valmennusta ja markkinointitukea. Windows Phone Marketplace ja Nokia Store 

tarjoavat sovelluskehittäjille kansainvälisen liiketoimintamahdollisuuden asiakkaineen eri 

puolilta maailmaa. AppCampus ei vaadi ohjelmaan hyväksytyiltä startupeilta omistusosuuksia 

tai palkkioita sijoituksia vastaan. Ainoa vaatimus startupeille on se, että niiden kehittämät 

sovellukset tulevat saataville ainoastaan Windows Phone Storeen tai Nokia Storeen 

ensimmäisten 90 päivän ajan sovelluksen julkaisusta. (AppCampus, 2014) 

 

Yritysespoo 

Yritysespoo tarjoaa yrityksille  sparrausta ja neuvonta-apua kehittymiseen ja kasvuun, apua 

asiantuntemuksen ja rahoituksen löytämiseen. Asiakasyrityksille tarjotaan parhaat ratkaisut 

kehitystarpeisiin sekä annetaan käyttöön Yritysespoon verkoston asiantuntijoiden neuvonta.  

Apua on saatavissa myös kansainvälisen toiminnan suunnitelemisessa ja käynnistämisessä 

rahoitusmahdollisuuksien etsimisen sekä erilaisten verkostojen muodossa. (Yritysespoo, 

2014) 
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Spinverse Innovation Mill 

Spinverse on johtava teknologian konsulttiyritys. Se tarjoaa teknologiayrityksille lukuisia 

palveluita kasvurahoituksesta, liiketoimintamallien kehittämiseen, T&K tiekartoista 

markkinoillemenostrategioihin. Spinverseen kuuluu myös Innovation Mill yrityskiihdyttämö,  

Yrityskiihdyttämössä luodaan uusia yrityksiä, tuotteita ja palveluja hyödyntämällä ja 

kaupallistamalla suuryritysten vapauttamia käyttämättömiä liikeideoita ja teknologioita. 

Yhteistyössä suuryritysten kanssa Innovation Mill hakee perustajatiimin, palveluntarjoajat 

sekä käynnistysvaiheen rahoituksen.  (Spinverse Oy, 2014; Spinverse Oy, 2013) 

 

Suuryrityksiä Spinverse Innovation Mill auttaa virtaviivaistamaan ja johtamaan spin-off 

prosessia tukemaan ydinliiketoimintaa sekä lisäämään R&D toimintaa yrityksen ulkopuolella. 

Spinverse auttaa yrityksiä löytämään rahoitusta spin-offeilleen julkisista ja yksityisistä 

lähteistä sekä maksimoimaan niiden todennäköisyys menestykselliseen kasvuun. (Spinverse, 

2014) 

 

Hyvillä ideoilla varustettuja yrittäjiä ja pk –yrityksiä Innovation Millsin asiantuntijat auttavat 

nopeuttamaan yrityksen kasvua tarjoamalla tukipalveluita ja verkostoitumismahdollisuuksia 

sekä ennen kaikkea arvokkaita kontakteja ja yhteyksiä suuryrityksiin.  Näin pienyrittäjää 

autetaan luomaan asemaa ympäröivässä ekosysteemissä sekä mahdollistamaan yritysten 

rahoituksen saaminen yksityisistä ja julkisista lähteistä tukien näin myös niiden 

kansainvälistymistä. (Spinverse, 2014) 

 

Spinno 

Spinno Enterprise Center on teknologia- ja osaamispohjaisia, nopeaan kasvuun tähtääviä 

yrityksiä palveleva yrityshautomo. Tavoitteena yrityksellä on tunnistaa parhaat liikeideat ja 

auttaa kehittämään niitä kansainväliseen menestykseen tähtääviä kasvuyrityksiä.  

Kohderyhmiä ovat ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla sijaitsevat yritykset. Spinnolla on 

tarjolla kolme eri kehitysohjelmaa. Ensimmäisen vaiheen eli niin kutsutun esihautomon 

tuloksena on liiketoimintasuunnitelma yritysesityksenä, joka osoittaa 

liiketoimintamahdollisuuden, sen rahoituksen ja etenemispolun.  Toisen vaiheen eli 

varsinaisen hautomon tarkoituksena on nopeuttaa käynnistysvaihetta hyödyntäen samalla 
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soveltuvia rahoituslähteitä tavoitteena jatkorahoituskelpoisuus. Kolmannen vaiheen eli 

hautomon jatkon tavoitteena on tarjota hautomovaiheen läpäisseille yrityksille jatkorahoitusta 

tukemaan alkavaa kasvuvaihetta. (Spinno Enterprise Center Oy, 2014a; Spinno Enterprise 

Center Oy, 2014b) 

 

Startup Sauna 

Startup Sauna on vuonna 2010 perustettu yrityskiihdyttämö. Yrityskiihdyttämö auttaa 

lupaavia alkuvaiheen startupeja pääsemään seuraavalle tasolle eli astumaan niiden 

kohdemarkkinoilla tai kasvattamaan siemenvaiheen rahoitusta. Startup Sauna yhdistää 

lupaavimmat startupit Pohjoismaista, Itä-Euroopasta ja Venäjältä kokeneiden sarjayrittäjien, 

sijoittajien ja muiden alojen asiantuntijoiden kautta intensiivisen 5 viikon kiihdytysohjelman 

kautta.  Se keskittyy voimakkaasti asiakasyritysten liiketoiminnan kehittämiseen etsimällä 

sijoittajia sekä kehittämällä yritykselle liiketoimintamalli, joka vastaa kohdemarkkinoita sekä 

asiakkaiden tarpeita. Vuodesta 2010 lähtien 109 yritystä on läpikäynyt Startup Saunan 

kiihdytysohjelman. Startup Sauna on avoin kaikkien alojen yrityksille, kunhan yrityksellä on 

potentiaalia laajentua globaaliksi toimijaksi. Startup Sauna on voittoa tavoittelematon 

organisaatio ja sen tapahtumat ja ohjelmat ovat ilmaisia. (Startup Sauna, 2014) 

 

4.2 Helsinki 

Founder Institute 

Founder Institute on maailman suurin yrityskiihdyttäjä, jonka pyrkimyksenä on auttaa yrittäjiä 

rakentamaan kestäviä teknologiayrityksiä. Yrityskiihdytysohjelma kestää neljä kuukautta ja se  

perustuu tekemällä oppimiseen käytännön liike-elämän rakennustehtävien, jäsenneltyjen 

harjoituskurssien ja asiantuntijoiden palautteen kautta. Kiihdytysohjelman sisältö perustuu 

Silicon Valleyn parhaisiin käytäntöihin. Founder Instituten tavoitteena on parantaa startupien 

menestystä luomalla paikallisia startupien ekosysteemejä. (Founder Institute, 2014) 

 

Verki 

Verki on verkostokiihdyttämö, joka toimii Divest Group Oy:n alaisuudessa. Se aloitti 

toimintansa vuonna 2013. Tavoitteena sillä on saada yritykset verkostoitumaan ja 

hyödyntämään verkostojen voimaa. Yhtiö haluaa olla kehittämässä kasvuyhtiöihin ja 

verkostoihin perustuvaa liiketoimintaa. Divest Group tarjoaa yrityksille perinteisen 
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toimistoinfran lisäksi konsernin monipuoliset palvelut sekä syntyvän verkoston voiman. 

Tavoitteena toiminnalla on luoda kasvuun tähtäävä yritys- ja verkostokokonaisuus. 

Kiihdyttämöön valittavilta yhtiöiltä edellytetään kasvu- ja innovointipotentiaalia tai lisäarvon 

synnyttämistä muille kiihdyttämössä toimiville yrityksille. (Divest Group Oy, 2014; Divest 

Group Oy, 2013) 

 

NewCo Factory 

NewCo Factory on Helsingin kaupungin ja YritysHelsingin yhteinen yrityskiihdyttämö. 

Yrityskiihdyttämö on tarkoitettu startuptiimeille, jotka ovat vakavissaan sitoutuneet 

kehittämään liiketoimintaansa. Sen tavoitteena on tulevaisuuden kasvuyritysten luomisen ja 

kehittämisen nopeuttaminen tähdäten lopulta niiden  kansainvälistymiseen. Tarjolla olevien 

palveluiden tarkoitus on auttaa perustamaan yritys nopeasti ja auttaa rakentamaan 

potentiaalinen kasvuyritys. Kiihdytysohjelmat ovat 6-12 kuukautta pitkiä. NewCo Factory 

toimii promoottorina ajatusten vaihdannalle, tiimien muodostamiselle sekä uusien startupien 

aloittamiselle. Se toimii siten laukaisualustana tiimeille, jotka haluavat luoda yrityksen 

Suomessa ja siirtyä sieltä kansainvälisille markkinoille. (EnterpriseHelsinki NewCo Factory, 

2014a; EnterpriseHelsinki NewCo Factory, 2014b) 

 

Helsinki Think Company  

Helsinki Think Company on yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkottumispaikka Helsingin 

keskustassa. Kohteena ovat erityisesti opiskelijat, tutkijat ja aloittavat yrittäjät, jotka hakevat 

ideoita, tukea, sparrausta ja tietoa yrittäjyydestä. Helsinki Think Company tarjoaa tukea 

liikeidean kehittämiseen mentorien ja asiantuntijoiden avustuksella sekä auttaa etsimään 

toiminnassa tarvittavia kontakteja ja vuokraa työtiloja niitä tarvitseville. Toimintaan kuuluu 

tapahtumien järjestämistä, koulutusta sekä työpajoja. Yhteistyössä Helsinki Think Companyn 

kanssa toimivat Helsingin yliopisto sekä YritysHelsinki.  (Helsinki Think Company, 2014) 

 

Makery  

Makeryn tavoitteena on kasvattaa ruokaketjuun ja toimialaan läheisesti liittyvien yritysten 

liiketoimintaa. Se tarjoaa asiantuntijapalveluja kolmella toisiaan täydentävällä osa-alueella, 

joita ovat elintarvikkeiden tutkimus- ja kehityspalvelut, uuden liiketoiminnan kehittäminen 

sekä aloitteiden ja palvelujen kehittäminen alalle. Makery pyrkiikin siten auttamaan 
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liiketoiminnan kehityspalveluiden kautta kasvuun tähtääviä elintarvikealan yrityksiä. Makery 

palvelee myös liiketoiminnassaan jo pidemmälle ehtineitä yrityksiä liiketoiminnan kehitys- ja 

kasvuvaiheissa sekä yritystoimintaan liittyvissä murrosvaiheissa kuten 

sukupolvenvaihdostilanteissa. Tyypillisiä asiakkaita ovat elintarvikeketjun yhtiöitä 

tuotannosta kauppaan sekä niihin liittyvien tukitoimialojen yritykset (esim. Logistiikka, ICT 

ja teknologiatarjoajat). Liiketoiminnan kehityspalveluita ovat käynnistys-, rahoitus-, 

mentorointi-, ja verkostopalvelut. (Makery, 2013) 

 

Forum Virium Helsinki 

Forum Virium Helsinki Oy on Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö. Sen tavoiteena on 

synnyttää parempia palveluita ja kasvattaaa liiketoimintaa sekä avata yhteyksiä 

kansainvälisille markkinoille. Forum Viriumin tarjoaa kasvuyrityksille kasvuvalmennusta 

vauhdittamaan yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Kasvuvalmennuksen kautta 

aloittavat ja muutosvaiheessa olevat yritykset saavat kokeneita sparraajia avukseen. 

Alkuvaiheen yritykset saavat taloudellisen mahdollisuuden kiihdyttää kasvua käyttämällä 

korkeatasoisia asiantuntijapalveluita.  Pidempään toimineet yritykset saavat puolestaan 

kasvuvalmennuksesta joustavan tavan kartoittaa uusia kasvusuuntia sekä sysäyksen kasvun 

jatkumiselle. Sparraajina toimivat Suomen johtavia konsultteja eri osaamisalueilta. 

Valmennus on tarkoitettu kaikilla toimialoilla toimiville innovatiivisille helsinkiläisille pk-

yrityksille, joiden tuotteet tai palvelut ovat skaalautuvia ja joilla on myös 

markkinapotentiaalia kansainvälisesti. (Forum Virium Oy, 2014) 

 

Start-Up Center 

Start-Up Center on Aalto yliopiston menestyksekäs ja nopeasti kehittyvä yrityskiihdyttämö. 

Se tarjoaa kasvuyrityksille avaimet menestykseen sekä tarjoaa osaamista kaupalliselta, 

teknologian ja taiteen alalta. Yrityskiihdyttämö tarjoaa erinomaisen ponnahduslaudan 

menestykseen tarjoamalla yrityksille modernit toimitilat, korkean tason liiketoiminnan 

kehittämistä sekä valmennusta kuin myös pääsyn laajaan asiantuntijoiden verkostoon. 

Kohderyhmänä kiihdyttämölle ovat kasvuhakuiset yrittäjät, joilla on innovatiivinen liikeidea 

ja vahva tahto menestyä.  Tavoitteena kiihdyttämössä on suunnitella ja kehittää yritysten 

liiketoimintamalleja sekä varmistaa tarvittava rahoitus. Seuraavassa vaiheessa muodostetaan 

myyntistrategia ja viimeistellään myyntitekniikoita. Viimeisessä vaihessa varmistetaan 
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yrityksen meinellään olevan kasvun kehittyminen. Luovien alojen yrityksiin keskittyvä 

Arabus yrityskiihdyttämön kuuluu osaksi Start-Up Centeriä.  (Aalto-yliopisto, 2014) 

 

Startup bootcamp 

Startupbootcamp on kolme kuukautta kestävä kiihdytysohjelma. Se keskittyy yhdistämään 

startup yritykset ja sen huipputason mentorit ja neuvonantajat. Kiihdytysohjelman lopussa 

järjestetään niin kutsuttu Demo Day, jossa startupit saavat mahdollisuuden pitchata heidän 

liikeideaansa huippu sijoittajille ja pääomasijoittajille saadakseen rahoitusta. 

(Startupbootcamp, 2014a) 

 

Startupbootcampiin haetaan huippuluokan startupeja kiihdytettäviksi. Pitch –päivät ovat 

epävirallisia tapahtumia, joita käytetään osana potentiaalisten startupien seulontaan. 

Vastineeksi Pitch –päivistä startupit saavat välitöntä palautetta paneelilta, jonka muodostavat 

korkean tason mentorit sekä mahdollisuuden saada kontakteja muihin paikallisiin toimijoihin. 

Pitch-päivien perusteella hakijoista valitaan parhaat tiimit itse varsinaiseen Startupbootcamp 

ohjelmaan. (Startupbootcamp, 2014b) 

 

Startup Weekend 

Startup Weekend Helsinki: Kestävyys & biotalous on tapahtuma, jossa poikkitieteelliset tiimit 

yhteistyössä kehittävät liikeideoita ja ratkaisuja  tulevaisuuden kestävän & bitaloden alan 

tuotteille ja palveluille. Kaikki Startup Weekendin tapahtumat noudattavat seuraavaa 

peruskaavaa: kukatahansa on tervetullut pitchaamaan omaa liikeideaansa ja saamaan 

palautetta vertaisryhmiltä.  Äänestyksellä valitaan parhaat ideat, joiden ympärille muodestaan 

tiimejä, minkä jälkeen on 54 tuntia aikaa luoda liiketoimintamalli, koodaus, design ja 

markkina validointi. Viikonloppu päättyy osanottajien esityksiin kehitetyistä tuotteiden tai 

palveluiden prototyypeistä, liiketoimintamalleista tai muista ratkaisuista. Ratkaisuihin 

annetaan kriittistä palautetta asiantuntijoiden johdosta. (Startup Weekend, 2014) 

 

4.3 Hämeenlinna 

Innopark 

Teknologiakeskus Innopark Oy tarjoaa yrityksille toimitiloja, niihin liittyviä 

palvelukokonaisuuksia sekä kehityspalveluita yritysten eri kehitysvaiheisiin. Tehtävänä 
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Innoparkilla on kehittää Hämeenlinnan alueen vetovoimaa sekä kehittää korkean osaamisen 

yrityksiä, teknologiayrityksiä ja kasvuyrityksiä. Tavoitteena Innoparkilla on luoda uutta 

liiketoimintaa ja uusia yrityksiä. (Innopark Oy, 2014a) 

 

Innoparkin hautomopalvelu Startup Hämeessä  yritykset saavat ohjausta ja neuvontaa 

liiketoiminnan kehittämiseksi. Hautomossa yritykselle tehdään kehityssuunnitelma, johon 

molemmat osapuolet sitoutuvat.  Yritykset saavat hautomossa käyttöönsä liikkeenjohdollista 

neuvontaa, rahoituskanavia, koulutusta ja valmennusta, asiantuntijoita sekä 

yhteistyöprojekteja muiden yrittäjien kanssa. (Innopark Oy, 2014b) 

 

4.4 Kotka 

Cursor Oy 

Cursor Oy tarjoaa kiihdyttämöihin verrattavia yrityksen kasvua tukevia 

”mentorointipalveluita”. Cursorin tarjoamat yritysmentorit ovat kokeneita elinkeinoelämän 

osaajia, joilla on vankka tausta yrityselämästä. Tavoitteena mentoritoiminnassa on yrityksen 

liiketoiminnan kehittyminen, yrittäjän jaksamisen ja osaamisen lisääminen sekä uusien 

vaihtoehtojen löytäminen liiketoiminnan kehittämisessä. Mentorit toimivat yrittäjän tukena 

keskustelukumppaneina, neuvonantajina ja sparraajina kaikissa yrityksen vaiheissa kuten 

uuden yrityksen tukena, toimivan yrityksen kehittämistyössä ja myös 

omistajanvaihdostilanteissa. (Cursor Oy, 2014a; Cursor Oy, 2014b) 

 

Venture gym 

Venture gym on Kaakkois-Suomessa toimiva yrityskiihdyttämö.  Se työskentelee läheisessä 

yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa tehostaakseen yrittäjyyskulttuuria sekä jakaakseen hyviä 

käytäntöjä asiakasyritysten kanssa. Venture gymin perustajilla on itsellään vahva 

yrittäjyystausta, yhteensä yli 60 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, mitä he 

hyödyntävät asiakasyritysten eduksi. (Venture gym, 2014) 

 

4.5 Kouvola 

Kouvola Innovation Oy 

Kouvola Innovation Oy tarjoaa yrityksille kehittämispalveluita, joiden tarkoituksena on 

edistää uuden liiketoiminnan syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.  
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Kehittämisprojekteilla pyritään toiminnassa olevien yritysten palvelemisen lisäksi uusien 

avauksien ja rakenteellisten muutosten nopeuttamiseen. (Kinno, 2014a) Yksi tärkeä ideoiden 

ja yritysten kehittämismalli on Kouvolassa toimiva Protomo. Protomo on tarkemmin kuvattu 

kappaleessa 2.2.  

 

Viiraamo 

Viiraamo on yhteisöllinen työtila, joka on tarkoitettu yrittäjille, opiskelijoille, kehittäjille ja 

kaikille niille, joiden työ on liikkuvaa ja projektiluonteista. Tavoitteena on edistää ja kehittää 

erilaisten toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tämänkaltaisten tilojen avulla luodaan 

mahdollisuus monenlaisille tilaisuuksille ja kohtaamisille sekä ennen kaikke nopealle 

kehittämisellä verkostojen avulla. Viiraamossa on mahdollista kehittää omia ideoita ja 

toiminta-ajatuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä inspiroida ja kiihdyttää täysin 

uusia ideoita. (Kinno, 2014b) 

 

PatteriNetwork 

Patteri on yhteisö, joka järjestää tilaisuuksia ideoiden ja tuottavien liiketoimintojen 

kehittämiseksi. Päätavoitteena Patterilla on kehittää startup –kulttuuria Kymenlaaksossa. 

Patteri on suunnattu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja alumneille. 

Toiminta koostuu erilaisista tapahtumista kuten ideoiden kehittämisviikonlopuista, työpajoista 

ja aivoriihistä. Tapahtumia järjestetään yhteistyöyritysten kanssa. ”Startup Summer 

Campissa” on mahdollista luoda, kehittää ja parantaa omaa liikeideaa. Lisäksi toimintaan 

kuuluvat asiantuntijaluennot ja mentorointia. Toimintaa järjestetään Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulun Kouvolan kampuksella. (PatteriNetwork, 2014) 

 

4.6 Lahti 

LADEC Oy -kiihdyttämöpalvelut 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy tarjoaa yrityksille monipuolisia liiketoiminnan 

kehittämispalveluita. Ladecin yrityskiihdyttämön tehtävänä on nopeuttaa kasvu-uralle 

pyrkivien yritysten kehittymistä ja kansainvälistymistä. Tähän tarpeeseen tarjotaan 

kiihdyttämön laajan verkoston osaamista sekä kokeneiden asiantuntijoiden tukea. 

Kiihdyttämöohjelmassa käytetään kolmea perus työkalua, joilla tähdätään kasvuun. 

Kohdeyrityksen tiimiä arvioidaan ja sitä täydennetään tarvittaessa sen mukaan, että yrityksen 
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osaaminen kattaisi koko liiketoiminta-alueen osat. Myös yrityksen strategia pyritään 

saattamaan käytäntöön käytännön toimenpiteinä. Lisäksi toimenpiteet priorisoidaan ja 

aikataulutetaan. Viimeisenä työkaluna on vientistrategianluominen, sekä tälle strategialle 

toimintamallin rakentaminen.   Lisäksi yrityksen rahoitus ja sen riittävyys arvioidaan, jotta 

liiketoiminta ei olisi alussa vain tulevan kassavirran varassa. (LADEC Oy, 2014) 

 

Netsholma –kiihdyttämö 

Nestholma on yrityskiihdyttämö kuva-alan startup-yrityksille Lahdessa. Se tarjoaa 

ainutlaatuisen ympäristön kuva-alaan liittyvän yritystoiminnan kehittämiseen. Nestholma –

kiihdyttämön tarjoaman ympäristön kautta ohjelmaan  osallistuvat yritykset voivat hyödyntää 

sen tarjoamaa kansainvälistä liiketoiminta- ja sijoitusosaamista sekä kuva-alan 

asiantuntijapalveluita ja laajaa kumppaniverkostoa. Ohjelmaan valituille yrityksille tarjotaan 

myös mahdollisuutta alkuvaiheen rahoitukseen Nestholman ohjausjaksot ovat kolmen 

kuukauden mittaisia. Osallistuva yritys pääsee mukaan kolmeen Nestholman päätapahtumaan 

Lahdessa. Näiden lisäksi yrityksille räätälöidään niiden yritystoiminnan kasvua parhaiten 

edistävä tiimikohtainen ohjelma. Yhteistyössä Nestholman kanssa toimii Eirinkuva, joka 

tarjoaa työrkentelytiloja sekä mahdollisuuden hyödyntää yrityksen laitteita niitä tarvitseville. 

Netsholmalla on kahdeksan eri alojen huippuasiantuntijaa mentoreina. Workshoppien pohjana 

on Lean Startup –metodi, jonka avulla idean pohjalta voidaan rakentaa asiakkaita kiinnostavia 

tuotteita ja palveluita. (Nestholma, 2013; Ladec Oy, 2013) 

 

4.7 Lappeenranta 

Wirma 

Wirma Lappeenranta Oy palvelee Lappeenrannan seudun yrittäjiä, yrityksiä ja matkailijoita 

sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Tavoitteina on auttaa yrityksiä 

alkuun, kasvuun ja maailmalle. Wirma tarjoaa yrityksille erilaisia tukipalveluita 

yritystoiminnan eri vaiheisiin niin liiketoiminnan arviointiin, uuden yrityksen 

perustamisvaiheeseen kuin myös yrityksen kasvu- ja kehityspolkujen suunnitteluun. 

Perustamis- ja hautomopalveluilla autetaan yritystoiminnan käynnistämisessä, yritysiden 

toimivuuden ja kannattavuuden parantamisessa sekä apua rahoituksen hankimisessa. Yritysten 

kasvu- ja kaupallistamispalveluilla autetaan neuvonantajien ja sparraajien kautta 
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yritystoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä myös rahoituksen hankkimisessa. 

(Wirma Lappeenranta Oy, 2014) 

 

LUTES 

Lappeenranta University of Technology Entrepreneurship Society eli LUTES on 

opiskelijavetoinen  yhteisö yrittäjille ja  yrittäjähenkisille opiskelijoille Lappeenrannassa. 

Pyrkimyksenä on luoda yrittäjyysekosysteemiä Skinnarilan kampukselle Lappeenrantaan. 

Toiminta koostuu erilaisista yrittäjyystapahtumista ja kesäisin pidettävistä Start-up journeystä, 

joissa liikeideoita on mahdollista kehittää eteenpäin henkilökohtaisten mentorien avustuksella 

ja tuella. Perimmäisenä pyrkimyksenä on saada luotua start-upeja kampuksen korkeakoulujen 

opiskelijoiden liikeideoista. LUTES toimii yhteistyössä Wirma  Lappeenrannan ja 

Technopoliksen kanssa. (LUTES, 2014) 

 

4.8 Riihimäki 

First Round Oy 

First Round Center – yrityskiihdyttämön tehtävänä on nopeuttaa ja tehostaa suomalaisten 

liikeideoiden kaupallistamista ja kansainvälistymistä. First Round Center keskittyy 

asiakasyritysten liiketoiminnan käynnistämiseen ja liiketoiminnan kasvun kiihdyttämiseen. 

(First Round Oy, 2014) 

 

First Round Center yrityskiihdyttämö on innovatiivinen verkottumis- ja kehittämiskonsepti, 

jonka avulla tuetaan yritystoiminnan valmistelua ja kehittämistä. Se tarjoaa asiakkailleen 

asiantuntemusta, dynaamisen toimintaympäristön sekä verkostoitumismahdollisuudet muiden 

yrittäjien ja sidosryhmien kanssa, joiden avulla tähdätään kasvuun ja liiketoiminnnan 

kehittämiseen. Kiihdyttämöön valittujen yritysten liikeideat käydään läpi sekä autetaan 

hahmottelemaan ja suunnittelemaan jatkotoimenpiteitä niiden kehittämiseksi. 

Kiihdytysohjelmaan kuuluva sparraus koostuu keskusteluista asiakkaiden kanssa heidän 

yritysten sen hetkisten tarpeiden ja haasteiden kartoittamisesta. Sparrauksen kautta yrittäjä saa 

arvokkaita neuvoja siitä, miten välttää mahdollisia ongelmia ja saa näkemyksiä siitä, miten 

liiketoiminnan kannalta olisi järkevin toimia. Kiihdyttämön tarjoaman verkoston kautta on 

mahdollista saada kontakteja  palveluntarjoajiin sekä osaamissijoittajiin. Lisäpalveluina on 
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mahdollista saada käyttöönsä laki-, kirjanpito-, ja taloushallinnon palveluita 

kumppaniverkoston kautta. (First Round Oy, 2014) 
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5 YRITYSKIIHDYTTÄMÖITÄ ITÄ-SUOMESSA 

 

Tässä kappaleessa listataan Itä-Suomen alueelle sijoittuvat yrityskiihdyttämöt. 

Yrityskiihdyttämöitä on listattu Joensuusta, Kuopiosta ja Mikkelistä.  

 

5.1 Joensuu  

Joensuun Tiedepuisto 

Joensuun Tiedepuisto Oy tarjoaa hautomopalveluiden lisäksi palveluita kasvuyrityksille 

kehitykseen, kasvuun ja muutokseen. Se toimii yrittäjille sparraajana ja tukena, jotta yritykset 

voisivat paremmin tunnistaa omat kehittämistarpeet, kasvumahdollisuudet sekä uusiutumisen 

paikat. Näiden pohjalta laaditaan suunnitelma tarpeille muutoksiin yrityksen liiketoiminnassa 

sekä laaditaan kehittämisohjelma. Lisäksi yrityksiä autetaan suunnittelun lisäksi toteuttamaan 

kehittämisohjelman toimenpiteet. Yritysten kehitystä seurataan sekä varmistetaan sovittujen 

kehitystoimenpiteiden toteutuminen tuloksineen. Myös tarvittava rahoitus yrityksen 

investointeihin, kehittämiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen sekä osaamisen kasvattamiseen 

selvitetään yhdessä.  Kehitystoimenpiteiden lisäksi yrityksille etsitään tarvittaessa 

ulkopuolista erityisasiantuntemusta. Joensuun Tiedepuiston laajojen verkostojen kautta 

yrityksiä autetaan löytämään uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kasvun tueksi. 

(Joensuun Tiedepuisto Oy, 2014a) 

 

Global Oasis Network 

Global Oasis Network on 1200 neliöinen yhteisöllinen työ-, oppimis-, ja kehitysympäristö 

Joensuun Tiedepuistossa. Toimintaperiaatteena on, että paikalle tuodaan vain 

välttämättömimmät työvälineet eli puhelin ja tietokone. Kirjauduttauessa työskentelemään 

Oasis netWorkiin mainitaan myös omat osaamisalaueet sekä alueet, joissa haluaisi kehittyä. 

Näin jokainen Oasis netWorkissä työskentelevä saa tietää, minkälaista osaamista on paikkalla 

tarjolla. Tavoitteena on, että asiakas tavoittaa Oasis netWorkin kautta sellaisia osaajia alalta, 

joista ei ole aikaisemmin edes ajatellutkaan. Olennaista koko toiminnassa on, että tiloissa 

työskentelevät ovat kosketuksissa muihin tiloissa työskenteleviin eli vaikutuksen ja 

verkostoitumisen taso on mahdollisimman suuri. Tarkoituksena on saada tiloissa 

työskentelevät luomaan kohtaamisia ja verkostoitumista, hankkimaan yhteistyökumppaneita, 
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uusi kontakteja, potentiaalisia asiakkaita sekä asiantuntemusta. (Joensuun Tiedepuisto Oy, 

2014b)  

 

5.2 Kuopio 

Kuopio Innovation Oy 

Kuopio Innovation tukee kasvuyrittäjiksi aikovia liikeidean kehittämisessä ja liiketoiminnan 

suunnittelussa. Liikeidean kehittäminen toteutetaan yrityshautomopalveluilla. 

Yrityskehitysasiantuntijat auttavat liikeidean jalostamisessa. Lisäksi yrityksille tarjotaan 

kontakteja asiantuntijoihin, muihin yrityksiin sekä rahoittajiin. Yrittäjille tarjotaan myös 

mahdollisuus moderneihin toimitiloihin Startup Centerissä, jossa yrittäjäverkosto ja Kuopio 

Innovationin asiantuntijat ovat lähellä. Hautomovaiheessa yrityksen perusta muovataan 

kasvukuntoon, minkä jälkeen kasvulle annetaan vauhtia. (Kuopio Innovation Oy, 2014) 

 

Nostetta Oy 

Nostetta Oy on kuopiolainen yrityskiihdyttämö sekä rahoittaja.  Se on erikoistunut teknologia 

startupeihin, joilla on suuri potentiaali kansainväliseen liiketoimintaan. Tavoitteena on tarjota 

startupeille käytännön kokemusta auttamaan yrityksiä kasvuun. Nostetta Oy:n tiimillä on 

asiantuntemusta kaikilla liiketoiminnan kiihdyttämisen ydinalueilla. Kiihdytyksellä 

tavoitellaan menestyksekkäitä startupien kasvutarinoita. (Nostetta Oy, 2014) 

 

5.3 Mikkeli 

Miktech Oy 

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja 

elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian luomiseen ja 

käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktech tarjoaa yrityksille 

StartUp –valmennuspalveluita, joka on niin kutsuttua yrityshautomotoimintaa. Tavoitteena 

tässä on auttaa liikeideat ja yritystoimet kasvuun, menestykseen ja kansainvälisyyteen. Nämä 

palvelut ovat suunnattu erityisesit korkean teknologian ja korkean osaamistason yrityksille, 

joilla on vahva sisäinen halu kasvaa ja menestyä. Apua tarjotaan niin liiketoiminnan 

suunnitteluun, käynnistämiseen kuin kehittämiseen. (Miktech Oy, 2014) 
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6 YRITYSKIIHDYTTÄMÖITÄ POHJOIS-SUOMESSA 

 

Pohjois-Suomesta listataan yrityskiihdyttämöt Oulun seudulta ja Lapista. Kaupungeista 

lisatauksessa mukana ovat Oulu ja Kemi.  

 

6.1 Oulu 

Minero Oy -Oulun yrityskiihdyttämö 

Oulun yrityskiihdyttämö on aloittanut toimintansa vuonna 2013. BusinessOulu valitsi 

yrityskiihdyttämön toteuttajaksi teknologiayhtiö Minero Oy:n. Minero Oy on vuonna 2009 

perustettu konsultointi- ja kehitysprojektipalveluita tarjoava yritys. (Minero Oy, 2014; 

BusinessOulu, 2013) 

 

Oulun yrityskiihdyttämön tavoitteina on nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtäävien 

alkuvaiheen yritysten valmentaminen toimialasta tai tuoteportfoliosta riippumatta. 

Valmentamisella pyritään nopeuttamaan ohjelmaan osallistuvien yritysten kasvua ja 

kansainvälistymistä sekä kykyä kommunikoida liiketoimintasuunnitelman vahvuuksista 

rahoittajille. Jos normaalisti aloitelevalla yrityksellä menee 12-18 kuukautta ensimmäisten 

pääomasijoitusten saamiseen liiketoimintaidean ja aloitustiimin kokoamisen jälkeen, niin 

kiihdyttämöohjelmalla tämä alkuvaihe pyritään lyhentämään kuuden kuukauden (12 + 12 

viikkoa) mittaiseksi. Valmennusjakso on kaksiosainen, joista ensimmäisen 12 viikon aikana 

yrityksiä valmennetaan ennalta tehdyn ohjelman mukaisesti. Toisella 12 viikon jaksolla 

jokaista ohjelman yritystä sparrataan sen erityisten tarpeiden  ja tilanteen mukaisesti. 

Valmentajina toimii kokeneita liikkeenjohdon, sijoittamisen ja yrittämisen ammattilaisia. 

(BusinessOulu, 2013; Minero Oy, 2013) 

 

Yritystakomo Oy 

Yritystakomo Oy on perustettu vuonna 2010 tavoitteenaan synnyttää uusia menestyviä 

kasvuyrityksiä Oulun seudulle. Se tarjoaa tiloja, osaamista, kokemusta ja innovatiivisuutta 

uusien liike- ja tuoteideoiden kehittämiseen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja siihen 

voi liittyä kaikki, jotka haluavat yhdessä kehittää liikeideaa menestyväksi.  Yritystakomo 

tukee liikeidean kaupallisen kannattavuuden ja mahdollisuuksien selvittämisessä. 
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Asiantuntijat auttavat liikeidean kaupallisen potentiaalin kartoittamisessa. Toiminta tähtää 

siihen, että liikeideasta jalostuu uusi menestyvä yritys. (Yritystakomo Oy, 2013) 

 

Business Kitchen Oulu 

Business Kitchen on paikka Oulussa, mikä tuo yhteen yritysalan eri toimijat saman katon alle. 

Se on saanut alkunsa tarpeesta luoda uutta liiketoimintaa Oulun seudulle. Business Kitchen 

yhdistää alueen resurssit auttamaan ja tukemaan yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä parhaalla 

mahdollisella tavalla. Tässä ratkaisussa julkinen sektori kohtaa yksityisen sektorin ja samalla 

opiskelijat kohtaavat sarjayrittäjät. Business Kitchenissä työskennellään yli 

organisaatiorajojen, sillä usein rajat ylittävä toiminta on paras konteksti uusien ideoiden 

luomiselle ja kokeilemiselle. Kaikki toiminta Business Kitchenissä perustuu yhteistyölle ja 

oppimisille. Business Kitchen tarjoaa sekä yrityshautomo että kiihdyttämöpalveluita. 

(Business Kitchen, 2014) 

 

Yrityshautomo on toteuttettu yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Siinä jokaisella on 

mahdollista muuntaa liikeideat toimivaksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Yrityshautomossa on 

mahdollista saada neuvoja asiantuntijoilta. Jo liiketoiminnan aloittaneet voivat puolestaan 

vahvistaa ja kehittää liiketoimintaansa. (Business Kitchen, 2014) 

 

Yrityskiihdyttämöpalvelut tuotetaan yhdessä Business Oulun kanssa. Tarkoituksena 

kiihdyttämössä on valmentaa startup yrityksiä siten, että ne saavuttaisivat nopean 

kansainvälisen kasvun. Kiihdytysohjelma kestää 12 viikkoa ja se nopeuttaa yritysten 

kasvuprosessia ja kansainvälistystmistä. (Business Kitchen, 2014) 

 

6.2 Lappi 

Digipolis 

Digipolis Kemin teknologiakylä on Lapin suurin teknologiakeskus, jossa toimii reilut 50 

yritystä ja organisaatiota. Sen erikoisosaamisaluetta ovat yritysten kehittämishaasteisiin 

vastaaminen erityisesti tieto- ja prosessiteollisuuden rajapinnassa sekä tietoteollisuuden 

rajapinnoissa kuten kylmä- ja ääriolosuhteisiin keskittyneessää teollisuudessa. Digipolis 

keskittyy yrityskehityspalveluihin sekä helpottamaan yrittäjän alkutaivalta 

yrityshautomopalveluin. (Digipolis, 2014a) 
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Digipoliksen palvelutarjontaan kuuluu Innovaattori Yrityshautomo. Yrityshautomo auttaa ja 

kehittää yrittäjiä, joilla on liikeidea, erityisosaamista ja innovatiivisia valmiuksia omalla 

toimialallaan eli valmiuksia menestyksekkääseen ja uutta luovaan yritystoimintaan toiminta-

alueellaan. Innovaattorin tarkoituksena on tarjota aloittelevalle yrittäjälle mutkattoman ja 

yrittäjähenkisen ilmapiirin, jossa on mahdollisuus oppia, jakaa kokemuksia ja verkostoitua 

toisten yritysten kanssa. Hautomo on tehokas prosessi tutkia ja kehittää liikeideaa yhdessä eri 

asiantuntijoiden kanssa. Hautomo –tai kehittämissopimus tehdään vuodeksi. Hautomo tarjoaa 

toimitiloja pysyvään tai määräaikaiseen käyttöön, yhteispalveluja  kuten keskus- ja 

toimistopalveluita sekä koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä. Lisäksi yrittäjälle järjestetään 

tarvittaessa täsmäkoulutusta  sekä hankitaan tarvittavia resursseja. Hautomosta on saatavissa 

myös konsultointia ja neuvontaa yrittäjävalmiuksien parantamiseen, tuotekehitykseen, 

liikeidean kehittämiseen ja teknologian siirtopalveluihin. (Digipolis, 2014b) 

 

Lapin korkeakoulukonserni  

Lapin korkeakoulukonsernissa ja Lapin ammattikorkeakoulussa on monenlaista toimintaa 

opiskelijayrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi (DesignMaraton, InnoMaraton, 

Unelmatehdas jne.). Varsinaista yrityskiihdyttämöä tai yrityshautomoa Lapissa ei vielä tällä 

hetkellä ole. (Pekkarinen, 2014) 
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7 YRITYSKIIHDYTTÄMÖITÄ MAAILMALLA 

 

Tässä kappaleessa esitellään kuusi kansainvälistä yrityskiihdyttämöä, jotta saataisiin 

vertauskohtaa kansallisille yrityskiihdyttämöille. Käsiteltävät yrityskiihdyttämöt ovat 

USA:sta, Venäjältä, Etelä-Koreasta, Saksasta, Ranskasta ja Dubaista.  

 

7.1 USA 

Nest 

Nest on vuonna 2011 perustettu New Yorkissa Yhdysvalloissa toimia yrityskiihdyttämö. Sen 

pääasiallisena tarkoituksena on tarjota kiihdyttämö- ja asiantuntijapalveluita pohjoismaisille 

yrityksille, jotka pyrkivät Yhdysvaltojen markkinoille. Nestin tarjoamien 

kiihdyttämöpalveluiden kautta yritysten on mahdollista saada kontakteja, työpiste, 

lakineuvontaa sekä apua myyntityöhön haastavilla Yhdysvaltojen markkinoilla. Tämän 

kiihdyttämöohjelman menestystä kuvaa se, että sen kautta on kahden viime vuoden aikana 

ponnistanut maailmalle jopa 20 eurooppalaista yritystä, joista puolet ovat olleet suomalaisia. 

Myös aurinkopaneelilatureilla ja akuilla varustettavia reppuja ja pyöräilylaukkuja valmistava 

Tespack pyrkii Yhdysvaltojen markkinoille Nest –kiihdyttämön avustuksella. Tespackin 

toimitusjohtajan Mario Aguileran mukaan yritys tavoittelee kiihdyttämöyhteistyöstä sitä, että 

se löytäisi tarvittavia paikallisia pääomasijoittajia sekä apua lisensointiin. (Taloussanomat, 

2014) 

 

7.2 Venäjä 

SKOLKOVO Startup Academy 

SKOLKOVO Startup Academy on kahden kuukauden mittainen kiihdytysohjelma yrittäjille, 

jotka tarvitsevat tietoa ja tukea yritystoiminnan käynnistämiseen. Lisäksi SKOLKOVO 

Startup Academy tarjoaa mahdollisuuden saada siemenrahoitusta yritykselle mahdollistamaan 

seuraavaan vaiheeseen siirtymisen yrityksen toiminnassa. Ohjauksesta kiihdytysohjelmassa 

vastaavat parhaat kansainväliset professorit ja alan yrittäjät, jotka käytännön toimillaan 

saattavat yrityksen täysin uudelle tasolle. (SKOLKOVO, 2014) 
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Kiihdtysohjelma kestää kymmenen viikkoa, jonka aikana liikeideat saatetaan käytäntöön. 

Ohjelmaan hyväksytään hakijat, joilla on todelllinen ja toteutettavissa oleva startupidea, kuin 

myös hakijat, jotka haluavat löytää startuphankkeen jakokehitettäväksi. (SKOLKOVO, 2014) 

 

Seuraavana on listaus asioista, joita SKOLKOVO Startup Academy tarjoaa osanottajille: 

 Parhaan yrittäjyyskoulutuksen, joka perustuu kokemusperäiseen oppimiseen ja 

käytännön tekemiseen. 

 Pääsyn startup –ideoiden virtaan. 

 Kahden viikon matkan Silicon Valleyhin, mikä sisältää luentoja, tapaamisia 

sijoittajien kanssa, pitchausta sekä verkostoitumista. 

 Pääsyn SKOLKOVO yhteisön yritysverkostoon. 

 Kansainvälisten asiantuntijoiden ja yritysjohtajien toimesta toteutettua mentorointia.  

 Useita tapaamisia yritysvalmentajien kanssa. 

 Kontakteja yksityisiin sijoittajiin sekä business enkeleihin. 

 Mahdollisuuden saada siemenrahoitusta aina 500 000 $:iin saakka. 

 Kolme kuukautta aikaa kehittää projektia SKOLKOVO:n yrityshautomossa 

(SKOLKOVO, 2014) 

 

 

7.3 Etelä-Korea 

SparkLabs 

SparkLabs tarjoaa kolme kuukautta pitkän kiihdytysohjelman siemen- ja alkuvaiheen 

yrittäjille, joilla on visio liikideasta yli Korean rajojen sekä halua kansainvälistyä toiminnan 

alusta saakka. Kiihdytysohjelma on tarkoitettu erityisesti yrittäjille, joilla on halua rakentaa 

liiketoimintaa, joka pyrkii laajentumaan USA:han, Kiinaan, Japaniin tai laajentua ylipäätään 

globaalisti. Yrittäjille SparkLabs puolestaan tarjoaa maailmanluokan mentoreita 

kiihdyttämään ja opastamaan jokaista ohjelman yritystä. Kiihdytysohjelmaan haetaan 

erityisesti yrittäjiä, jotka pyrkivät kehittämään internetiä, online pelaamista, matkapuhelimia, 

kaupankäyntiä internetissä sekä digitaalisen median sektoreita. SparkLabs sijoittaa 25 000 $:a 

jokaiseen kiihdytysohjelmaan valittuun yritykseen. Se tarjoaa myös yrityksille ilmaiset 

toimistotilat, mentorointia, sekä pääsyn SparkLabsin yritysverkostoon, ohjelmiin ja 

henkilöstöön. (SparkLabs, 2014) 
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7.4 Saksa  

ProSiebenSat.1 Accelerator 

ProSiebenSat.1 kiihdyttämö on ProSiebenSat.1 median kolme kuukautta kestävä tukiohjelma 

startupeille. Se tarjoaa startupeille rahoitusta, mentorointia, pääsyn yhteen Euroopan 

laajimmista mediaverkostoista sekä toimistotilaa. Tarkoituksena on kehittää startupeja ja 

auttaa niitä pitchaamaan rahoitusta sijoittajilta Demo Dayssä. ProSiebenSat.1:n 

yrityskiihdytysohjelma järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kaikista hakemuksista valitaan 

seitsemän nuorta yritystä itse kiihdytysohjelmaan. Kiihdytysohjelmaan pyritään ensisijaisesti 

saamaan startupeja media-alalta kuten viihde-, peli-, video-, matkapuhelin-, TV teknologia-, 

mainonnan ja sähköisen kaupankäynnin alueelta. (ProSiebenSat.1, 2014) 

 

Kiihdytysohjelman sisältö: 

 

 Valmennus: ProSiebenSat.1 Media AG:n eri alueiden johtajat työskentelevät 

osanottajien kanssa hioen yhdessä startupien liiketoimintastrategiaa sekä jakaen 

startupeille omaa kokemustaan.  

 Mentorointi: Yksilöllinen neuvonta kattaa alueet strategiasta, liiketoiminnasta ja 

tuotekehityksestä aina markkinointiin mukaan lukien myös laki-, talous-, teknologia- 

ja muut hallinnolliset asiat.  

 Verkostoituminen: Kiihdytysohjelmaan osallistuvat työskentelevät läheisessä 

yhteistyössä ProSiebenSat.1:n TV:n, median ja internet ammattilaisten kanssa. Näin 

startupit pääsevät osallistumaan yksinoikeudella verkostoitumistapahtumiin internetin 

ja rahoituksen alan osalta.  

 Yhteistyö: Kiihdytysohjelmaan valitut saavat toimistotilat käyttöönsä kiihdyttämön 

toimesta.  

 Rahoitus: Jokainen kiihdytettävä startup saa rahoitusta 25 000 €:a kiihdyttämöltä 

viiden prosentin omistusosuutta vastaan.  

 Markkinointi: Paras kiihdytettävä tiimi vuosittain saa villinkortin kilpailla 

SevenVenturesin Pitch Dayssä 7 miljoonan euron TV –mainonnasta. 

(ProSiebenSat.1, 2014) 
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7.5 Ranska 

Le Camping 

Le Campinging on neljä kuukautta kestävä kiihdytysohjelma. Ohjelmaan valitaan 12 

startupia. Kolme kuukautta ohjelmasta käytetään idean kehittämiseen. Viimeinen kuukausi 

ohjelmasta käytetään sijoitajien tapaamisen kaikkialta Euroopasta. Startupien kehityksestä 

vastaavat ohjelmassa korkeasti koulutetut mentorit, asiantuntijat ja neuvonantajat. Demo 

dayssä startupit pääsevät tapaamaan yli 100 sijoittajaa. Kiihdyttämö tarjoaa startupeille 

avoimen työskentelytilan. Lisäksi jokaiselle kiihdytysohjelmaan valitulle startupille tarjotaan 

rahoitusta kolmen prosentin omistusosuutta vastaan.  (Le Camping, 2014) 

 

7.6 Dubai 

SeedStartup 

SeedStartup on kansainvälinen startupkiihdyttämö ja siemenrahoittaja, jonka tähtäimessä ovat 

kansainvälisyys ja monimuotoisuuteen. Jokainen kiihdytysohjelmaan valittu startup saa 

rahoitusta ja vastavuoroisesti SeedStartup haluaa startupista 10 prosentin omistusosuuden. 

(SeedStartup, 2014) 

 

Kiihdytysohjelmassa startupien perustajat käyvät läpi kolme kuukautta kestävän 

mentorointijohtoisen, käytännöllisen ja personoidun yrittäjyys bootcampin, joka toteutetaan 

menestyksekkäiden yrittäjien tarkassa ohjauksessa. Menestyneiden yrittäjien lisäksi 

bootcampiin oman lisänsä tuovat sijoittajat sekä muut asiantuntijat. Bootcampin mentorit  

ovat huipputason lahjakkuuksia eri puolilta maailmaa.  Jokaista startupia kohti varataan 

kymmenen mentoria, joista jokainen tapaa startupinsa vähintaan kerran viikossa. 

(SeedStartup, 2014) 

 

Kiihdytysohjelman loppussa ohjelmaan osallistuneilla startupeilla on mahdollisuus saada 

seuraavan kierroksen rahoitusta. SeedStartup järjestää ohjelman läpikäyneille startupeille 

pitchattavaksi paikallisia ja kansainvälisiä enkeli- ja pääomasijoittajia laajasta verkostostaan. 

(SeedStartup, 2014) 
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8 YHTEENVETO  

 

2010-luvulla yrityskiihdyttämöiden määrä on kasvanut voimakkaasti kansallisella tasolla. 

Pitkittynyt taantuma, eurokriisi, Suomen teollisuuden kilpailukyvyn heikkeneminen ja 

monilla alueilla vaikuttava rakennemuutos ovat synnyttäneet tarvetta täysin uudenlaiselle 

liiketoiminnalle. Näin yrityskiihdyttämöille on ollut suoraa kysyntää. Tällä hetkellä jokaisesta 

suuremmasta kaupungista löytyy yrityskiihdytystoimintaa. Kuvassa 1 on esitettynä 

paikkakunnat, joissa on yrityskiihdyttämöitä. 

 

Kuva 1. Yrityskiihdyttämöiden maantieteellisiä sijainteja Suomessa. 
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Kuvasta 1 voidaan havaita, että yrityskiihdyttämöt ovat voimakkaasti painottuneet sijaintinsa 

puolesta eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Niiden sijaintia osittain selittää suurten 

ihmismassojen sijoittuminen suuriin kaupunkeihin kyseiselle alueelle. Toinen eri alueita 

yhdistävä tekijä ovat korkeakoulut. Lähes jokaisella yrityskiihdytyspalveluita tarjoavalla 

paikkakunnalla on myös korkeakoulu, joka usein myös toimii yhteistyössä 

kiihdyttämötoimijan kanssa. Korkeakoulujen yhteydessä toimivien yrityskiihdyttämöiden 

tarkoituksena on puolestaan tukea erityisesti opiskelijoiden yrittäjyyttä. 

 

Tämän työn yrityskiihdyttämöiden listaamisessa on käytetty lähtökohtana johdannossa 

esitettyä National Business Incubator Associationin (NBIA)  määritelmää, jonka mukaan 

peruslähtökohdiltaan yrityshautomot ja yrityskiihdyttämöt ovat lähestulkoon samaa 

tarkoittavia. Tämä määritelmä soveltuu hyvin erityisesti Suomen tilanteeseen, koska osa 

tässäkin työssä listatuista sananmukaisista ”yrityskiihdyttämöistä” ovat määritelmiin nojaten 

enemmänkin yrityshautomoita. Esille nousi myös tapauksia, joissa toimija puhuu palvelustaan 

yrityshautomona, vaikka toiminta täyttää samat ominaispiirteet kuin monilla 

yrityskiihdyttämöiksi itseään kutsuvilla toimijoilla. Oma lukunsa ovat myös kaupunkien 

kehitysyhtiöt, jotka puhuvat usein ainoastaan yrityspalveluista, jotka sisältävät samat vaiheet 

kuin yrityshautomot -ja kiihdyttämöt. Ei ole siis olemassa yhdenmukaista mallia määritellä 

toimijoita yrityskiihdyttämöiksi, hautomoiksi ja muiksi kehityspalveluiden tarjoajiksi. Tässä 

työssä onkin käytetty seuraavaa määritelmää yrityskiihdyttämöistä, minkä perusteella työn 

listaukset toimijoista on tehty:  

 Kiihdytys/hautomo-ohjelmaan on jokaisen mahdollista hakea. 

 Tavoitteena on saada aikaan liiketoiminnan voimakasta kasvua ja/tai 

kansainvälistymistä. 

 Tavoitteeseen pyritään tarjoamalla yrityksille mentorointia ja sparrausta 

asiantuntijoiden toimesta ja kehitetään yritys siten rahoituskelpoiseksi. 

 Autetaan yritystä hankkimaan tarvittavia resursseja ja rahoitusta kasvun 

vauhdittamiseksi. 

 Rahoitusta tarjotaan joko kiihdytystoimijan tai kolmannen osapuolen toimesta. 

 

Itse kiihdytystoimijat voidaan jaotella kahteen ryhmään niiden ansaintalogiikan mukaisesti. 

Ensimmäisenä ryhmänä ovat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, joiden toiminta 



39 

 

   

 

perustuu erilaisiin hankkeisiin. Muita kiihdyttämötoiminnasta vastaavia voittoa 

tavoittelemattomia ryhmiä ovat kaupunkien kehitysyhtiöt sekä korkeakoulujen yhteydessä 

usein toimivat opiskelijoiden yrittäjyyttä tukevat organisaatiot. Näiden toimijoiden rahoitus 

on peräisin muusta kuin itse kiihdytystoiminnasta. Voittoa tavoittelemattomien toimijoiden 

lisäksi ovat yksityiset yritykset, joiden liiketoiminta perustuu taas kiihdytyspalveluihin. Ne 

usein sijoittavat itse tietyn summan kiihdytettävään yritykseen saaden vastavuoroisesti tietyn 

omistusosuuden yrityksestä. Osa tämän kaltaisista toimijoista perii osanottavilta yrityksiltä 

myös osallistumismaksuja. Täysin omaksi ryhmäkseen voidaan laskea edellä mainittujen 

lisäksi teknologiakeskukset, joiden tavoitteena on edistää teknologia intensiivisen 

liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Ne eivät ainoastaan tarjoa asiakasyrityksilleen 

hautomo- ja tukipalveluita, vaan kasvua aktivoivan innovaatio- ja toimintaympäristön sekä 

teknologiakeskuksen laajan verkoston. Huolimatta yrityskiihdyttämön taustalla olevasta 

organisaatiosta, ovat päätarkoitukset suuressa määrin hyvin yhtenevät. Yhteistä kaikille on 

yrityksen tukeminen antamalla asiantuntija-apua yrityksen toimintaan liittyen siten, että 

yrityksen olisi mahdollista saada rahoitusta. Pääpyrkimyksinä kiihdyttämöillä on tukea ja 

saattaa startupit voimakkaaseen kasvuun sekä nopeaan kansainvälistymiseen. 

 

Kansallisella tasolla merkittävin kiihdyttämötoimija on Työ- ja elinkeinoministeriön 

organisoima ja Tekesin toimeenpanema Vigo yrityskiihdyttämöhanke. Tähän hankkeeseen 

kuuluu yhteensä 10 eri aloihin erikoistunutta kiihdyttämöyritystä. Merkittävää tässä 

hankkeessa on se, että se ei ole mihinkään tiettyyn alueeseen sidonnainen, vaan on avoin 

kaikille yrityksille. Vigon lisäksi merkittävä kiihdyttämökeskittymä on pääkaupunkiseutu, 

jossa on lukuisten korkeakoulupohjaisten ja kunnallisten toimijoiden lisäksi joukko yksityisiä 

kiihdyttämöitä. Pääkaupunkiseudun lisäksi muista alueista kiihdytystoiminnan aktiivisuudessa 

mitattuna erottautuvat erityisesti Tampere ja Oulu. Kummassakin näistä kaupungeissa löytyy 

useita eri yrityskiihdyttämöitä, joilla jokaisella on omat kohderyhmänsä ja tavoitteensa.  

 

Työssä listattujen kansainvälisten yrityskiihdyttämöiden yhteinen piirre on, että ne sopivat 

kansallisia kiihdyttämöitä paremmin johdannossa listattuihin yrityskiihdyttämöiden 

ominaispiirteisiin. Kansainväliset kiihdyttämöohjelmat tarjoavat kansallisten kiihdyttämöiden 

tavoin mentorointia, tukea ja apua startupeille. Ne myös SKOLKOVOA lukuunottamatta itse 

sijoittavat rahaa ohjelmiin valitsemiinsa yrityksiin omistusosuutta vastaan toisin kuin monet 
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kansalliset toimijat Suomessa. Myös sijoitetut rahasummat ovat useissa tapauksissa 

huomattavasti suurempia kuin Suomessa.  Yhteistä kansainvälisten toimijoiden ohjelmille on 

myös se, että ne ovat lyhytaikaisia vain joitakin kuukausia kestäviä ohjelmia sisältäen Demo 

päivät pitching mahdollisuuksineen lukuisille kansainvälisille sijoittajille. Perusajatukseltaan 

ja tavoitteiltaan kansainväliset toimijat ovat kuitenkin hyvin yhteneviä kansallisten 

toimijoiden kanssa.  

 

Yrityskiihdyttämöihin olisi tärkeää suunnata jatkotutkimusta. Erityisen tärkeää olisi tietää, 

onko tällä hetkellä jo liikaa yrityksiä kiihdyttäviä organisaatioita. Kaikille toimijoille tuskin 

on tarpeeksi laadukkaita kiihdytettäviä yrityksiä kuin myös laadukkaita, kokeneita ja 

motivoituneita mentoreita. Lisäksi olisi myös hyödyllistä tietää, mitkä tekijät vaikuttavat 

kiihdyttämöiden tehokkuuteen ja onko niiden toiminta-alueen ominaispiirteillä siihen jotain 

vaikutusta. Näin saataisiin vastauksia siihen, minkälainen toimintamalli olisi paras 

mahdollinen. Mielenkiintoista olisi myös tietää, onko merkittäviä eroja havaittavissa eri 

organisaatioiden järjestämien kiihdyttämöiden välillä, voittoa tavoittelevien ja voittoa 

tavoittelemattomien välillä. 

 

Koska selvityksessä havaittiin, että yrityskiihdyttämöitä ja vastaavanlaisia toimintamalleja on 

Suomessa runsaasti, olisi toivottavaa, että valtakunnan tasolla haettaisiin toimijoiden välisiä 

synergioita vahvemmin niin yrityskiihdyttämöiden kesken kuin laajemmin yritysten 

käynnistämisen ja kasvun tukemisessa. Myös laajemmat kansainväliset tutkimusprojektit ja 

yhteistyömallit voivat tarjota kestäviä kehittämisalustoja. Eri toimialojen ja osaamisalojen 

yhdistämisestä voi syntyä hedelmällisiä uusia avauksia. 
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