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Esittelyssä:

• Toiminta-ajatus ja toimintamalli

• Palvelun sisällöt ja metodit

®

• Palvelun sisällöt ja metodit

• Referenssit



YHTEISÖT

Asiantuntija- ja 
kehittäjäyhteisöt

Yrittäjäyhteisöt
Mm. SYY ry, 

Yhteiskunnallisten yritysten 
koalitio

Tutkimusyhteisö

Jakaminen, 
ideointi

Rahoitus
Yhteiskunnallisten yritysten 
rahasto/pääomasijoitusyhtiö

Valmennus- ja 
yrityskehityspalvelut

• Kasvu- ja ketjumallien 
koulutus ja valmennus

• Kasvu- ja ketjumallien 
liiketoiminnan kehittäminen

• Markkinoiden luominen, 
mallien levttäminen

• Rahoituksen matchaaminen

Käyttäjälähtöinen kehitysympäristö
Yhteiskunnallisten yritysten Living Lab –malli

®

BRÄNDI

kehittäjäyhteisöt
mm. Syy Akatemia

Arvot ja kriteerit
Yhteiskunnallisten 
yritysten merkki

Houkuttelevuus, 
menestys

Luovuus, 
toteutus

Imago ja näkyvyys
Brandin rakennus

Koulutus- ja 
valmennuspalvelut
•Muiden palveluntuottajien 
palvelut, mm. YY start-up –
valmennukset, 
hankevalmennukset jne. 

Kasvuhuone osana yhteiskunnallisten yritysten Living lab –ympäristöä



toiminta-ajatus
• Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa 

liiketoimintamalleja jotka skaalaavat positiivisia 
yhteiskunnallisia vaikutuksia 

• Koulutamme ja valmennamme yhteiskunnallisten 
yritysten ydintiimejä

®

yritysten ydintiimejä

• Luomme markkinoita yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle

• Edistämme pääomasijoituksia positiivisten 
yhteiskunnallisten vaikutustensa kasvua tavoitteleville 
yrityksille



Kasvuhuone-palvelun
toimintamallitoimintamalli
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- Kiihdytys
- Fokus: strateginen 

vastuullisuus

Esihau
donta

SPARRAUS 
+ mallien levitys 

valtakunnalliseksi

ARVIOINTI + VALINTA
- Parhaat, testatut, 

vaikuttavat ideat ja mallit

”Agentti-
Verkosto”

YHTEISKUN-
NALLINEN
VAIKUTUS

Yhteiskunnallinen
Tuotto 

(3P maksimointia)

Kasvu-/ketjuyrityksiä
(hyvien toimintamallien
leviäminen)

Osoittami-
nen

®®

VÄLITTÄMINEN
(UUSIIN) 

TOIMINTAYMPÄRISTÖIHIN

- Rahoituksen välittäminen
- Levityksen tehostaminen

- Muu (verkosto)työ

valtakunnalliseksivaikuttavat ideat ja mallit

VALMENNUS
TOIMINNAN KEHITYSOHJELMA

- modulaarinen, sisällöt per 
case valitaan 

VAIKUTUS

Kasvu

PROSESSI



Kasvuhuone-palvelun sisällötKasvuhuone-palvelun sisällöt
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Kasvuhuonepalvelut auttavat kehittämään: 
1. Yhteiskunnallista yrittäjyyttä (myös sisäistä) 

organisaatiossa
2. Yhteiskunnallisesti vaikuttavia ja kasvua tukevia

liike/palvelu/tuoteideoita ja strategioita
3.  Tehokkaasti toimivia ja hyvinvointia edistäviä, taidolla

johdettuja organisaatioita

Sisällöllisessä fokuksessa ovat: 
• Toiminta ; toiminnallinen tekeminen
• Johtamisjärjestelmä; miten mitataan, raportoidaan ja johdetaan
• Kommunikaatio ; miten toiminta jalkautetaan, miten siihen sitoutetaan ja

miten siitä kommunikoidaan ulkoisille sidosryhmille ja asiakkaille



Y-yrittäjyys
(tärkein ajuri josta yritys saa elinvoiman)

”Palamisprosessi” 
jossa syntyy 
positiivisia 

Palokolmio
- Kasvuhuone-mallin perusrunko 

Kasvusto-
diagnoosi: 

kehittämisen 
painopisteanalyysi

Kasvuhuone® 
metodologia: 

ohjelmakokonaisuus 
positiivisten 

yhteiskunnallisten 
vaikutusten 

€
(Kassavirraksi muutettavissa 

oleva liikeidea )

Y-yritys
(alusta toimivalle kaupankäynnille)

positiivisia 
yhteiskunnallisia 

vaikutuksia

®

vaikutusten 
skaalaamiseen, 
kannattavasti



Esimerkkejä Kasvuhuone -metodologiasta
• ”Palokolmio”malliin nojaava kasvustodiagnostiikka

• BM-Canvas liikeidean ja ansaintamallin kiteyttämiseen 

• LTS 5 + 3, strategiatyön tueksi ja/tai liikeidean kiteyttämiseen

• Brandimetodiikka

• Sijoittaja/sidosryhmä –pitching • Sijoittaja/sidosryhmä –pitching 

• ”Seuraa menestystä” – työyhteisöllisyysvalmennus

• Ongelmista mahdollisuuksiksi – arvostava syklikehittämisen malli

• Vaikutusorientaatio  toiminnan ohjauksessa



Kasvuhuone-palvelun referenssitKasvuhuone-palvelun referenssit
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1. Sosiaaliset hankinnat & yhteiskunnallinen tuotta japooli (Espoon kaupunki)
– Kehitetty aivan uuden tyyppinen työllistämisen ja hankintojen tehostamiseen  tähtäävä malli. Mallin edistäminen 

jatkuu osana kuntakokeilu-hanketta. Lisäksi edistetty työllistämistoimijoiden yhteistyötä. 
– Mallin sovellutuksista jatkoyhteistyötä viritelty mm. Oulun kaupungin, Kemin kaupungin (kuntakokeilu) sekä 

Varkauden kaupungin (kuntakokeilu) kanssa

2.    Yhteiskunnalliset yritykset kaupungin palvelu verkostossa (Helsingin kaupunki / 
Sosiaalivirasto & palveluntuottajat)

– Palveluntuottajat täsmentäneet  ja kehittäneet omaa toimintamalliaan Kasvuhuone –tuella. Vahvistettu  erityisesti 
yhteiskunnallista yrittäjyyttä, brandin ja vaikuttavuuden hallintaa ja työyhteisöllisyyttä

– Sosiaalivirasto edistänyt ymmärrystä yhteiskunnallisten yritysten roolista monituottajamallissa
– Yhteiskunnallisten vaikutusten suunnitelma  huomioitu  kriteerinä osana vanhusten asumispalvelujen hankintaa

Kasvuhuone -pilottien vaikutukset (1/2)

3.  Turvakoti -toiminta, yhteiskunnallinen ketjumal li (Ensi- ja turvakotien liitto)
– Turvakodin  YY-toimintamallin ja valtakunnallisen ketjumallin esiselvitystyöllä edistetty turvakotien 

toimintaedellytyksiä  muuttuvilla palvelumarkkinoilla. Ketjumallin edelleen kehittäminen ja testaaminen jatkuu  2013
– Pääkaupungin turvakodin strategiaa ja toiminnan osa-alueita yhteiskunnallisena yrityksenä kehitetty Kasvuhuone-

tuella. 

4.   Vertaiskoulutuspalvelut yhteiskunnallisena yri tyksenä (Mielenterveyden keskusliitto)
– MTKL koulutuspalvelujen tuotteistaminen ja integrointi Vireä mieli –yritykseen
– Tuettu mm. myös esiselvitystä ja yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintasuunnitelman tekemistä MTKL:n 

jäsenyhdistyksessä Moniääniset ry:ssä



5.   Yhteiskunnallinen kasvuyritys (Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus)
– Vahvistettu YY -toimintamallia kasvuvaihetta varten Kasvuhuone-tuella:  B2B-palvelukehitys, brandiuudistus, 

prosessijohtaminen, työyhteisöllisyyden kehittäminen, yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen. Lisäksi 
yhteistyössä kehitetty yhteiskunnallisten yritysten ympäristöskannaus ja koulutusmalli. 

6.   Kasvuhuone-metodologian testaus (Sosiaalialan osaamiskeskukset)
– Sosiaalialan osaamiskeskusten  nykytila YY:nä analysointi, toimintamalli ja brandi-identiteetti selkiytynyt, hankkeiden 

tuotteistamis- ja juurruttamisosaaminen vahvistunut, yhteiskunnallisten vaikutusten suunnittelu aloitettu.

7.    Yrityksestä yhteiskunnalliseksi yritykseksi – muutoksen suunnittelu (SunSpelt Oy)
– Yrityksen  toimintojen ja strategian läpivalaisu yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin näkökulmasta, toiminnan 

Kasvuhuone -pilottien vaikutukset (2/2)

– Yrityksen  toimintojen ja strategian läpivalaisu yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin näkökulmasta, toiminnan 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen osana voimakkaan kasvun strategiaa



Elina Vanhapiha
Asiantuntija, KTM
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Asiantuntija, KTM
elina.vanhapiha@gmail.com
0400-164 323

Juha Leviäkangas
Asiantuntija, eMBA
juha.leviakangas@tiliharmaja.fi
0400-899 712


