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AVAA LIIKETOIMINTAOSAAMISENSA JA RESURSSINSA

START-UP -YRITYKSILLE?

TULOKSENA UUTTA LIIKETOIMINTAA!



Corporate Venture -ohjelma käynnistyi 

vuonna 2014. Ohjelmassa suuryritykset 

Fortum, Kuusakoski ja S-ryhmä etsivät 

uusia ideoita kasvuyrityksistä. 

Ohjelman aikana kasvuyritykset 

pääsivät ratkomaan aitoja liike-elämän 

ongelmia ja synnyttämään uusia 

toimintatapoja suuryrityksille.



Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa 

nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on 

CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto.

Corporate Venture -ohjelmassa Fortumin tavoitteena oli löytää uusia 

teknologioita, ideoita ja ratkaisuja operatiivisiin rutiineihin. Kantavina 

teemoina resurssitehokkaat, digitaaliset ja mobiilit ratkaisut kohti 

parempaa huomista.

FORTUM



Fortum: “Löysimme uuden teknologian joka kasva�aa tuo�avuu�a ylläpidossa.”
Control Express Finland: “Saimme tärkeän asiakkaan ja referenssin.”

CONTROL EXPRESS FINLAND
Reaaliaikaista dataa CEF:n Webrosensor-teknologialla etävalvottuna 

voimalaitokselta häiriötilanteiden ehkäisemiseksi.

FORTUM: CONTROL EXPRESS FINLAND

Tulos:     Yhteistyö jatkuu ja teknologia skaalautuu. 
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Fortum: ”Saimme arvokasta kokemusta uudesta teknologiasta, jota on mahdollista skaalata nopeasti.”
Process Genius: ”Löysimme oikeat ihmiset, jotka halusivat tehdä pilo�iprojektin uudella teknologialla.”

PROCESS GENIUS
Teollista internetiä hyödyntävä interaktiivinen 3D-visualisoitu 

käyttöliittymä Fortumin Joensuun pyrolyysilaitokselle.

FORTUM: PROCESS GENIUS

Tulos:     Yhteistyö jatkuu ja teknologia skaalautuu. 
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Fortum: “Saimme hyvän kuvan markkinoille tulevista uusista toimijoista ja oli tärkeää päästä 
tutustumaan näiden teknologiaan tarkemmin.”
Fourdeg: “Saimme uu�a tietoa kaukolämpötoimi�ajalle olennaisista vaatimuksista, joiden avulla voimme 
kehi�ää konseptiamme eteenpäin. Lisäksi saimme arvokasta näkyvyy�ä rahoituskierroksen aikana." 

FOURDEG
Energiatehokkuutta älykkäillä lämmitysjärjestelmillä. 

FORTUM: FOURDEG

Tulos:     Valmis palvelukuvaus, jonka pohjalta keskustelut jatkuvat.
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Kuusakoski on asiakaslähtöinen kierrätysliiketoiminnan 

edelläkävijä, ympäristöstä huolehtiva kierrätyspalveluratkaisujen 

tuottaja ja alan kansainvälinen osaaja. 

Corporate Venture -ohjelmassa Kuusakoski etsi ratkaisua 

materiaalivirtojen online-mittaamiseen ja halusi tutustua alan 

pieniin kasvuyrityksiin Suomessa. 

KUUSAKOSKI



Kuusakoski: “Tutustuimme teknologian saatavuuteen pienistä kasvuyrityksistä ja saamme tärkeää 
tietoa pilo�iprojektista.”
TreLab: “Onnistuimme pilo�ihankkeen käynnistämisessä ja saimme arvokasta palaute�a 
toimintamalleista sekä tärkeän referenssin.”

TRELAB
Kierrätysraaka-aineiden murskauksen online-mittausjärjestelmä. 

Tulos:     Pilo�iprojekti jatkuu ja teknologian jatkokehitystä selvitetään.

tr
el

ab
.fi

9

KUUSAKOSKI: TRELAB



S-ryhmä on suomalainen, osuustoiminnallinen kaupan alan yritysryhmä.

S-ryhmä panostaa vahvasti innovatiivisten digitaalisten ja muiden 

asiakaslähtöisten palveluratkaisujen kehittämiseen tehden yhteistyötä myös 

start-up- ja kasvuyritysten kanssa.

S-ryhmän tavoitteena Corporate Venture -ohjelmassa oli kokeilla uudenlaista 

toimintatapaa yhteistyössä start-up -yritysten kanssa etsien uusia 

liiketoimintaratkaisuja.

S-RYHMÄ



S-ryhmä: “Pystyimme kokeilemaan ohjelman kau�a uusia ratkaisuja aiempaa ke�erämmin.”
Mobiilimenu: “Parantunut ja nykyaikainen asiakaskokemus saatiin pilo�iprojektissa 
todenne�ua ja tavoi�eena on, e�ä tästä pääsee pian nau�imaan suuri osa suomalaisista.”

MOBIILIMENU
Mobiili tilaus- ja maksujärjestelmä ravintoloille.

S-RYHMÄ: MOBIILIMENU

Tulos:     Toteute�u pilo�iprojekti ja skaalautuva ratkaisu.
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S-ryhmä: "Olemme saaneet piloteissa Innorangen menetelmien avulla uu�a hyödyllistä tietoa. 
Keskustelemme parhaillaan yhteistyön jatkamisesta."
Innorange: “Corporate Venture -ohjelma rikkoi perinteisen asiakas-toimi�aja -asetelman ja mahdollisti 
avoimen yhteistyön. Saimme arvokasta tietoa palvelumme liiketoimintahyödyistä sekä hyvää palaute�a 
palvelun jatkokehi�ämistä varten.”

INNORANGE
Asiakasvirta-analyysit myymälöiden kehittämisessä.

S-RYHMÄ: INNORANGE

Tulos:     Pilo�iprojekti useilla liiketoiminta-alueilla. 
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S-ryhmä: “Ratkaisua päästiin todella pilotoimaan aidossa asiakasympäristössä eli kehi�äminen ei jäänyt 
pelkästään paperiharjoitukseksi.”
Polar Island: “Suuri hyöty oli saada julkisuu�a ja tietoisuu�a hankkeelle ja tuo�eelle tunne�uu�a 
asiakkaan organisaatiossa. Projekti sai positiivista noste�a ja uusia kontakteja avautui."

POLAR ISLAND
Innovatiivisia modulaarisia ratkaisuja elintarviketuotteiden myyntiin kylmästä.

S-RYHMÄ: POLAR ISLAND

Tulos:     Yhteinen tuotekehitysprojekti asiakasympäristössä.
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Corporate Venture –ohjelma kiittää 

pilotin yhteistyökumppaneita:
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nordicinnovationaccelerator.com

Twitter: @NIAccelerator

MENESTYSTARINA SAA JATKOA: 

OHJELMA KÄYNNISTYY VUODEN 2016 ALUSSA 

– HAE MUKAAN NYT!



Kolme kotimaista suuryritystä antoi 2014-2015 tietotaitonsa ja 

osaamisensa kasvuyrityksen käyttöön. Heillä oli valtavasti 

strategista osaamista, kaupallista vainua, markkinatuntimusta ja 

halua auttaa pienyrityksiä kasvamaan. Corporate Venture -ohjelma 

tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden pk-yrityksille ja start-upeille 

saada kaikki niiden tarvitsema tuki innovaatioiden 

kaupallistamiseen ja yrityksen kasvun vauhdittajaksi.

LISÄTIETOA OHJELMASTA:

CORPORATE VENTURE -OHJELMA

Nina Harjula
nina.harjula@ladec.fi
050 518 0915

Emmi Kaipio
emmi.kaipio@ladec.fi
040 5353 997

nordicinnovationaccelerator.com Twi�er: @NIAccelerator
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