
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Multimentor Tools -työkalussa voit käsitellä yrityksesi liikeideaa, liiketoiminnan tilaa, 

kasvusuunnitelmaa ja rahoitustarvetta.  

Työkalun avulla kartoitat yrityksesi rahoituskelpoisuutta ja saat vinkkejä toimista, joiden on todettu 

parantavan yrityksen mahdollisuutta saada rahoitusta. Saat muistilistan siitä, mitä rahoittaja-

esityksessä tulee yleisesti olla ja millaisia vaihtoehtoisia rahoitusinstrumentteja on olemassa. 

Työkalumme muodostavat näkymän yrityksellenne yleisesti sopivista rahoittajista.  

Tarvittaessa tarkennamme näkymän kohdennetusti teidän yrityksellenne sopivista rahoittajista. 

Halutessasi autamme teitä laatimaan juuri heitä puhuttelevan esityksen ja pitämään sen heille 

Rahoituspaneelissa, jonka on tunnistettu tuottavan hyviä kontakteja eri rahoittajiin ja nopeuttavan 

tarvittavan rahoituksen hankkimista. Rahoituspaneelissa yritykset esittelevät liikeideansa, 

kasvusuunnitelmansa ja rahoitustarpeensa paneeliin kutsutuille yksityisille sekä julkisille rahoittajille  

ja saavat palautetta esityksestään. 

Prosessin aikana syntynyttä esitystä sekä syntyneitä kontakteja voi hyödyntää tulevissa 

rahoituskeskusteluissa. Lisäksi yrityksen rahoitusammattilaisilta saama palaute ja neuvot ovat 

arvokasta pääomaa yrityksen kehittämisessä. Halutessasi saat helposti tukea yrityksesi 

kasvusuunnitelman jatkoaskeleihin; kehitystarpeiden tunnistamiseen ja toimien jalkauttamiseen ja 

niiden edistymisen seurantaan. 

 

TARVITSETTEKO YRITYKSESI KASVULLE RAHOITTAJAN? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Kasvuyritysanalyysi on toiminut vuodet 2020-2022 Multimentorin tuottamassa järjestelmässä. 
Olemme sopineet Kasvu Openin kanssa, että jatkamme kasvuyritysanalyysin ja siihen kerättyjen 
tietojen ylläpitoa järjestelmässä 1.8.2023 saakka. Järjestelmän operointivastuu siirtyy                  
Kasvu Openilta Multimentorille. Yrityksen tiedot ovat edelleen yrityksen omassa hallinnassa. 
 
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 
 
Säilytämme kasvuyritysanalyysin tietoja järjestelmässä elokuun alkuun saakka. Mahdollistamme 
sinulle tietojen ja työkalun jatkokäytön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit jatkaa 
kasvuyritysanalyysin käyttöä vanhoilla käyttäjätunnuksillasi. Samalla voit hyödyntää maksutta myös 
muita Multimentorin alustalla olevia liiketoiminnan kehittämisen työkaluja.  
 
Voit vahvistaa verkkosivujemme: https://www.multimentor.fi/tyokalut/kasvuyritys kautta 
halukkuutesi jatkaa kasvuyritysanalyysin käyttöä. Samalla hyväksyt kasvuyritysanalyysin tietojen 
ylläpidon sekä käyttöehdot Multimentorin järjestelmässä.  
 
 
 

 

Voit ylläpitää ja hyödyntää 

kasvuyritysanalyysin tietoja 

Multimentorissa. 

Saat vinkkejä toiminnan 

kehittämiseen ja 

rahoitusesityksen sisältöön. 

 

Saat suosituksia 

toimenpiteistä ja työkaluja. 

Kun haluatte edetä 

rahoituskeskusteluihin, saat 

ehdotuksen kohdata rahoittajia 

vaikkapa Rahoituspaneelissa. 

Voit myös jakaa yrityksesi 

näkymää rahoittajille 

järjestelmässä. 

Lisäpalveluina 

Kohdennetut ohjeet ja sparraus rahoitusesitykseen, rahoituskriteerit ja 

sopivuutenne niihin rahoittajatyypeittäin 

Tiedot oikeille rahoittajille | Rahoituspaneelisparraus  

Saat käsityksen yrityksen 

rahoituskelpoisuudesta ja siitä, 

mistä rahoittajat löytyvät. 

 

Haluatko tietää, mitkä 

rahoittajat sinulle sopivat? 

Mitä sinun kannattaa tehdä 

rahoituskelpoisuuden 

kehittämiseksi ja 

vakuuttaaksesi rahoittajat? 

Kiinnostaako sinua päästä 

esittelemään 

liiketoimintaanne teille 

sopiville rahoittajille? 

JATKA YRITYKSESI KEHITTÄMISTÄ KASVUYRITYSANALYYSIN PARISSA 

Jatka kasvuyritysanalyysin 

käyttöä ja hyödynnä uusia 

työkaluja.  

Sitoumuksetta. 

https://www.multimentor.fi/tyokalut/kasvuyritys

