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Reetu Tuominen, 
kasvujohtaja
Erityisosaaminen rahoituskokonaisuuksissa ja 

myynnin kehittämisessä. 

Vastaan Grantsilla myyntiorganisaatiosta 

kokonaisuutena ja keskityn arjessa auttamaan 

kasvuhalusia yrityksiä löytämään parhaat 

mahdolliset rahoituspolut hankkeille.

Kokemus sadoista rahoitus- ja 

kasvukokonaisuuksista.

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/reetu-tuominen/

https://www.linkedin.com/in/akipohjola/


Grants numeroina
Oheiset numerot kertovat menneistä saavutuksista, joista olemme erityisen

ylpeitä. Kuitenkin katseemme on tulevaisuudessa, sillä olemme aikeissa

paisua pohjoismaiden merkittävimmäksi rahoittajasitoutumattomaksi

kasvurahoituksen digitaaliseksi asiantuntijayhtiöksi.

Myyntiorganisaatio

30% organisaatiostamme
työskentelee keskittyen
puhtaasti asiakashankintaan ja 
-hoitoon tähtääviin
toimenpiteisiin

Asiantuntijat

70% asiantuntijoistamme
työskentelee täysipäiväisesti
keskittyen Grantsin
asiakasprojekteihin.

Asiakkaat

95% asiakkaistamme on 
kansainvälisesti kasvavia ja 
kasvuun investoivia pk-yrityksiä.

700+
Asiakkuutta, joiden kanssa
on matka aloitettu

94%
Hakemuksen jättäneistä
asiakkaista saa positiivisen
rahoituspäätöksen

9,3
Suositteluhalukkuus
asiakaskannassa (Asteikko
4-10)

30%

70%

95%

18
eri vaiheisiin erikoistunutta
asiantuntijaa

4,38
Henkilöstötyytyväisyys
asteikolla 1-5

2+
Uutta työkaveria haussa
tälläkin hetkellä

1M€
Ensimmäisenä kokopitkänä
tilikautena

6
Eri tukiinstrumenttia
hyödynnettynä omassa
toiminnassa

30%
Käyttökate
asiantuntijaliiketoiminnassa



LIIKETOIMINTAMALLI
Tavoitteenamme on poistaa kitka kasvurahoittajien ja -rahoituksen tarvitsijoiden välistä – Tarjoamme maan parhaan työkaluston

tueksesi

GrantedAI
Älyä,  yksilöllisyyttä ja 

oikea-aikaisuutta
rahoituspolulle

Tiedotus ja viestintä
Pidämme sinut tietoisena
mitä erilaisimmista
instrumenteista ja niihin
liittyvistä muutoksista

Rahoitusdokumentointi
Tuotamme koko
rahoitusdokumentaation
puolestasi, jotta pienet erheet
eivät kaada koko projektia

Byrokratia
Tuemme matkallasi
byrokratian syvissä

virroissa

Suunnittelu
Autamme
suunnittelemaan
tehokkaimman
mahdollisen rahoituspolun
kasvusi tueksi

Raportointi
Tuotamme ja 

varmistamme puolestasi, 
että raportointi hoituu

mutkattomasti

Datapankki
Säilömme rahoituskriittisen

dokumentaatiosi, jotta myös
seuraava haku onnistuu

vauhdilla



Tehtävämme Grantsilla on tarjota apua yrityksille, jotka etsivät 

rahoitusta kasvunsa mahdollistamiseksi – Jotta loistavat kasvuideat 

saisivat ansaitsemansa rahoituksen. 

Grants on 
kasvurahoitushakujen
digitaalinen asiantuntija



Kasvurahoituskentässä on ongelma
Kasvurahoituskenttää nimitetään usein viidakoksi, jossa navigoimiseen vaaditaan asiantuntijaa – Oppaan käyttö navigoinnissa oli

erinomainen idea, kunnes GPS-navigointi astui kuvaan

Ehdot elävät
Rahoittajat muuttavat
ehtojaan toistuvasti

Ajantasalla pysyminen
on vaikeaa
Vie aikaa seurata aina
uusimpia käänteitä

Instrumenttitiedon
tarkkuus

Tuotekuvaukset ja 
tosielämä eivät aina kohtaa

Yritykset kehittyvät
Yritysten tilanteet
muuttuvat ajassa

Hajautunut tieto
Keskeinen tieto hajautuu
kymmeniin eri paikkoihin.

Rahoittajamäärä
Relevanttien rahoittajien

märä kasvaa kovaa vauhtia
1

2

34

5

6



GrantedAI on, jotta yksikään hyödyntämiskelpoinen 
instrumentti ei valuisi vahingossa ohitsesi

Tehtävämme on tuoda rahoituskriittinen tieto saatavillesi älykkäästi 

ja oikea-aikaisesti. 



Granted AI – Yhdestä paikasta
yrityksellesi soveltuvat tukirahoitukset
Tunnista markkinoiden älykkäimmällä työkalulla, Granted AI:lla, yrityksellesi soveltuvat 

rahoitusmahdollisuudet ja saa ilmoitus, kun uusia mahdollisuuksia on saatavillasi

Viisi keskeistä syytä käyttää Granted AI:ta
1. Granted AI antaa yksilöllisen analyysin yrityksesi 

kasvurahoitusmahdollisuuksista. Saan datapohjaisen arvion yrityksesi 

tukirahoitusmahdollisuuksista, potentiaalistasi ammattimaisten sijoittajien silmin ja 

kyvystäsi hyödyntää lainarahoitusta kasvusi tukena.

2. Tunnistat työkalun avulla yrityksellesi soveltuvat rahoitusinstrumentit yhdestä 

paikasta ja säästät näin ollen aikaa ja vaivaa monessa kohdassa.

3. Tiedät ensimmäisenä päivittyvistä rahoitusinstrumenteista, jotka voisivat 

potentiaalisesti hyödyttää yritystäsi saavuttamaan kilpailuetua suhteessa 

kilpailukenttään.

4. Suunnittelet rahoituspolkusi siten, että se perustuu tosiasioihin ja kykenee korkealla 

todennäköisyydellä tukemaan yrityksesi kasvua

5. Hallinnoit hankekantaasi ja projektiaikaista raportointiaineistoa yhden työkalun 

sisällä, jotta keskeinen aineisto pysyy järjestyksessä, eikä maksatusvaiheessa synny 

ongelmia

http://www.grants.fi/granted-ai/

http://www.grants.fi/granted-ai/


Ja yli 700 muuta

Asiakkaitamme



Lämpimät kiitokset!
Email:

Reetu.tuominen@grants.fi

Puhelin:

+358 40 5555 190

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/reetu-tuominen/

https://www.linkedin.com/in/akipohjola/

