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SLUSHIN UUDISTUNEEN PITCHAUSKILPAILUN 
PÄÄPALKINTONA MILJOONAN EURON YHTEISSIJOITUS 
KANSAINVÄLISILTÄ HUIPPUSIJOITTAJILTA

Slushin kansainvälisesti tunnettu pitchauskilpailu Slush 100 uudistuu tänä 
vuonna. Sata lupaavinta startupia valitaan syksyn 2022 ajaksi mukaan ohjelmaan, 
jonka pääpalkintona on ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa miljoonan 
euron rahoitus viideltä maailman johtavalta aikaisen vaiheen pääomasijoittajalta. 
Rahoituskierrokselle osallistuvat yhdysvaltalaislähtöiset Accel, General Catalyst, 
Lightspeed ja NEA, sekä eurooppalainen Northzone. Kilpailun finaali nähdään 
Slushin päälavalla 18. marraskuuta 2022, kun voittaja valitaan liveyleisön edessä.

Maailmankuulut sijoitusyhtiöt Accel, General Catalyst, Lightspeed, NEA ja Northzone ovat 
aloittaneet Slushin kanssa yhteistyön, jossa etsitään rahoitettavaa kasvuyritystä sadan 
lupaavan yrityksen joukosta. Jokaisen viiden rahaston portfoliosta löytyy aikamme tunnetuimpia 
menestystarinoita, kuten Meta, Stripe, Airbnb, Snap, Spotify, Uber ja Klarna. Suomalaisiin yrityksiin 
nimekäs viisikko on sijoittanut vain harvoin. Kuitenkin esimerkiksi pelijätit Rovio ja Supercell, 
asiaskastyytyväisyyskyselyitä tekevä HappyOrNot, verensokeria mittaava Veri sekä pilviravintoloita 
pyörittävä Huuva ovat saaneet rahoitusta joltakin yhtiöistä. 

“Slush 100 on poikkeuksellinen esimerkki yhteistyöstä eurooppalaisen startup-ekosysteemin hyväksi. 
Tämän tasoinen sijoittajajoukko ei ole koskaan aiemmin yhdistänyt voimiaan vastaavan aloitteen 
tueksi. Slush 100 palvelee ekosysteemimme aikaisimman vaiheen yrittäjiä ja hakemus on avoin 
kaikille”, kertoo Slushin toimitusjohtaja Eerika Savolainen.

Kilpailun vaikuttavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi yritysten pitchit taltioidaan ja jaetaan 
Slush-yleisölle. Näin jokainen alkuvaiheen yrittäjä pääsee ottamaan mallia parhaiten menestyneistä 
pitcheistä ja tutustumaan siihen, miltä johtavien sijoittajien päätöksentekoprosessi näyttää.

“Slush 100 -kilpailun voittava startup tulee saamaan vaikuttavan määrän kokemusta ja osaamista 
oman yrityksensä rakentamiseen. Odotamme uteliaina näkevämme mitä tapahtuu, kun nämä viisi 
sijoittajaa yhdistävät voimansa jonkin lupaavan aikaisen vaiheen kasvuyrityksen rahoittajina”, 
Savolainen jatkaa.

KUKA TAHANSA VOI HAKEA – JA KUKA TAHANSA VOI VOITTAA

Slush 100 -kilpailuun voivat hakea kaikki aikaisintaan vuonna 2019 perustetut kasvuyritykset, jotka 
ovat keränneet alle puoli miljoonaa oman pääoman ehtoista rahoitusta. Haku on avoinna lokakuun 7. 
päivään saakka.

13. syyskuuta 2022 14:00



Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa

2 / 2

Slush 100 järjestetään tänä vuonna 11. kertaa. Tähän mennessä kolme aiempaa Slush 100 -voittajaa 
on kasvanut yli 100 miljoonan euron arvoiseksi: CybelAngel, Fishbrain ja Yousician. Jokainen 
mainituista yrityksistä osallistui kilpailuun taipaleensa alkuvaiheilla, ennen merkittävän ulkoisen 
rahoituksen nostamista.

“Kolme kertaa Slush 100 -kilpailun historiassa voittaja on ollut suomalainen yritys. Uskon, että 
kymmenen vuoden kuluttua muistelemme tätä hetkeä keskeisenä virstanpylväänä uuden, toistaiseksi 
meille vielä tuntemattoman, eurooppalaisen teknologiajätin tarinassa”, Savolainen summaa.
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https://drive.google.com/drive/folders/18OUhsf0feaObWBcaXtcDWwJ1wxtkol2Y
https://www.flickr.com/photos/slushmedia/albums

