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SLUSH NIMITTÄÄ EERIKA SAVOLAISEN UUDEKSI 
TOIMITUSJOHTAJAKSI

Slushin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty Eerika Savolainen. Aiemmin operatiivisena johta-
jana toiminut Savolainen astuu toimitusjohtajan paikalle Miika Huttusen siirtyessä pois Slushin 
palveluksesta kahden vuoden toimitusjohtajuuden jälkeen. Varatoimitusjohtajana jatkaa Mikko 
Mäntylä, joka vastaa Slushin sisällöistä, ydinkohderyhmistä sekä digitaalisista tuotteista.

Savolainen aloitti Slushilla vuonna 2019 vastaten strategisista kumppanuuksista, jonka jälkeen 
hän on johtanut Node by Slush -tuotetta sekä toiminut vuonna 2021 operatiivisena johtajana. 

Savolainen vastaa Slush 2022 -tapahtumasta, joka järjestetään 17.-18. marraskuuta Helsingin 
Messukeskuksessa. 

Slush 2021 keräsi Messukeskukseen 8 800 vierailijaa, joista yli puolet kuului Slushin ydinkoh-
deryhmiin: kasvuyrittäjiin sekä sijoittajiin. Tapahtuman sanotaan olleen viime vuosikymmenen 
asiakaskeskeisin Slush, mikä sai tiimin pohtimaan sen perimmäistä tarkoitusta ja sitä, miltä 
maailmanluokan tapahtuman tulisi tulevaisuudessa näyttää.

”Edellinen tapahtuma osoitti, että pienempi ja tarkemmin kuratoitu tapahtuma toimii hyvin. 
2010-luvun Slush keskittyi laajenemiseen ja loi meille sen pohjan, jolle nyt rakennamme. 
2020-luvulla pyrimme keskittämään toimintaamme yhä vahvemmin ydinkohderyhmiemme – kas-
vuyrittäjien ja sijoittajien – palvelemiseen. Keskitymme tuomaan yhteen Euroopan lupaavimmat 
kasvuyrittäjät ja maailman kovimmat sijoittajat”, Savolainen sanoo.

Slush perustettiin vuonna 2008 luomaan sijoittajien ja kasvuyrittäjien välisiä kohtaamisia. Sa-
volaisen mukaan tämä on yhä harvemmin se pullonkaula, johon suomalaiset yrittäjät törmäävät. 
”Kotimaisten kasvuyrittäjien haasteet ovat siirtyneet yrityksen elinkaaren myöhempiin vaihei-
siin – ja Slush niiden mukana. Nykyään koemme voivamme auttaa ennen kaikkea kuratoimalla 
parhaita neuvoja teemojen kuten rekrytoinnin, kansainvälisen laajentumisen tai tuotestrategian 
ympäriltä.”

Samalla suomalainen startup-ekosysteemi on luonut yhä useampia kansainvälisen mittakaavan 
menestystarinoita. Savolainen mainitsee innostuvansa ennen kaikkea näiden yritysten kerran-
naisvaikutuksista. ”Esimerkiksi Woltin yrityskauppa luo lähivuosina kymmeniä uusia suomalai-
sia, joilla on olemassa olevat verkostot, osaaminen ja pääoma yritysten perustamiseksi. Erityisen 
innostavaa on se, että nämä toisen polven suomalaiset kasvuyrittäjät kykenevät ratkaisemaan 
yhä suurempia ja tärkeämpiä ongelmia – näemme kasvavissa määrin esimerkiksi ilmastonmuu-
toksen ja terveysteknologian parissa toimivia yrityksiä. Slush pyrkii omalla toiminnallaan kiihdyt-
tämään tätä murrosta.”
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Eerika Savolainen
• Vapaaehtoisena Slushilla vuonna 2014 ja 2015
• Kumppanuustiimissä vuonna 2019, ohjelmatiimissä sekä vastuussa Node by Slush -tuotteesta 

vuonna 2020, operatiivisena johtajana vuonna 2021
• Koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti Aalto-yliopistosta

Node by Slush
• Node by Slush on startup-yrittäjille suunnattu verkkoyhteisö, joka tarjoaa käyttäjilleen kuu-

kausittain mentorointia sekä sijoittajien tapaamiseen keskittyneitä verkkotapahtumia.
• https://node.slush.org/

Soaked by Slush
• Soaked by Slush on Slushin verkkojulkaisu, joka keskittyy kertomaan hyperkonkreettisia tari-

noita yritysten rakentamisesta ja purkamaan eurooppalaisen kasvuyrityskentän ilmiöitä.
• https://www.slush.org/soaked/
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