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TIIVISTELMÄ
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tysten kasvun edistäjänä Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkai-
susarja B. Raportteja ja selvityksiä 98, 84 s. 

Rahoitusmarkkinoita ravistelleet finanssi- ja eurokriisit, sekä taloustaantuma, ovat hei-
kentäneet kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia etenkin pankkilainojen osalta. Näin 
ollen yksityisen oman pääoman ehtoiselle riskirahoitukselle ja uusille rahoitusinnovaa-
tioille on olemassa selkeä tilaus. Aikaisempien pääomasijoittamista käsitelleiden tut-
kimusten keskeinen tulos on ollut, että riskipääoman käyttö edistää yritysten kasvua.

Tämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa pääomasijoittamisen nykytilannetta 
Etelä-Pohjanmaalla ja esittää toimenpide-ehdotuksia tilanteen kehittämiseksi, ts. 
riskipääoman saamiseksi etenkin omasta maakunnasta, niin sijoittajien kuin yrittä-
jienkin näkökulmasta tarkasteltuna. Kun aikaisemmat pääomasijoitustutkimukset 
ovat perustuneet lähinnä tilinpäätöstilastoihin, tässä tutkimuksessa asioista kysyttiin 
suoraan alan toimijoilta teemahaastattelujen muodossa. Teoreettisena viitekehyksenä 
tarkasteltiin eri toimijoiden käyttäytymistä selittäviä agentti- ja pecking-order -teori-
oita. Edellinen liittyy eri osapuolten välisiin sopimuksiin ja heidän käytössään olevan 
informaation epäsymmetriaan ja jälkimmäinen eri pääomamuotojen käytön prioriteet-
tijärjestykseen.

Tulosten mukaan pääomasijoittajien ja yrittäjien näkemykset toisaalta pääomasijoitta-
jan ja toisaalta yrittäjän roolista sijoitusprosessissa näyttivät hyvin yhteneväisiltä, mikä 
luo hyvät edellytykset pääomasijoittamisen kehittymiselle Etelä-Pohjanmaalla. Tämä 
sillä edellytyksellä, että todellista kysyntää pääomasijoituksille kasvuyritysten taholta 
syntyy. Pecking-order -teorian mukaisen rahoitusmuotojen prioriteettijärjestyksen 
säilymistä vahvistaa eteläpohjalainen itsellisen yrittämisen kulttuuri, jonka myös pää-
omasijoittajat tunnistivat.

Näyttääkin siltä, että ongelmana ei ole niinkään yrittäjien ja sijoittajien kohtaamisen 
ongelma, vaan riskirahoitukseen soveltuvien kasvuyritysten vähäisyys. Samalla kun 
mietitään toimenpiteitä pääomasijoittamisen kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla, 
pitäisi miettiä myös toimenpiteitä kasvuyritysten synnyttämiseksi ja olemassa olevien 
yritysten kasvun kiihdyttämiseksi. 

Asiasanat: yksityinen pääoma, pääomasijoittaminen, kasvun rahoitus, pienet yritykset, 
Etelä-Pohjanmaa

Yhteystiedot: Erkki Kytönen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Liiketoiminta ja 
kulttuuri, Kampusranta 11, Frami F, 60320 Seinäjoki, erkki.kytonen@seamk.fi
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Financial markets have been weakened by financial and euro crises. Also, the econo-
mic recession has negatively affected the access to finance, in particular in the con-
text of the growth firms´ bank loans. Thus, a private venture capital and new financial 
innovations have been a clear order. According to the results of the earlier studies on 
venture capital in its use to promote business growth.  

The purpose of this paper was to identify, which is the current situation of the pri-
vate capital investment in South Ostrobothnia, and to present proposals for action for 
the development of the situation, i.e., how to obtain risk capital, particularly in the 
region, looking at the investors and entrepreneurs. Previous studies have been based 
primarily on private capital accounting statistics. This study used interviews and things 
were asked directly to the various market participants. The theoretical framework was 
based on the agent theory and the pecking-order -theory, which explain the behavior 
of the various market participants. 

According to the results of the venture capitalists and entrepreneurs in the investment 
process, the views of the roles of these seemed very consistent. This will create good 
conditions for the development of capital investment in South Ostrobothnia. This pro-
vided that on the part of the growth firms there is genuine demand for private equity. 
A strong entrepreneurial culture confirms the survival of the order as described by 
pecking-order theory in South Ostrobothnia. 

It seems that the problem is not so much the fact that entrepreneurs and investors 
do not find each other. The problem is the low level of growth firms, which private 
equity is an appropriate form of financing. At the same time when figuring out what 
you should do in order to develop the capital investment in South Ostrobothnia, should 
think about the methods to create growth firms and existing businesses in order to 
stimulate growth.

Keywords: private equity, venture capital, growth financing, small businesses, South 
Ostrobothnia

contact information: Erkki Kytönen, Seinäjoki University of Applied Sciences, School 
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1 JOHDANTO

1.1 Selvityksen taustaa

Tämä selvitys toteutetaan osana laajempaa eteläpohjalaisia kasvuyrityksiä koske-
vaa tutkimushanketta, eteläpohjalainen kasvuyrittäjyys 2.0, jonka toteuttajana on 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja rahoittajana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myön-
tämällään EAKR-rahoituksella. Aikaisemmissa suomalaisissa kasvututkimuksissa on 
ilmennyt, että yritykset kokevat ongelmia rahoituksen kysynnän ja tarjonnan kohtaa-
misessa. Erityisesti tämä pitää paikkansa yksityisen oman pääoman ehtoisen rahoi-
tuksen osalta. Kasvuyritykset eivät löydä potentiaalisia varakkaita, vaikkapa yritys-
myynnillä vaurastuneita yksityishenkilöitä, eivätkä nämä puolestaan potentiaalisia 
sijoituskohteita.

Eräs kasvututkimuksen osa-alue tutki markkinaorientaation ja informaation käytön 
ohella myös kasvun rahoitusta. Kyselyssä peräti 49 prosenttia vastaajista ilmoitti, että 
ulkopuolista oman pääoman ehtoista rahoitusta ei ole saatavilla. Niin tämän kuin jul-
kisten tukienkin saatavuutta pidettiin huonona. vastaavasti suuri osa (38 %) piti tulora-
hoituksen saatavuutta mahdollisen lisäkasvun rahoittamiseksi erittäin hyvänä, ja pit-
käaikaista lainarahoitustakin arvioitiin olevan kohtalaisen hyvin saatavilla. Kuitenkin 
14 prosenttia vastaajista oli erittäin kiinnostuneita oman pääoman ehtoisesta rahoi-
tuksesta. Tosin 46 prosenttia yrityksistä ei ollut siitä lainkaan kiinnostunut. Kiinnostus 
oli suurinta teollisuudessa ja kasvuyrityksissä, pienintä taas palvelualalla.  

Aiheen ajankohtaisuutta korostaa perinteisen pankkirahoituksen saannin vaikeutumi-
nen. Pankkisääntelyn ja vakavaraisuusvaatimusten kiristyminen heikentää pankkien 
luotonanto- ja riskinottohaluja, mikä puolestaan lisää tarvetta vaihtoehtoisille rahoi-
tusmuodoille. Pankkeja on kritisoitu myös konservatiivisesta johtamiskulttuurista, 
joka ei ole omiaan vastaamaan nykypäivän haasteisiin globaaleilla rahoitusmarkki-
noilla. Tähän ja moniin muihin finanssialan johtamisongelmiin viittasi myös vastikään 
julkaistu Saksin (2013) väitöstutkimus. 

Kasvuyritysten rahoitusongelmat ovat olleet myös maan hallituksen huolena. vain 
uusien yritysten perustaminen ja vanhojen yritysten kasvu luovat uusia työpaikkoja. 
Yritysten kasvuedellytyksiä on pyritty parantamaan muun muassa verokannan las-
kulla, kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten verovähennysoikeudella, mutta myös 
parantamalla riskirahoituksen saantimahdollisuuksia. Näistä esimerkkeinä vaikkapa 
Teollisuussijoituksen Kasvurahastojen Rahasto II -rahastohanke ja yrityskiihdyttämö-
ohjelma vigo.
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Uusia rahoitusratkaisuja siis tarvitaan. Erään ratkaisun tarjoaa yksityisen oman pää-
oman ehtoinen rahoitus, jota myös kasvolliseksi pääomaksi kutsutaan. Esimerkkinä 
startup-yrityksen onnistuneesta rahoituskierroksesta voidaan mainita seinäjokelainen 
Jakamo Oy, joka sai 700 000 euron sijoituksen vaasalaiselta Porohoc Oy:ltä (Rauhala 
2013). Suomessa yksityistä oman pääoman ehtoista rahoitusta on tutkittu toistaiseksi 
vielä melko vähän, mutta maailmalla se on jo paljon käsitelty aihe.

viime vuosina pääomasijoittaminen on lisännyt suosiotaan myös Suomessa. 
Esimerkiksi Kauppalehti uutisoi vastikään Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen tie-
toihin viitaten, että vuoden 2014 ensimmäinen vuosipuoliskolla pääomasijoitusaktii-
visuus on ollut historiallisen korkealla tasolla. Suomalaisiin yrityksiin tehtiin peräti 
223 kasvusijoitusta. Aikaisen vaiheen yrityksiin tehtiin venture capital -sijoituksia 176 
kappaletta, joista 132 olivat jatkosijoituksia. Kansainvälisiä sijoituksia saatiin aikaisen 
vaiheen yrityksiin 20 miljoonaa euroa (22 sijoitusta). Suomalaisten sijoittajien venture 
capital -sijoitusten keskiarvo oli 260 000 euroa. Luku laski edellisestä vuodesta, jonka 
erääksi syyksi esitettiin lisääntynyttä yhteissijoittamista. (Leskinen 2014) 

Yksityinen pääomasijoittaminen alkuvaiheen kasvuyrityksiin on keskittynyt Suomessa 
varsin harvoihin kaupunkeihin. Talouselämä -lehden (32/2014) selvityksen mukaan 
viime vuonna yli 100 000 euron oman pääoman ehtoiset sijoitukset saaneet yritykset 
keskittyivät viiteen kaupunkiin, ts. Helsinkiin, Espooseen, Tampereelle, Turkuun ja 
Ouluun. Sijoittajina ovat toisaalta pääomasijoittajat ja voittopuolisesti miehet. Lehden 
mukaan 224 henkilösijoittajasta vain seitsemän prosenttia on naisia. Olisiko Seinäjoella 
potentiaalia nousta näiden viiden kaupungin joukkoon? Oulussa yrittäjien aktiivisuutta 
osoittaa yrittäjien järjestämä Polar Bear Pitching -tapahtuma sijoittajien houkuttele-
miseksi. Mikä voisi olla Seinäjoen malli pääomasijoittamisen aktiviteetin lisäämiseksi?   

Seuraavassa luodaan lyhyt katsaus aiempaan pääomasijoitustutkimukseen. 
Tutkimukset perustuvat pääsääntöisesti julkiseen tilinpäätösinformaatioon, ja niissä 
selvitetään, mitkä tekijät selittävät pääomarahoituksen käyttöä ja miten sen käyttö 
heijastuu yrityksen taloudelliseen kehitykseen.

1.2 Aikaisempia tutkimuksia

Teoreettisesti pääomasijoittamista voidaan arvioida sen vaikutuksella yrityksen pää-
omarakenteeseen. Agenttiteorian mukaan epätäydellisillä markkinoilla yrityksen 
tavoitteena on löytää optimi vieraan pääoman kustannusten vähennyskelpoisuudesta 
syntyvä veroedun ja informaation epäsymmetrisyydestä johtuvien agentti- ja konkurs-
sikustannusten välillä. Pecking order -teoria käsittelee yritysten eri rahoitusmuotojen 
käyttöä, jonka mukaan oman pääoman ehtoinen rahoitus tulee järjestyksessä viimei-
simpänä. 
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Yksityistä pääomasijoittamista on tutkittu etenkin Yhdysvalloissa (esim. Katz 2009; 
Givoly, Hayn & Katz 2010; Stuart & Yim 2010), mutta myös Australiassa (esim. Chapple, 
Clarkson & King 2010; Kend & Katselas 2013) ja Euroopassa (esim. Beuselinck & 
Manigart 2007 ja 2008; Osborne, Katselas, & Chapple 2012). Suomessa pääomasi-
joittamisen vaikutuksia yritysten menestykseen ovat tutkineet mm. Heikkilä (1994), 
Lähdemäki (2007), Männistö (2009) ja Alén (2012). 

Suurin osa mainituista tutkimuksista käyttää julkista tilinpäätösinformaatiota, poik-
keuksena Kend ja Katselas (2013), jotka haastattelivat alan toimijoita Australiassa. 
Tutkimusten yleisenä tavoitteena on ollut selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yksityisen 
pääoman käyttöön ja miten käyttö vaikuttaa yrityksen menestykseen.

Kysely- ja haastattelututkimuksilla saadaan tietoa suoraan tutkittavan alan toimijoilta, 
joilla voidaan olettaa olevan paras käsitys tutkittavaan ilmiöön liittyvistä parhaista käy-
tänteistä. Näin voidaan saada parasta mahdollista tietoa toimintojen kehittämiseksi. 
Tavoitteena on saada samalla vahvistusta laajojen numeeristen laskenta-aineistojen 
perusteella saatuihin tilastollisiin tuloksiin.

Katz (2009) tutki erilaisen pääomarakenteen omaavien yritysten tilinpäätösraportoin-
nin ja osaketuottojen eroja. vertailtavista yrityksistä osa käytti yksityistä pääomaa ja 
osa taas markkinaehtoista vierasta pääomaa. Tilannetta tarkasteltiin ennen yrityksen 
listautumista ja sen jälkeen. Tulosjohtamista esiintyi vähemmän yksityistä pääomaa 
käyttävillä yrityksillä kuin vierasta pääomaa käyttävillä, sekä ennen että jälkeen lis-
tauksen. Edelliset yritykset julkistivat myös tiedot mahdollisista tulevista tappioista 
aiemmin kuin jälkimmäiset (erityisesti periodilla ennen listautumista).

Givoly ym. (2010) osoittavat, että yksityistä pääomaa käyttävien yritysten laadullinen 
pääoma kasvaa enemmän ja niiden tulosjohtaminen on vähäisempää kuin julkisilla 
yrityksillä. Jälkimmäisten yritysten tulosraportointi on edellisiä konservatiivisempaa, 
mikä johtuu niiden suuremmista raportointivaatimuksista ja agenttikustannuksista. 
Molempien edellä mainittujen tutkimusten tulosten mukaan tilinpäätösraportoinnissa 
eri ryhmien välillä on eroja.  

Stuartin ja Yimin (2010) mukaan näytti siltä, että jos yrityksen johdossa on yksityisen 
pääoman sijoittajia, sille tarjotaan 42 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä 
yksityistä pääomaa. vaikutuksen suuruus riippuu siitä, miten johto toimii hallituksessa 
ja millainen on hallituksen laatu ennen kuin siirrytään käyttämään yksityistä pääomaa. 
Myös hallituksen jäsenillä ja heidän sosiaalisilla verkostoilla näytti olevan vaikutusta.

Eurooppalaisista tutkimuksista Beuselinck ja Marrigart (2007) osoittivat, että osak-
keenomistajarakenne vaikuttaa yksityisten yritysten julkisen tilinpäätösinformaation 
laatuun. Jos yksityisten sijoittajien panos on suuri, yritysten tuottama tilinpäätösin-
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formaatio on heikompilaatuista, kuin jos panos pieni (kun yritysten koko ja ikä otettu 
huomioon). Jos panos on pieni, tarve tulossuunnitteluun on pienempi kuin suuren 
panoksen omaavilla yrityksillä.

Beuselinck, Deloof ja Manigart (2008) tutkivat listaamattomien yritysten, jotka käyttä-
vät yksityistä omaa pääomaa, vapaaehtoista tiedottamista. Näytti siltä, että yritykset 
eivät lisänneet tiedottamista, joka olisi signaali yrityksen laadusta ennen yksityisen 
pääomarahoituksen käyttöä edeltävinä vuosina. vapaaehtoinen tiedottaminen kylläkin 
lisääntyi yksityisen pääoman hankinnan jälkeen. Näytti siltä, että yksityisten sijoittajien 
mukaantulolla on positiivinen vaikutus vapaaehtoiseen tiedottamiseen. Mikäli yksityi-
sen pääoman osuus on jo hyvin korkealla tasolla, lisääntynyt tiedottaminen vaikuttaa 
positiivisesti yksityisen pääoman saantiin.

Dawson (2011) tutki päätöksentekokriteerejä, joita yksityiset pääomasijoittajat käyt-
tävät valitessaan sijoituskohteekseen perheyrityksiä. Sijoitustodennäköisyyttä testat-
tiin perheyritysten ominaisuuksien perusteella. Tulosten mukaan yksityiset sijoittaja-
ammattilaiset ottavat huomioon erityisesti perheyrityksiin liittyvät kriteerit, joihin 
kuuluvat inhimilliset resurssit, ja mahdollisuuden alentaa agenttikustannuksia. 

Seretakis (2013) vertaili yksityisten pääomayritysten sääntelyä ja transaktioita 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Sekä alan yritysten että transaktioiden sääntely osoit-
tautui Euroopassa Yhdysvaltoja tiukemmaksi, joten on odotettavissa, että myös yksi-
tyisten pääomamarkkinoiden sääntely lisääntyy Euroopassa. Toisaalta nykyisen 
taloustilanteen voidaan odottaa lisäävän yksityisen pääoma-aktiviteetin kasvua, jota 
sääntelykään ei pysty estämään. 

Osborne ym. (2012) tutkivat kansainvälisellä seitsemän maan aineistolla maiden 
oikeuskäytänteiden vaikutusta siihen, mitä ominaisuuksia yksityiset pääomasijoittajat 
preferoivat kohdeyrityksen valinnassa. Tulosten mukaan kohdeyritysten osakekurssien 
volatiliteetti ja pitkän aikavälin kasvunäkymät on matalammat, ne ovat suurempia, ja 
niiden epänormaali operatiivinen tulos on suurempi. Kohdeyrityksen maan oikeuskäy-
tänteillä ei todettu olevan merkitsevää vaikutusta preferointeihin.  

Kerr, Lerner ja Schoar (2010) osoittivat, miten enkelirahoitus vaikuttaa kohdeyrityk-
sen kasvuun, selviytymiseen markkinoilla ja jatkorahoituksen saantiin. Tulokset olivat 
merkitseviä niin kasvun, kun sitä mitattiin verkkoliikenteen kasvulla, kuin toiminnan 
jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan lisärahoituksen saannin osalta tulos ei ollut yhtä sel-
keä.

Suomessa Heikkilä (1994) tutki, miten pk-sektorin teknologiaosaamista ja innovatiivi-
suutta saataisiin suuryritysten käyttöön. Tämä toteutettaisiin pienten ja suurten yritys-
ten yhteistyöllä, ja erityisesti siten, että suuret yritykset tulisivat niihin riskisijoittajiksi. 
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Heikkilä haastatteli pk-yrityksiin sijoittaneiden suuryritysten ja niiden portfolioista 
valittujen kohdeyritysten edustajia. Lopputulemana oli, että suurin ongelma Suomessa 
on hyvien teknologiayritysten puute muun muassa siksi, että ideoita ei saada yritysas-
teelle. Riskisijoittamista tukemaan tarvittaisiin uudenlaista johtamistaitoa yhteistyö-
johtamiseen. Tällainen yhteistyö johtaisi sopivien kohdeyritysten kohdalla nopeaan ja 
riskittömämpään kasvuun kuin ilman sitä. 

Taloussanomissa vastikään julkaistun artikkelin mukaan suomalaisyritykset eivät 
edelleenkään ole kiinnostuneita sijoittamisesta etenkään startup-yhtiöihin.  Tulos 
perustui Suomen ja kuuden muun Euroopan maan yrityksille (N=251) toteutettuun 
haastattelututkimukseen. Lisäksi tuloksista voitiin todeta, että toisin kun Suomessa, 
Keski-Euroopan yritysten investointien rahoitus painottuu enemmän pääomasijoituk-
siin (osuus 30 %). (Suomalaisyrityksillä ei ole lainkaan… Taloussanomat 2014).   

Koski (2000) kehitti väitöskirjassaan mallin, joka simuloi pääomasijoittajan näkemystä 
koskien yrityksen ja pääomasijoituksen menestymismahdollisuuksia. Hän kehitti asi-
antuntijatietokannan haastattelemalla johtavia suomalaisia pääomasijoittajia. Tulosten 
mukaan pääomasijoittajat, harkitessaan sijoitusta siemenvaiheen yritykseen, asettivat 
tiukimmat kriteerit johdolle, markkinapotentiaalille ja teknologialle. Jos kyseessä on 
”kypsempi” yritys, myös yrityksen talouden tila vaikuttaa sijoituspäätökseen, koska 
yrityksestä irtautuminen on edellistä tapausta lähempänä. Lisäksi pääomasijoittajien 
asettamat kriteerit olivat erittäin tiukat, ja ne olivat yhtä tiukat molemmille yritystyy-
peille.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran (2006) tutkimuksessa selvitettiin, miksi 
alkuvaiheen yritykset tuottavat Amerikassa paremmin kuin Euroopassa. Aikaisemmin 
oli todettu, että institutionaaliset sijoittajat ovat kyllä valmiita sijoittamaan alkuvaiheen 
yrityksiin, jos vain niiden tuotot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Tutkimuksen 
lopputulemana oli, että vaikka yritysten tuotot eivät ole olleet tyydyttäviä, ei ole syytä 
olettaa, että näin olisi myös tulevaisuudessa. vaikka todettiin, että riskisijoittamisen 
suhteen onkin paljon parannettavaa, mitään erityistä syytä sille, että se ei voisi toimia 
myös Euroopassa ja Suomessa, ei löydetty.

Myöhemmissä suomalaisissa pääomasijoittamistutkimuksissa on tarkasteltu lähinnä 
sen vaikuttavuutta. Keskeisenä tutkimusten teemana on ollut pääomasijoitusten mer-
kitys kasvun kiihdyttäjänä. Tätä tutkivat niin Lähdemäki (2007) kuin Alénkin (2012). 
Männistö (2009) tarkasteli tutkimuksessaan kasvun lisäksi pääomasijoitusten vai-
kutusta kannattavuuteen ja maksettuihin yritysveroihin. Tutkimuksissa on osoitettu, 
että pääomasijoituksilla on yritysten kasvuun merkitsevä vaikutus. Alén (2012) tutki 
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n toimeksiannosta yksityisen pääomasijoittamisen 
vaikuttavuutta Suomen kansantaloudessa. Kun aikaisemmissa suomalaisissa tutki-
muksissa vaikuttavuutta on tutkittu lähinnä kasvun näkökulmasta, Alén laajensi tar-
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kastelua kasvun lisäksi myös innovatiivisuuteen, kansainvälistymiseen ja hallituksen 
kokemukseen. Tutkimuksessa verrattiin mainittujen tekijöiden kehitystä pääomasi-
joituksen saaneiden ja pääomarahoitusta käyttämättömien osalta. Tulosten mukaan 
sijoituksen saaneiden yritysten liikevaihto kasvoi keskimäärin yhdeksän prosenttiyk-
sikköä nopeammin (työntekijämäärän kasvu kaksinkertainen, jalostusarvon kasvu 
kuusi ja taseen loppusumman kasvu neljä prosenttiyksikköä nopeampaa). Lisäksi 
pääomasijoitus lisäsi vientikeskeisyyttä ja ulkomaisten jäsenten määrää yrityksen hal-
lituksessa. Hallitusten jäsenet olivat myös kokeneempia iän ja ulkopuolisten johtoteh-
tävien puolesta.

Kilpi (2014) selvitti tutkimuksessaan venturekapitalistien ja startup -yritysten yhteis-
työn toimivuutta ja vaikutusta startuppien markkinaorientaatioon radikaali-innovaatio-
ympäristössä. Lisäksi tutkittiin, mitä positiivisia vaikutuksia mainitulla yhteistyöllä on 
startuppien liiketoimintamahdollisuuksiin. Tulosten mukaan yhteistoimintaa ei koettu 
primäärisenä mahdollisuutena oppia toisilta organisaatioilta. Eri osapuolilla oli sel-
keät roolit, ja varsinkin startupit kokivat missä organisaatioiden rajojen tulisi kulkea.

Lappalaisen (2014) tutkimus liittyi osittain pk-yritysten rahoitusongelmiin. Hän pää-
asiallinen tutkimuskohteensa oli corporate governancen ja agenttiongelmien välinen 
yhteys pk-yrityksissä. Hän tutki vaikuttavatko omistusrakenne ja hallituksen kokoon-
pano pk-yritysten kasvuun ja kannattavuuteen ja eroavatko perheyritykset ja ei-perhe-
yritykset rahoitus- ja investointikäyttäytymiseltään. Tulosten mukaan näin on etenkin 
omistusrakenteen osalta, mutta myös hallituksen kokoonpano vaikuttaa pk-yritysten 
kasvuun ja kannattavuuteen.

Lappalaisen tutkimuksen mukaan perheyritykset näyttivät käyttävän rahoituslähteenä 
ostovelkoja, rahoitusyhtiörahoitusta ja nykyisiä omistajia useammin kuin ei-perheyri-
tykset. Perheyritysten omistajajohtajat suhtautuivat positiivisemmin omistajien lisäsi-
joituksiin kuin ei-perheyrityksissä, ja negatiivisemmin pankkilainoihin ja ostovelkara-
hoitukseen. Tuloksen todettiin viittaavan pääosin pecking order –teorian mukaiseen 
rahoituskäyttäytymiseen. Agenttiongelmia yrittäjän ja rahoittajan välillä näyttäisi 
olevan enemmän perheyrityksillä kuin ei-perheyrityksillä. Lisäksi rahoituksen saan-
tiongelmat investointeihin näyttivät olevan todennäköisempiä perheyrityksillä kuin ei-
perheyrityksillä, minkä todettiin viittaavan agenttiongelmiin etenkin edellisten osalta.

Pääsääntöisesti aikaisempi tutkimus on keskittynyt osoittamaan yksityisen pääomasi-
joittamisen vaikutuksia yrityksen toimintaan, jotka tulosten mukaan ovat olleet voitto-
puolisesti myönteisiä. Lisäksi on tutkittu pääomasijoittamisen vaikutuksia tulosrapor-
tointiin – erityisesti sen sisällön läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen.

Tutkimusaineistot ovat perustuneet yleensä julkiseen tilinpäätösinformaatioon, poik-
keuksena Kend ja Katselasin (2013) Australiassa ja Heikkilän (1994) Suomessa teke-
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mät haastattelututkimukset alan toimijoille. Tutkimusten tavoitteena oli lisätä ymmär-
rystä niin rahoitusta käyttäneiden kuin rahoittajienkin motiiveista. Myös tämä tutkimus 
perustuu alan toimijoiden haastatteluihin.

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia sijoittajien ja yrittä-
jien kohtaanto-ongelman helpottamiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Ongelma ei tosin 
koske vain eteläpohjalaisia yrityksiä, vaan ilmiö koskettaa koko Suomea ja on globaali 
ilmiö. Ongelmaan haetaan ratkaisua lähestymällä alan toimijoita teemahaastatteluin. 
Tavoitteena on kartoittaa heidän kokemuksiaan siitä, miten he ovat kokeneet pääoma-
sijoittamisen prosessin eri vaiheet, ts. miten he ovat löytäneet toisensa ja millaisia 
näkemyksiä heillä on toistensa löytymisen helpottamiseksi. Kerätyn aineiston perus-
teella laaditaan ehdotuksia kohtaanto-ongelman ratkaisuksi.

Seuraavassa luvussa tarkastellaan pääomasijoittamisen käsitettä ja pääomasijoitta-
mista Suomessa. Siinä luodaan katsaus pääomasijoittamisen ominaisuuksiin ja ker-
rotaan, mistä yrittäjä tai sijoittaja löytää siihen liittyvää apua ja informaatiota. Luvussa 
kolme kuvataan yksityistä pääomasijoittamista prosessina, lähtien alun tunnusteluista 
ja edeten sijoituspäätökseen, sijoitusjakson aikaisiin toimenpiteisiin ja lopuksi koh-
deyrityksestä irtaantumiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin tekijöihin, jotka 
katsotaan olennaisiksi haastatteluteemojen aiheiksi. Luvussa neljä esitetään teema-
haastattelujen tulokset, joiden pohjalta laaditaan ehdotuksia sijoittajien ja rahoituksen 
tarvitsijoiden kohtaanto-ongelman helpottamiseksi ja pääomasijoittamisen edistämi-
seksi. 
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2 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 

Pääomasijoittaminen on lisännyt suosiotaan etenkin kasvuyritysten rahoitusmuotona. 
Etenkin startup -yrityksille se saattaa usein olla lähes ainut merkittävä rahoitusmuoto. 
Tässä luvussa tarkastellaan aluksi, mitä pääomasijoittaminen tarkoittaa. Sitten arvi-
oidaan pääomasijoittamisen kehitystä ja nykytilaa Suomessa. Lisäksi selvitetään pää-
omasijoittamisen kehittämistä ajavia tahoja. Luvun lopuksi arvioidaan rahoitusteorian 
valossa pääomasijoitusten vaikutusta yrityksen rahoitusrakenteeseen ja arvoon. Arvon 
kasvattaminenhan on yleensä pääomasijoittajan keskeisin tavoite. 

2.1 Pääomasijoittamisen määrittely

Suomessa pääomasijoittamisen asiaa ajaa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FvCA, 
Finnish venture Capital Association). Sen tavoitteena on edistää pääomasijoittamisen 
toimintaedellytyksiä Suomessa sekä ajaa jäsentensä etuja pääomasijoitustoimialalla. 
Se on European venture Capital Associationin (EvCA) jäsen. (Suomen pääomasijoi-
tusyhdistys ry 2014a.)

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n mukaan pääomasijoittaminen tarkoittaa
•	 sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on 

hyvät kehittymismahdollisuudet
•	 sijoitus on väliaikainen, joten yrityksestä pyritään irtautumaan sovitun suunnitel-

man mukaisesti, jolloin saavutettu arvonnousu realisoidaan
•	 sijoitukset ovat ensisijaisesti oman pääomanehtoisia sijoituksia tai välirahoituk-

sen muodossa 
•	 tarkoituksena tuottaa kohdeyritykselle lisäarvoa ja arvonnousua

Nämä perusmäärittelyt sopivat tarkastellaan asiaa sitten suurten pääomasijoittajien, 
tai pienten yksityisten enkelisijoittajien kannalta. Jälkimmäiset tosin saattavat tinkiä 
määräaikaisuudesta ja heidän tavoitteenasettelussaan arvon kasvattaminen voi saada 
pienemmän painon. Lisäarvoa voi syntyä sijoittajan tuoman pääomapanoksen lisäksi 
strategisesta osaamisesta, rahoituksen kokonaisjärjestelyistä, hallitustyöskentelyyn 
osallistumisesta ja monenlaisesta osaamisesta, joka voi liittyä budjetointiin, markki-
nointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen.

Pääomasijoittajan mukanaolo lisää yrityksen uskottavuutta sen muihin sidosryhmiin 
nähden ja parantaa myös muun rahoituksen saamisen mahdollisuutta. Lisäksi koh-
deyrityksen käytettävissä on pääomasijoittajan kotimainen ja kansainvälinen yhteys-
verkko.
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Euroopan Unionin mukaan riskipääomasijoittaminen on oman pääoman ehtoista tai 
sen luonteista sijoittamista siemenvaiheessa oleviin, toimintaansa aloittaviin tai sitä 
laajentaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka tavoittelevat voimakasta kasvua 
(Euroopan Unioni 2012).  

2.2 Pääomasijoittamisen kehitys ja nykytila

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n mukaan Suomessa pääomasijoitustoiminta alkoi 
laajentua, kun rahamarkkinat vapautuivat valtion kontrollista 1980-luvulla. Sen kehi-
tys oli aluksi varsin vaatimatonta ja voimistuikin vasta 1990-luvun lopulta lähtien. Tosin 
yritysten rahoitusmuotona se on edelleen varsin vaatimatonta verrattuna pankkirahoi-
tukseen, johon yritykset yleisimmin turvautuvat. Suomen pankki on kuitenkin koros-
tanut pääomasijoitustoiminnan keskeistä kansantaloudellista merkitystä vuoden 2012 
rahoitusmarkkinaraportissaan. (Suomen pankki 2012.)

Yksityisen ja julkisen pääomasijoittamisen suhteelliset osuudet vaihtelevat talousti-
lanteiden mukaan. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen yksityiset pääoma-
sijoittajat vetäytyivät etenkin alkuvaiheen riskisijoituksista. Tähän kiinnitettiin huomi-
ota myös eduskunnan talousvaliokunnan lausunnossa (Eduskunta 2012). valtiovalta 
onkin ryhtynyt toimenpiteisiin ja lisännyt julkista panostusta pääomasijoitustoiminnan 
lisäämiseksi ja yksityisen pääomasijoittamisen edistämiseksi. Esimerkkeinä toimen-
piteistä voidaan mainita Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2009 aloittama vigo -kiih-
dyttämöohjelma, vastikään aloitettu Suomen Teollisuussijoituksen Kasvu II-rahasto, ja 
yksityisille sijoittajille kohdistettu määräaikainen verokannustin.  

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n kotisivuilta löytyy tärkeää tietoa muun muassa 
pääomasijoituksen käyttöä harkitsevalle yritykselle, kuten kenelle pääomasijoitus 
sopii, vertailua muihin rahoitusmuotoihin, sijoitusprosessista, sijoittajan löytymisestä 
ja yleensä pääomasijoitustoimialasta Suomessa. Yrittäjäsivulta löytyy myös video pää-
omasijoittamisesta (How private equity works) (Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 
2014b.)

Uudenlaisena rahoitusmuotona niin sanottu juurirahoitus auttaa välivaiheen kasvuyri-
tyksiä hankkimaan kotimaista rahoitusta. Suomeen rahoitusmallia tuomassa olevien 
avainhenkilöiden ryhmän tavoitteena on luoda yritysten avuksi myös mentorointiver-
kosto. Tarkoituksena on auttaa yritys mentoreiden avulla kasvuvaiheen yli, ja listata se 
mahdollisesti pörssiin. (Liimatainen 2014)
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bisnesenkelisijoittaminen

Suomessa yksityisten pääomasijoittajien asiaa ajaa Suomen yksityissijoittajayhdistys 
(FiBAN, Finnish Business Angels Network), joka on kansallinen bisnesenkeliverkosto. 
Sen tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin 
potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Se on European Business Angels Networkin (EBAN) 
jäsen. (Suomen yksityissijoittajayhdistys FiBAN 2014a.)

Yksityissijoitusyhdistyksen kotisivuilla bisnesenkelisijoittamisen todetaan tarkoit-
tavan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaamattomaan potentiaaliseen kasvu-
yritykseen. Monet institutionaaliset sijoittajat pitävät näitä usein liian riskipitoisina, 
joka madolliseksi vaihtoehdoksi voi osoittautua enkelisijoitus, jolloin rahasijoituksen 
lisäksi on mahdollista hyödyntää sijoittajan henkilökohtaista osaamista ja verkostoja. 
Tutkimusten mukaan bisnesenkelisijoituksen saaneen yrityksen menestymismahdol-
lisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin kasvuyrityksillä keskimäärin. (Suomen 
yksityissijoittajayhdistys FiBAN 2014b.)

Yksityissijoitusyhdistyksen kotisivuilta löytyy runsaasti yksityiseen kasvuyrityssijoitta-
miseen liittyvää materiaalia, kuten ”Bisnesenkelisijoittajaksi?” -esite ja bisnesenkeli-
toiminnan parhaat käytännöt (englanniksi). Lisäksi löytyy videoita mm. bisnesenkeli-
paneelista (Slush 2011 -tapahtumasta), FiBAN – What’s it all about?, Business Angels 
in Europe ja bisnesenkelin kokemukseni (Riku Asikainen). 

Pääomasijoitusten ja enkelisijoitusten ajoittumista yrityksen elinkaarella voidaan 
havainnollistaa oheisella kuviolla (Kuvio 1). Siinä kuvataan, miten enkelisijoittaja voi 
auttaa yrityksen ns. kuolemanlaakson yli. (Suomen yksityissijoittajayhdistys FiBAN 
2014c.)
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KUvIO 1. Bisnesenkelin rooli kasvuyrityksen kasvun käynnistäjänä. (Suomen yksityissijoittajayh-

distys FiBAN 2014c)

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus (crowdfunding) voi olla eräs mahdollisuus hankkia rahoitusta yrityk-
sen toimintaan. Tällöin rahoitus voi tapahtua sijoituksena osakkeisiin (equity crowd-
funding) (muita joukkorahoituksen muotoja ovat lahjoitusmuotoinen, palkintomuotoi-
nen ja lainamuotoinen joukkorahoitus).  Rahoitus kerätään joukolta, usein Internetissä 
toimivien palvelualustojen kautta. Ajatuksena on kerätä suhteellisen pieniä sum-
mia suurelta joukolta ihmisiä halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi. Yrityksille 
joukkorahoituspalveluja tarjoavat mm. suomalaiset Invesdor Oy, venture Bonsai, 
Kansalaisrahoitus Oy. Invesdorin kautta toteutettuja joukkorahoituksia ovat olleet, 
mm. suppilo.fi -kaupankäyntialustaa pyörittävän Suppilo Oy:n keräämä 132 800 euroa 
(Öhrnberg 2014) ja uuteen Iron Sky -elokuvaan saatu 280 000 euroa. (Avaruusnatseille 
satoi rahaa… 2014.) 

Uusin osakepohjainen joukkorahoitusalusta on keväällä 2014 perustettu Innovestor. 
Sen kautta kasvuyritykset voivat hakea oman pääoman ehtoista rahoitusta varakkailta 
yksityishenkilöiltä tai vaikkapa säätiöiltä. Kohdeyhtiöt valitsee eri aloja edustava asian-
tuntijajoukko, ja rahoituskierroksia pyörii vain yksi kerrallaan. (Pietarila 2014e)

valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi vastikään raportin 
(13.3.2014), jossa alan toimijoille kohdistetulla kyselyllä selvitettiin joukkorahoituksen 
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tämänhetkistä tilaa Suomessa ja haettiin laajaa näkemystä harjoitettavan politiikan 
tueksi. Keskeisenä ongelmana EU-tasolla on, ettei alaa ole erikseen säännelty vaan 
sitä koskevia tai siihen jollain tavalla liittyviä säännöksiä on monissa eri direktiiveissä 
ja asetuksissa. (Kallio & vento 2014)

Raportin mukaan alan kasvun koko Euroopassa on arvioitu yhä nopeutuvan ja lisäävän 
merkitystään aloittavien yritysten riskipääomamarkkinoiden (venture capital market) 
ja listautumismarkkinoiden (initial public offering (IPO) markets) rinnalla. Suomen 
joukkorahoitusmarkkinoiden on arvioitu olleen vuonna 2013 noin kaksi miljoonaa 
euroa.

Joukkorahoitukseen liittyvistä ongelmista on varoittanut mm. pörssin toimitusjoh-
taja Lauri Rosendahl Kauppalehdessä (Herrala 2014). Hänen mukaansa sillä ei näytä 
olevan sijoittajasuojaa, vastuita, velvoituksia, eikä selviä raportointiperiaatteita. Tosin 
joukkorahoitusta ollaan siirtämässä Finanssivalvonnan toimiluvan alle. Tulevaan tilan-
teeseen on jo reagoinut mm. joukkorahoituspalvelu Invesdor, joka ilmoittaa hakevansa 
sijoituspalvelutoimilupaa Fivalta (Lehmusvirta 2014)

Kauppalehden mukaan joukkorahoituspalvelu Invesdor ryhtyy tarjoamaan palvelu-
jaan FiBAN:in jäsenille, ts. osakepohjaista joukkorahoitusta (Pietarila 2014f). Mainitut 
rahoitusmuodot voivat yhdistyä luontevalla tavalla erityisesti alkuvaiheen yritysten 
rahoituksessa. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa Yoogaia. Alkuvaiheessa se 
keräsi 100  000 euroa FundedByMe -joukkorahoituskampanjalla. (vanhanen 2014). 
Nyt pääomasijoitusyhtiö Inventure, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa, sijoitti 
siihen 500  000 euroa. Toinen aiempi esimerkki on vaikkapa sykemittarivalmistaja 
PulseOn, joka sai alussa Nokialta 75 000 euroa ja joka tavoitteli joukkorahoituspalvelu 
IndieGoGo:n kautta 100 000 dollaria. Yrityksen toimitusjohtajan mukaan joukkorahoi-
tuksen käyttö oli lähinnä markkinointia. Seuraava tavoite olisi kerätä kansainvälisiltä 
pääomasijoitusyhtiöiltä neljä miljoonaa euroa. 

Myös valtiovalta on tiedostanut joukkorahoituksen potentiaalin. Suomen Kuvalehden 
haastattelussa valtiovarainministeri Antti Rinne kertoo, että ”valtiovarainministeriössä 
on nyt mietinnässä, kuinka suomalaisten kotitalouksien pankkitileillä olevaa 88 miljar-
dia euroa voisi kanavoida joukkorahoitukseen”. (Huotari 2014.)  
 
Pääomasijoittaminen vuonna 2013

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n 25.2.2014 julkaisemista tilastoista selviää, että 
suomalaiset pääomasijoittajat keräsivät suomalaisilta institutionaalisilta sijoittajilta 
varoja 285 miljoonaa euroa ja ulkomaisilta instituutiolta 80 miljoonaa euroa. Niiden 
tekemät venture- ja buyout -sijoitukset suomalaisiin kohdeyritysiin olivat puolestaan 
478 miljoonaa euroa ja ulkomaisiin kohdeyrityksiin 56 miljoonaa euroa. Irtautumiset 
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(hankintahintaan) olivat vastaavasti suomalaisista yrityksistä 587 miljoonaa ja ulko-
maisista yrityksistä 105 miljoonaa euroa (ks. Taulukko 1). (Suomen pääomasijoitusyh-
distys ry 2014c.)

Tilastoista selviää erikseen pääomasijoitusyritysten sijoitukset aikaisen vaiheen kas-
vuyrityksiin. Niiden voidaan todeta kasvaneen vuonna 2013 yli 280 miljoonaan euroon. 
Kasvua aikaisen vaiheen kasvuyrityssijoituksissa oli peräti 57 prosenttia. 

Tilastoista selviää myös, että pääomasijoittajayritykset irtautuivat yhteensä 99 suo-
malaisesta kohdeyhtiöstä (edellisenä vuotena 83). Näiden hankintahinta oli yhteensä 
994 miljoonaa euroa (356 M€). 30 % irtautumisista toteutettiin teollisella yrityskau-
palla. Pääomasijoittajien sijoitukset suomalaisiin aikaisen vaiheen yrityksiin nousivat 
korkeimmilleen viiteen vuoteen. Aikaisen vaiheen yritykset saivat vuonna 2013 pää-
omasijoittajilta kasvurahoitusta 129 miljoonaa euroa (80 M€). Rahoitusta sai yhteensä 
172 yritystä (130). Kansainväliset sijoittajat tekivät vuonna 2013 suomalaisiin yrityksiin 
yhteensä 63 sijoitusta (39). Niiden kokonaisarvo oli 313 miljoonaa euroa (224 M€), josta 
40 miljoonaa euroa suunnattiin aikaisen vaiheen yrityksiin. (Suomen pääomasijoi-
tusyhdistys ry 2014c.)

TAULUKKO 1. Pääomasijoittajien varainkeruu, sijoitukset ja irtautumiset vuonna 2013. (Suomen 

pääomasijoitusyhdistys ry 2014b.)

Miljoonaa euroa Varainkeruu Sijoitukset
Irtautumiset

hankinta-
hintaan 

Suomalaiset institutionaaliset sijoittajat 285

Ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat 80

Ei määritelty 71

Suomalaiset pääomasijoittajat suomalaisiin 
kohdeyhtiöihin

478

Ulkomaiset pääomasijoittajat suomalaisiin 
kohdeyhtiöihin

313

Suomalaiset pääomasijoittajat ulkomaisiin 
kohdeyhtiöihin

56

Suomalaiset pääomasijoittajat suomalaisista 
kohdeyhtiöistä

587

Ulkomaiset pääomasijoittajat suomalaisista 
kohdeyhtiöistä

105

Suomalaiset pääomasijoittajat ulkomaisista 
kohdeyhtiöistä

406

Yhteensä 436 847 1098
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Uusin Suomen pääomasijoitusyhdistyksen tilasto (3.9.2014) osoittaa, että viimeisen 
puolen vuoden aikana sijoiutuksia suomalaisiin kasvuyrityksiin tehtiin 226 miljoonan 
euron arvosta (223 kappaletta). Irtautumisia suomalaisista kohdeyhtiöistä tehtiin 29 
kappaletta (vastaavana aikana edellisenä vuotena 44). (Suomen pääomasijoitusyhdis-
tys ry 2014d.)

Yksityissijoittajayhdistys (FiBAN) tilastojen mukaan kotimaisten bisnesenkelien sijoi-
tukset olivat vuonna 2013 11 miljoonaa euroa ja muut rahoituslähteet, kuten joukko-
rahoitus ja vigo-ohjelma 20 miljoonaa euroa. (Suomen yksityissijoittajayhdistys FiBAN 
2014d.)

FiBAN:in vuoden 2014 alussa tekemän kyselyn (vastaajia 157, vastausprosentti 30 %) 
mukaan tyypillinen bisnesenkelisijoitus tehtiin yksityissijoittajan sijoitusyhtiön kautta 
ja yhteissijoituksena, eli syndikaatissa, muiden bisnesenkelien kanssa. ICT ja mobiili-
alan osuus laski ja osuuttaan kasvatti erityisesti terveysteknologia. Sijoitussumma laski 
11 miljoonaan euroon (14 miljoonaa 2012), mutta on edelleen suurimpia Euroopassa. 
Sijoitusten keskiarvo oli 49 000 euroa ja mediaani 25 000 euroa. Sijoituksen saaneiden 
yritysten määrä oli 164 ja yli kaksinkertaistui (69 yritystä 2012). Irtaantumisista yli puo-
let oli voitollisia, ja yli 10X tehneiden irtaantumisten määrä kasvoi. (Suomen yksityissi-
joittajayhdistys FiBAN 2014d.)

2.3 Julkinen kasvurahoitus ja pääomasijoitustoiminnan 
tukeminen

Keskeisiä julkisen puolen kasvun edistäjiä ja rahoittajia ovat Suomen teollisuussijoi-
tus, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Finnvera ja Tekes.

Suomen teollisuussijoitus edistää innovatiivisten kasvuyritysten riskirahoitustarjontaa 
ja mahdollisuuksia menestyä kansainvälisillä markkinoilla sijoittamalla pääomasijoi-
tusrahastoihin, sekä suoraan yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa 
sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä. (Suomen Teollisuussijoitus Oy 2013a.)

Sijoituksissa tulee aina olla mukana yksityisiä sijoittajia ja ne tehdään samoin ehdoin. 
Kanssasijoittajina on kotimaisia ja ulkomaisia pääomasijoitusyhtiöitä, työeläkeyhtiöitä, 
teollisia sijoittajia ja yksityissijoittajia. Näiden sijoittajien myötä yritykset saavat käyt-
töönsä enemmän pääomaa, liiketoimintaosaamista, sekä hyödyllisiä kontaktiverkos-
toja kotimaassa ja kansainvälisesti. 

vastikään perustettu Kasvurahastojen Rahasto II Ky (KRR II) on Teollisuussijoituksen 
hallinnoima 130 miljoonan euron rahasto, jonka sijoitusfokuksena on lupaaviin lis-
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taamattomiin kasvuyrityksiin sijoittavat pääomasijoitusrahastot. KRR II:n sijoitus-
kausi on 2014–2018. Teollisuussijoituksen lisäksi siinä ovat sijoittajina Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja valtion 
Eläkerahasto. Tästä ja muista rahastoista saatavissa tietoa Teollisuussijoituksen verk-
kosivuilta. (Suomen Teollisuussijoitus Oy 2013b.)

Kauppalehden uutisen mukaan Teollisuussijoitus sijoitti vastikään 9,4 miljoonaa dolla-
ria kansainväliseen Balderton Capial v teknologiarahastoon. Tavoitteena on kiinnittää 
ulkomaisten sijoittajien huomio suomalaisiin kasvuyrityksiin. (Pietarila 2014a) 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, toimii julkisoikeudellisena rahastona suo-
raan eduskunnan alaisuudessa. Sen toiminta rahoitetaan peruspääoman ja pääomasi-
joitusten tuotoilla. (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 2013a.)

Sitran verkkosivujen mukaan rahastosijoituksilla haetaan uusia toimintamalleja, esi-
merkkejä ja verkostoja, joiden avulla Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävi-
jänä. Sijoitukset kohdistetaan pääasiassa rahastoihin, jotka edistävät ekologisten, sosi-
aalisten ja hyvinvointiongelmien ratkaisuun tähtäävää liiketoimintaa. Sijoituskohteissa 
yhdistyvät kestävä kehitys, yhteiskunnallinen lisäarvo ja taloudellinen tuotto. Sitra 
tarjoaa uusille kotimaisille rahastoille pääomasijoitus- ja yritysanalyysiosaamista ja 
muuta asiantuntemusta. (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 2013b.)

Kansainvälisillä rahastosijoituksilla vahvistetaan verkostoja ja tuodaan osaamista ja 
rahoitusta Suomeen. Sijoitusten avulla nähdään teknologioiden ja toimialojen kehitys-
suuntauksia sekä saadaan arvokkaita kontakteja suomalaisten yritysten kansainvälis-
tämiseen. Rahastojen kanssa tehdään tiivistä operatiivista yhteistyötä, joka mahdollis-
taa alan uusien käytänteiden oppimisen.

Sitra rahoittaa selvityksiä, ennakointeja, kokeiluhankkeita sekä eri osapuolten yhtei-
siä strategiaprosesseja, jotka edistävät hyvinvointia ja ovat ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestäviä. Hankerahoituksen tulee liittyä Sitran keskeisiin toiminnan teemoihin tai 
yksittäisiin avainalueisiin. Tällä hetkellä toiminta kohdennetaan kolmeen ajankohtai-
seen pääteemaan:
•	 Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet -teema-alueella Sitra kannus-

taa ottamaan enemmän vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista. Luomme 
keinoja ja kannusteita, joiden avulla ihmiset voivat osallistua yhteisen hyvän 
edistämiseen sekä ottaa vastuuta läheisistään.

•	 Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-alueella Sitra luo edellytyksiä 
resurssiviisaalle ja hiilineutraalille yhteiskunnalle sekä sitä edistävälle liiketoi-
minnalle.

•	 Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamalli -teema-alueella Sitra edistää kestä-
vää hyvinvointia ja työllisyyttä uusien rahoitus- ja toimintamallien avulla. 
(Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 2013c.)
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Finnvera-konserniin on keskitetty julkinen aikaisen vaiheen pääomasijoitustoiminta. 
Finnvera tekee suoria sijoituksia aikaisen vaiheen innovatiivisiin yrityksiin. Finnveran 
kotisivuilla voi tutustua Finnveran pääomasijoitustoiminnan kohdeyrityksiin ja kohde-
rahastoihin. (Finnvera 2014.)

Alueellisessa rahastotoiminnassa Finnvera toimii rahastojen rahasto -periaatteella 
tehden pääomasijoituksia alueellisiin osakeyhtiömuotoisiin rahastoihin. Hyvä sijoi-
tuskohde on yrittäjävetoinen, aidosti kasvuhaluinen ja sillä on monipuolista teknolo-
giaosaamista. Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan eri vaiheisiin. Finnveraan ja 
sen rooliin yritysrahoittajana voi tutustua katselemalla verkkosivuilla sen toiminnasta 
kertova animaatiovideo.

Tekes on innovaatiotoiminnan rahoittaja ja verkottaja. Sen asiakkaitamme ovat yrityk-
set, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, sekä julkisten palvelujen tuottajat. Tavoitteena 
on elinkeinoelämän uudistumisen edistäminen. Tekes rahoittaa kasvuun, kansainvä-
listymiseen ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä. Tekesin 
verkkosivuilta löytyvät osiot erikseen yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten 
palvelujen tarjoajien rahoituksesta. (Tekes 2014a)

Erityisesti yritysten osalta rahoitetaan yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kas-
vuun ja liiketoiminnan uudistamiseen. Rahoituksen avulla yritys voi asettaa tavoitteet 
korkeammalle ja toteuttaa projektisi nopeammin tai laajempana. Kansainvälistymällä 
kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkein kohderyhmä. (Tekes 2014b.) 

Edellä mainitut julkiset rahoittajatahot ovat osa Työ- ja elinkeinoministeriön Yritys-
Suomi.fi –palvelua (Yritys-Suomi 2014).

Alueelliset rahastot

Länsi-Suomen pääomarahaston pääomat (7.529.000 euroa) koottiin pääosin syksyn 
2010 aikana ja pääomarahasto aloitti toimintansa kesällä 2011 osana Finnveran tytär-
yhtiötä Aloitusrahasto vera Oy:tä. Pääomarahastoa hoitavat Finnvera Oyj:n tytäryhtiö 
veraventure Oy, joka hallinnoin Aloitusrahasto vera Oy:tä. Sijoitussuunnitelmassa 
on asetettu tavoitteeksi 18 kpl a’ 300 000 euroa ensi- ja neljä jatkosijoitusta Länsi-
Suomeen vuosina 2011–2015. (Länsi-Suomen EAKR-ohjelma 2013a.)

Aloitusrahaston sijoituskriteereitä ovat moninaiset, mutta sijoituskohteen ei tarvitse 
täyttää kaikkia mainittuja kriteereitä. Sillä tulee kuitenkin olla edellytykset myöhem-
mässä vaiheessa niiden täyttämiseen. Merkittävä kriteeri on hankkeen edellytykset 
päästä sellaisen jatkorahoituksen piiriin, joka mahdollistaa yhtiön seuraavan vaiheen 
kasvun. Jatkorahoituksella tarkoitetaan sekä oman että vieraan pääoman ehtoista 
rahoitusta. (ks. kriteereistä tarkemmin ohjelman verkkosivuilla, Länsi-Suomen EAKR-
ohjelma 2013b.)
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Sijoitus voidaan tehdä joko osakemerkintänä tai optiolainana tai näiden yhdistelmänä. 
EAKR-hankkeissa sijoitus voidaan tehdä myös ainoastaan optiolainalla. Ensisijoitus 
voi olla enintään 500000 euroa. Tyypillinen ensisijoitus on EAKR-hankkeissa 200000–
300000 euroa. Sijoitus voidaan tehdä elinkaaren eri vaiheissa oleviin yrityksiin, jolloin 
tärkein kriteeri on liikevaihto. Hankkeet jaetaan seed-vaiheen, startup-vaiheen ja 
expansion-vaiheen hankkeisiin. 

Irtaantumiset pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan käypään hintaan. Myös 
osittainen irtaantuminen on mahdollista. EAKR-hankkeissa mahdollinen irtaantumis-
tapa on Aloitusrahaston omistuksen myyminen yhtiön perustajille tai yritykselle itsel-
leen. Lainojen osalta Aloitusrahaston pääasiallinen irtaantumismuoto on pääomien 
palautus normaalina lainojen pääoman takaisinmaksuna lainan erääntyessä. 

Maakunnat ovat toivoneet pääomarahastolle jatkuvuutta yli ohjelmakausien, koska 
vastaava toiminta jatkunee vahvistuen tulevallakin kaudella ja näin mahdollistuisi toi-
minnan välitön jatkaminen vanhoilla rakenteilla.  Sitä pidetään erinomaisena työka-
luna innovatiivisten kasvuyritysten oman pääoman ehtoisien kehittämistoimien rahoit-
tajana. 

Alueelliset yksityiset pääomasijoittajat

Sen lisäksi, että alueelliset pääomasijoittajat pyrkivät hankkimaan hyvää tuottoa sijoit-
tajille, yleensä niiden tavoitteisiin kuuluu myös alueellisen yritystoiminnan kehittämi-
nen ja työllisyyden parantaminen. Samalla ne lisäävät eri toimijoiden tietämystä pää-
omasijoittamisesta. Länsi-Suomeen ja samalla myös Etelä-Pohjanmaalle sijoittavista 
pääomasijoitusyhtiöistä voidaan mainita vaasalainen Wedeco, joka kuuluu Noweco 
Partners -yhtiöön. Wedecon lisäksi toisena osapuolena Nowecossa on oululainen 
Teknoventure Management Oy. Noweco Partnersin omistavat managerit. Se tarjoaa 
eri toimialoilla toimiville yrityksille oman pääoman ehtoista rahoitus- ja omistusrat-
kaisuja osallistumalla yritysjärjestelyihin ja kasvun rahoitukseen. (Wedeco 2014.)  

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n verkkosivuilla olevalla hakukoneella voidaan 
hakea eri kriteereillä sijoittavia pääomasijoittajia. Kriteerejä ovat kehitysvaiheet, toi-
mialat, sijaintitoiveet ja sijoituksen arvo. Esimerkiksi Länsi-Suomeen sijoittavia pää-
omasijoittajia löytyy kahdeksan kappaletta ja koko Suomeen sijoittavia yhteensä 31 
kappaletta. (Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2014d.)

Pääomasijoitustoiminnan tukeminen

Työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta perustettiin vuonna 2009 yrityskiihdyttämöoh-
jelma, vigo, pääomasijoitustoiminnan kehittämiseksi. Sen ideana on yhdistää innova-
tiiviset liikeideat, kansainvälisesti kokeneet yrittäjyyden ammattilaiset, sekä julkinen 
että yksityinen rahoitus. (vigo 2013a.)
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vigo-ohjelman verkkosivuilla todetaan, että yrityskiihdyttämöt ovat kokeneiden yri-
tystoiminnan ammattilaisten perustamia itsenäisesti toimivia yhteisöjä, jotka osal-
listuvat aktiivisesti kohdeyritysten kehittämiseen ja rahoitusjärjestelyihin. Ne neu-
vottelevat kohdeyritysten ja sijoittajien kanssa sopimukset tapauskohtaisesti koskien 
muun muassa sijoituksen kokoa, yhteistyön sisältöä ja tavoitteita, omistusosuutta ja 
palvelumaksuja. Yksityisen rahoituksen lähteenä ovat pääomasijoittajat, bisnesenke-
lit, rahastot ja kiihdyttämöt. Julkinen rahoitus perustuu pääosin Tekesin ja Finnveran 
kohdeyrityksille myöntämään rahoitukseen, jossa käytetään kummankin tavanomai-
sia rahoitusinstrumentteja.  Julkiset rahoittajat tekevät päätökset itsenäisesti, mutta 
koordinoidusti ja nopeutetulla prosessilla, ja päätöksenteossa noudatetaan julkisen 
rahoituksen normaaleja kriteereitä. 

vigo-ohjelman kotisivuilta löytyy hyödyllistä tietoa niin sijoittajille kuin yrittäjillekin. 
Siellä kuvataan muun muassa ohjelman tavoitteet, sen hallinnointi ja toteutus, yhteis-
työtahot, sekä tarjotaan tietopaketti ja sopimusopas kohdeyrityksille. (vigo 2013b.)

vigon verkkosivuilla julkaistun uutisen (31.3.2014) mukaan ohjelma saavutti alkupe-
räisen tavoitteensa kahden vuoden etuajassa. vuonna 2009 asetettu tavoite kerätä 
kasvuyrityksiin yksityistä pääomaa 200 miljoonaa euroa, ylittyi jo vuoden 2013 loppuun 
mennessä. Kerätystä pääomasta saatiin 160 miljoonaa ulkomaisilta pääomasijoitta-
jilta ja bisnesenkeleiltä. (vigo 2013b.)

Kauppalehdessä julkaistun uutisen mukaan Frontier Seed -kiihdyttämö on valittu 
uusimpana kiihdyttämönä vigo-ohjelmaan (Pietarila 2014b). Kyseinen kiihdyttämö 
keskittyy tukemaan kansainvälistyviä ohjelmisto- ja pilvipalveluyhtiöitä. Se auttaa niitä 
erityisesti kehittyville markkinoille Lähi-itään ja Kaakkois-Aasiaan.

Myös media-alan startupeille on kehitteillä kansainvälinen kiihdyttämöohjelma. 
Kiihdyttämö Nestholma hakee kansainvälisesti kiinnostavia kasvuyrityksiä, joilla on 
uusi idea, palvelu tai teknologinen ratkaisu digitaalisten sisältöjen käyttämiseen, luo-
miseen tai välittämiseen. (Pietarila 2014c.)

2.4 Pääomasijoitukset ja yrityksen arvo

Rahoitusteoria lähtee oletuksesta, että yritysjohdon tavoitteena on omistaja-arvon 
maksimointi. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää toiminnalta kustannustehok-
kuutta ja selkeää kasvustrategiaa. Maltillinen kasvu suhteessa kannattavuuteen luo 
yleensä turvallisen pohjan toiminnan kehittämiselle. Jossakin elinkaaren vaiheessa 
yritys voi kuitenkin tulla tilanteeseen, jossa olisi perusteltua kiihdyttää kasvua. Tällöin 
eräs, ja joskus ehkä ainoa, mahdollisuus tämän kasvuloikan rahoittamiseen voisi olla 
pääomasijoittajan etsiminen.
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Arvonmääritys on haastava tehtävä niin sijoitusprosessin alussa kuin kohdeyrityksestä 
irtauduttaessakin. Arvon määrittely voidaan toteuttaa monella tavalla riippuen lähtö-
oletuksista. Substanssiarvo tarkoittaa varojen ja velkojen erotusta, tuottoarvo puoles-
taan tulevien vuosien nettokassavirran odotusarvon nykyarvoa. Nettokassavirta ja sen 
kasvu saadaan aikaa investoinneilla, joiden rahoittamiseksi tarvitaan yleensä muuta-
kin kuin tulorahoitusta. Ulkoinen pääoma voi olla niin oman pääoman kuin vieraan 
pääoma ehtoistakin. 

Niin sanotun Pecking order –teorian mukaan ensisijaisena rahoitusmuotona olevan 
tulorahoituksen jälkeen johto preferoi vierasta pääomaa, sitten niin sanottua väli-
rahoitusta (Mezzanine) ja viimeisenä omaa pääomaa.  Ulkoista rahoitusta voidaan 
hakea rahoituslaitoksista, tai kerätä laskemalla liikkeeseen vieraan tai oman pää-
oman ehtoisia vaateita. Edelliset oikeuttavat sijoittajaa saamaan osuutensa kassavir-
rasta korkoina, jälkimmäiset puolestaan osinkoina. Arvoa maksimoivan optimaalisen 
rahoitusrakenteen ratkaisu on investointien suunnittelun ja voitonjakopolitiikan ohella 
yritysrahoituksen keskeisiä osa-alueita. Yritys voi olla hyvinkin velkainen, mikäli se 
kannattaa hyvin. Tällöin omalle pääomalle voidaan saavuttaa erinomainen tuotto. 
Kyseessä on tuolloin niin sanottu positiivinen vieraan pääoman vipuvaikutus.

Markkinat ovat yleensä informatiivisesti enemmän tai vähemmän epätäydelliset. 
Näissä oloissa yrityksen johdolla on enemmän ja parempaa informaatiota kuin vel-
kojilla tai omistajilla. Näin etenkin laajaomisteisilla pörssiyrityksillä. Informaation 
sanotaan olevan epäsymmetristä. Agenttiteoria kuvaa kuinka eri osapuolet tekevät 
sopimuksia tällaisissa oloissa. varsinkin pörssiyritysten osalta agenttiteorian pää-
mies – agentti -ongelmaa on tutkittu laajasti (esim. Jensen & Mecklin 1976 ja Watts 
& Zimmerman 1986). Teorian mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia ja seu-
raavat valppaasti johdon toimintaa (Deegan 2007). Myös tilanteessa, jossa erilaisten 
yksityisten sijoittajien ryhmä uskoo varallisuutensa johdon hoitoon, voidaan soveltaa 
agenttiteoreettista lähestymistapaa (Bricker & Chandas 1998: 487). velkarahoitteiset 
lunastustransaktiot voivat keskittää omaa pääomaa johdon käsiin. Yksityisen pääoman 
rahasto voi yhdessä partnerin tai johdon kanssa, joilla yhteiset intressit, käyttää jopa 
60 -90 prosenttisesti velkarahaa (Haarmayer 2010). 

Sijoittajien tarve johdon valvontaan vähenee, kun mukana on partnereita (tai yksityisten 
sijoitusten rahastoja), joilla on paljon menetettävää (Wang 2010). Haarmayerin (2010) 
mukaan agenttikustannusten minimointi on tehokkaampaa näin toteutettuna kuin 
riippumattomien hallitusten tai julkisten yritysten sääntelyn kautta. Wangin mukaan 
tämä on ratkaisu agenttiongelmista johtuviin tehottomuuksiin. vaikutus on siis sama, 
ottaako yritys velkaa (Jensen 1989), vai tuleeko partneri mukaan velkarahalla (Wang 
2010).

voidaan myös kysyä, lisääntyykö riski, jos varallisuutta siirtyy julkisen yrityksen omis-
tajilta yksityisille sijoittajille ja johdolle. Käyttävätkö viimemainitut saamaansa erityi-
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sinformaatiota henkilökohtaisten voittojen saavuttamiseen muiden osakkeenomista-
jien etujen vastaisesti, kuten kävi Lucent Technologiesin tapauksessa (Banyi, Caplan 
& Graham 2011).

Yksityisen pääomasijoittajan näkökulmasta voidaan olettaa, että agenttikustannukset 
ovat sitä pienemmät, mitä vähäisempää on informaation epäsymmetrisyys (yksityisillä 
sijoittajilla pääsy lähes samaan informaatioon kuin johdolla). Mitä yhteneväisemmät 
intressit johdon ja yksityisen pääomasijoittajan välillä ovat, jolloin yhdessä tehdään 
parempia päätöksiä, verrattuna julkisesti listattuihin yrityksiin. 

Aikaisemmin tutkitun informaation saannin erojen lisäksi voidaan tarkastella infor-
maation käytön eroja (erot osaamisessa). Mikäli tätä eroa voidaan olennaisten tietojen 
osalta pienentää, päätöksentekoa voidaan tehostaa.   

vaikka Pecking order -teoria asettaakin oman pääoman ehtoisen rahoituksen johdon 
preferenssilistalla viimeiseksi, tulorahoituksen ja vieraan pääoman jälkeen, yksityisen 
pääomasijoittajan valmius riskinottoon, ja hänen tuomansa strateginen ja muu osaa-
misensa ja kokemuksensa voivat olla riittävä peruste sen käytölle. Joskus se saattaa 
olla jopa ratkaiseva tekijä yrityksen hengissä pysymiselle.

Edellä esitetyn pääomasijoittamista käsitelleen katsauksen perusteella voidaan 
todeta, että se voidaan jakaa venture capital ja buy out -sijoituksiin sekä enkelisijoituk-
siin. Näitä sijoituksia tekevien tahojen asiaa ajavat Suomessa Pääomasijoittajayhdistys, 
FvCA ja Yksityissijoittajien yhdistys, FiBAN. Julkisen puolen rahoittajia ovat Finnvera, 
Tekes, Teollisuussijoitus ja Sitra. Yritysten perustaminen ja kehittäminen koetaan kes-
keiseksi talouskasvua ja työllisyyttä edistäväksi toiminnaksi. Niin Euroopan Unionin 
tasolla kuin kasallisella ja alueellisellakin tasolla, mietitään toimenpiteitä asian tuke-
miseksi. Yritysten kasvua ja kasvun rahoitusta tukemaan on kehitetty erilaisia kiihdyt-
tämöohjelmia. Länsi-Suomen EAKR-hankkeena on luotu pääomarahasto tukemaan 
koko läntisen Suomen alueen yritysten rahoitustarpeita.



25

3 PÄÄOMASIJOITUSPrOSESSIN VAIHEET 

Pääomasijoittamisen erityispiirteisiin kuuluu sen määräaikaisuus, ja että tavoitteena 
on kasvattaa sijoituksen arvoa. Tässä luvussa tarkastellaan seuraavaksi pääomasijoi-
tusprosessin niitä eri vaiheita, joihin tämän tutkimuksen teemat liittyvät. Potentiaalisen 
sijoittajan kiinnostuksen herättyä siirrytään liiketoimintasuunnitelman lähempään 
tarkasteluun ja suhteen edelleen kehittämiseen. Sijoitustutkimusta (due diligence) 
seuraa mahdollinen sijoituspäätös, kohdeyrityksen toiminnan kehittämiseen osallis-
tuminen ja hallittu irtautuminen yrityksestä. Luvun lopussa tarkastellaan sijoituspää-
töstä tukevia taloudellisten laskelmien merkitystä päätöksenteossa.

3.1 Sijoituskohteiden etsintä ja valinta

Heti sijoitusprosessin alkuvaiheeseen liittyvä tarkastelu tapahtuu epäsymmetrisen 
informaation oloissa. Yrittäjällä on parempaa ja tarkempaa tietoa yrityksen tilasta ja 
tulevaisuuden näkymistä kuin pääomasijoittajalla, joka lisää sijoituksen epäonnis-
tumisen riskiä. varsinkin yksityiset pääomasijoittajat saattavat luottaa varsin lujasti 
omiin suhdeverkostoihinsa ja sen kautta saamaansa tietoon. Näiden sijoituspäätökset 
perustavatkin yleensä ammattisijoittajia, kuten pääomarahastoja ja institutionaalisia 
sijoittajia, vähemmän tarkkaan talousanalyysiin.

Yleensä vain harvojen sijoittajan sijoituskriteerit täyttävien kohdeyritysten osalta 
syvennetään arviointia ns. due diligence -analyysin avulla. Taloudellisen analyysin 
lisäksi siihen kuuluu yleensä myös vero- ja juridisiin kysymyksiin keskittyvä tarkastelu, 
ja usein lisäksi ympäristökysymyksiin liittyvä arviointi. 

Sijoitukset toteutetaan yleensä vähemmistösijoituksina, jolloin enemmistön omistaa 
edelleen yrittäjä. Omistus voi jakaantua myös tasaisesti ilman enemmistöomista-
juutta. Osakassopimuksessa sovitaan yhtiön hallinnosta ja päätäntävallasta. Sijoittaja 
voi parhaiten tuoda strategisen osaamisensa, kokemuksensa ja kontaktiverkostonsa 
yrityksen käyttöön toimimalla hallituksesta käsin. Perimmäisenä tavoitteena on saa-
vuttaa lisäarvon kasvua, joka realisoidaan pääomasijoituksen tuottona yrityksestä 
irtauduttaessa. 

Sijoitusprosessin keskeinen vaihe on kontaktin luomisesta sijoituspäätökseen. Tätä 
periodia seuraavat kohdeyrityksen arvon kasvattaminen ja irtautuminen. Kontaktin 
luomiseksi voidaan käyttää mitä mielikuvituksellisimpia keinoja. Näistä voidaan mai-
nita Helsingissä järjestetty vuoden 2013 Slush-tapahtuma, jossa avajaisiltana järjes-
täjät veivät sijoittajat ja yritykset metrotunneliin Espoossa (Miljonäärit kokoontuivat 
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metrotunnelissa Espoossa), tai vaikkapa Oulussa järjestetty pääomasijoittajien ja kas-
vuyritysten tapaaminen avannolla – Polar Bear Pitching -tapahtumassa. Avannosta 
käsin yrittäjä esittää liiketoimintaideansa potentiaalisille sijoittajille. (Mäntylä 2014) 

Kun kontakti on luotu, seuraavaksi suoritetaan liiketoimintasuunnitelman kriittistä 
arviointia. Sijoittaja kiinnittää huomiota erityisesti tuotteiden ja palveluiden kaupallis-
tettavuuteen, sekä niiden tulevaisuuden tuotto- ja kasvumahdollisuuksiin. Tärkeää on 
myös arvioida johdon kykyä vastata näihin odotuksiin ja siihen, millainen riski odotus-
ten pettämiseen liittyy. Riskiä voidaan hajauttaa useamman sijoittajan kesken. Tästä 
hyötyy myös kohdeyritys, sillä myös sijoittajien käyttämä valta hajautuu ja yrityksen 
mahdollisuudet saada lisärahoitusta mahdollisilla uusilla rahoituskierroksilla para-
nee. Samalla saadaan laajempaa osaamista yrityksen käyttöön.

Liiketoimintasuunnitelman ja muun käytettävissä olevan materiaalin laatu vaikuttaa 
sijoitusprosessin alkuvaiheen kestoon, joka tyypillisesti saattaa kestää kuukaudesta 
kahteentoista kuukauteen. Potentiaaliset sijoittajat valikoituvat niiden käyttämien 
sijoituskriteerien perusteella. Niitä voivat olla mm. kohdeyrityksen kehitysvaihe, toi-
miala, sijainti, sekä rahoitustarpeen määrä ja pääoman muoto. 

Mikäli pääomasijoittaja on kiinnostunut kohteesta, hän voi pyytää lisätietoja ja ehdot-
taa tapaamista yrittäjän kanssa. Jos taas sijoittajat eivät kiinnostu kohteesta, yrittä-
jän kannattaa arvioida syytä tähän. Sijoittajan mielestä markkinointitutkimus saattaa 
olla puutteellinen, ehkä puutteita esiintyy myös liiketoimintasuunnitelmassa ja johdon 
vakuuttavuudessa.

Sijoituspäätöksen tueksi tehtävän arvonmäärityksen yhteydessä arvioidaan tulevaa 
tuottopotentiaalia ja irtautumisvaiheen todennäköistä arvoa. vertailukohtana voidaan 
käyttää esimerkiksi vastaavanlaisten noteerattujen yritysten markkina-arvoa, tai hin-
taa, joka vastaavista yrityksistä on viimeaikoina maksettu. Yrityksen tuottoarvo laske-
taan tulevien nettokassavitaodotusten nykyarvona, kun diskonttokorkona on sijoittajan 
tuottovaatimus. Tuottovaatimuksen tason asettamiseen vaikuttaa ennen kaikkea liike-
toiminnan riskisyys, mutta myös arvioitu sijoitusaika, sijoittajaryhmän koko ja sijoituk-
sesta irtautumisen helppous. Ratkaiseva tekijä sijoitussopimukseen pääsemiseksi voi 
olla myös vanhojen omistajien ja johdon taloudellinen panostus yritykseen. Merkittävä 
panostus auttaa muodostamaan kuvaa mainittujen osapuolten sitoutuneisuudesta ja 
luottavaisuudesta yritykseen.

Sijoitusneuvottelujen aiheet ovat hyvin moninaiset, kuten sijoittajan mahdollisesti 
saama hallituspaikka ja hänen omistusosuutensa. Lisäksi neuvotellaan toimenpiteistä, 
joihin ryhdytään, mikäli kohdeyrityksen kehitys poikkeaa odotetusta, samoin kuin eri-
laisten selvitysten ja toimenpiteiden aiheuttamien kulujen maksamisesta. Arvioinnin 
kohteena ovat myös johdon antamien takuiden ja vakuuksien laatu ja laajuus. Samalla 
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neuvotellaan pääomasijoittajan roolista yrityksen kehittämisessä. Yleensä tämä rooli 
on sitä merkittävämpi, mitä suurempi omistusosuus sijoittajalle luovutetaan. Toisaalta 
pääomasijoittajan merkittävä mukanaolo auttaa saamaan muita rahoittajia mukaan. 
Ensisijaisena rahoitusinstrumenttina käytetään yleensä osakkeita ja optio-oikeuksia, 
mutta myös vaihtovelkakirjalainat ja pääomalainat voivat tulla kyseeseen.

Alustavan tarjouksen jälkeen seuraa ns. due diligence -vaihe. Siinä selvitetään niin 
taloudelliset kuin verotuksellisetkin kysymykset, mutta myös juridiset ja operatiivi-
set kysymykset. Taloudellisen due diligencen lähtökohtana voidaan pitää yrityksen 
aiemman taloudellisen kehityksen arviointia tilinpäätösanalyysin keinoin. Arvioinnin 
kohteena ovat kasvu, kannattavuus ja rahoitus. Lisäksi tärkeää informaatiota saadaan 
kassavirtojen ja käyttöpääoman kehityksen suunnasta. Edelleen on tärkeää arvioida, 
millaista informaatiota johdon raportointijärjestelmät tuottavat, mukaan lukien budje-
tointi- ja ennustejärjestelmät. Keskeistä on arvioida informaatiojärjestelmien tuotta-
mien ennusteiden luotettavuutta ja tarkkuutta.

Osakassopimuksella varmistetaan eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet. 
Sopimuksessa sovitaan päätöksenteosta, rahoituksesta, voitonjaosta ja yrityksestä 
irtautumisesta. Sen sisältöä on kuvattu yksityissijoittajayhdistyksen verkkosivuilla. 
(Suomen yksityissijoittajayhdistys FiBAN 2014d.)

3.2 Sijoitusperiodin aikaiset toimenpiteet

Sijoitusperiodin aikana yrittäjä toteuttaa liiketoimintasuunnitelman mukaiset toimen-
piteet. Sovituin aikavälein hän toimittaa sijoittajalle toimintaa kuvaavaa taloudellista 
informaatiota, kuten taloushallinnon raportteja, ja kopiot hallituksen, johtoryhmän ja 
tilintarkastajien pöytäkirjoista ja raporteista. varsinkin alkuvaiheen yrityksissä yrittäjä 
voi olla aktiivisesti yhteydessä sijoittajaan uusien ideoiden arvioimiseksi.

Sijoittaja ei yleensä osallistu operatiiviseen toimintaan, vaan antaa taustatukea lähinnä 
hallitustyöskentelyn kautta. Hän voi tukea yrittäjää erityisesti strategisissa kysymyk-
sissä, mutta myös taloudellisissa ja johdon valintaan liittyvissä ongelmissa. Sijoittaja 
voi varata itselleen oikeuden estää joitakin merkittäviä päätöksiä, jotka voivat liittyä 
strategiamuutoksiin, yrityskauppoihin, suuriin investointeihin, rahoituspäätöksiin ja 
johtajanimityksiin.
 
Omien liikeyhteyksiensä kautta sijoittaja voi olla luomassa yrittäjän kontaktiverkostoa. 
varsinkin sijoittajat, joilla on omaa yrittäjäkokemusta ja ovat osallistuneet kasvuyritys-
ten kanssa toimimiseen, ovat erityisen hyödyllisiä yrityksen lisäarvon kasvattamisen 
kannalta. Mitä aktiivisemmin sijoittaja osallistuu yrittäjän tukemiseen, sitä suurem-
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masta lisäarvosta voi olla kyse. Tosin aktiivisuus voi lisätä myös ristiriitatilanteiden 
riskiä. Aktiivisuus voi myös vaihdella sijoitusjakson aikana. Tarpeen mukaan aktiivi-
suutta voidaan lisätä, mikäli tilanne niin vaatii. varsinkin, jos on havaittavissa merkkejä 
ongelmista liiketoimintasuunnitelman toteutuksen suhteen. Etenkin startup –yrittä-
jille voi olla ratkaiseva merkitys aktiivisesta yhtiökumppanista, jonka kanssa voidaan 
keskustella ideoista ja toimintatavoista.

3.3 Sijoituksesta irtautuminen

Pääomasijoituksen eräs keskeinen piirre on sen määräaikaisuus. Sijoitusjakson 
alussa sovitaan, miten irtautuminen on mahdollista toteuttaa. Jakson aikana tavoit-
teena on tuottaa kohdeyritykselle lisäarvoa ja arvonnousua. Onnistunut irtautuminen 
toteutetaan yleisimmin yrityskauppana. Tällöin ostaja haluaa laajentaa toimintaansa ja 
on halukas maksamaan kaupan kohteesta käyvän hinnan. 

Esiintyy myös tilanteita, joissa joko yrittäjä ja yrityksen johto haluavat ostaa pääoma-
sijoittajan osuuden takaisin itselleen. Edelleen on myös mahdollista, että uusi sijoit-
taja, joka voi olla myös pääomasijoittaja, ostaa edellisen sijoittajan osuuden, ja ehkä 
tämän lisäksi vielä yrittäjänkin osuuden. Yritys on saattanut tulla kehityksessään vai-
heeseen, jossa se kiinnostaa uuden tyyppistä sijoittajaa. Tällöin ei olla ehkä kuitenkaan 
vaiheessa, jossa yritys olisi kypsynyt kokonaan myytäväksi tai pörssiin listattavaksi. 
Listautumisannin (IPO, Initial Public Offering) yhteydessä pääomasijoittaja myy osan 
osakkeistaan yleisölle, loput myöhemmin. Listautumisesta seuraa paljon etuja, mutta 
myös haittoja, jotka yrittäjän on hyvä tiedostaa lähtiessään mukaan mahdollisesti lis-
tautumiseen johtavaan prosessiin.

”Nyt on aika tehdä exit” – uutisoi Kauppalehti 12.6.2014. Otsikolla viitattiin tunnelmiin 
Oulussa järjestetyssä startup-tapahtumassa, Midnight Pich festissä. Pääomasija ja 
Teknoventuren hallituksen jäsenen mukaan ”markkinoilla liikkuu isoja pelureita ja 
paljon rahaa, ja valuaatiot ovat korkeita” (Pietariala 2014d). Kuumimpien yhtiöiden 
todettiin löytyvän terveysteknologiasta, sekä rahoitus- ja ohjelmistoalalta.

Seuraavalla kuviolla havainnollistetaan edellä kuvatun pääomasijoitusprosessin kul-
kua (Kuvio 2). Siinä korostuu pääomasijoittajan huomion keskittyminen lisäarvon tuot-
tamiseen koko prosessin ajan, lähtien kohdeyrityksen etsinnästä ja valinnasta (joka voi 
olla aktiivista tai passiivista), yrityksen kehittämisen kautta irtautumiseen. 
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PÄÄOMASIJOITUSPrOSESSI

SIJOITUS ArVON LISÄYS TUOTTO

KOHDEYrITYS

ETSINTÄ JA VALINTA à KEHITTÄMINEN à EXIT

liiketoimintasuunnitelma
due diligence
arvonmääritys
osakassopimus
irtautumisesta sopiminen

hallitustyöskentely
strateginen kehittäminen
yritysjärjestelyt
rahoitusjärjestelyt
asiantuntijaverkosto

arvonmääritys
myynti muille osakkaille
myynti kolmannelle osap.
sijoittajan osuuden lunast.
listautuminen

KUvIO 2. Pääomasijoitusprosessi.

Etsinnän ja valinnan osalta korostetaan liiketoimintasuunnitelman ja due diligencen 
tärkeyttä, arvonmääritystä, osakassopimuksen tekemistä, ja jo tässä alkuvaiheessa 
irtautumisesta sopimista. Osallistumalla hallitustyöskentelyyn sijoittaja pystyy parhai-
ten osallistumaan strategian kehittämiseen, mahdollisiin yritys- ja rahoitusjärjeste-
lyihin, sekä tuomaan oman asiantuntijaverkostonsa mukaan yrityksen kehittämiseen. 
Irtauduttaessa korjataan kasvun hedelmät. Tässäkin vaiheessa tärkeää roolia näytte-
lee oikean arvon löytäminen. vaihtoehtoisia irtautumistapoja ovat myynti muille osak-
kaille, kolmannelle osapuolelle, tai että yritys lunastaa sijoittajan osuuden. Yrityksen 
elinkaaren myöhemmässä vaiheessa voi tulla kyseeseen myös listautuminen pörssiin.  

Riippumatta siitä, käytetäänkö taloudellisen due diligencen yhteydessä ulkopuolista 
asiantuntijaa, vai laaditaanko se itse, molemman osapuolen, niin sijoittajan kuin yrittä-
jänkin, tulisi ymmärtää päätöksenteon perusteena olevaa taloudellista analyysiä. 

3.4 Taloudelliset laskelmat sijoitus- ja 
rahoituspäätösten tukena

Esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa voidaan pohtia, jatkaako perilliset toimin-
taa, vai myydäänkö elämäntyö kokonaan tai osittain ulkopuoliselle taholle, kuten pää-
omasijoittajalle. vaikka jatkaja löytyisi perhepiiristäkin, tämä voi miettiä toiminnan 
laajentamista, jolloin esimerkiksi enkelisijoittajan tuoma rahallinen ja/tai henkinen 
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pääoma voivat olla merkittävä tekijä toiminnan kehittämiselle ja kasvulle. Oli kasvu 
sitten orgaanista tai yritysostojen kautta tapahtuvaa, ja oli rahoittava osapuoli mikä 
hyvänsä, päätöksen tueksi voidaan laatia monenlaisia laskelmia yrityksen taloudelli-
sesta tilasta nyt ja tulevaisuudessa. 

Tulossuunnittelu 

Mikäli kyseessä on useamman vuoden toiminut yritys, talousanalyysin lähtökoh-
daksi voidaan ottaa viimeisen tai viimeisten vuosien tilinpäätös. Tuloksesta ja sen 
muutoksista suhteessa odotettuun markkinatilanteeseen voidaan muodostaa kuvaa 
sijoituskohteesta. Olipa tulos voitollinen tai tappiollinen, on syytä laskea paljonko ja 
millä hinnalla pitäisi jatkossa myydä, jotta päästään vähintään nollatulokseen (tai 
kannattavuuden tavoitetasolle). Määritetään myynnin ja hinnan kriittinen arvo ja niille 
varmuusmarginaalit. Hinnoittelu onkin keskeinen tekijä kannattavuuden kannalta. 
(Suunnittelun avuksi on kehitetty erilaisia laskureita nettiin – esimerkkeinä dinkytown.
net ja kalcoo.com)

Markkinoiden kehitystä voidaan arvioida myyntiosaston ennusteiden avulla. Ennusteille 
voidaan arvioida todennäköisiä skenaarioita. Kun todennäköisyyksillä kerrotaan eri 
vaihtoehtojen myyntejä vastaavat tulokset, saadaan tulosten odotusarvo ja voidaan 
laskea, miten suuria ovat poikkeamat odotusarvosta (lasketaan keskihajonnat, joilla 
mitataan riskiä). Eri toimintavaihtoehtoja voidaan arvioida tuloksen ja riskin suhteen. 
Samalla on hyvä arvioida, miten myynnin mahdollinen muutos vaikuttaa tuloslukuihin, 
kuten tulokseen ennen korkoja ja veroja (EBIT) ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). 
Tarkasteluun voidaan käyttää niin sanottuja vipukertoimia, jotka mittaavat rahoitus-
rakenteeseen ja kustannusrakenteeseen liittyvää riskitasoa. Lukuja voidaan tulkita 
”joustoina”, joista nähdään esimerkiksi montako prosenttia EBIT muuttuu, jos myynti 
kasvaa prosentin.

Investoinnin kannattavuus

Mikäli kohdeyritykseen on suunnitteilla investointiprojekti, sen kannattavuuden arvi-
ointiin voidaan käyttää esimerkiksi nykyarvomenetelmää tai sisäisen korkokannan 
menetelmää. Tällöin otetaan huomioon investoinnin ajallinen ulottuvuus diskonttaa-
malla tulevat kassavirrat nykyhetkeen. Nykyarvomenetelmässä hankintamenoa verra-
taan nettotulojen nykyarvoon. Mikäli erotus on positiivinen, investointi tuottaa yli tuot-
totavoitteen. Sisäisen korkokannan menetelmässä puolestaan verrataan investoinnin 
tuottoa (sisäistä korkoa) tavoitetuottoon (laskentakorkoon). Mikäli tuotto saavuttaa 
vähintään tavoitetuoton tason, investointia voidaan suunnitteluarvojen perusteella 
pitää perusteltuna. Kun kassavirrat on arvioitu, laskelmat voidaan suorittaa excelillä 
tai netin laskureilla.
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Investoinnin kannattavuutta on tärkeää tarkastella myös siihen vaikuttavien tekijöi-
den muutosten osalta. Aluksi voidaan arvioida, minkä kannattavuuteen vaikuttavien 
tekijöiden muutoksille se on kaikkein herkin (herkkyysanalyysi). Epävarmuus saadaan 
mitattua, kun mukaan tarkasteluun otetaan tapahtumille arvioidut todennäköisyydet ja 
ratkaisemalla eri tekijöiden todennäköisyysjakaumat (simulointi).

Kriittisten arvojen menetelmällä voidaan selvittää kunkin investoinnin kannattavuu-
teen vaikuttavan tekijän osalta kannattavuuskynnyksen mukainen arvo, ts. arvo, jolla 
kannattavuus on juuri tavoitetasolla (break even -piste). Kun laskentakorko ilmaisee 
kannattavuuden tavoitetason, investoinnin tuoton (sisäisen koron) tulee olla vähintään 
tällä tasolla. Lisäksi on hyvä tarkastella, paljonko kukin kannattavuustekijä voi muut-
tua suunnitellusta, jotta ollaan vielä kannattavuuden tavoitetasolla (lasketaan ns. var-
muusmarginaalit).

Tilinpäätöksestä laskettavien kannattavuuslukujen avulla voidaan arvioida, miten 
hyvin johto on onnistunut valitsemaan ja toteuttamaan kannattavimmat investoinnit. 
Pitkän aikavälin kannattavuustarkastelussa tulee ottaa huomioon saavutetun tuloksen 
lisäksi sen aikaansaamiseksi uhratut resurssit (paljonko pääomia on tarvittu omaisuu-
den hankintaan). Koko pääoma kannattavuutta voidaan mitata ROA -mittarilla (ROA, 
Return on Assets), tai ROI -mittarilla (Return on Investments). Näistä edellisessä tulos 
suhteutetaan koko pääomaan ja jälkimmäisessä sijoitettuun pääomaan (pääomaan 
ilman korotonta lyhytaikaista vierasta pääomaa).   

Kannattavuusvaikutusten arvioinnissa ja havainnollistamisessa voidaan käyttää apuna 
niin sanottua duPont -analyysiä. Rahoitustarpeeseen vaikuttavia toimenpiteitä voidaan 
tarkastella toisaalta tulosvaikutteisten ja toisaalta tase-erien näkökulmista, ja niihin 
viitataan usein käsitteillä ”kulujahti” ja ”taseen siivous”. Edellinen tarkoittaa kulujen 
kartoittamista ja karsintaa, jälkimmäinen taas huonotuottoisen omaisuuden myyntiä, 
mutta myös edellä kuvattua omaisuuden käytön tehostamista.

rahoitusrakenne

Mikäli investointiprojektin kannattavuus- ja muut ehdot täyttyvät ja investointi pääte-
tään toteuttaa, seuraavana ongelmana on tutkia sen vaikutusta rahoitusrakenteeseen. 
Mikäli sisäinen rahoitus ei riitä, joudutaan miettimään käytetäänkö ulkoisena rahoi-
tusmuotona vierasta ja/tai omaa pääomaa (ks. teoria rahoitusrakenteesta).

Esimerkiksi sukupolvenvaihdostapauksessa pääomarakenne muuttuu, jos pääomasi-
joitta tuo yritykseen omaa pääomaa. Onkin tarpeen arvioida, miten rahoitusrakenne 
vaikuttaa rahoitusriskiin ja omistajan saamaan tuottoon (ROE). velkaisuuden vähe-
neminen alentaa vieraan pääoman rahoituskustannuksia ja kasvattaa verotettavaa 
tuloa. Oman pääoman suhteellisen osuuden kasvu alentaa oman pääoman tuottoa. 
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Oman pääoman tuoton ja koko pääoman tuoton välinen ero kertoo paljonko (montako 
prosenttiyksikköä) omalle pääomalle on saatu lisätuottoa (yli koko pääoman tuoton) 
käyttämällä vierasta pääomaa. velan suhteellisen osuuden lisääminen tuo omalle 
pääomalle lisätuottoa niin kauan kuin koko pääoman tuotto ylittää vieraan pääoman 
kustannuksen.

Rahoitusriskin toteutumista voidaan tarkastella tilanteessa, jossa toimintaa ei saada-
kaan tuottamaan odotetulla tavalla. Jos koko pääoman tuotto laskee alle vieraan pää-
oman kustannusten, tällöin vieraan pääoman vipuvaikutus painuu negatiiviseksi ja on 
sitä voimakkaampi, mitä enemmän velkaa on suhteessa omaan pääomaan.

Tilinpäätöstiedoista laskettavia vakavaraisuuden tunnuslukuja ovat muun muassa 
omavaraisuusaste, vieraan pääoman takaisinmaksuaika ja nettovelkaantumisaste. 
Omavaraisuusaste saadaan laskemalla oman pääoman osuus kokonaispääomasta 
(taseen loppusummasta). vieraan pääoman takaisinmaksuaika lasketaan jakamalla 
vieras pääoma rahoitustuloksella. Nettovelkaantumisasteessa nettovelat jaetaan 
omalla pääomalla.

rahoitusmuodot ja -lähteet

Ennen kuin mietitään ulkoisia rahoitusmuotoja ja lähteitä, on tärkeää selvittää, mitä on 
tehtävissä sisäisen rahoituksen kartuttamiseksi, joko pääoman kiertoa nopeuttamalla 
tai myyntiä lisäämällä. Pääoman käyttöä tehostavat kaikki toimenpiteet, joiden seu-
rauksena omaisuuden sitoman pääoman tarve vähenee.

Erilaisilla lyhytaikaista omaisuutta sitovaan pääomaan kohdistuvilla rationalisointi-
investoinneilla voidaan vähentää sen määrää. On hyvä käydä läpi kaikki kassavirran 
tehostamistoimenpiteet, mukaan lukien tuotteiden ja palvelujen laadunvarmistus ja 
kassavirran ennustejärjestelmän toimivuus. Yrityksen eri osa-alueiden tulee toimia 
kustannustehokkaasti, ja etenkin liiketoiminnan yleiskustannusten tulee olla jatku-
van tarkkailun alla. Myynnin kassavirtaa maksimoidaan ja maksut toimittajille opti-
moidaan. vaihto-omaisuuden määrää tarkkaillaan ja mahdollisuuksia alihankintaan 
(sitoutuneen pääoman vähentämiseksi) harkitaan. Luottohallinnon tulee olla teho-
kasta maksuehtojen suunnittelusta perintään. Kassapositiota optimoidaan.

Ulkoisia rahoitusmuotoja ja -lähteitä kartoitettaessa voidaan lähteä liikkeelle nykyis-
ten omistajien ja/tai johdon mahdollisuuksista sijoittaa lisää rahaa yritykseen (omaa 
pääomaa tai pääomalainaa). Seuraavaksi voidaan kartoittaa pankeista ja rahoitusyhti-
öistä saatavissa oleva rahoitus (lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat, luottolimiitit, leasing- ja 
factoring -rahoitus). Julkisista rahoituslähteistä voidaan hakea tuotekehityslainaa tai 
avustusta (Tekes, Finnvera, Teollisuussijoitus, jne.).
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Edellä esitettyjen rahoitusmuotojen kartoituksen jälkeen voidaan miettiä, vaatisiko 
mahdollinen kasvu esimerkiksi bisnesenkeli- tai venture capital -rahoitusta.   

rahoitusrakenne ja yrityksen arvo

Edellä esitettyä rahoitusrakennetarkastelua voidaan laajentaa arvioimalla sen vaiku-
tusta yrityksen arvoon. Yrityksen toiminnan tavoitteena on viimekädessä omistajan 
arvon maksimointi. Teoreettisesti voidaan osoittaa, että jos markkinat olisivat täy-
delliset, ts. informatiivisesti tehokkaat, rahoitusrakenne ei vaikuta yrityksen arvoon 
(Modigliani & Miller 1958). Tilanne on toinen, jos asiaa tarkastellaan verollisessa talo-
udessa ja/tai otettaessa huomioon informaation epäsymmetrisyyteen liittyvät agent-
tikustannukset, tai velkaantumisen kasvattamiseen liittyvät konkurssikustannukset, 
jotka molemmat kasvavat kun velkaantuneisuus lisääntyy. 

verojen yrityksen kokonaisarvoa lisäävä vaikutus liittyy korkojen vähennyskelpoisuu-
teen siitä syntyvän veroedun johdosta. Niin sanotun trade-off -teorian mukaan yritys-
johto hakee tasapainoa veroedun ja mainittujen kustannusten suhteen, jolloin pää-
omarakenne optimoituu.

Korkea velkaantumisaste lisää rahoitusriskiä. Kun todennäköisyys ajautua konkurs-
siin kasvaa, sijoittajat arvostavat tällaisen yrityksen alemmas, kuin jos todennäköisyys 
on pieni. välittömiä konkurssikustannuksia konkurssin toteutuessa ovat erilaiset kon-
kurssipesän selvitykseen liittyvät kustannukset, välillisiä taas voi syntyä omaisuuden 
realisoimisesta.

Omistajien ja velkojien käytössä olevan informaation erot aiheuttavat agenttikustan-
nuksia. Kustannuksia aiheutuu, kun vähemmän informaatiota omaava joutuu valvo-
maan enemmän informaatiota omaavan toimia. Esimerkiksi velkoja voi joutua valvo-
maan, että johto tai omistajat eivät jaa itselleen osinkoja velkojan edun vastaisesti, tai 
ota uutta velkaa vanhoja velkojia paremmin ehdoin.  Johto saattaa myös esittää suun-
niteltavan investoinnin todellista riskiä vähempiriskisenä, tai käyttää saadun lainan eri 
kohteeseen kuin on sovittu. Rahoittaja voi alentaa riskiään sopimalla johdon kanssa 
ns. kovenanttien käytöstä (lainojen erityisehdoista).

Edellä todettiin, että agenttikustannukset johtuvat epäsymmetrisestä informaatiosta. 
Rossin (1977) mukaan johto signaloi sijoittajalle muun muassa pääomarakenteen 
avulla. Korkealla velkaantumisasteella voidaan signaloida hyvästä menestyksestä 
(kannattavuudesta) ja yrityksestä hyvänä sijoituskohteena (vrt. oman pääoman tuotto 
vs. riski). Menestyksestä voidaan signaloida myös sillä, että lainaa saadaan edullisin 
ehdoin markkinoilta lainaemission avulla.
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Mikäli sijoittaja reagoi signaaleihin odotetulla tavalla, velkaisuusasteen ja yrityksen 
arvon välillä voidaan todeta positiivinen yhteys. Jos yritys joutuu turvautumaan osake-
antiin, tämä voi olla huono signaali sijoittajalle. 

Niin sanotun pecking order -teorian mukaan investoinnit rahoitetaan ensisijaisesti 
tulorahalla (ks. edellä sisäisen rahoituksen mahdollisuudet). Seuraavana yrityksen 
kannalta edullisin ja vähäriskisin ulkoisen rahoituksen muoto on vieras pääoma, 
mikäli sitä vain on saatavissa. Seuraavana tulevat ns. välirahoitus (oman ja vieraan 
pääoman välimuoto) ja viimeisenä maksullinen osakeanti.

vastoin signalointiteorian oletuksia, pecking order -teoria olettaa, että hyvän tulora-
hoituksen omaava yritys ei käytä velkaa, koska se ei sitä tarvitse. Tämä ei kuitenkaan 
ole aina sijoittajan/omistajan edun mukaista, ts. johto ei hyödynnä vieraan pääoman 
vipuvaikutusta oman pääoman tuoton lisäämiseksi. Toisaalta vanha sanonta ”liika 
raha laiskistaa”, saattaa tietyissä tilanteissa pitää paikkansa.

Tietyissä strategisissa tilanteissa voi olla perusteltua kerätä ns. strategista kas-
saa, kuten kasvuun yritysoston tai laajennusinvestoinnin avulla (Kytönen 2013). 
Pääomasijoituksen käytön tapauksessa nykyisten omistajien tulee olla valmiita luo-
vuttamaan päätösvaltaa uusille omistajille. Tämä saattaakin nousta esteeksi oman 
pääoman ehtoisen riskirahoituksen käytölle. 

Yrityksen arvo

Niin pääomasijoitusprosessin alku- kuin loppuvaiheessakin yrityksen arvon määrit-
täminen kuuluu keskeisiin ratkaistaviin ongelmiin. Myös sijoitusaikana arvon kehitys 
vaatii jatkuvaa seurantaa. Yritystutkijat määrittävät arvon yleensä tulevien nettokassa-
virtojen, tai vapaan kassavirran, nykyarvona. Haasteellisinta tässä on tulevien kassa-
virtojen ja niiden kasvun ennakointi, samoin kuin käytettävän laskentakoron (diskont-
tokoron) määrittäminen. vapaalla kassavirralla tarkoitetaan sijoittajille jäävää osuutta 
yrityksen kassavirrasta (operatiivisesta kassavirrasta). Se saadaan vähentämällä 
myyntituloista lyhytvaikutteiset menot, verot, nettoinvestoinnit ja liikepääoman lisäys.

Kasvua voidaan ennakoida tulevien investointien ja markkinanäkymien valossa. vahvan 
kasvun omaavan yrityksen kasvuennuste voidaan ulottaa esimerkiksi viiden vuoden 
jaksolle (erittäin voimakkaan kasvun yrityksen osalta jopa kymmeneen vuoteen). Arvoa 
määritettäessä yleensä oletetaan, että ennusteperiodin jälkeen yritys asettuu vakaan 
(ja melko matalan) kasvun uralle. Näiden ennusteperiodin jälkeisten vapaiden kassa-
virtojen nykyarvoa kutsutaan ns. terminaaliarvoksi, jonka arvon laskennassa käyte-
tään usein ns. Gordonin tasaisen kasvun mallia.

Kasvuoletuksen lisäksi vapaan kassavirran mallin ratkaisema yrityksen arvo on 
herkkä käytettävälle laskentakorolle. Yleensä siinä käytetään oman ja vieraan pää-
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oman kustannusten painotettua keskiarvoa (WACC, Weighted Average Cost of Capital). 
vieraan pääoma kustannus saadaan lainoille maksetuista koroista. Tässä pitää ottaa 
huomioon lainakorkojen vähennyskelpoisuus verotuksessa ja sen myötä saatavan 
veroedun vaikutus. Oman pääoman kustannuksen määrittäminen ei ole yhtä yksiselit-
teinen. Sitä voidaan arvioida sijoittajan tuottovaatimuksen kannalta. Omaisuuden hin-
noittelumallin (CAP-mallin, Capital Asset Pricing Model), mukaan tuottovaatimus on 
riskitön korko lisättynä riskilisällä, joka saadaan kertomalla markkinakoron ja riskit-
tömän koron erotus beeta-kertoimella. Kerroin osoittaa osakkeen arvon riippuvuuden 
voimakkuuden markkinoiden kehityksestä. Mikäli arvo on yksi, osakkeen arvon kehitys 
noudattaa markkinoiden yleistä kehitystä. Mikäli arvo on yli yhden, arvo kehittyy voi-
makkaammin kuin markkinat keskimäärin ja päinvastoin. 

Kun yrityksen kokonaisarvo on määritetty, oman pääoman arvo saadaan vähentämällä 
edellisestä nettovelat (korolliset velat – likvidit rahoitusvarat). Osakekohtaista arvoa 
voidaan verrata vastaavanlaisen noteeratun yrityksen osakkeen arvoon. vertailussa 
voidaan käyttää myös ns. voittokerrointa (P/E, Price/Earnings -ratio), jossa osakkeen 
pörssikurssi jaetaan osakekohtaisella tuloksella (tai tulosennusteella). Näin voidaan 
muodostaa näkemys kohdeyrityksen kassavirtojen arvosta markkinoiden näkemyk-
seen vastaavanlaisen yrityksen markkina-arvosta.

Yrityksen arvoa määritettäessä vapaan kassavirran tilalla voidaan käyttää yrityksen 
tuottamaa taloudellista lisäarvoa (EvA, Economic value Added). Tämä saadaan vähen-
tämällä operatiivisesta tuloksesta sijoitetun pääoman kustannukset, jotka saadaan 
kertomalla sijoitettu pääoma painotetulla keskimääräisellä pääomakustannuksella 
(WACC). Operatiivinen tulos puolestaan saadaan vähentämällä liikevoitosta (EBIT) 
verot. Lisäarvoa syntyy, jos oman pääoman tuotto on suurempi kuin sille asetettu 
tuottovaatimus (oman pääoma kustannuskomponentti WACC:ssa). Yrityksen arvo saa-
daan laskemalla ennusteperiodin EvA-arvojen ja sitä vastaavan terminaaliarvon nyky-
arvo. Terminaaliarvo tarkoittaa ennustejakson jälkeisten EvA-ennusteiden nykyarvoa 
ennustejakson lopussa.  Mallin ratkaisema yrityksen arvo riippuu voimakkaasti niin 
kasvuodotuksista kuin käytetystä diskonttokorostakin (sijoitetun pääoman tuottovaa-
timuksesta).

Edellä kuvattiin yrityksen tilanteen arviointia talouden luvuista käsin (ns. taloudelli-
nen due diligence). Ennen pääomasijoitusta nykytilanteen kartoituksen apuna voidaan 
käyttää viimeisimpiä tilinpäätöstietoja ja skenaarioita tulevasta markkinakehityksestä. 
voidaan arvioida, miten riskistä voimakkaan kasvun tielle lähteminen saattaa olla. 
Lukuja on tärkeää tulkita tavalla, jonka molemmat osapuolet ymmärtävät. Tulkinnan 
helpottamiseksi kannattaa laatia erilaisia taulukoita ja graafeja. 

Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että sijoittajien ja yrittäjien yhteen saattami-
nen ja sijoitusneuvottelujen alkuvaihe on ratkaisevia tekijöitä sijoitusprosessin käyn-
nistämissä. Sijoittajan aktiivisuus sijoitusjakson aikana vaikuttaa merkittävästi hänen 
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tuomaansa lisäarvoon yritysarvon kasvattamiseksi. vaihtoehtoisten irtautumistapojen 
huolellinen harkinta auttaa pääsemään toivottuun molempia osapuolia, niin yrittäjää 
kuin sijoittajaakin, tyydyttävään lopputulokseen.

Sijoitusprosessin eri vaiheissa käytettävissä olevan informaation laatu ja laajuus 
eroaa. vasta perustetusta yrityksestä on olemassa vain liiketoimintasuunnitelma ja 
yrittäjän tarina, joiden pitäisi vakuuttaa sijoittaja tulemaan rahoittajaksi. Tulevaa kehi-
tystä kuvaavat taloudelliset suunnittelulaskelmat ja markkinapotentiaali näyttelevät 
keskeistä roolia sijoittajan päätöksenteossa. Myöhemmissä yrityksen elinkaaren vai-
heissa, kun tietoa toiminnasta on jo kertynyt, menestystä voidaan seurata tilinpäätö-
sanalyysin keinoin. Tällöin kiinnitettään huomiota erityisesti toteutuneeseen kasvuun, 
kannattavuuteen, vakavaraisuuteen sekä maksuvalmiuteen ja maksukykyyn. Samalla 
pyritään ennakoimaan näiden tulevaa kehitystä ja vaikutusta yrityksen arvoon. 
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4 YKSITYISEN PÄÄOMArAHOITUKSEN NYKY-
TILANNE JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET 
ETELÄ-POHJANMAALLA: TEEMAHAASTATTE-
LUJEN TULOKSET

Tässä luvussa esitetään eteläpohjalaisen kasvuyrittäjyys 2.0 seurantatutkimukseen 
liittyvän esiselvityksen tuloksia pääomasijoittamisen mahdollisuuksista ja sen kehit-
tämisen tarpeista. Selvityksen taustaksi arvioidaan pääomasijoittamista aikaisempien 
kasvututkimusten tulosten valossa. Seuraavaksi kuvataan lyhyesti tässä esiselvityk-
sessä käytettyjä menetelmiä ja tutkimusaineistoa. Tutkimuksen tulokset esitetään 
teemoittain noudattaen haastatteluissa noudatettua pääomasijoitusprosessin vaiheita. 
Luvun lopuksi tehdään johtopäätöksiä siitä, millaisiin toimenpiteisiin tulisi tulosten 
mukaan ryhtyä pääomarahoituksen kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla.

 

4.1 Esiselvityksen taustaa

Tämä yksityistä pääomarahoitusta koskeva haastattelututkimuksena toteutettu esi-
selvitys liittyy laajaan eteläpohjalaiseen kasvuyrittäjyys 2.0 seurantatutkimukseen, 
jonka tarkoituksena on tuottaa toimenpide-ehdotuksia kasvuyrittäjyyden edistämis-
toimenpiteiksi, ja tunnistaa kasvuyrittäjien palvelutarpeita. Hankkeen neljästä osiosta 
tämä koski esiselvitystä kasvollisen pääoman mahdollisuuksista ja tarpeista Etelä-
Pohjanmaalla.

Tutkimuksen yksi osa-alue tarkasteli monia yritysten kehitykseen liittyviä tekijöitä. 
Siinä saatuja tuloksia voidaan arvioida erikseen rahoituksen ja erityisesti oman 
pääoman ehtoisen rahoituksen näkökulmasta. Tulosten mukaan 61 prosentilla vas-
taajista ei ollut ollenkaan ulkomaan kauppaa. Aiempaan tilanteeseen verrattuna on 
tapahtunut vain vähän lisääntymistä. Mahdollinen kansainvälistyminen vaatii yleensä 
merkittäviä pääomapanoksia. Tällöin pääomasijoittajasta voi löytyä varteen otettava 
ratkaisu. Lisäksi hallitustyöskentely yrityksissä oli passivoitunut. Eräänä perusteluna 
pääomasijoittajan käytölle esitetään usein juuri hallitustyöskentelyn kehittäminen. 
Ulkopuoliset hallitusjäsenet voivat tuoda niin innovatiivisuutta kuin markkinaorien-
taatiotakin. Mainitut ominaisuudet ovat juuri niitä kriteereitä, jotka ovat tärkeitä myös 
pääomasijoittajille.

Monet vastanneista ilmoittivat tavoittelevansa lähivuosina kasvua (peräti 62 %). 
Voimakas kasvu vaatii kuitenkin yleensä aina ulkopuolista rahoitusta, varteenotetta-
vana vaihtoehtona pääomasijoittajien tarjoama raha. Kasvua nyt tavoittelevat yritykset 
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ovat olleet aiemminkin eniten kasvaneita, uutta kehittäneitä, yrittäjämäisesti orien-
toituneita ja markkinaorientoituneita – jälleen kaikki pääomarahoittajille ensiarvoisen 
tärkeitä ominaisuuksia. On kuitenkin huomattava, että edellä mainittujen tekijöiden 
keskeinen selittäjä oli yrityksen koko. Suuremmat yritykset saivat kyselyssä pieniä 
korkeampia arvosanoja.

Kasvuhakuiset yritykset haluavat kasvaa ensisijaisesti orgaanisesti, ensisijaisesti 
hankkimalla uusia asiakkaita. Nopea kasvu vaatii yleensä myös yritysten ja liiketoi-
mintojen ostamista. Näistä kiinnostuneita oli 22 prosenttia vastanneista, jotka olivat 
aiemminkin eniten kasvaneita vuodesta 2005 vuoteen 2011, ja joista suurin osa oli 
miespuolisia yrittäjiä. Juuri nämä yritykset voisivat olla potentiaalisimpia pääomasi-
joittajien kohdeyrityksiä. 

Kun vielä todetaan, että tulosten mukaan yritysten toiminnan painopiste on entistä 
enemmän olemassa olevan kehittämisessä, uuden kehittämisen jäädessä aiemmalle 
tasolle, tarve pääomarahoituksen yleistymiselle on ilmeinen. Yritysten suosima tulo-
rahoitus ei yksinkertaisesti riitä uuden kehittämiseen. Tämä pitää paikkansa varsinkin 
talouden taantuman aikana ja pankkirahoituksen saannin mahdollisesti edelleen vai-
keutuessa pankkisääntelyn lisääntymisen myötä. 

Edellä esitetty viittaisi siihen, että erilaisia rahoitusvaihtoehtoja ei ehkä tunneta riittä-
västi (eivät yrittäjät itse eivätkä heidän palveluntarjoajansa (tilitoimistot, pankit, jne.). 
Näyttää siltä, että yrityksissä ollaan valmiita turvautumaan perinteiseen rahoitusmal-
liin, samalla kun yrityskulttuuri tukee oman rahan käyttöä. 

Eräs kasvututkimuksen osa-alue tutki markkinaorientaation, informaation käytön 
ohella myös kasvun rahoitusta. Rahoituksen, kasvun ja mainittujen kasvua tukevien, 
yrityksen menestymiseen liittyvien tekijöiden, välillä ei voitu todeta olevan tilastolli-
sesti merkitsevää yhteyttä (vain mainitut muut tekijät näyttivät vaikuttavan menestyk-
seen). 

Rahoituksen käyttöön liittyvät kyselytulokset osoittivat, että kasvua on rahoitettu 
lähinnä oman tulorahoituksen tai toiminnan tehostamisen kautta. varsinkin kasvua 
tavoittelevilla yrityksillä rahoitus painottui enemmän tulorahoitukseen, mutta myös 
julkisiin tukiin ja avustuksiin. Yrittäjien koulutustaustalla näytti myös olevan vaikutusta 
rahoitusratkaisuihin. vähemmän kouluttautuneet käyttivät mieluummin omia henkilö-
kohtaisia varojaan. Toimiala ja yrityksen koko heijastui julkisten tukien ja avustusten 
käytössä. Suuret yritykset ja teollisuusyritykset käyttivät näitä eniten.  Huomattavaa 
oli, että vaikka sinänsä rahoituslähteiden käytössä ei ollut tapahtunut merkittäviä 
muutoksia, ulkopuolisen oman pääoman ehtoisen rahoituksen käyttö oli vähentynyt 
vuodesta 2006 vuoteen 2013.
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Samalla kun suuri osa (38 %) piti tulorahoituksen saatavuutta mahdollisen lisäkas-
vun rahoittamiseksi erittäin hyvänä, ja pitkäaikaista lainarahoitustakin arvioitiin olevan 
kohtalaisen hyvin saatavilla, peräti 49 prosenttia ilmoitti, että ulkopuolista oman pää-
oman ehtoista rahoitusta ei ole saatavilla. Niin tämän kuin julkisten tukienkin saata-
vuutta pidettiin huonona.

Kuten rahoitusmuotojen käytön, myös niiden saatavuuden osalta tuloksiin vaikutti yri-
tyksen koko, toimiala ja kasvuhakuisuus. Jos yritys kuului suuriin yrityksiin, se toimi 
teollisuudessa ja oli kasvuhakuinen, se piti julkisten tukien ja avustusten saantia 
parempana kuin muut yritykset. Taloudellinen tuloksellisuus, käytetyn informaation 
laajuus ja suhtautuminen uuden kehittämiseen, olivat yhteydessä siihen, miten yrityk-
sissä koettiin rahoitusmuotojen saatavuus. Julkisen tuen ja avustusten saatavuuteen 
näytti vaikuttavan yrittäjämäinen orientaatio ja käytetyn informaation laajuus. Tässä 
yhteydessä on huomattava erityisesti, että 46 prosenttia yrityksistä ei ollut lainkaan 
kiinnostunut oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Toisaalta kuitenkin 14 prosent-
tia vastaajista oli siitä erittäin kiinnostuneita. Kiinnostus oli suurinta teollisuudessa ja 
kasvuyrityksissä, pienintä taas palvelualalla.   

Edellä esitetyt tulokset herättävät monia kysymyksiä. Mistä johtuu kiinnostuksen 
puute oman pääoman ehtoisen ulkopuolisen rahoituksen käyttöön? Miksi sitä ei käy-
tetä enemmän? Onko kyse siitä, ettei tarvetta ole, vai onko kyse tiedon puutteesta? 
voidaan myös kysyä, miten kiinnostusta sen käyttöön voisi lisätä? vai onko kyse myös 
sen saatavuudesta? Pankkien talletustileillä lepää valtava rahamäärä (noin 80 miljar-
dia euroa). Miten tästä rahasta edes osa saataisiin kanavoitua kasvuyritysten rahoitus-
tarpeiden kattamiseen? voidaan olettaa, että myös Etelä-Pohjanmaalla on varakkaita 
yksityishenkilöitä ja sukuja, joiden varallisuus etsii tuottavia sijoituskohteita ja vastaa-
vasti kipeästi rahoitusta kasvuun tarvitsevia yrityksiä. Miten nämä saataisiin parem-
min kohtaamaan toisensa? Erityisesti tähän kysymykseen tällä pääomasijoittamiseen 
liittyvällä esiselvityksellä haetaan vastausta. Samalla arvioidaan mitä mahdollisuuk-
sia olisi kehittää eteläpohjalaisten kasvuyritysten rahoituspohjan monipuolisuutta ja 
rahoituksen saatavuutta. Tässä osatutkimuksessa keskitytään erityisesti oman pää-
oman ehtoisen kasvollisen pääoman käyttöön kasvun rahoittajana.

4.2 Tutkimusmenetelmä ja –aineisto

Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu pääomarahoituksen vaikutus yrityksen 
kasvuun. Tutkimukset ovat olleet pääsääntöisesti kvantitatiivisia tilastoanalyysiä käyt-
täviä tutkimuksia. Tämän laadullisen tutkimuksessa tavoitteena on ennemminkin 
pääomasijoittamisen ymmärtäminen ilmiönä, ei siihen liittyvien tilastollisten yhteyk-
sien etsiminen. Tämä toteutetaan keräämällä sitä tuntevien henkilöiden näkemyksiä 
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ja kokemuksia. Tulosten perusteella laaditaan ehdotuksia pääomasijoittamisen ja –
rahoittamisen edistämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Erityisesti halutaan etsiä ratkaisua 
pääomasijoittajien ja kohdeyritysten väliseen kohtaanto-ongelmaan. Tutkimuksessa 
sivutaan myös viimeaikoina paljon esillä olleita uusia rahoitusmuotoja, joista käyte-
tään muun muassa käsitteitä joukkorahoitus, yleisörahoitusta tai juurirahoitus. 

Tutkimusaineisto kerättiin ns. harkinnanvaraisena otoksena, jolloin haastattelui-
hin valittiin henkilöitä edustamaan yrityksiä, jotka olivat esittäneet kiinnostuksensa 
pääomasijoittajien tarjoamaan rahoitukseen aiemmassa kyselytutkimuksessa. 
Tarkoituksena oli käyttää myös ns. lumipallotekniikkaa, jolloin haastateltavilta pyydet-
tiin ehdotuksia muista mahdollisista haastateltavista.

Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään ns. puolistrukturoitua haastattelua. 
Haastatteluteemat laadittiin teoreettisen viitekehyksen ja pääomasijoitusprosessin 
vaiheiden mukaisesti (alun yhteydenotosta sijoitusneuvottelujen kautta sijoituspää-
tökseen ja edelleen kohteesta irtautumiseen asti). Haastattelut suoritettiin pääosin 
vuoden 2013 loppupuolella ja keväällä 2014 (ks. Taulukko 2).

Tuloksia arvioitaessa täytyy muistaa, että tutkimusaineistoon vaikuttavat haastatteli-
joista ja haastateltavista mahdollisesti aiheutuvat virhelähteet. varsinkin kun haastat-
telijoita oli useampia, joiden ominaisuuksilla on aina vaikutusta vuorovaikutustilanteen 
muodostumisessa. Tutkimuksen toteuttamiseksi mahdollisimman ideaalilla tavalla, 
haastattelut suunniteltiin ennalta mahdollisimman hyvin (tutustumalla niin aihepiirin 
teoriaan kuin käytänteisiinkin), jolloin haastattelija pystyi hyvin ohjaamaan haastatte-
lua ja motivoimaan haastateltavaa, välttämällä kuitenkin vaikuttamasta haastatelta-
van vastauksiin, ts. haastateltavan tuli pysyä omassa ja haastattelijan omassa roolis-
saan. Haastateltaville painotettiin haastattelun aluksi, että kerättyjä tietoja käsitellään 
ehdottoman luottamuksellisesti. 
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TAULUKKO 2. Haastattelut. 

Haastateltava Haastatteluaika Näkökulma

A 22.10.2013 Pääomasijoittaja /yksityinen

B 25.10.2013 Kohdeyritys /käyttänyt

C 11.12.2013 Kohdeyritys /käyttänyt

D 19.11.2013 Kohdeyritys /potentiaalinen

E 29.11.2013 Pääomasijoittaja / yksityinen

F 09.12.2013 Pääomasijoittaja / yksityinen

G 22.11.2013 Pääomasijoittaja / yksityinen

H 04.12.2013 Pääomasijoittaja / julkinen

I 25.11.2013 Pääomasijoittaja / julkinen

J 28.11.2013 Pääomasijoittaja / julkinen

K 07.05.2014 Kohdeyritys /potentiaalinen

L 24.04.2014 Kohdeyritys /potentiaalinen

M 12.05.2014 Kohdeyritys /potentiaalinen

N 27.08.2014 Kohdeyritys /käyttänyt

O 27.08.2014 Kohdeyritys /käyttänyt

P 02.09.2014 Pääomasijoittaja/yksityinen

Haastateltaviksi valittiin pääomasijoittamiseen ja -rahoittamiseen liittyviä eri toimi-
joita, ts. toisaalta pääomarahoituksen tarjoajia ja toisaalta pääomarahoitusta käyttä-
neitä, sekä potentiaalisia käyttäjiä. Osalta vastaajia, joilla oli kokemusta sekä sijoit-
tajana toimimisesta että pääomarahoituksen käytöstä omassa yritystoiminnassaan, 
saatiin näkemyksiä molemmista näkökulmista. Eri osapuolet jakautuivat siten, että 
pääomasijoittajia (yksityisiä ja julkisia, mukana yksi pankki) oli kahdeksan, ja kohde-
yrityksiä sekä potentiaalisia kohteita myös kahdeksan kappaletta – haastatteluja teh-
tiin yhteensä kuusitoista (yhdessä yrityksessä kaksi haastateltavaa). 

Sisältöanalyysissä haastateltavista käytetään koodeina isoja kirjaimia seuraavasti:
•	 yksityiset pääomasijoittajat: A, E, F, G, P
•	 julkiset pääomasijoittajat: H, I, J
•	 pääomasijoitusten kohteena olleet yritykset: B, C, N, O
•	 potentiaaliset kohdeyritykset: D, K, L, M   
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Luvussa kolme kuvattiin pääomasijoitusprosessin kulkua. Haastatteluteemat laadittiin 
tämän kulun mukaisesti. Haastattelun pääteemoja oli kuusi liittyen pääomasijoitus-
prosessin eri vaiheisiin (yksityiskohtainen haastattelurunko liitteenä, Liite 1):
1.  Tausta- ja orientaatiokysymyksiä (3 kpl)
2.  Ennen pääomasijoittamista (7 kpl)
3.  Sijoitusneuvottelut (3 kpl)
4.  Pääomasijoitus (2 kpl)
5.  Kohteesta irtautuminen (Exit) (3 kpl)
6.  Tietoisuuden herättely (3 kpl)

Haastattelun aluksi tavoitteena oli selvittää haastateltavan taustoja – millainen hänen 
oma ja yrityksensä historia oli. Lisäksi selvitettiin haastateltavan käyttämiä rahoi-
tusvaihtoehtoja (kuten kertyneitä voittovaroja, vieraan pääoman ehtoista rahoitusta, 
erilaisia tukia ja avustuksia, sekä oman pääoman ehtoista rahoitusta esimerkiksi 
pääomasijoittajilta). Lähinnä pääomasijoittajia koski kysymys sijoituksiin käytetyn pää-
oman hankinnasta, ts. mistä se on peräisin.

Haastattelujen jälkeen ne litteroitiin ja taulukoitiin keskeisin osin. Ensimmäiseen 
taulukkoon sijoitettiin pääteemoihin yksi ja kaksi liittyvät tulokset. Aluksi kartoitet-
tiin vastaajien kokemuksia pääomarahoituksesta – niin sijoittajina kuin rahoituksen 
käyttäjinäkin. Alateemoina tarkasteltiin syitä toisaalta käyttää pääomarahoitusta ja 
toisaalta toimia pääomasijoittajana, pääomasijoittajan mahdollisesti tuomaa lisäar-
voa, sijoittajien ja kohteiden kohtaamista, sijoituskriteerien käyttöä, arvonmäärityksen 
roolia sijoituspäätösten yhteydessä ja ehtoja, joilla yrittäjä olisi valmis ottamaan pää-
omasijoittajan kumppanikseen.

Toiseen taulukkoon sijoitettiin pääteemat koskien sijoitusneuvotteluja, pääomasijoi-
tuksen tekoa ja kohteesta irtautumista. Sijoitusneuvotteluteeman alateemoina tar-
kasteltiin sijoitusneuvottelujen etenemistä, niiden kestoa, niiden yhteydessä tärkeiksi 
koettuja tekijöitä, ja mitä sijoituspäätöksen yhteydessä sovittiin. Edelleen tarkasteltiin 
sijoittajan ja sijoituskohteen rooleja sijoituksen aikana, samoin kuin sijoitusajan sopi-
vaa kestoa. Kohteesta irtautumiseen liittyen kartoitettiin näkemyksiä tämän vaiheen 
tärkeiksi koetuista tekijöistä, arvioita mahdollisista ostajaehdokkaista ja arvonmääri-
tyksen roolia irtautumisen yhteydessä.  

Kolmas taulukko sisälsi viimeisen teeman pääomasijoittamiseen liittyvän tietoisuuden 
herättelystä. Haastateltavilta tiedusteltiin heidän näkemyksiään siitä, miten pääoma-
sijoitusmarkkinoille saataisiin enemmän kysyntää ja tarjontaa, mitä pitäisi tehdä, että 
sijoittajat ja kohdeyritykset löytäisivät paremmin toisensa ja olisiko tarvetta perustaa 
pääomasijoittamista edistävä palvelu ja miten se parhaiten toteutettaisiin. (Taulukot 
saatavissa pyydettäessä kirjoittajilta.) 
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Tutkimusaineisto muodostui kahdeksan pääomasijoittajan ja kahdeksan yrittäjän 
haastatteluista. Tuloksia arvioitaessa on huomattava, että tuloksissa painottuvat eri 
tavalla eri ryhmien näkemykset. Oheiseen kuvioon on koottu yhteenvetotiedot laa-
dituista taulukoista. Siitä nähdään, miten tuloksissa heijastuu erityisesti yksityisten 
pääomasijoittajien näkemykset (Kuvio 3). Tämä pitää paikkansa kaikkien pääteemojen 
osalta. Tosin mainittuun ryhmään kuuluvilla haastateltavilla on myös kokemusta yrit-
täjänä toimimisesta. Toiseksi eniten näkemyksiään esittivät julkiset pääomasijoittajat 
ja kolmanneksi tulivat pääomasijoittajaa käyttäneet yrittäjät. Odotetusti vähiten kom-
mentteja esittivät vähemmän kokemusta omaavat potentiaaliset pääomasijoittajan 
käyttäjät. Liitteenä kaksi olevassa taulukossa nähdään tarkemmin, miten vastaajaryh-
mät ottivat kantaa esitettyihin teemoihin (Liite 2).

Kommentit vastaajaryhmittäin
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KUvIO 3. Haastatteluteemoista esitettyjen kommenttien frekvenssit vastaajaryhmittäin (N=16).

Taulukossa kolme esitetään haastateltujen ryhmien jäsenten teemoihin antamien 
kommenttien frekvenssit ja prosenttijakaumat (Taulukko 3). Jakaumat osoittavat, 
miten tuloksissa painottuvat eri ryhmien näkemykset teemojen osalta (esimerkiksi 
yksityisten pääomasijoittajien kommentit teeman yksi osalta muodostavat siihen liit-
tyvistä kommenttien kokonaismäärästä 37 prosenttia). Lisäksi nähdään, miten kunkin 
ryhmän kommentit painottuvat teemojen välillä (esimerkiksi yksityisten pääomasijoit-
tajien kaikista kommenteista 42 prosenttia kohdistuu teemaan toimenpiteistä ennen 
pääomasijoittamista). 
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TAULUKKO 3. Teemoihin annettujen kommenttien jakaumat vastaajaryhmittäin (N=16).
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Toimenpiteet ennen pääomasijoittamista

Kommentteja yhteensä (f) 22 33 22 13 90

teeman kommenteista (%) 24 37 24 14

ryhmän kommenteista (%) 44 42 44 50

Pääomasijoitusneuvottelut

Kommentteja yhteensä (f) 10 18 13 3 44

teeman kommenteista (%) 23 41 30 7

ryhmän kommenteista (%) 20 23 26 12

Kohteesta irtautuminen (exit)

Kommentteja yhteensä (f) 8 13 8 0 29

teeman kommenteista (%) 28 45 28 0

ryhmän kommenteista (%) 16 17 16 0

Pääomasijoitusmarkkinoiden 
kehittäminen (f)

Kommentteja yhteensä 10 14 7 10 41

teeman kommenteista (%) 20 34 14 38

ryhmän kommenteista (%) 24 18 14 24

Vastaajien kommentit yhteensä (f) 50 78 50 26 204

Yleisesti voidaan todeta, että tuloksissa painottuvat yksityisten pääomasijoittajien 
näkemykset ja teemoista kommentoiduin oli toimenpiteet ennen pääomasijoittamista. 
Tosin julkisten ja yksityisten pääomasijoittajien kommenteissa painottui kohteesta 
irtautuminen, pääomasijoittajaa käyttäneiden yrittäjien kommenteissa sijoitusneuvot-
telut ja potentiaalisten käyttäjien kohdalla pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäminen.   
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4.3 Teemahaastattelujen tulokset

Tulokset esitetään noudattaen haastatteluissa noudatetun pääomasijoittamista kuvaa-
van prosessin vaiheita. Taustaksi tarkastellaan haastateltavien pääomasijoittamiseen 
liittyviä kokemuksia. Seuraavaksi käydään läpi näkemykset liittyen pääomasijoitusneu-
votteluihin ja sijoituspäätöstä edeltävään vaiheeseen. Tästä edetään sijoituspäätökseen 
ja lopulta exitiin. Lopuksi luodaan katsaus uusiin rahoitusmuotoihin liittyviin tuloksiin 
ja arvioidaan, millaisia pääomasijoittamista ja sen kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla 
koskevia johtopäätöksiä tulosten perustella voidaan esittää. 

4.3.1 Kokemukset pääomasijoittamisesta

Toinen pääteema kartoitti haastateltavan näkemyksiä ennen pääomasijoittamista. 
Mitä kokemuksia hänellä on pääomasijoittamisesta?

Yksityisillä pääomasijoittajilla (A, E, F, G ja P) oli runsaasti kokemusta, liittyen yritysten 
yhdistymisiin ja yrityskauppoihin (haastateltava A). Haastateltava E ei ollut sijoittanut 
henkilökohtaisesti, vain yrityksen kautta. Haastateltava F oli aloittanut ja ostanut uusia 
yrityksiä viimeaikoinakin omalla rahalla (”ei tartte rahoituksen kanssa tapella”). Hänen 
mukaansa hyviäkin yrityksiä menee rahoituksensaantiongelmien johdosta myyntiin 
(”kun tulorahoitus ei riitä ja vakuudet käytetty”). Haastateltava G:n mukaan alussa 
kerätyn pääoman jälkeen ei ole tarvittu lisää. Sijoitukset tehdään satojen tuhansien 
luokassa. Riippumatta omistusosuudesta, jokaisella osakkaalla on yhtiökokouksessa 
yksi ääni. Osakkaina on kymmenkunta eteläpohjalaista yrittäjää. Sijoitusyhtiö perus-
tettiin jo 90-luvun puolivälin jälkeen. Haastateltava G toimii hallituksen puheenjohta-
jana. On sovittu, että jonkun osakkaan lapsi toimii aina toimitusjohtajana. Näin nämä 
saavat kokemusta liike-elämästä. Palkkaakaan ei makseta, vaan hyöty tulee koke-
muksen karttumisesta ja kontaktiverkon luomisesta. Haastateltava P:llä kokemusta 
on kertynyt merkittävästi jo useiden vuosien ajalta ja kertyy koko ajan lisää. 

Julkisilla rahoittajilla (H, I ja J) oli karttunut kokemusta laaja-alaisesti. Haastateltava H 
johti vuosina 2004–2007 tiimiä, joka teki sijoituksia yli sataan yritykseen. Haastateltava 
I:n tiimi tekee vuodessa noin 20 uutta sijoitusta (sijoitetaan noin 10–15 miljoonaa euroa 
ja sijoitusten koot keskimäärin 300 tuhatta euroa ja mahdolliset jatkosijoitukset noin 
500 tuhatta euroa, suurimmat yli kaksi miljoonaa). Haastateltava J:n kokemukset liit-
tyvät enemmän irtautumisen jälkeiseen varainhoitoon.  

Kohdeyritysten edustajien (B, C, N ja O) kokemukset vaihtelivat. Haastateltava B:n 
mukaan pääomasijoittaja tuo ryhtiä toimintaan (mm. raportointivaatimusten lisään-
tymisen myötä). Hänen mukaansa mentaliteetti ”merkonomit johtoon ei toimi”. 
Haastateltava C oli käyttänyt pääomasijoittajaa kahdessa yritysostossa. Haastateltava 
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N kertoi osallistuneensa vastikään toteutettuun pääomarahoitusprojektiin. Myös O:n 
kokemukset rajoittuivat yhteen projektiin.
 
Potentiaalisia kohdeyrityksiä edustivat haastateltavat D, K, L ja M. Näistä D oli neu-
votellut vain yhden pääomasijoittajan kanssa. Haastateltava K tosin ei ollut tarvinnut 
edes pankkirahoitusta. Hänen mukaansa ”me ei oo ikinä vielä neuvoteltu pankin kans 
tämän firman aikana”. Edellinenkin laajennus rahoitettiin omalla rahalla (useampi 
sata tuhatta euroa). Omat sijoitukset on tehty pääasiassa metsiin ja kiinteistöihin. 
Haastateltava L:lla ei ollut kokemusta pääomasijoittamisesta, kuten ei myöskään 
M:lla. Haastateltava M:n mukaan rahoitustarpeen ilmetessä ensin kartoitettaisiin, 
mitä mahdollisuuksia EU, pankit ja vakuutusyhtiöt tarjoaisivat. vahvan taseen omaa-
vana M:n johtama yritys saisi hyvin myös pankkirahoitusta.
 

4.3.2 Pääomasijoitusneuvotteluja ja sijoituspäätöstä edeltävä 
vaihe

Ennen varsinaista pääomasijoituksen tekemistä joudutaan miettimään, miksi erilai-
sista vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista valittaisiin juuri pääomasijoittajan tarjoama 
vaihtoehto. vastaavasti voidaan miettiä, miksi ryhtyä pääomasijoittajaksi. Kuten aiem-
min todettiin, pääomarahoitus on yleensä kallein rahoitusmuoto, joten sen pitäisi 
todennäköisesti tuoda myös jotain lisäarvoa yritykselle. Eräs tämän tutkimuksen 
tärkeä tavoite on arvioida keinoja, miten eri osapuolet löytävät toisensa. Tässä kar-
toitetaan myös pääomasijoittajien käyttämiä kriteerejä, arvonmäärityksen roolia ja 
tekotapaa sijoituspäätöksen yhteydessä, samoin kuin niitä ehtoja, joilla yritys ottaisi 
pääomasijoittajan kumppanikseen. 

Syitä pääomasijoittajan käytölle 

Pääomasijoittajan käytön syihin liittyvä teema oli tarkoitettu ensisijaisesti kohde-
yritysten edustajille, mutta siihen saivat ottaa kantaa myös pääomasijoittajat – niin 
julkiset kuin yksityisetkin. Yksityisistä pääomasijoittajista haastateltava A:n mukaan 
yksityinen pääoma on viisaampaa rahaa, osapuolilla on yhteinen intressi (pääomasi-
joittaja on omistaja), saadaan systematiikkaa hallitustyöskentelyyn ja strategiatyöhön. 
Haastateltava F piti pääomasijoittamisen markkinoita Suomessa melko kehnoina, 
samoin niiden ilmapiiriä. Käyttämättömyyteen on vaikuttanut tämä ja se, että ei ole 
ollut tämän tyyppisen rahoituksen tarvetta. Neuvotteluja on kyllä käyty, mutta suh-
teessa tarjottuun rahoitusosuuteen, exit -ehdot ja määräysvaltaehdot vaikuttivat koh-
tuuttomilta.

Julkisen rahoituksen edustajien arviot pääomasijoitusten käytön syistä vaihtelivat. 
Haastateltava H toi aluksi esiin yleisiä rahoituksen käytön syitä, kuten sen yleinen tarve 
kasvun vauhdittamiseen ja investointeihin, sekä joskus myös käyttöpääoman rahoitta-
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miseen. Hän painotti, että tämä on kalleinta rahaa yritykselle johtuen rahoittajan suu-
resta riskistä ja siitä johtuvasta korkeasta tuottovaatimuksesta, jolla ei ole varsinaista 
ylärajaa (”pääomat voivat tulla takaisin kymmenen jopa kaskytkertaisesti”). Kyse on 
samalla yrittäjälle ns. vaihtoehtoiskustannuksesta. Yritys saa osaamista liiketoiminnan 
kehittämiseen (markkinointiin, yhteistyöhön,…) ja kontaktiverkostoja. viimemainitut 
voivat olla jopa yhtä arvokasta tai arvokkaampaa kuin itse pääoma. Haastateltava J:n 
mukaan tarve syntyy jos halutaan laajentaa omistajakuntaa tai kotiuttaa voittoja. Hän 
painotti, että monet uusyritykset ja kasvuyritykset ovat pankkirahoituksen ulkopuo-
lella. Lisäksi hänen mukaansa yritykset hakevat tietotaitoa ja mentorointia, laajentavat 
suhteita ja osaamista vaikkapa viennissä ja taloushallinnossa tai myynnissä.

Kohdeyrityksiä edustanut haastateltava B totesi pääomasijoittajan tuovan ryhtiä toi-
mintaan. Haastateltava C korosti pääomasijoittajan aktiivista roolia omistajana, jolta 
voi saada myös pääomalainaa. Rahoitusta käytetään erityisesti yritysostojen yhte-
ydessä. Haastateltava O:n mukaan pääomarahoitukselle ei ollut vaihtoehtoa. Koska 
kyseessä oli alkava yritys, pankkirahoitus ei tullut kyseeseen. Toisaalta projekti oli 
enkelisijoittajan näkökulmasta liian suuri ja pääomasijoittajan näkökulmasta liian 
alussa. Rahoittajaksi valikoituikin lopulta strateginen sijoittaja.

Potentiaalisten kohdeyritysten kannalta käytön syitä pyydettiin arvioimaan, millä 
ehdoilla ne olisivat valmiita kääntymään pääomasijoittajan puoleen. Haastateltavat 
eivät pitäneet juurikaan mahdollisena pääomarahoituksen käyttöä. Haastateltava K 
piti suorastaan mahdottomana ajatusta pääomasijoittajan käytöstä. Hän tosin totesi, 
että yhteydenottoja siltä suunnalta on kyllä tullut.

Syitä pääomasijoittajana toimimiselle 

Pääomasijoittajilta kysyttiin, miksi he ovat pääomasijoittajia (myös muut saivat arvi-
oida, miksi he saattaisivat lähteä pääomasijoittajaksi). Yksityisistä pääomasijoittajista 
haastateltava A totesi tavoitteeksi osallistua kasvua hakeviin yritys- ja toimialajär-
jestelyihin. Haastateltava E:n tavoitteena oli halu hyödyntää omaa kokemustaan yri-
tysten hyväksi jo toimivan yrityksen kehittämiseksi ja tuloksenteon varmistamiseksi. 
Haastateltava F totesi, että pääomasijoitukset tehdään hyötymistarkoituksessa ja ”rak-
kaudesta taiteeseenkin osin – haluaa olla mukana yrittämises ja liiketoiminnas”. Hän 
painotti, että ison riskin vastapainona pitää olla onnistumien mahdollisuus (”kokemus 
tuonut riskin ymmärtämisen”). Hän esitti myös kysymyksen – miksi ollaan ottamassa 
suuria riskejä, vaikka hyötymismahdollisuudet näyttävät heikoilta? Haastateltava P on 
mukana pääomasijoittamisessa halusta oppia uusia asioita ja koska pääomasijoittami-
nen on mielenkiintoista.

Julkisen rahoituksen edustajan (haastateltava H) mukaan sijoittajan motiivina on 
rahan tekeminen; ”suuret riskit – huikeat tuottomahdollisuudet – merkittävä osa epä-
onnistuu”.  Haastateltava J:n mielestä motiivina on voiton odotus ja samalla valmius 
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riskinottoon. Rahoittajan on valmis antamaan omaa aikaansa uuden yrityksen avuksi. 
Joku voi olla mukana myös kokeilumielessä, mutta jolla on jo aiempaa kokemusta 
alalta.

Kohdeyritykset eivät kommentoineet tätä kysymystä, mutta potentiaalisista kohteista 
haastateltava L totesi, että näin siirretään tietotaitoa kokeneilta yrittäjiltä nuoremmille 
kasvuhakuisille yrityksille.

Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo 

Seuraavaksi haluttiin näkemyksiä pääomasijoittajan tuomasta lisäarvosta kohdeyri-
tykselle (kuten johtamiseen, strategian kehittämiseen, hallitustyöskentelyyn, rahoi-
tusratkaisuihin, kontaktiverkostoon ja mahdolliseen muuhun kehittämiseen). 

Yleensä kaikilla osapuolilla oli kommentoitavaa tähän kysymykseen. Yksityisistä pää-
omasijoittajista haastateltava A:n mukaan pääomasijoittajien rahaa voidaan luon-
nehtia käsitteellä ”smart money”. Se tuo myös asiantuntijuutta (”Senior adviser”), 
verkostoja, uskottavuutta ja riskin jakoa. Haastateltava E totesi, että se tarjoaa mah-
dollisuuden asteittaiseen omistajanvaihdokseen. Haastateltava F:n kanta oli varsin 
kriittinen. Hänen mukaansa (viitaten kuulemaansa) pääomasijoittajat eivät juurikaan 
tuo osaamista tai lisäarvoa hallitustyöskentelyyn; ”hätinä kerkee kokouksissa käy-
mään”. Lisääntyvä raportointitarve vain rasittaa firmaa. Haastateltava P:n mukaan 
pääomasijoittaja tuo osaamista, kokemusta ja realismia.

Julkisista rahoittajista haastateltava H:n mukaan lisäarvo on vaikeasti arvioitavissa 
(siihen vaikuttaa, tavoitellaanko osaamista vai rahoitusta). Haastateltava I totesi, 
että omistajien kanssa mietitään, millaista osaamista tarvitaan organisaation ja hal-
litustyöskentelyn vahvistamiseksi. voidaan olla myös itse hallituksessa mukana. 
Haastateltava J arvioi lisäarvon tulevan kasvun mahdollistamisen, kontaktien laajene-
misen ja tietotaidon myötä.

Kohdeyrityksistä haastateltava B korosti kasvupotentiaalia, managementtia ja luot-
tamuksen tärkeyttä. Hänen mukaansa rahoitus ei olekaan ykkösasia. Haastateltava 
C katsoi, että pääomasijoittajat etsivät aktiivisesti ostokohteita, tuovat järjestelmälli-
syyttä hallitustyöskentelyyn, samoin kuin rahoitusosaamista. Haastateltava N katsoi 
pääomasijoittajan tukevan ja vahvistavan toimintaedellytyksiä. Samalla hän tuo ison 
panoksen myyntiin, näkyvyyteen ja tuotteen kehittämiseen. O:n mukaan pääomasijoit-
taja voi tuoda myös uusia asiakkuuksia.

Potentiaalisten kohdeyritysten haastateltavat ottivat melko vähän kantaa lisäarvoky-
symykseen. Haastateltava L:n mukaan tärkeää on raha ja asiantuntemus, M mainitsi 
tuotto-odotusten merkityksen, joka ei tosin saisi olla ainoa tekijä.
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Sijoittajien ja sijoituskohteiden kohtaanto-ongelma

Lisäksi haluttiin saada tietoa kokemuksista, miten sijoittajat ja sijoituskohteet löytävät 
toisensa (mikä rooli on henkilökohtaisilla yhteyksillä, alan yhdistyksissä toimimisella, 
kollegoiden kokemuksilla ja verkkopalveluilla).

Yksityisistä pääomasijoittajista haastateltava A mainitsi pankin antaman vinkin, ver-
kostojen kautta saadut vihjeet ja ”googlaamalla”. Haastateltava F:n mukaan sijoittajat 
etsivät ehdokkaita erilaisista hautomoista ja ”kasvuyritysjutuista”. Yrittäjillä on myös 
erilaisia markkinointipäiviä, esiintymisiä esimerkiksi ulkomaisille sijoittajille, joita 
seuraa kahdenkeskiset neuvottelut. Hän ei ollut löytänyt kohteita henkilökohtaisten 
suhteiden avulla. Haastateltava G:n mukaan he saavat kymmeniä sijoitusehdotuksia 
vuodessa, ja usein osakkaissa on tunnettuja nimiä. Alaa tuntevat osakkaat keskuste-
levat yrittäjän kanssa. Yleensä koko hallitukselle esitellään vain muutama ehdotus. 
Haastateltava P korosti verkostojen merkitystä.

Julkisia rahoittajia edustavan haastateltava H:n mukaan kanavia on monenlaisia – 
lähtien epäformaaleista sosiaalisista verkostoista, internetistä, jne. Lisäksi hän mai-
nitsi pääomasijoitusyhdistyksen (FvCA), ja bisnesenkeliyhdistyksen (FiBAN) kanavina 
ja kontakteina. Edelleen mainittiin erilaiset tilaisuudet, kuten slush-tapahtumat, 
Teollisuussijoituksen, Tekesin ja Finnveran yhteistyönä vuosittaiset foorum-tilaisuudet 
ja Teknopoliksen ympäri Suomea järjestämät venture-foorum -tilaisuudet (sijoitta-
jatilaisuuksia). Hänen mukaansa erilaiset tilaisuudet ovat yleistyneet ilahduttavasti 
(lähestytty USA:n ja muun Euroopan tilannetta). Haastateltava I:n mukaan Finnvera 
tunnetaan eri toimijoiden osalta, samoin Tekes, ELY -keskukset, pankit, jne. Hänen 
mukaansa he käyvät eri tilaisuuksissa esittelemässä toimintaansa (saattaa poikia 
puolen kymmentä uutta hanketta). vuosittain he saavat yrityksiltä noin 250 esitystä. 
Lisäksi saadaan vinkkejä muilta alan toimijoilta. Haastateltava J korosti henkilökoh-
taisten suhteiden merkitystä.

Kohdeyrityksistä B:n edustaja totesi vinkkejä löytyvän vaikkapa tilintarkastajien ja/tai 
kirjanpitäjien kautta. Haastateltava C totesi, että yhdessä tapauksessa pääomasijoit-
taja tuli mukaan myyjän kautta, toisessa tapauksessa pääomasijoittaja tunnettiin itse. 
Haastateltava N ja O korostivat henkilökohtaisten kontaktien tärkeyttä. Haastateltava 
O toi esiin myös alan yhdistysten (kuten Fibanin ja pääomasijoittajayhdistyksen) roo-
lin. Hänen mukaansa tietoa pääomasijoittajista löytyy hyvin, enkelisijoittajista vähem-
mässä määrin. 

Pääomasijoittajan sijoituskriteerit

Tutkimuskohteena olivat myös haastateltavien käyttämät sijoituskriteerit, tai mitä he 
käyttäisivät jos sijoittaisivat (ts. mikä on tärkeää sijoituskohteen arvioinnissa, mikä 
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merkitys on kohdeyrityksen toimialalla tai sijainnilla, henkilökohtaisilla suhteilla tai 
tutkimus- ja kehitysinvestointien määrällä).

Yksityisistä pääomasijoittajista haastateltava A piti keskeisinä kriteereinä vakaata 
tuottoa ja arvonnousua, kiinnostavia tai hyviä markkinoita, kasvutavoitteita, alueelli-
sia kriteerejä ja toimialaa. Haastateltava E korosti kohteen ja pääomasijoittajan välistä 
luottamusta. Haastateltava G:n mukaan ”sijoitetaan sellaiseen, mitä ainakin joku 
meistä ymmärtää, ja pitää olla muutakin annettavaa kuin raha”. Muina asioina hän 
mainitsi omistajaverkon kautta saatavan osaamisen, uudet kontaktit, tuotteen mark-
kinoille tulon helpottamisen, teknisen kehittämisen, valmistamisen, jne. Lisäksi hän 
mainitsi, että usein tarvitaan myös talouskurin osaajaa, kustannuslaskennan ja pro-
jektien johtamisenosaajaa, mutta myös markkinoinnin ja myynnin osaajaa. Sijoitukset 
tehdään tämän alueen yrityksiin, jolloin alueen bisneksen tunteminen on eduksi. 
Edelleen edellytetään, että yrittäjän oltava täysillä mukana ja yrittäjällä säilyttävä 
ehdoton enemmistö (”meidän osuus harvoin yli 30 prosenttia”). Ohessa voidaan käyt-
tää pääomalainaa, jonka tavoitteena on viiden vuoden takaisinmaksuaika tai ”maksat 
sitten kun jaksat”. Haastateltava P painotti rahoitusprojektien tapauskohtaisuutta. 
Ennen päätöksentekoa kuunnellaan tarina ja analysoidaan tapaus.

Julkisen rahoituksen edustajien edustaja H:n mukaan kolme keskeistä kriteeriä ovat 
teknologia (tuote tai palvelu), markkinamahdollisuus ja tiimi (”ihmiset jotka johtaa, 
ja heidän kyvyt ja osaaminen sekä aikaisemmat näytöt”). Mainittuihin tekijöihin kiin-
nitetään huomiota, kun haetaan kasvua, jolla puolestaan haetaan arvonnousua (joka 
keskeisin tavoite). Haastateltava I:n mukaan heillä käytetään kymmenen kohdan pis-
teytystä (excel -taulukkona). Ykköskysymyksenä on yrittäjätiimi ja organisaatio - sen 
uskottavuus. Yrittäjän pitää olla tavoitteellinen ja kyvykäs. Tiimissä tulisi olla jo vähin-
tään yksi tai kaksi jäsentä. Haastateltava J:n mukaan sijoittaja hakee tuottoa ja kiinnit-
tää huomiota alan tuntemukseen ja tulevaisuuden potentiaaliin. Pitää olla uskoa yrit-
täjään ja hänen hyvä-veli -verkostoonsa. Myös aiempaa menestystä liiketoiminnassa 
pidettiin tärkeänä (”saanut rahan poikimaan”).

Kohdeyrityksistä haastateltava B totesi toimialalla oleva ison roolin, onko alueellinen 
ja mikä on kokoluokka, jne. Potentiaalisista kohteista haastateltava L korosti toimi-
alan ja sen näkymien merkitystä, ja sitä, että itsellä on jotakin annettavaa. Yrityksellä 
tulisi olla houkuttelevat näkymät. Haastateltava M:n mukaan hallitukseen tulisi saada 
henkilö, joka tuntee alan ja jolla on markkinanäkemystä. Yrittäjälle on tärkeää antaa 
työrauha. 

Arvonmäärityksen rooli sijoituspäätöksen yhteydessä

Edelleen tässä yhteydessä pyydettiin arviota arvonmäärityksen roolista sijoituspää-
töksen yhteydessä ja sen tekotavasta. Pääomasijoittajista haastateltava A:n mukaan 
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arvonmääritys on kaiken lähtökohta ja usein myös syy sijoitusneuvottelujen keskey-
tymiseen. Määritys perustuu mittariin käyttökate kertaa yritysarvo (enterprise value). 
Myös haastateltava F piti arvonmäärityksen roolia oleellisena. Hänen mukaansa yrit-
täjä arvioi yleensä oman työnsä arvon korkealle, vaikka yritys tekisi tappiota. ”Mun 
periaate on euro ja ääni”, hän toteaa. Hänen mukaansa ”jo pyörivän yrityksen osalta 
arvonmääritys on erityisen vaikeaa”. Hän toteaa, että ”ei olla realisteja vaan konkurs-
sia edeltävänä päivänä firma maksaa vielä miljoonan”. Tässä yhteydessä hän korosti 
laskentaihmisten roolin tärkeyttä osaajana. valuaatio onkin ollut esteenä hänen omille 
pääomasijoituksilleen. Haastateltava G:n mukaan arvo tulee ”taivaasta tai hatusta tai 
hihasta”. Hänen mukaansa voi jopa olla, että on rakennettu hyvännäköinen valuaatio 
ja presentaatio, mutta ostajalle sillä ei ole juuri mitään annettavaa. Haastateltava P 
korosti arvonmäärityksen perustuvan tulevaisuuskuvaan. Hänen mukaansa se perus-
tuu kohteen antamiin tietoihin, mutta se tehdään itsenäisesti.

Julkisen rahan edustajista H mainitsi arvoon vaikuttavana tekijänä yrityksen kehitys-
vaiheen. Mikäli yrityksestä on jo historiatietoa, ”tehdään excel-harjoitus”. Tämä perus-
tuu liikevoittoon, käyttökatteeseen, liikevaihtoon, jne. Haastateltavan mukaan yrityk-
sen tyyppi on ratkaiseva tekijä – siis onko kyseessä palveluyritys vai tuotantoyritys ja 
halutaan ehkä ostaa markkina-aluetta tai markkinaosuutta, tms. Hän toteaa, että jos 
kyseessä on alkuvaiheen yritys, niin ”ollaan melko sumeassa tilanteessa” ja arvostus 
erittäin haastavaa. Jopa mutu-keinotkin voivat olla käytössä. Tällöin yrittäjän osuuden 
pitäisi olla puolet tai enemmän. Lisäksi haastateltava H toteaa, että tehdään kasvuen-
nusteita, ts. minkä näköinen yritys on esimerkiksi viiden vuoden päästä, arvioidaan 
riskit ja haluttu tuotto-odotus (siis pitäisikö saada rahat takaisin kaksin- vai viisin-
kertaisena), ja millaista omistusosuutta se edellyttää. Haastateltava vertaa suhdetta 
avioliittoon – ”katotaan kaikki niinku tavat ja kemiat ja ties mitä, yhteinen arvopohja 
ja niin poispäin”. Haasteltava J totesi, että erityisesti uuden yrityksen kohdalla arvon-
määritys on vaikeaa. Mikäli kyseessä olisi mahdollinen listaus, arvioidaan tarkasti niin 
menneisyyttä kuin tulevaisuuttakin. 

Kohdeyritysten edustajista B totesi arvonmäärityksessä käytettävän mittarina käyttö-
kate kertaa Ev –kerroin (esimerkiksi 2,5) vähennettynä korollisilla veloilla kiinnittäen 
samalla huomiota tulevaisuudennäkymiin. Haastateltava O totesi, että oli ”kova vääntö 
arvonmäärityksestä diiliä neuvoteltaessa”. Tässä yhteydessä tilannetta verrattiin 
toteutuneisiin pääomasijoituksiin, ts. niiden toteutuneisiin valuaatioihin. Haastateltava 
N:n mukaan arvioitiin myös ”paljonko omaa työtä ja rahaa on palanut verrattuna siihen 
paljonko sijoittajalta palaisi”. Lisäksi huomioon otettiin markkinapotentiaali ja ole-
massa olevat asiakkuudet.

Potentiaalisten kohdeyritysten osalta kantaa arvonmääritykseen otti vain haastatel-
tava M. Hänkin totesi, että teettäisi sen ulkopuolisella. Hän korosti henkisten arvojen 
suurta merkitystä ja että arvoon vaikuttavat niin yhteiset pelisäännöt kuin arvot, visiot 
ja strategiakin.
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Ehdot pääomasijoittajan ottamiselle

Mikäli haastateltava oli yrittäjä, häntä pyydettiin kertomaan niistä ehdoista, joilla hän 
olisi valmis ottamaan pääomasijoittajan osakkaaksi. Myös muut haastateltavat saivat 
halutessaan arvioida mitä ehtoja yrittäjä mahdollisesti asettaisi. Sijoittajista haas-
tateltava A arvioi, että taustalla on tarve ja tahtotila. Pääomasijoitus tukee lisäarvon 
muodostumista. Hänen mukaansa pääomasijoittaja on osakas ja yhtiökumppani ja rat-
kaisevaa on, millainen pääomasijoittaja on henkilönä. Haastateltava F:n mukaan poh-
jalainen nuukuus ja kateus voivat olla haittaavia tekijöitä. Pääomasijoittaja voisi tulla 
kyseeseen vain ”jos olisi tosi pulassa, tuotteella kuningasidea ja kova rahoitustarve. 
Silloin voisi nöyrtyä ja ottaa ehdolla millä hyvänsä”. Haastateltavan mukaan pääoma-
sijoittaminen on Suomessa jotenkin vierasta – verrattuna Amerikkaan ja Englantiin, 
jossa bisness paljon raaempaa ja tuotto-odotukset yleensä yli 50 prosenttia. Jos on 
mukana jo perustamisvaiheessa, niin hyviin tuottoihin voi hänen mukaansa päästä 
myös Suomessa. 

Julkiset rahoittajat arvioivat myös yrittäjän näkökulmaa. Haastateltava H totesi 
molemmille osapuolille sopivien ehtojen syntyvän pitkän neuvotteluprosessin tulok-
sena ja jotka molemmat osapuolet ovat valmiit hyväksymään. Hänen mukaansa eni-
ten keskustelua syntyy arvostustasosta, mutta myös sijoittajaoikeuksista (”omistajien 
oikeudet tärkeää kirjata osakassopimukseen koska kyseessä on vakuudeton riski-
raha”). Tavoitteena on turvata rahan käyttö sovitulla tavalla pääomasijoittajan etu-
jen mukaisesti. Haastateltava totesi, että tämä voi nousta Pohjanmaalla ongelmaksi, 
jossa asenne on, että ”tehdään itte, osataan ja päätetään ja oon ite tässä nyt pomona”. 
Haastateltava J:n mukaan yrityksestä saatava omistusosuus on ehtona, ts. osuus kas-
savirtaan ja osinkoihin, sekä hallituspaikka.

Kohdeyrityksiä edustavista haastateltavista C totesi, tärkeää on sopia exitistä jo sijoi-
tuksen tekovaiheessa. Haastateltava O:n mukaan tässä yhteydessä valuaatio näyttelee 
tärkeää osaan. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen osuuteen, josta ollaan valmiita 
luopumaan. Potentiaalisten kohdeyritysten haastateltava D olisi valmis ottamaan pää-
omasijoittajan vähemmistöosakkaaksi.

4.3.3 Pääomasijoitusneuvotteluista sijoituspäätökseen ja exitiin

Kolmas pääteema käsitteli sijoitusneuvotteluja. Kysymyksillä kartoitettiin sijoitusneu-
vottelujen etenemistä, tai miten niiden haastateltavan mukaan pitäisi edetä, ja kuinka 
kauan neuvottelut kestivät. Lisäksi pyydettiin arviota tärkeimmistä tekijöistä sijoi-
tusneuvottelujen kuluessa (mikä esimerkiksi henkilökemioiden merkitys). Edelleen 
haluttiin tietää sopimuksessa sovituista asioista (mitkä olivat sen pääkohdat, mm. 
omistusosuudesta sopimisen ja irtautumiseen liittyen).
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Neljäs pääteema liittyi pääomasijoituksen aikaiseen roolijakoon toisaalta sijoittajan ja 
toisaalta kohdeyrityksen osalta. Lisäksi pyydettiin haastateltavan arviota pääomasijoi-
tuksen kestosta – miten pitkiä ne ovat olleet ja mikä keston pitäisi olla.

viides teema liittyi exitiin, ts. sijoituskohteesta irtautumiseen. Tutkimuksella kartoitet-
tiin niitä tekijöitä, joita alan toimijat pitävät tärkeänä prosessin loppuvaiheessa, kenelle 
omistusosuus yleensä myydään ja mikä nyt on arvonmäärityksen rooli.

Sijoitusneuvottelut

Arviot pääomasijoitusneuvottelujen kestosta vaihtelevat muutamasta viikosta 
jopa kahteen vuoteen. vaikka sijoitusneuvottelujen kesto näyttäisi olevan tapaus-
kohtaista, voidaan olettaa niiden kestoksi useimmiten muutamia kuukausia. 
Pääomasijoitusneuvottelujen vaiheet näyttäisivät myös olevan loppujen lopuksi 
tapauskohtaisia. Tosin yksi vaihtoehto neuvottelujen etenemisestä voisi olla seuraava. 
Ensinnäkin, pääomasijoittajan on muotoiltava oma sijoituspolitiikka. Toiseksi, sijoi-
tusneuvottelut alkavat yleensä ensimmäisestä yhteydenotosta potentiaalisen kohteen 
ja pääomasijoittajan välillä. Seuraavat vaiheet ovat sijoitusmallin rakentaminen (ketä 
osakkaina, rahoituksen tarve, lähteet ja hinta, omistussuhteet), sijoitusesitys, sijoi-
tuspäätös, osakassopimus ja kauppakirja. Yhtenä osana prosessia voi myös olla exit 
-ehdoista sopiminen. Toisaalta tutkimuksessa tulee esille tapaus, jossa koko exitiä ei 
ollut edes ajateltu. Sijoitusneuvottelujen kohteita voidaan kuvata myös seuraavasti. 
Neuvotteluprosessia voidaan kuvata myös niin, että ensin neuvotellaan liiketoimin-
nasta, sitten neuvotellaan rahasta ja yrityksen arvosta ja viimeisimpänä ja pisimpään 
neuvotellaan osakassopimuksen yksityiskohdista.

”Jokainen tapaus on aina yksilö ja omanlaisensa. Pitkällisen neuvotteluprosessin tuloksena 

syntyy jotkin ehdot, jotka käy molemmille. Ja niillä ehdoilla se diili tehdään, jotka molemmat 

ovat valmiita hyväksymään, muilla ehdoilla ei voi tehdä… Ensin neuvotellaan siitä liiketoimin-

nasta, että mitä ollaan tekemässä. Onko se uskottava juttu, onko se mahdollista? Sitten neu-

votellaan rahasta. Paljonko tarvitaan rahaa, mihin raha käytetään? Sitten neuvotellaan sen 

jälkeen yrityksen arvosta. Mitä sijoittaja saa vastineeksi sille rahalle? Sitten viimeisenä ja 

pisimpään hartaudella neuvotellaan osakassopimuksen yksityiskohdista.” Haastateltava H

Tutkimusaineiston perusteella näyttää siltä, että pääomasijoitusneuvotteluissa on 
paljon tärkeitä asioita. Useimmiten tärkeäksi asiaksi nousee kuitenkin osakassopi-
mus ja sen ehdot. Pääomasijoittajan osallistuminen hallitukseen ja hallitustyösken-
tely yleensä saa useita mainintoja. Lisäksi luottamuksen rakentuminen nostetaan 
esiin tärkeänä asiana. Kaikkien kolmen keskeisten tahojen on oltava uskottavia: yrit-
täjä, liiketoiminta ja pääomasijoittaja. Muita pääomasijoitusneuvotteluissa tärkeinä 
pidettyjä asioita ovat yhteinen näkemys sijoituksen kohteena olevan liiketoiminnan 
menestymismahdollisuuksista ja arvosta, exit -ehdot ja pääomasijoittajan mukanaan 
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tuoma lisäarvo. Pääomasijoittajan on tuotava oikeasti verkostonsa, osaamisensa ja 
kokemuksensa mukanaan sijoituksen kohteen olevan liiketoiminnan kehittämiseen. 
Pelkkä raha ei riitä. Tapauksessa O puhutaan strategisesta sijoittajasta. Strategisella 
pääomasijoittajalla voi olla useita merkittäviä lisäarvoa tuovia ominaisuuksia: hyödyn-
tää sijoituskohteen palveluja, tuo sijoituskohteelle uusia asiakkaita, kokemus ja yhte-
ydet toimialalla, markkinointiosaaminen ja -kanavat sekä mahdollisesti vielä muita 
synergiaetuja. Edelleen vastauksissa todetaan, että pääomasijoituksen vastineeksi on 
hyvä saada osakkeita. Tapauksessa O neuvottelujen keskeisiksi teemoiksi nousevat 
arvonmääritys, pääomasijoituksen vastikkeeksi annettava osuus ja rahoitustarve.

”Me lähdetään siitä, että aina joku [meidän] edustaja on siinä hallituksessa.” Haastateltava G

”Pitää olla sellainen perusluottamus ja sitten jollakin lailla pitäisi saavuttaa vielä se luotta-

mus, että tämä pääomasijoittaja aidosti haluaa sen yrityksen menestyvän ja kasvavan ja että 

siinä niillä ehdoilla myös yrittäjälle itselleen tuntuisi jäävän menestymisen mahdollisuus.” 

Haastateltava F

”Ei meillä oikeastaan muuta toimialafokusta, muuta rajausta ole siinä. Me pyritään keskit-

tymään semmoiseen sijoittamiseen ja semmoiseen bisnekseen, mistä ainakin joku meistä 

ymmärtää jotain. Eli jos se sijoittaminen on sen tyyppistä mistä kukaan meistä ei ymmärrä 

mitään, niin sitten, vaikka se olisi kuinka houkutteleva, niin kyllä me jätetään se sitten. No, 

on me ehkä lipsahdettu sellaisiinkin. Mutta ne eivät ole sitten oikein onnistuneet... Mutta 

jos me voidaan antaa se raha ja sen lisäksi tämän meidän omistajaverkoston kautta osaa-

mista, mahdollisesti uusia kontakteja, helpottaa sen tuotteen markkinoille tuloa tai teknistä 

kehittymistä tai valmistamista, ihan mitä tahansa. Silloin me koetaan, että siinä on jotain.” 

Haastateltava G

”Minä ainakin itse yrittäjänä edellyttäisin sitä, että pääomasijoittaja – ja olen edellyttänyt 

aina – että oikeasti pystyisi tuomaan verkostonsa, osaamisensa, kokemuksensa, että siitä 

tulee muutakin. Että se rahoitushyöty ei todellakaan ole ainakaan minun osalla ollut riittävä. 

vaan minulla on ollut niin hyvät suhteet pankkeihin ja muuhun rahoitusmaailmaan, että sen 

pelkän rahoituksen takia ei ole tarvinnut.” Haastateltava F

”Sijoitusneuvottelut etenevät tapauskohtaisesti… Katsotaan suunnitelmat, liiketoiminta-

suunnitelmat ja rahoituslaskelmat. Kulupuoli katsotaan tosi tarkkaan… Ja se mikä on tär-

keintä siinä, on että onko intohimoa yrittäjillä.” Haastateltava P

Pääomasijoittajan näkökulmasta verkostoilla on toinenkin merkittävä rooli. Ne tuovat 
tarjolle potentiaalisia sijoituskohteita. On myös mahdollista, että pääomasijoittajan ei 
itse välttämättä tarvitse kohteita etsiäkään, vaan verkostojen kautta tulee vähintäänkin 
riittävästi kohteita analysoitavaksi.
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Pääomasijoituksen kesto on tapauskohtaista ja vaihteluväli jo pelkästään tässä tut-
kimusaineistossa on 2–15 vuotta. Tosin useimmiten tavoitteena pidetään 3–5 vuotta 
kestävää sijoitusaikaa. Käytännössä sijoituksen kestoon vaikuttaa esimerkiksi toimin-
taympäristön olosuhteet, kuten esimerkiksi toimialan markkinatilanne ja yleiset suh-
danteet.

”Kolmesta viiteen vuotta. Se on tavoite. Siinä vaiheessa pitää päästä sijoituksesta irtaan-

tumaan, toisaalta toimintaympäristöstä johtuvista seikoista, markkinatilanteesta, suhdan-

teista, se ei aina ole mahdollista.” Haastateltava H

Sijoituskohteesta irtautuminen

Pääomasijoittajan irtautumisessa sijoituskohteesta (exit) tärkeintä on luonnollisesti 
ostajan löytyminen sijoitusosuudelle. Käytännössä ostaja voi olla yritys itse lunasta-
malla omia osakkeita, yrittäjä itse tai joku ulkopuolinen taho. Listautuminen pörssiin 
tai ostajan löytyminen voivat myös olla vaihtoehtoja, mutta nämä vaihtoehdot toteu-
tuvat harvemmin. Lisäksi joskus ostajana voi olla toinen pääomasijoittaja. Näkemys 
ostajasta voi muodostua jo pääomasijoitusneuvottelujen aikana. Exitin pitäisi myös 
rakentaa yrityksen tulevaisuutta. Ammattimaisen pääomasijoittajan näkökulmasta 
koko pääomasijoittamisen prosessin tavoitteena on irtautuminen sijoituskohteesta. 
Tähän ajatteluun liittyy myös tavoite parhaan mahdollisen tuoton saamisesta ja irtau-
tuminen kohtuullisen ajan puitteissa. Exitin toteuttamisen kannalta ratkaisevia ovat 
sopiva markkinatilanne, ostajan löytyminen ja yrityksen kehitysvaihe. Yrityksen hyviin 
kehitysnäkymiin pääomasijoittaja voi suhtautua kahdella tavalla. Tilanne voi joko toi-
mia kannustimena luopua pääomasijoituksesta tai jatkaa sijoitusaikaa. Yrittäjän näkö-
kulmasta on tärkeää, ettei sijoitusosuuden myyntiä toteuteta hänen etunsa vastaisesti. 
Exitin valmisteluun liittyen nykyään löytyy entistä enemmän uskottavia välityspalveluja 
tarjoavia tahoja.

”Just että se exit myös rakentaisi sen yrityksen tulevaisuutta. Et se olisi niin kuin aito yrityk-

sen eteen.” Haastateltava F

”Itse asiassa kaikki toiminta tähtää irtaantumiseen, millään muulla ei ole merkitystä kuin 

irtaantumisella… Se ohjaa sitä sijoitustoimintaa joka kohdassa, ja ne sijoituskohteet ja valin-

nat pyritään tekemään niin, että irtaantuminen olisi mahdollista… Eli tavoitteena on… että 

irtaantuminen sitten toteutuisi mahdollisimman hyvin kohtuullisen ajan puitteissa. Ja siinä 

tavoitellaan parasta mahdollista hintaa, ja silloin sen irtaantumisen kannalta kaikkein rat-

kaisevinta on markkinatilanne, sopivan ostajan löytyminen, yrityksen kehitysvaihe ja onko 

yritys otollisimmassa kehitysvaiheessaan.” Haastateltava H

Irtautumisen yhteydessä arvonmääritys tehdään aina tapauskohtaisesti. Joskus ostaja 
ja myyjä laskevat yrityksen ja sijoitusosuuden arvon kumpikin omana prosessinaan ja 
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joskus molemmat käyttävät yhteistä arvonmääritystä. Arvonmääritys voi olla saman-
tyyppinen sekä pääomasijoitusta valmisteltaessa että exitin yhteydessä. Kaupan koh-
teena olevan yrityksen kehitysnäkymillä on keskeinen rooli sekä pääomasijoitusneuvot-
telujen että exitin yhteydessä toteutettavissa arvonmäärityksissä. Tutkimusaineiston 
pohjalta voidaan myös todeta, että exitinkin yhteydessä ostajan näkemys yrityksen 
arvosta on yksi ratkaiseva tekijä ja lisäksi arvo näyttää olevan ainakin jossain määrin 
ostajakohtaista. Irtaumista valmisteltaessa pääomasijoittaja on sekä omistajan että 
myyjän roolissa. Irtautumiseen saattaa vaikuttaa myös pääomasijoittajan oma tilanne.

4.3.4 Pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäminen

Lopuksi kuudennen pääteeman kohdalla pyydettiin haastateltavan näkemystä mitä 
pitäisi tehdä pääomasijoittamiseen kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla ja siihen liitty-
vän tietoisuuden lisäämiseksi. Ensiksikin miten pääomasijoitusmarkkinoille saataisiin 
enemmän kysyntää ja tarjontaa. Mitkä ovat eri osapuolten (yritysten, toimialan, valtio-
vallan, maakunnan, paikkakunnan) mahdollisuudet vaikuttaa tähän. Miten toimenpi-
teissä painottuvat lainsäädännölliset ja elinkeinopoliittiset toimenpiteet? Lisäksi pyy-
dettiin näkemystä tutkimuksen keskeiseen tavoitteeseen sijoittajien ja kohdeyritysten 
kohtaanto-ongelman ratkaisuksi ja mikä siinä on edellä mainittujen osapuolten rooli. 
voisiko asiaa edistää yhteyksiä koordinoiva palvelu, ja olisiko se parempi järjestää jul-
kisena vai yksityisenä palveluna.

Kysynnän ja tarjonnan lisääminen pääomasijoitusmarkkinoilla

Pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämisen tavoitteena voisi olla nostaa pääomasi-
joitukset pankkirahoituksen ja muiden rahoitusmuotojen rinnalle. Kysynnän lisäämi-
seksi pääomamarkkinoilla on monia eri keinoja.  Esimerkkejä näistä toimenpiteistä 
ovat kasvuhalukkaiden yrittäjien lisääminen ja pääomasijoittajien maineen paranta-
minen. Pääomasijoitusten markkinoinnin tehostamisessa voisivat olla mukana pää-
omasijoittajien itsensä lisäksi pankit ja Finnvera. Nykyisten ja tulevien yrittäjien tie-
tämystä ja osaamista pääomasijoittamisen hyödyntämismahdollisuuksista voisi lisätä 
aiheeseen liittyvällä valistustyöllä, informoinnilla ja koulutuksella. Tällä hetkellä vain 
pienelle osalle kasvuyrityksiä pääomasijoittaminen on varteenotettava ja sopiva vaih-
toehto. Pääomasijoittamisen käytön pitäisi olla tarvelähtöistä.

”Pääomasijoittamisen markkinat Suomessa on jollakin lailla aika kehnot.” Haastateltava F

”Kasvuyritykset… Se on siitäkin populaatiosta aika pieni osuus lopulta, jolle pääomasijoit-

taminen on varteenotettava vaihtoehto tai ylipäätään sopiva vaihtoehto. Esimerkkinä voi-

daan mainita perheyritykset, … perheyrityksille pääomasijoittaminen sopii äärimmäisen 

harvoin,… koska perheyritykset ovat lähteneet siitä, että [yritys] on perheen omaisuutta ja 
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[yritys] periytyy sitten aina sukupolvelta toiselle… Siihen kuvioon ja yhtälöön pääomasijoit-

taja sopii aika huonosti... Totta kai jollain tavalla tämä ekosysteemi pitäisi saada sellaiseksi, 

että tämä yrittäjäkomponentti ja varallisuus kohtaisivat toisensa ja synnyttäisi sitten uusia 

menestystarinoita, yrityksiä ja työpaikkoja ja niin poispäin.” Haastateltava H

Pääomasijoitusten tarjontaa pidetään vähäisenä. Lisäksi aineistosta nousee esiin 
havainto, että joissain tapauksissa näyttäisi olevan merkittävää tahtoa eri toimijoilla 
lisätä yrityksille tarjolla olevia pääomasijoitusvaihtoehtoja. Tosin pelkkä tahto ei vält-
tämättä riitä asian tilan muuttamiseen. 

”Toistuvasti nousee esiin, että voisiko olla joku alueellinen pääomasijoitusrahasto? … Niitä 

ei ole koskaan viety maaliin. Eikö ole tehty asian eteen mitään? Kaatuuko se byrokratiaan vai 

ettei ole rahaa vai kaatuuko se siihen… isot kriteerit ja pitää olla maailmanluokan juttuja, 

mihinkä laitetaan?” Haastateltava O

Tutkimusaineistosta nousee esiin myös lukuisia tapoja pääomasijoitustarjonnan lisää-
miseksi. Näitä keinoja olisivat esimerkiksi uusien rahastojen tuominen markkinoille 
(alueelliset, yksityisen pääoman, omistajanvaihdoksiin keskittyvät, pienten yritysten 
omistajanvaihdoksissa osaomistuksiin keskittyvät rahastot), alueelliset yhteisöt pai-
kallisten yksityisten pääomasijoittajien toiminnan aktivoimiseksi, ja pääomasijoitta-
miseen liittyvät verokannustimet. Tässä esimerkissä epäsymmetrisessä rahastossa 
on julkisella rahalla pienempi tuottovaatimus kuin yksityisellä rahalla. Lisäksi tuo-
tiin esiin havainto, että suuriin ikäluokkiin kuuluvia yrittäjiä on paljon irrottautumassa 
yritystoiminnasta. Heistä osalla voisi olla kiinnostusta ja mahdollisuuksia osallistua 
pääomasijoitustoimintaan, joka voisi osaltaan keventää työelämästä pois jäämisen 
aiheuttamaa suurta elämänmurrosta.  

”Suuret ikäluokat irrottautuvat yritystoiminnasta… Elämäntyön myymisestä voi sitten jotakin 

jäädä käteenkin ja rahaa joka etsii paikkaansa, että missä se parhaiten tuottaisi. Ja varsinkin 

näissä entisissä yrittäjissä siellä voi olla niin kun lukkarin rakkautta alaan sen verran, että 

riskeistä huolimatta voisivat olla halukkaita sijoittamaan osaa pääomistaan sitten tämmöi-

seen tarkoitukseen” Haastateltava L

Nykyisissä eläkeyhtiöissä nähdään mahdollisuuksia pääomasijoitusten tarjonnan 
lisäämiseen. Tosin samassa yhteydessä epäillään eläkeyhtiöiden osaamista sijoittaa 
pieniin kasvuyrityksiin. Kansallisten julkisten toimijoiden huomion keskiössä näyttäisi 
olevan mieluummin suuremmat kuin pienemmät yritykset.  EU:n rakennerahastojen 
hyödyntämisessä ei ole riittävässä määrin onnistuttu, kun asiaa katsotaan pienten kas-
vuyritysten rahoituksen näkökulmasta. Yksittäisenä organisaationa TEKES sai useita 
mainintoja, jotka pitivät toimintatapaa pienillekin yrityksille sopivana ja joissa toivottiin 
TEKES:in resurssien lisäämistä.
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”TEKES:iä minä pidän hyvänä. Moni firma ei olisi lähtenyt kehittämään tuotteita, jos ei 
olisi ollut TEKES:iä apuna.” Haastateltava P

Sijoittajien ja kohteiden kohtaaminen sijoitusmarkkinoilla

Pääomasijoittajien ja sijoituskohteiden kohtaamisen edistämiseksi tutkimusai-
neisto antaa runsaasti esimerkkejä: yksityisiä luottamuksellisia tilaisuuksia (vrt. 
Yritysmarkkinat), pääomasijoittajatapaamiset, molemmille osapuolille omat luotetta-
vat viestinviejät, erilaiset päivät rahoittamisesta ja sijoittamisesta (pääomasijoittaja-
päivät), face-to-face -tilaisuudet, pääomasijoitusta käyttäneiden yrittäjien kokemusten 
hyödyntäminen ja start-up -tapahtumat. Ajatuksena on siis sekä pääomasijoittajien 
tarjoamien palvelujen markkinoinnin tehostaminen että yrittäjien aloitteellisuuden 
lisääminen liiketoiminnan tarjoamisessa pääomasijoittajille ostettavaksi. Erityisesti 
kaivataan pienille yrityksille suunnattua markkinapaikkaa, josta löytyisivät pääomasi-
joittajat ja pääomasijoitusta tarvitsevat. Lisäksi opiskelijoille voisi tarjota kurssia, joka 
keskittyy pääomasijoittamiseen.
 

”varsinkin kun mennään pienempiin yrityksiin ja pienempiin pääomapanoksiin, niin jon-

kinmoinen toimiva markkinapaikka voisi olla… Mistä voisi katsella, että minkälaiset yri-

tykset pääomaa etsivät, ja sitten taas yrittäjät löytäisivät, että kenen puoleen voi kääntyä.” 

Haastateltava L

Pääomasijoittamista edistävät palvelut

Pääomasijoittamisen koko kulttuuri tarvitsee edistämistä ja uusia rahoitusmalleja 
(vrt. joukkorahoituksen eri tyypit, vastikkeelliset lahjoitukset, vertaislainapalvelut ja 
joukkotuottaminen). Tutkimusaineistossa on muutamia esimerkkejä palveluista, joilla 
pääomasijoittamista voitaisiin edistää: kehittämishanke järjestämään pääomasijoitta-
jatapaamisia, nykyisten yrittäjien aktivointi hakemaan pääomasijoittajia jo ennen mah-
dollista tulossa olevaa omistajanvaihdosta, sekä erilaisten foorumeiden järjestäminen 
sijoittajille ja sijoituskohteille. Lisäksi olisi tärkeää kiinnittää huomioita palvelujen 
laatuun ja uskottavuuteen. Pääomasijoittaminen voisi itsessään olla yksityistä toimin-
taa, mutta lisäksi tarvittaisiin julkista rahoitusta edistämään pääomasijoitustoimintaa. 
Toiminnan pitäisi olla systemaattista. 

4.3.5 Uudet rahoitusmuodot

Uutena, erityisesti kasvuhakuisten start-up -yritysten, rahoitusmuotona on viime-
aikoina voimakkaasti markkinoitu ns. joukkorahoitusta. Ajatuksena on, että nettiin 
perustetun verkkopalvelualustan avulla suuri joukko sijoittajia (yksityisiä tai yhteisöjä) 
sijoittaa oman pääoman ehtoista rahaa kohdeyritykseen saaden vastikkeena yrityksen 
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osakkeita. vastikkeena voidaan käyttää myös yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluja 
(ns. palkintomuotoinen rahoitus).
 
Erityisesti välivaiheen kasvuyrityksille tarkoitettu juurirahoitushanke (yrityksille jotka 
ohittaneet siemenvaiheen mutta ovat vielä liian pieniä listautumaan pörssin First 
North -listalle. Lisäksi tarkoituksena on tarjota yrittäjien avuksi laaja mentoriverkosto 
Suomen elinkeinoelämän huipulta.

Toistaiseksi alan viranomaisvalvonta- ja sääntely on puuttunut. Tarkoituksena kuiten-
kin on, että se tulisi Finanssivalvonnan piiriin. Osakkeiden jälkimarkkinoiden kehittä-
miseksi alan toimijoista Invesdor ja pankkiiriliike Privanet ovat perustaneet markkina-
paikan joukkorahoitettujen yritysten osakkeille.

Edellisistä poikkeavaa ratkaisua tarjoaa Etelä-Pohjanmaalla Jalasjärven Jokipiissä 
toimiva Fundu Oy. Palvelun kautta yrityksen voivat hakea yleisöltä lainarahaa sellaisiin 
projekteihin, joihin on jo saatu päätös julkisesta rahoituksesta.  Seuraavassa tarkas-
tellaan Fundu Oy:n tarjoamaa palvelua pk-yritysten rahoitusratkaisuksi.

Fundu Oy:n tarjoamat rahoitusratkaisut: case –tarkastelu

Taustaa
Ajatus joukkorahoituspalvelun kehittämisestä ja markkinoille tuomisesta syntyi alku-
vuodesta 2013. Taustalla on havainto, että monilla yrittäjillä on ongelmia rahoituksen 
saamisen kanssa. Ajatuksena on tarjota verkossa toimivaa palvelua. Palvelu julkistet-
tiin toukokuussa 2014.

Toiminta
Fundu tavoittelee asiakkaaksi myönteisen Tekesin tai muun vastaavan julkisen rahoit-
tajan rahoituspäätöksen saaneita yrittäjiä. Yrityksen toiminnassa on nyt mukana viisi 
henkilöä, joista osakkaita on kolme ja työntekijöitä kaksi. Rahoituskohteita kyllä löytyy, 
mutta sijoittajien löytämisessä riittää haasteita.

”Tiedettiin etukäteenkin, että tämä liikkuu hitaammin tämä sijoittajapuoli. Ja kun se on uusi 

ilmiö, tämä joukkorahoitus, niin sitten kun vähän oli arveltu, että ne, joilla on sitä rahaa sijoit-

taa, niin ne on konservatiivisempia lähtemään uusiin juttuihin. Näinhän se juuri on ollut.”

Nyt etsitään institutionaalisia sijoittajia, joita on tarkoitus ottaa myös mukaan yksi-
tyisten sijoittajien rinnalle. Yrityksellä on parhaillaan lukuisia kehittämiskohteista lii-
ketoimintamallissa, mutta tavoitteena on saada liiketoiminta nopeasti kasvamaan ja 
lisää rahoituskohteita. Toiminnasta saatu palaute on ollut positiivista. Tutkimusten 
mukaan toiminnasta kiinnostuneimpia ovat hyvin ansaitsevat noin 35-vuotiaat miehet. 
Nuoremmilla ei useinkaan ole varaa ja vanhemmat eivät ole kiinnostuneita joukkora-
hoituksen tarjoamista mahdollisuuksista.
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Käytännössä Fundun rahoitus on kohdistunut lähinnä start-up -yrityksiin. Siellä on 
sellaisia yrityksiä, että ne eivät saa pankista rahoitusta. Syynä on vakuuksien puutu-
minen. vakiintuneilla yrityksillä on usein vakuuksia ja ne kyllä saavat rahoitusta, jonka 
korkokin on nykyään edullinen. Fundun palveluista on lisäarvoa asiakkaalle usealla eri 
tavalla. Ensinnäkin, palvelu tarjoaa asiakkaalle siltä puuttuvan rahoituksen. Toiseksi, 
rahoitettavat hankkeet tulevat näkyviin rahoittajan palveluun ja näin niiden näkyvyys 
lisääntyy. Palvelussa kohteet voivat esitellä yritystä ja rahoituksen kohteena olevaa 
hanketta. Kolmanneksi, palvelu toimii varsin ketterästi. Hakemuksen voi toteuttaa 
hyvinkin nopealla aikataululla. Tällainen toiminta tuntuu sopivan start-up -yrittäjän 
maailmaan paremmin kuin toimiminen pankkien kanssa. Pankkien toimintatavat ovat 
perusteltuja, mutta yrittäjän kannalta aika hankalia. Fundussa on selkeä näkemys 
siitä, että sen tarjoamalle palvelulle on paikka yritysten rahoitusmarkkinoilla.

”Tekes… rahoittaa… kohdistuu tänne start-up -yrityskenttään. Siellä on sellaisia yrityksiä, 

että ne ei tällä kertaa saa kerta kaikkiaan ollenkaan pankista rahoitusta, kun niillä ei ole 

vakuuksia. Se on ikävä asia, että vakiintuneet yritykset, joilla on vakuuksia, niin nehän saa 

siis tosi edullisella korolla ja ei niillä ole mitään ongelmaa.”

Fundu tarjoaa yrityksille lainaa varoilla, jotka se kokoaa joukkorahoitusalustaansa hyö-
dyntäen. Lainan saajalta halutaan lainalle henkilötakaus pienentämään sijoittajien ris-
kiä. Myös sijoittajan näkökulman huomioiminen on tärkeää. Toinen sijoittajille tärkeä 
tekijä on, että julkinen rahoittaja on ennen omaa rahoituspäätöstään tehnyt kohteesta 
due diligenssin. Julkisen rahoittajan myönteinen päätös osaltaan vahvistaa ajatusta, 
että rahoituksen kohteessa on jotain järkeä. Fundun palvelussa sijoittajilla on riski, 
mutta se on matala. Esimerkiksi Tekesin omien lukujen mukaan sen rahoittamista 
kohteista vuosittain konkurssiin menee noin yksi prosentti. Fundu tai sen edustajat 
eivät osallistu hallitustyöskentelyyn eikä toimintatapaan kuulu osakkeiden omistami-
nen. 

Fundun liiketoimintamallissa ei tarvita erillistä yrityksen arvonmääritystä. Kyseessä 
on yleensä joku projekti, johon Tekes on myöntänyt rahoitusta, mutta jonka rahan yrit-
täjä saa käyttöönsä vasta projektin toteutumisen jälkeen. Toisaalta Fundun myöntä-
mää rahoitusta voidaan käyttää omarahoitusosuutena. 

”Heillä on joku projekti ja siihen Tekes antaa jotakin. Siinä saa tämän projektin ajaksi rahoi-

tuksen… Toisaalta siinä tarvitaan omarahoitusosuus. Niin näitä kahta asiaa voidaan tätä 

kautta rahoittaa.”

Tekesiltä Fundu saa käyttöönsä myönteiset rahoituspäätökset. Tämän jälkeen Fundun 
palveluksessa olevat myyjät, joita on kaksi henkilöä, ottavat rahoituspäätöksen saa-
jaan yhteyttä ja esittelee palvelun. Tosin palvelu on esillä myös yrityksen nettisivuilla. 
Näyttää kuitenkin siltä, että henkilökohtaista myyntityötä tarvitaan. Jos asiakas kiin-
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nostuu palvelusta, tehdään sopimus, joka on hyvin kevyt asiakirja. Pakettiin kuuluu 
mm. lainahakemus nettisivuille ja korosta sopiminen. Nykyinen näkemys on, että 
sijoittajalle koron pitäisi olla 8 % tai enemmän. Tavoitteena on, että korko olisi 8-15 
%. Toteutuneet rahoitukset ovat olleet noin 8 %:n korolla. Asiakkaat ovat olleet tyy-
tyväisiä korkoon. Tämäkin osaltaan kuvastaa sitä, että vaikka pankista saadun rahoi-
tuksen korkoon nähden tämän rahoituksen korko on kova, niin sitä ole pidetty pahana. 
Pankista ei saa rahoitusta, ellei ole vakuuksia. Rahoitettavat summat ovat toistaiseksi 
olleet suhteellisen pieniä eli suuruusluokaltaan muutamia kymmeniä tuhansia ja näin 
ollen korkojen osuus ei absoluuttisena rahana ole ollut kovin suuri. Fundun myöntämä 
laina on ns. bullet-laina. Se maksetaan kerralla takaisin. Lainasopimukseen laitetaan 
maksupäiväksi sama päivämäärä kuin mitä Tekesin rahoituspäätöksen maksupäivä. 
Lainapääoma ja korot maksetaan samalla kertaa. Fundun palveluksessa olevat henki-
löt ovat eri puolilla Suomea ja mahdollisuuksien mukaan asiakas pyritään tapaamaan, 
mutta laina voidaan myöntää ilman tapaamistakin. Tosin asiakkaatkin usein haluavat 
tavata. 

Lainan eräpäivän lähestyessä palvelu lähettää lainanottajalle sähköpostiviestin, jossa 
kerrotaan eräpäivästä ja tarkka summa. Tyypillinen laina-aika on ollut noin puoli 
vuotta. Jokaisella asiakkaalla on oma Fundu-tili. Sinne kertyneet varat eli pääoma 
ja korot sitten jaetaan automaattisesti hanketta rahoittaneille, kun lainanottaja on ne 
ensin Fundu-tilille maksanut. Sijoittajalta Fundu ei veloita palveluksistaan, mutta lai-
nanottajalta peritään järjestelypalkkio neljän prosentin lainan nostamisen yhteydessä. 
Asiakkaat ovat pitäneet palkkion suuruutta kohtuullisena. Muita kuluja asiakkaalle 
ei tule, paitsi euron suuruinen siirtomaksu kun rahat siirretään Fundu-tililtä hänen 
omalle pankkitililleen. Nämä luvut tarkoittavat, että toimintaan pitää saada aika suuri 
volyymi, että siitä tulisi kannattavaa. Todellinen haaste on saada sijoittajat riittävästi 
innostumaan asiasta.  

Rahoituksen saamisen hyväksi on Fundussa jouduttu tekemään kovasti töitä. 
Alkuperäinen ajatus oli, että tämä hoituisi netissä toimivalla rahankeräysalustalla. 
vaikka sosiaalisesta mediasta ja sen merkityksestä paljon puhutaan, ei se kuitenkaan 
tässä tapauksessa yksi ole riittänyt. Sosiaalisen verkoston kavereille luvatuista kan-
nustimista huolimatta sieltä ei ole kovin paljon sijoittajia saatu. 

”[Sosiaalisesta mediasta] puhutaan kauhean paljon… Se ei kuitenkaan näköjään toimi niin 

hyvin, että vaikka on valtavia määriä saatu ja luvattu erilaisia kannustimiakin, siis sosiaali-

sen verkoston kavereille ja muuten, ei sieltä kuitenkaan ole sitten oikein kauheasti herunut 

liikettä.”

Toinen kokeiltu asia on ollut Google AdWords. Melkoisista panostuksista ja asiantun-
tijoiden hyödyntämisestä huolimatta se ei tuottanut tulosta. Rahoittajia ei toteutetulla 
kampanjalla tavoitettu. Nyt rahoittajia tavoitellaan ottamalla yhteyttä erilaisiin sijoitta-
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jayhdistyksiin. Perinteinen sijoittajille soittaminen on osoittautunut toimivaksi tavaksi 
olla heihin yhteydessä. Näyttää siltä, että yli 50-vuotiaat eivät rahojaan Facebookin 
perusteella liikuttele. 

”vielä ei ole sosiaalinen media näyttänyt iskukykyänsä ainakaan tässä meidän asiassa. Siltä 

se vaikuttaa. Siihen voi vaikutta paljon sekin, että jos se kohderyhmä olisi parikymppiset, 

mutta kun niiltä puuttuu se raha. Käytännössä, jos se onkin 50+, niin eihän ne liiku jonkun 

facebookin perusteella.”

Tausta-ajatuksena Fundu-palvelun markkinoille tuomisessa on ollut esimerkiksi 
havainto siitä, että pankkitileillä on Suomessa noin 85 miljardia euroa, jotka olisi 
ainakin kansantalouden näkökulmasta hyvä käyttää nykyistä enemmän yrittäjyyden 
rahoittamiseen. Talletuksille saataisiin parempi tuotto sijoittamalla varat yrityksiin. 
Joukkorahoitus voidaan nähdä yhdeksi uudenlaiseksi tavaksi auttaa yrityksiä kehit-
tymään.

”Tässä voi saada sijoituksille tuottoa. Mutta tässä on myös se auttamiselementti. On sellaisia 

yrityksiä, jotka… jos ei uusia nokioita niin kuitenkin tärkeitä asioita, jotka Suomea vie eteen-

päin. Ne tarvitsevat uusia tapoja saada rahoitusta. Siinä on kerta kaikkiaan tämä joukkoista-

minen yksi tekijä. Elikkä autetaan hankkeita.”

Tavoitteena on saada tämä nykyinen kapea markkinarako ensin Suomessa hyvin hal-
tuun. Seuraavassa vaiheessa on ajatuksena konseptin laajentaminen mahdollisesti 
muihin Pohjoismaihin ja Balttiaan. Itse asiassa Fundu on itsekin saanut Tekesin kehit-
tämisrahoitusta palvelun kehittämiseen. 

Joukkorahoitusmarkkinoiden edistäminen

Joukkorahoitusmarkkinoiden edistämiseksi EU taholta on otettu kantaa, että joukko-
rahoitusta pitäisi suosia. TEM:stä on tullut samanlaisia näkemyksiä ja että joukko-
rahoitusta tullaan kannustamaan. Toiminnan kehittymisen kannalta olisi eduksi, jos 
joku merkittävä julkinen toimija kuten esimerkiksi Sitra lähtisi mukaan rahoittamaan 
joukkorahoituksen kautta yrityksiä. Tärkeää on myös tehdä selkeä ero pikavippitoimin-
taan. Tosin Fundun kohdalla näiden kahden asian sekoittaminen ei ole ollut ongelma. 
Lisäksi eriomainen asia olisi, jos suuren yleisön mielen saisi sillä tavalla kääntymään, 
että se ottaisi joukkorahoituksen omakseen ja sijoittaisi säästöjään aktiivisesti. 

”vaikka on pohjoismainen hyvinvointimalli ja muuta, niin aina vaan enemmän ja enemmän 

pitää aktiivisesti myös itse asioihin tarttua… Yritystoiminnan auttaminen, se on kuitenkin kai-

ken lähtökohta. Sitten talouskin toimii. Jokainen ihminen periaatteessa pystyisi tällä tavalla 

tukemaan tätä talouselämää.”
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Sijoittajien näkökulmasta joukkorahoituksen tarjoamaa vaihtoehtoa olisi myös hyvä 
pitää esillä. Käytännön esimerkkien kertominen on yksi hyvä vaihtoehto saada tieto 
leviämään Fundukin tarjoamasta palvelusta sijoittajille. Joukkorahoituksen hyödyntä-
misen edistämiseksi tarvitaan näkyvyyttä, julkisuutta ja toimialan toimijoiden välistä 
yhteistyötä. Toimialan toimijoiden välisestä yhteistyöstä on jo joitakin esimerkkejä ole-
massa tilanteista, joissa alan kilpailijat ovat myös yhteistyössä. Lisäksi voidaan sanoa, 
että kyllä joukkorahoitus on ollut jonkinlaisen hypen alla ollen aina välillä valtakun-
nankin uutisissa. Fundun kannalta yksi mielenkiintoinen uusi avaus olisi saada aikaan 
asiakasuskollisuutta sijoittajien näkökulmasta. Jos on kerran hyvällä menestyksellä 
lähtenyt jotakin yritystä rahoittamaan, voisi kynnys seuraavalla kerralla olla saman 
yrityksen kohdalla jo matalampi. 

”Siinä voisi ehkä tällaista asiakasuskollisuuttakin saada... Siinä tulisi tavallaan vähän tällai-

nen suhde sen rahoittajan ja yrityksen välillä. Yritys voisi tällä tavalla hyötyä. Se saisi täältä 

suuren yleisön piiristä sellaisen jonkinlaisen oman joukon… Jos on lähtenyt rahoittamaan 

jotakin yrityksen hanketta, niin siinä on tehnyt ison päätöksen. varmaan sitä yritystä rupeaa 

seuraamaan.”

Korpela 2014 (lainaukset Sakari Korpelan haastattelusta)
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-
EHDOTUKSET 

5.1 Yhteenveto tuloksista

Tässä laajempaan kasvututkimukseen liittyvässä esiselvityksessä kartoitettiin pää-
omarahoituksen nykytilaa ja tulevaisuutta Etelä-Pohjanmaalla. Alan toimijoille suo-
ritettujen haastattelujen tulosten perustella arvioitiin heidän näkemyksiään pää-
omasijoittamisen prosessista ja pääomasijoittamisen edistämisestä maakunnassa. 
Yleisenä havaintona tutkimusaineiston pohjalta voidaan todeta, että pienten yritysten 
pääomarahoitusmarkkinoiden kehittämiseksi olisi paljon tehtävissä, mutta pelkästään 
maakuntakohtaiselle rahastolle ei ehkä ole riittäviä markkinoita. Toinen keskeinen ja 
lukuisissa eri yhteyksissä esiin tullut havainto on, että Etelä-Pohjanmaalla tarvitaan 
lisää kasvuyrittäjiä. Työtä kasvuyrittäjien esiin seulomiseksi ja kasvattamiseksi on 
määrätietoisesti ja ammattimaisesti jatkettava.

Rahoitusmarkkinoita viime vuosina ravistelleet finanssi- ja eurokriisit ovat johtamassa 
pankkitoiminnan sääntelyn kiristämiseen. vakavaraisuussäännösten tiukentaminen 
on jo heijastunut pankkien luotontarjontaan. vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista eten-
kin oman pääoman ehtoinen riskirahoitus on kasvattanut suosiotaan niin Suomessa 
kuin maailmallakin. Toistaiseksi pääomasijoittaminen on keskittynyt lähinnä viiteen 
kaupunkiin, joihin Seinäjoki ei ainakaan toistaiseksi vielä kuulu. voidaankin kysyä, oli-
siko Seinäjoella edellytyksiä nousta tähän joukkoon? Pääomasijoitusmarkkinoita pide-
tään Etelä-Pohjanmaalla suhteellisen vaatimattomina.

Rahoitusteorian mukaan yrityksen johdon tavoitteena on taloudellisen lisäarvon tuot-
taminen omistajille. Tilanteessa, jossa johto ja omistaja ovat eri tahoja, osapuolten 
käytettävissä olevassa informaatiossa saattaa olla eroja. Tämä mahdollistaa johdolle 
omien etujen ajamisen omistajien etujen vastaisesti. Informaation epäsymmetrisyyden 
on osoitettu aiheuttavan agenttikustannuksia, jotka alentavat yrityksen arvoa. Muun 
muassa tästä syystä usein suositellaankin, että johto omistaisi yrityksen osakkeita. 
Pääomasijoittamisen tapauksessa kohdeyrityksen johtaja on usein myös sen omistaja. 
Mukaan tuleva riskisijoittaja on myös omistaja, joten tässä tapauksessa intressien voi-
daan olettaa olevan yhteneväisemmät kuin laajalle hajautuneessa omistuksessa tai 
palkkajohtajan tapauksessa. vastaavasti agenttikustannusten voidaan olettaa olevan 
matalammat, jolla on yrityksen arvoa lisäävä vaikutus. vaikka pääomasijoittajien tar-
joama rahoitus kuuluukin kalleimpiin rahoitusmuotoihin, siihen liittyvät muut kuin 
kustannustekijät voivat nostaa sen prioriteettia eri rahoitusmuotojen edullisuusvertai-
lussa. Toisaalta pääomasijoittajan yritykseen tuoma oma pääoma parantaa sen oma-
varaisuusastetta. Tämä merkitsee rahoitusriskin alenemista ja yleensä myös lainara-
hoituksen korkomarginaalien laskua
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Aikaisempien tutkimusten mukaan pääomasijoitukset yrityksiin ovat vaikuttaneet 
positiivisesti muun muassa kohdeyritysten kasvuun. Toisaalta riskisijoituksen saami-
sen ehtona ovatkin yleensä vahvat kasvuodotukset, jotka ovat vastineena sijoittajan 
ottamalle korkealle riskille. Eteläpohjalaisen kasvuyritystutkimuksen mukaan noin 14 
prosenttia yrittäjistä olisi kiinnostuneita oman pääoman ehtoisesta riskirahoituksesta. 
Kiinnostuksesta käytännön toimenpiteisiin voi kuitenkin olla vielä pitkä matka.

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan eniten alan tuntemusta oli luonnollisesti julkisilla 
ja yksityisillä sijoittajilla. Pääomasijoitusta käyttäneet toivat esiin odotetut edut ja oli-
vat pääsääntöisesti tyytyväisiä yhteistyöhön pääomasijoittajien kanssa. Potentiaalisten 
kohdeyritysten edustajat pitivät pääomasijoittamista kiinnostavana, mutta ei oman 
yrityksen näkökulmasta varteenotettavana rahoitusmuotona. Tulosta selitti kyseisten 
yritysten vahva taloudellinen asema ja yrittäjien pyrkimys säilyttää itsenäinen päätök-
senteko. Tietoa pääomasijoittamisesta uskottiin kyllä löytyvän, mikäli tarvetta ilme-
nisi. Yleisimmin mainittiin pääomasijoitusyhdistyksen ja enkelisijoittajien yhdistyksen 
verkkosivut.

Haastateltavien näkemykset yhtenevien intressien korostumisesta tukivat oletusta 
vähäisemmästä informaation epäsymmetrisyydestä omistajajohtajan ja pääomara-
hoittajan välillä verrattuna palkkajohtajan ja laajasti omistetun yrityksen tapaukseen. 
Tulokset vahvistivat myös pecking order -teorian mukaista käsitystä, että oman pää-
oman ehtoinen rahoitus tulee rahoitusmuotojen prioriteettijärjestyksessä viimeisenä. 
Pääomasijoittamisen muut kuin rahoitukselliset edut voivat vähentää eroa muihin 
rahoitusmuotoihin nähden, mutta eivät näytä vaikuttavan prioriteettijärjestykseen. 
Haastateltujen yrittäjien mukaan oman pääoman ehtoista riskirahoitusta käytetään 
vain, mikäli muuta rahoitusta ei ole saatavissa. Tämä oli tilanne etenkin potentiaalisten 
kohdeyritysten näkökulmasta tarkasteltuna. Toisaalta sijoittajatkin näyttäisivät ajatte-
levan, että pääomarahoitus ei pysty kilpailemaan tulo- tai lainarahoituksen kanssa, jos 
niitä vain on saatavilla. 

Sen lisäksi, että tutkimuksella saatiin uutta tietoa edellä mainittuihin teorioihin liit-
tyen, tulosten perusteella voitiin arvioida sijoitusprosessin kehittämismahdollisuuksia 
ja mitä tietoa siitä olisi hyvä välittää alan toimijoille. Erityistä huomiota kiinnitettiin 
siihen, miten sijoittajat ja kohdeyritykset voisivat paremmin kohdata toisensa (proses-
sin alkuvaiheessa), miten löytäisivät yhteisen näkemyksen rahoitussopimuksen teossa 
ja sovittaessa mahdollisista jatkotoimenpiteistä rahoitusjakson kuluessa ja tulevasta 
irtautumisesta.

Esimerkiksi yrityksen kasvuvaiheessa pääomasijoitus voi tarjota varteenotettavan 
rahoitusvaihtoehdon. Informaation välittämisessä erilaiset tilaisuudet toivotettiin ter-
vetulleiksi niin sijoittajien kuin yrittäjienkin taholta. Niin koti- kuin ulkomaisiakin esi-
merkkejä löydettiin lukuisia. Lisäksi yrityksille palveluja tarjoavat tahot voisivat muun 
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palvelun ohessa aina tarvittaessa ohjata yrittäjää pääomasijoittamista tekevien toimi-
joiden luokse ja pääomasijoittamiseen liittyvän informaation lähteille.

Niin julkiset kuin yksityisetkin sijoittajat näyttäisivät löytävän sijoituskohteita sikäli kun 
sijoituskriteerit täyttäviä yrityksiä vain on tarjolla. vastaavasti niin julkista kuin yksi-
tyistäkin rahoitusta käyttäneet yritykset kokivat löytäneensä mahdolliset rahoittajat 
hyvin – tosin rahoittajan vakuuttaminen koettiin haastavaksi tehtäväksi.

Pääomasijoituspalvelujen tarjoaminen ei ole paikkaan sidottu. Eteläpohjalainen yrit-
täjä voi saada rahoitusta niin kotimaisilta kuin ulkomaisiltakin markkinoilta, mikäli 
vain toiminta on riittävän kasvuhakuista ja sijoittajaa kiinnostavaa. vastaavasti ete-
läpohjalainen pääomasijoittaja voi tarjota rahoitusta globaalisti. välineet tähän ovat 
kyllä olemassa. Tietysti omasta maakunnasta tuleva ”kasvollinen pääoma” voi tuoda 
etuja, joita muualta tuotu raha ei tarjoa pienten yritysten kehittämiseen. Kasvollinen 
pääoma tarkoittaa tässä yhteydessä oman pääoman ehtoista rahoitusta, jossa rahoi-
tuksen ehtoihin liittyy rahoittajan tai hänen edustajansa mukaan tuleminen yrityksen 
johtamiseen esimerkiksi hallitustyöskentelyyn osallistumisen kautta. Kasvollisesta 
pääomasta tutkimusaineistossa käytettiin myös termiä viisas raha (smart money). 
Kasvollisen pääoman sijoittajalla ja kohdeyrityksellä on yhteinen intressi kehittää yri-
tystä. Lisäksi tämän rahoitusmuodon käyttö yleensä lisää systematiikkaa yrityksen 
hallitustyöskentelyssä ja strategiatyössä, tuo rahoitusosaamista yrityksen käyttöön 
sekä laajentaa yrityksen käytössä olevaa kontaktiverkostoa.

Ennakko-odotusten mukaisesti eteläpohjalaisen yrittäjän itsellinen luonne ei aina tar-
joa otollista maaperää pääomasijoittajalle. Potentiaalisiksi kohdeyrityksiksi osui hyvän 
taloudellisen aseman omaavia yrityksiä, joiden edustajat totesivat turvautuvansa jat-
kossakin tarvittaessa pankkirahoitukseen ja jota uskoivat myös saavansa, mikäli tulo-
rahoitusta ei syntyisi riittävästi. Näiden yrittäjien mielestä pääomasijoittaja kaventaa 
itsenäisyyttä ja muutoinkin tämä rahoitusmuoto koetaan melko vieraaksi. voidaankin 
todeta, että pohjalainen yrittäjä ei hevin lämpene pääomasijoittajien tarjoamalle riski-
rahoitukselle. Hän turvautuu mieluummin pankkilainaan kuin oman pääoman ehtoi-
seen ulkopuoliseen rahoitukseen. Odotusten mukaan eteläpohjalainen mentaliteetti ei 
ole omiaan taipumaan luovuttamaan päätöksentekoa ulkopuoliselle taholle, jota pää-
omasijoittajan mukaantulo eittämättä edellyttäisi. Lisäksi yrittäjät kokevat pääomasi-
joittamisen maineen hieman arveluttavaksi. Tulosten mukaan julkinen tai yksityinen 
pääomarahoitus tulee kyseeseen lähinnä tilanteessa, jossa haetaan aiempaa nopeam-
paa kasvua, ja jonka pankki kokee liian riskiseksi. 

Aineistosta nouseekin selkeästi esille ristiriita pääomasijoittamista käyttäneiden ja 
potentiaalisten käyttäjien näkemyksissä. Käyttäjät ovat tyytyväisiä ja pitävät pääomasi-
joittajia yhtenä lisäarvoa tuovana vaihtoehtona. Potentiaaliset käyttäjät pelkäävät itse-
näisyyden menettämistä ja itse asiassa eivät tunne tätä rahoitusmuotoa. Seuraavaan 
luetteloon on koottu tiivistelmä haastatteluaineiston tuloksista.
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•	 pienten yritysten pääomarahoitusmarkkinoiden kehittämiseksi on paljon tehtä-
vissä

•	 Etelä-Pohjanmaalla tarvitaan lisää kasvuyrittäjiä
•	 oman pääoman ehtoinen riskirahoitus ominaista etenkin voimakasta kasvua (ja 

kansainvälistymistä) hakeville startup-yrityksille ja yrityskauppojen yhteydessä
•	 suuret ikäluokat ovat luopumassa yrityksistään; nuoret yrittäjät ovat avoimem-

pia ja ennakkoluulottomampia uusille rahoitusratkaisuille (vanhemmat yrittäjät 
pitävät pääomasijoittajien mainetta hieman arveluttavana)

•	 tulosten mukaan ainakin osalle aloitteellisesti rahoitusta hakeville kasvuyrityk-
sille löytyy riskirahaa maakunnasta, Suomesta ja ulkomailta

•	 haastatellut ”vanhat parrat” eivät ole kovin innostuneita pääomasijoittamisesta; 
heidän yritykset ovat vakaan kasvun yrityksiä, joiden rahoitus hoituu pääasiassa 
tulorahoituksella ja tarvittaessa pankkilainalla

5.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Esiselvityksen tulosten perusteella näyttää siltä, että pääomarahoitusta sinänsä ja tie-
toa siitä on kyllä hyvin saatavilla ja niitä osataan tarvittaessa myös hakea. Toisaalta 
pääomarahoituksen markkinaosuus yrittäjien käyttämien rahoitusmuotojen joukossa 
näyttäisi olevan varsin vähäinen (esim. varamäki ym. 2014). Tarvetta voidaan arvi-
oida kysymällä, mitä lisäarvoa kasvollisen pääoman voisi olettaa tuovan yrityksille? 
Aloitteellisesti ja määrätietoisesti kasvua hakevien yrittäjien vähyydestä johtuen Etelä-
Pohjanmaan elinkeinopolitiikassa tulisi edelleen panostaa kasvuun tähtääviin alkaviin 
yrittäjiin ja niiden määrän kasvattamiseen. Toinen panostuksen kohde on luonnollisesti 
toimivien yritysten kannustaminen nykyistä kasvuhakuisemmiksi. Kasvuyrittäjien tun-
nistamisessa yrityksen tai liiketoimintaa ostaneet yrittäjät muodostavat selkeän koh-
deryhmän, jonka voidaan olettaa jo olevan kasvuhakuisia (esim. varamäki, Heikkilä, 
Tall, viljamaa & Länsiluoto 2013; Tall 2014). Yrityskaupat on yksi keskeinen keino luoda 
ja mahdollistaa kasvua. Toisaalta yrityskaupoissa ja yleensä yritysjärjestelyissä pää-
omasijoituksilla on luonteva rooli. Pääomasijoittajat ovat kiinnostuneita kasvavista 
yrittäjistä ja kasvua tavoittelevat yrittäjät tarvitsevat pääomasijoituksia rahoittamaan 
kasvua. Yksi mielenkiintoinen vaihtoehto voisi olla pienten yritysten tarpeisiin soveltu-
van pääomarahaston toimintamahdollisuuksien kartoittaminen.

Pääomasijoittajat toivat korostetusti esiin, että yrittäjää lähellä olevien toimijoiden olisi 
hyvä osata ohjata yrittäjiä pääomarahoitukseen liittyvän tiedon lähteille. Hyvä lähtö-
kohta voisi olla bisnesenkeliverkosto FiBAN (ja sen verkkosivut), johon kuuluu nykyisin 
jo yli 400 suomalaista enkelisijoittajaa. Tätä kautta voidaan päästä myös joukkorahoi-
tuspalvelujen tarjoajiin. Uutena rahoitusmuotona joukkorahoitus tunnettiin lähinnä 
vain käsitteenä. Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta katsottuna bisnesenkelitoiminta 
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tosin on jäänyt suhteellisen etäiseksi ja maakunnassa voisikin olla tarvetta omien pää-
omasijoittamisesta kiinnostuneiden henkilöiden välisen yhteistyön vahvistamineen.

Mikäli yrittäjä päättää turvautua pääomasijoittajaan, myös hänen olisi hyvä tuntea 
ainakin pääpiirteissään pääomasijoitusprosessin sisältö ja kulku. Joka tapauksessa 
näin toteutettu rahoitus on suuri haaste yrittäjälle. Informaation epäsymmetrian 
lisäksi osapuolten välillä voi esiintyä epäsymmetriaa osaamisessa, joka voi vaikeuttaa 
näkemysten yhteensovittamista. vaarana on, että sijoittajan koetaan sanelevan ehdot 
liian yksipuolisesti. Tämä voi vaikeuttaa luottamuksellisen suhteen luomista, jonka 
keskeinen merkitys korostui eri toimijoiden näkemyksissä. Pääomasijoittajan rahoi-
tusosaaminen pitäisi nähdä luottamusta herättävänä ja tavoiteltavan arvoisena omi-
naisuutena.

Tulosten pohjalta voidaan muotoilla useita toimenpide-ehdotuksia sekä kysynnän ja 
tarjonnan lisäämiseksi pääomamarkkinoilla, että sijoittajien ja yrittäjien kohtaami-
sen edistämiseksi. Lisäksi mukana on huomioita, jotka liittyvät pääomasijoittamista 
edistäviin palveluihin ja niiden kehittämiseen maakunnassa. Ehdotusten tavoitteena 
on pääomasijoitusmarkkinoiden vahvistaminen ja maakunnan yrittäjien pysyminen 
mukana tapahtumassa olevassa rahoitusmarkkinoiden murroksessa.

1. Pääomasijoitustarjonta ja -kysyntä

Tärkeäksi koettiin erityisesti uusien kasvuhakuisten yrittäjien lisäämiseen tähtäävät 
toimenpiteet ja pääomasijoittajien maineen parantaminen. Tilannetta voitaisiin kor-
jata lisäämällä valistusta, informointia ja koulutusta niin nykyisille kuin tulevillekin 
yrittäjille, jotta saataisiin lisättyä pääomasijoittamisen hyödyntämismahdollisuuksiin 
liittyvää tietämystä ja osaamista. Olisi myös tärkeää, että yrittäjällä olisi valmiudet 
pääomarahoituksen käyttöön, kun tarvetta ilmenee. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
vain pienelle osalle kasvuyrityksiä pääomasijoittaminen on varteenotettava ja sopiva 
vaihtoehto. Pääomasijoittamisen markkinoinnissa olisi tärkeää saada mukaan pää-
omasijoittajien lisäksi pankit, Finnvera ja muut yrittäjiä lähellä olevat maakunnan kes-
keiset organisaatiot. 

Pääomasijoitustarjonnan lisäämiseksi haastateltavat toivat esiin mm. uusien rahas-
tojen tuomisen markkinoille. Erityyppisiä rahastoja voisivat olla vaikkapa alueelliset 
rahastot, yksityisen pääoman rahastot, omistajanvaihdoksiin keskittyvät rahastot tai 
pienten yritysten omistajanvaihdoksissa osaomistuksiin keskittyvät rahastot. Pienten 
yritysten omistajanvaihdoksiin keskittyvä rahasto on tullut esiin mm. tutkittaessa 
kesken jääneitä yrityskauppoja (varamäki ym. 2014). Mikäli omistajanvaihdosrahasto 
muodostettaisiin yksityisten pääomasijoittajien (vrt. senioriyrittäjät, joita on yksistään 
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenistössä lähes 150) ja esimerkiksi eläkerahastojen 
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yhteistyöllä, voisi se tarjota yhden mahdollisuuden tuoda kasvollista pääomaa (smart 
money) pienten yritysten rahoitusmarkkinoille.

Lisäksi tutkimusaineistosta nousi esiin, että avainasemassa paikallisten yksityis-
ten pääomasijoittajien toiminnan aktivoimiseksi ovat alueelliset yhteisöt. Etelä-
Pohjanmaalla voisikin yksi toteuttamiskelpoinen vaihtoehto olla yksityisten pää-
omasijoittajien ryhmän perustaminen. Aloitteen tekijänä voisi olla esimerkiksi 
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari tai joku muu alueella 
yrittäjien keskuudessa vahvasti jo toimiva organisaatio. Tähän ryhmään voitaisiin koota 
jäseniksi paitsi yksityisiä pääomasijoittajia, niin myös pääomasijoittamisesta kiin-
nostuneita tahoja. Ryhmän tavoitteina voisivat olla osallistuminen maakunnalliseen 
yksityisten pääomasijoitusten markkinapaikan kehittämiseen (esimerkiksi Etelä-
Pohjanmaan Yrityspörssin yhteyteen) sekä sijoitustapahtuman suunnittelu ja toteutus. 
Tärkeää olisi kehittää erityisesti pienille yrityksille markkinapaikka, josta löytyvät pää-
omasijoittajat ja pääomasijoitusta tarvitsevat.

Tarjonnan lisäämiseksi pääomasijoittamista voitaisiin edistää myös pääomasijoitta-
miseen liittyvillä verokannustimilla. Lisäksi haastateltavat toivat esiin nykytilanteen, 
jossa suuriin ikäluokkiin kuuluvia yrittäjiä on paljon irrottautumassa yritystoiminnasta 
ja jotka voisivat hyvin olla potentiaalisia enkelisijoittajia. Osallistumalla kasvuyrittäjien 
mentorointiin he voisivat mahdollisesti keventää myös omaa irrottautumistaan työelä-
mästä. Edelleen voidaan todeta, että huomion kohteina tulisi olla pääomasijoittajien 
tarjoamien palvelujen markkinoinnin tehostaminen ja myös yrittäjien aloitteellisuu-
den lisääminen liiketoiminnan tarjoamiseksi pääomasijoittajille ostettavaksi. Näistä 
jälkimmäinen edustaa pääomasijoitusten kysynnän vahvistamiseen tähtääviä toimia. 

2.  Sijoittajien ja yrittäjien kohtaaminen

Haastateltavien mielestä sijoittajien ja yrittäjien kohtaamista voisi edistää muun 
muassa järjestämällä yksityisiä luottamuksellisia tilaisuuksia (vrt. esimerkiksi 
Yritysmarkkinat), pääomasijoittajatapaamisia (esim. GrowUp -kisan yhteydessä), eri-
laisia päiviä rahoittamisesta ja sijoittamisesta (pääomasijoittajapäivät), face-to-face 
-tilaisuuksia, start-up -tapahtumia. Molemmilla osapuolilla pitäisi olla luotetta-
vat viestinviejät ja olisi järkevää hyödyntää pääomasijoitusta käyttäneiden yrittäjien 
kokemuksia. Lisäksi yrittäjiä lähellä olevat tahot (esim. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, 
Kauppakamari, Uusyrityskeskus, kunnalliset elinkeinotoimet ja Finnvera) voisivat kan-
nustaa omia jäseniä, asiakkaita ja yrittäjiä yleensä osallistumaan tapahtumiin, joissa 
pääomasijoittajia on mukana. Tietoa pääomasijoittamisesta saataisiin välitettyä yrityk-
siin myös tarjoamalla opiskelijoille kurssi pääomasijoittamisesta. Pääomasijoitusten 
mahdollisuuksien tunteminen olisi hyödyllistä kaikille yrittäjäksi aikoville ja myös jo 
toimivat yrittäjät voisivat olla siitä kiinnostuneita.
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3. Pääomasijoittamista edistävät palvelut

Pääomasijoittamista edistävien palvelujen kehittämisessä pidettiin tärkeänä palvelu-
jen laadun ja uskottavuuden huomiointia. voitaisiin toteuttaa kehittämishanke järjes-
tämään pääomasijoittajatapaamisia ja järjestää erilaisia foorumeja sijoittajille ja sijoi-
tuskohteille (vrt. GrowUp-kisa). Hanke voisi myös vahvistaa eteläpohjalaisten yrittäjien 
osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin sijoitustapahtumiin (vrt. Slush, Startup-
sauna, vigo, sekä FiBAN:in ja FvCA:n tapahtumat). Toisaalta voitaisiin selvittää mah-
dollisuuksia lisätä valtakunnallisten toimijoiden näkyvyyttä maakunnassa (esim. E-P 
Slush satellite tms.). Tärkeää olisi aktivoida nykyisiä yrittäjiä hakemaan pääomasijoit-
tajia jo ennen mahdollisesti tulossa olevaa omistajanvaihdosta. Potentiaalisille yrittä-
jille tulisi riittävästi esitellä alkavan yrityksen rahoitusvaihtoehtoja (friends, fools and 
family FFF, joukkorahoitus, enkelisijoitukset, venture capital vC…). Lisäksi yksityisen 
ja julkisen rahoituksen tarjonta tulisi yhdistää, sekä koordinoida ja systematisoida toi-
mintaa.

Pääomasijoittamista edistävien palvelujen lähtökohtana voisi pitää pääomasijoit-
tamisen koko kulttuurin edistämistä ja uusien rahoitusmallien kehittämistä ja esil-
letuomista. Uusia rahoitustyyppejä ovat esimerkiksi joukkorahoituksen eri tyypit, 
vastikkeelliset lahjoitukset, vertaislainapalvelut ja vaikkapa joukkotuotteistaminen. 
Nykyisten yrittäjien valmennusohjelmissa pitäisi kiinnittää riittävästi huomiota myös 
rahoitusosaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Oheiseen taulukkoon on koottu yhteenveto tutkimuksen toimenpide-ehdotuksista 
(Taulukko 4).

TAULUKKO 4. Yhteenveto tutkimuksen toimenpide-ehdotuksista.

Toimenpide-ehdotukset

1. Pääomasijoitustarjonta ja –kysyntä
•	 koulutusta nykyisille ja tuleville yrittäjille sekä opiskelijoille pääomasijoittamisen 

hyödyntämisen tarjoamista mahdollisuuksista
•	 pääomasijoittamisen markkinointiin mukaan pankit, Finnvera ja muut yrittäjää lähellä 

olevat maakunnan keskeiset organisaatiot
•	 uusi pääomarahasto rahoittamaan pienten yritysten kasvua ja omistajanvaihdoksia
•	 pääomasijoittajien ryhmä Etelä-Pohjanmaalle

2. Sijoittajien ja yrittäjien kohtaaminen
•	 uusi vuosittainen pääomasijoitustapahtuma Etelä-Pohjanmaalle 

3. Pääomasijoittamista edistävät palvelut
•	 markkinapaikka pääomasijoittajille ja sijoituksia tarvitseville yrittäjille (esim. Etelä-

Pohjanmaan Yrityspörssin yhteyteen)
•	 kehittämishanke edistämään pääomasijoittamista ja järjestämään tapaamisia 

sijoittajille ja sijoituskohteille
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5.3 Jatkotutkimusehdotukset

Tässä esiselvityksessä tutkittiin teemahaastattelua hyödyntäen pääomasijoittamisen 
prosessia pääomasijoittajan ja sijoituksen kohteen näkökulmista. Tuloksina saatiin 
uutta tutkittua tietoa sijoitusneuvotteluista, pääomasijoittamisen toteutumisesta ja 
pääomasijoittajan irtautumisesta näistä näkökulmista katsottuna. Tämän tutkimuksen 
tuloksia olisi mahdollista täsmentää muutamilla nyt mielenkiintoisilta vaikuttavilla jat-
kotutkimuksilla. Ensinnäkin, tämän laadullista tutkimusotetta hyödyntävän tutkimuk-
sen tuloksia voisi täydentää yrittäjille suunnatulla laajemmalla kyselyllä, jossa mielen-
kiinnon kohteena voisivat olla yrittäjien tietämys, asenteet, kokemukset ja näkemykset 
pääomasijoittamisesta. voitaisiin tarkastella myös sukupuolten ja sukupolvien välisiä 
eroja käyttäytymisessä. Tuloksena olisi mahdollista saada esimerkiksi vertailutietoa 
pääomasijoittamisesta kokemusta omaavien yrittäjien ja muiden yrittäjien taustatie-
doista, yhtäläisyyksistä ja mahdollisista eroavaisuuksista. Lisäksi tämä tutkimusväylä 
voisi osaltaan mahdollistaa näihin kahteen eri ryhmää kuuluvien yritysten menestyk-
sellisyyden vertailun tilinpäätöstietojen avulla esimerkiksi voitto+ tilinpäätöstieto-
kantaa hyödyntämällä. Samassa yhteydessä tai erillisessä tutkimuksessa voisi myös 
kartoittaa yrittäjien kiinnostusta toimia itse pääomasijoittajina. Aikaisemmin tätä on 
tutkittu lähinnä ikääntyvien yrittäjien osalta (esim. varamäki, Lautamaja & Tall 2010; 
varamäki, Tall, Sorama & Katajavirta 2012). Tosin tätäkin mainittua tutkimustietoa 
voisi harkita päivitettäväksi esimerkiksi ikääntyville yrittäjille ja senioriyrittäjille suun-
natulla kyselyllä, jossa hyödynnettäisiin esimerkiksi Suomen Yrittäjien jäsenrekisterin 
tarjoamia mahdollisuuksia yhteystietojen saamiseen. Tämän tutkimuksen tulosten 
pohjalta arvioituna potentiaalisia pääomasijoittajia voi lyötyä sekä nuorempien että 
vanhempien yrittäjien keskuudesta, mutta näin saataisiin aikaisempaa täsmällisem-
pää tietoa pääomasijoittamisen mahdollisuuksista jo merkittävää yrittäjyyskokemusta 
omaavien keskuudessa.

Toiseksi, tutkimuksen kohteeksi voitaisiin ottaa esimerkiksi kasvuyrityskilpailuun 
osallistuneet yrittäjät, tai joku muu kasvuyrittäjiksi tunnistettu ryhmä (esim. lähiai-
koina yrityksen tai liiketoimintaa ostaneet yrittäjät). Teemahaastattelu voisi olla yksi 
käyttökelpoinen tutkimusmenetelmä kohderyhmän ollessa tiivis. Kyselytutkimus 
olisi perusteltua, mikäli kohderyhmä olisi suuri eli esimerkiksi muutamien satojen 
yrittäjien laajuinen. Tässä nyt toteutetun tutkimuksen aineistossa pääomasijoittami-
nen näyttää liittyvän läheisesti kasvuyrittäjyyteen, joten sen tunnusmerkin täyttävien 
yrittäjien osaamisella, tietämyksellä, kokemuksilla ja näkemyksillä olisi huomattava 
painoarvo pääomasijoittamista edistävän elinkeinopolitiikan suunnittelussa ja toteut-
tamisessa. 

Kolmanneksi, tässä ja myös aikaisemmassa tutkimuksessa on kiinnitetty huomioita 
rahastojen tarjoamiin nykyisiin mahdollisuuksiin ja pienten yritysten heikkoon ase-
maan rahastojen hyödyntämisessä suhteessa keskisuuriin tai suuriin yrityksiin. Yksi 
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myös jo aikaisemmassa tutkimuksessa esiin nostettu vaihtoehto on pienten yritysten 
omistajanvaihdoksiin keskittyvä rahasto (varamäki ym. 2014). Yrityksen tai liiketoi-
mintaa jo ostaneilta yrittäjiltä voisi tutkimuksen keinoja hyödyntäen kartoittaa heidän 
näkemyksiään rahoitusmarkkinoiden toimivuudesta ja tarpeista erilaisten rahastojen 
osalta. Tuloksia olisi mahdollista hyödyntää toimenpiteissä, joilla tähdätään rahoi-
tusmarkkinoiden monipuolistamiseen vastaamaan pienten yritysten rahoitustarpeita 
nykyisessä pankkikeskeisessä toimintaympäristössä.

Neljänneksi, tämän tutkimuksen aineistossa on muutamia mainintoja joukkora-
hoituksesta ja se näyttäytyy lähinnä mielenkiintoisena uutena mahdollisuutena. 
Joukkorahoitus ja sen eri muotojen (kuten esimerkiksi oman pääoman ehtoinen jouk-
korahoitus) pienille yrityksille tarjoamien mahdollisuuksien tutkiminen ja tulosten 
esittely maakunnan yrittäjille voisi olla yksi keino vauhdittaa tämän rahoitusmuodon 
hyödyntämistä alueen yrityksissä. Tutkimus voisi muodostua erilaisten vaihtoehtojen 
ja niiden ominaisuuksien esittelystä sekä joukkorahoitusta käyttäneiden yrittäjien ja 
joukkorahoituspalveluja tarjoavien toimijoiden case-tarinoista. vertaisesimerkit voisi-
vat olla tehokas tapa esitellä uusia toimintatapoja.
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LIITTEET

Liite 1. Haastatteluteemat.

Ennen pääoma-
sijoittamista

Sijoitus-
neuvottelut

Pääomasijoitus Exit
Tietoisuuden 

herättely

PO-sijoittaja
PO-sijoittajat

Sijoitus-
neuvottelut

Pääomasijoitus Exit

PO-kohteet
PO-kohteet

Teemahaastattelun runko

A. Johdanto
Miten eteläpohjalaiset kasvuyritykset pärjänneet heikon taloussuhdanteen aikana 
ja millaisia ponnisteluja menestyksen eteen yrityksissä on tehty? Millaisia rahoi-
tusvaihtoehtoja on käytetty toiminnan rahoittamiseen? Onko Etelä-Pohjanmaalla 
tarvetta kasvollisen pääoman parempaan hyödyntämiseen ja jos on, mitä asian 
edistämiseksi pitäisi tehdä? Onko tarvetta organisoida sitä / saattaa yhteen po-
sijoittajia & kohteita. Kuka sitä voisi organisoida? Tutkimus liittyy laajempaan 
eteläpohjalaisten yrityksen kasvua käsittelevään tutkimukseen (seurantatutkimus, 
edellinen vuonna 2006), toteuttaja SeAMK, rahoittaja E-P:n ELY-keskus). 

B. Alku- & orientaatiokysymyksiä
1. Kerrotko omasta ja yrityksen historiasta?
2. Millaisia rahoitusvaihtoehtoja olette käyttäneet? [(esim. kertyneet voittovarat, 

vpo:n ehtoinen rahoitus, tuet/avustukset, oman pääomanehtoinen rahoitus 
(nykyisiltä / muilta omistajilta), oman pääomanehtoinen rahoitus (pääomasi-
joittajilta)]

3. Miten olette hankkineet pääomat (PO-sijoittajat)

C. Ennen pääomasijoittamista
1. Omat kokemukset pääomasijoittamisesta?
2. Miksi käytät pääomasijoittajaa? Miksi olet pääomasijoittaja?
3. Millaista lisäarvoa (/hyötyä) pääomasijoittaja tuo/voisi tuoda?

a. Johtaminen
b. Strategia & hallitustyöskentely
c. Rahoitusratkaisut
d. Kontaktiverkosto
e. muu lisäarvo
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4. Miten sijoittajat ja kohteet löytävät toisensa?
a. hlökohtaiset yhteydet, yhdistykset, kollegoiden kokemukset,  

verkkopalvelut 
5. Mitä sijoituskriteerejä olet käyttänyt tai käyttäisit pääomasijoitusten yhteydessä?

a. Keskeiset arviointikriteerit
b. Toimialan & sijainnin vaikutus
c. Henkilökohtaisten suhteiden merkitys
d. TKI-määrä

6. Mikä on arvonmäärityksen rooli PO-sijoittamisessa & miten se tehtiin?
7. Millä ehdoilla olisit valmis ottamaan po-sijoittajan? 

 
D. Sijoitusneuvottelut

1. Miten sijoitusneuvottelut etenivät (/pitäisi edetä)? Kuinka kauan neuvottelut 
kestivät?

2. Mitkä tekijät ovat tärkeitä sijoitusneuvotteluissa? (esim. hlökemiat)
3. Mitä sopimuksessa sovittiin? (pääkohdat; omistusosuus, irtautuminen)

E. Pääomasijoitus 
1. Millaiset roolit näet sijoittajalla ja sijoituskohteella sijoituksen aikana?
2. Miten pitkäaikaiseksi arvioisit pääomasijoituksen keston? Mikä keston pitäisi 

olla?

F. Exit
1. Mitä tekijöitä pidät tärkeänä pääomasijoituksesta irrottauduttaessa?
2. Kenelle myydään omistusosuus?
3. Mikä on arvonmäärityksen rooli PO-sijoittamisen exit -vaiheessa & miten se 

tehtiin?

G. Tietoisuuden herättely
1. Mitä pitäisi tehdä, jotta pääomasijoitusmarkkinoille saataisiin enemmän kysyn-

tää ja tarjontaa?
a. Yrityksen omat
b. Toimiala
c. valtiovalta, Lainsäädäntö (verotus), elinkeinopolitiikka (valtio, maakunta, 

paikkakunta)
2. Mitä pitäisi tehdä, että sijoittajat ja kohteet löytäisivät toisensa nykyistä paremmin?

a. Yrityksen omat
b. Toimiala
c. valtiovalta, Lainsäädäntö (verotus), elinkeinopolitiikka (valtio, maakunta, 

paikkakunta)
3. Tarvitaanko po-sijoittamista edistävä & koordinoiva palvelu? Miten se pitäisi olla 

järjestetty (julkinen vs. yksityinen palvelu)? 
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Liite 2. Teemoihin annettujen kommenttien frekvenssitaulukko 
vastaajaryhmittäin (N=16).

Pääomasijoittajat (8) Yrittäjät (8)

 

ju
lk

is
et

 
(3

)

yk
si

ty
is

et
 

(5
)

kä
yt

tä
ne

et
 

(4
)

po
te

nt
ia

al
is

et
 

(4
)

Toimenpiteet ennen pääomasijoittamista

kokemuksen pääomasijoittamisesta? 3 5 4 3

miksi käytät pääomasijoittajaa? 2 3 3 2

miksi olet pääomasijoittaja? 2 4 0 1

mitä lisäarvoa pääomasijoittaja tuo tai voisi tuoda? 3 4 4 3

miten osapuolet löytyvät? 3 4 4 0

sijoituskriteerit? 3 4 1 2

arvonmäärityksen rooli? 2 4 2 1

miten arvonmääritys tehdään? 2 3 2 0

millä ehdoilla ottaisit pääomasijoittajan? 2 2 2 1

Kommentteja yhteensä 22 33 22 13

Pääomasijoitusneuvottelut

neuvottelujen vaiheet? 1 4 1 0

neuvottelujen kesto? 2 4 2 0

neuvotteluissa tärkeää? 2 5 2 1

neuvottelujen pääkohdat? 2 2 1 0

sijoituksen kesto? 3 3 3 2

Kommentteja yhteensä 10 18 9 3

Kohteesta irtautuminen (exit)

mikä tärkeää? 3 4 2 0

kenelle myydään? 2 4 2 0

arvonmäärityksen rooli? 2 3 2 0

miten exit tehdään? 1 2 0 0

Kommentteja yhteensä 8 13 6 0

Pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäminen

miten markkinoille enemmän kysyntää? 2 4 0 3

miten markkinoille enemmän tarjontaa? 2 3 2 1

sijoittajien ja kohteiden kohtaamisen edistäminen? 3 5 3 3

millaisia palveluja edistämään po-sijoittamista? 3 2 0 3

Kommentteja yhteensä 10 14 5 10
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