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Tässä tutkimuksessa tutkitaan V2C-toiminnan tarpeellisuutta alkavan yrityksen kehi-
tyksessä pääomasijoituskelpoiseksi. Tutkimuksen lähtökohtana olisi osoittaa että 
V2C-toimija olisi alkavan yrityksen ja pääomasijoitusyhteisön välissä toimivana teki-
jänä, joka omalla kokemuksellaan, kompetenssillaan ja kontaktiverkostollaan antaisi 
yritykselle apua, jotta pääomayhteisöt kiinnostuisivat siitä. V2C-toimija antaisi pää-
asiallista henkistä pääomaa. 
 
Tutkimus jakaantuu kahteen osaan, teoriaan ja empiriaan. Teoriaosuudessa käsitel-
lään pääomasijoitustoimintaa Suomessa yleisesti sekä määritellään tarkasti V2C-
toiminta. Empiriaosuudessa käsitellään haastattelumateriaalia sekä analysoidaan 
haastatteluissa ilmenneitä asioita. Tutkimus on suoritettu nomoteettisella tutkimusot-
teella ja kvaliteettisella tutkimusmenetelmällä. Haastateltavat ovat toimineet pää-
omasijoitus- ja V2C-toimialalla. Osalla haastateltavista on akateeminen tausta. 
 
Tutkimuksen lopputulokseksi osoittautui, että V2C-toimija on toiminnan tehostaja 
mikäli hän toimii liiketaloudellisesti kannattavasti ja häneltä löytyy osaamista ja am-
mattitaitoa. Kuitenkin haastatteluissa ilmeni, että V2C-toiminta olisi korvattavissa, 
mutta haastateltavat eivät osanneet sanoa millä tavalla. 
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1. Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Suomen pääomasijoitusmarkkinat ovat kasvaneet huomattavasti kuluneiden 10 vuoden 

aikana. Räjähdysmäistä kasvua osoittaa mm. se, että vuonna 1991 alalla oli sitoutunut 

103 milj. euroa hallinnoitavia pääomia (mm. Jänkälä 1992, 8), kun vastaavasti vuonna 

2001 oli sitoutunut 2791 milj. euroa (Suomen pääomasijoitusyhdistys 2002). Erityisesti 

kasvua oli havaittavissa vuosituhannen lopussa jolloin IT-ala uusine ideoineen sai monet 

niin tavalliset sijoittajat kuin pääomasijoittajatkin liikkeelle. Silloin Suomeen syntyi uusia 

rahastoja, joita hallinnoivat niin julkiset kuin yksityisetkin pääomasijoitusyhtiöt.  

 

Nykyään tilanne sijoitettavan rahan kohdalla on hieman toinen. Vaikka hallinnoitavia 

pääomia on, niissä olevat sijoitetut pääomat ovat pienempiä kuin vielä sijoittamattomat. 

Trendiä kuvaa hyvin se, että isot yksityiset pääomasijoitusyhteisöt käyttävät enemmän 

aikaa sijoituksien tarkasteluun. Heillä on rahastoja, joiden kokoja jopa joudutaan leik-

kaamaan (Kauppalehti 7.4.2003, 4-5). Suomessa rahaa tarjoavia yhteisöjä on suhteelli-

sen paljon, mutta nykyään ongelmaksi muodostuukin rahan tarjoajan ja rahaa tarvitse-

van yrityksen välinen suhde. Rahaa tarvitsevat yritykset eivät ole sijoittajien mielestä 

vielä pääomasijoituskelpoisia. Ongelmia aiheuttavat varsinkin alkuvaiheen start up -

yritykset, koska niissä on suurempi riski kuin esim. MBO-kaupoissa (Kauppalehti 

7.4.2003, 4-5). 

 

Nopeasti kasvavilla yrityksillä ei ole useinkaan alussa mahdollisuutta rahoittaa itse 

toimintaansa, vaan ne pystyvät toteuttamaan liikeideoitaan vain ammattisijoittajien 

tuella (McKinsey & Company 2000, 19). Varsinkin Suomessa niin kutsuttu ”ystävälli-

nen raha” (friendly money) tai ”veriraha” (blood money – sana ”veri” on peräisin sii-

tä, että pääomarahoitus tulee lähisukulaisilta eli verisukulaisilta) on liian vähäistä al-

kuvaiheen yrityksillä. Suomessa tarvitaan jo ensimmäisellä rahoituskierroksella ulko-

puolisten sijoittajien rahapanostusta.  

 

 5



Erilaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että varsin usein alkava ja kasvua hakeva yri-

tys jää ilman rahoitusta. Voidaan puhua pääomakuilusta (capital gap), joka tarkoittaa 

että yritys ja rahoituksen tarjoaja eivät kohtaa toisiaan. Se johtuu siitä, että monet ra-

haa tarvitsevat yritykset eivät yksinkertaisesti ole vielä pääomasijoituskelpoisia sekä siitä 

että rahaa tarjoavat pääomayhteisöt eivät tee tarpeeksi pieniä sijoituksia (ks. mm. Sep-

pä 2002, 81-82).  

 

Pääomakuilun rinnalle on noussut myös tietokuilu (knowledge gap) ja osaamiskuilu 

(skill gap), jotka johtuvat siitä, että pääomayhteisöillä ei ole tarjota aikaa eikä koke-

musta kasvavan yrityksen liiketoimintakenttään (Rasila–Seppä–Hannula 2002, 6). 

Kriittinen kasvuresurssi ei ole enää raha, vaan liiketoimintaosaaminen, yritykseen omis-

tuksellisesti sitoutunut liikemiesviisaus (Seppä 2002, 2).  

 

Rahaa ja liiketoimintaosaamista tarvitsevan yrityksen alkuvaiheeseen on saatava sel-

lainen toimija, joka pystyisi tekemään tästä yrityksestä pääomasijoituskelpoisen. 

Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) eBRC:n toimesta on alettu etsiä ratkaisua 

pääoma- ja tietokuilun välille uudesta toimijasta, joka on nimeltään V2C (Venture-To-

Capital). eBRC on e-Business Research Center, Tampereen teknillisen yliopiston ja 

Tampereen yliopiston yhteinen liiketoiminnan tutkimuskeskus. Tutkimuskeskus toimii 

yritysten, tutkijoiden ja tutkimusrahoittajien kohtauspaikkana, virtuaalisena tutki-

musorganisaationa ja rahoitusjärjestelijänä (eBRC, 2003).   

 

Tämä tutkimus käsittelee pääoma-, osaamis- ja tietokuilun maastossa toimivaa kas-

vuyritystoimintaa (=V2C-toimintaa) ja määrittelee sen tarpeellisuuden alkaville yri-

tyksille. Tutkimuksessa paneudutaan tämän päivän pääomasijoitus- ja V2C-

toimintaan, esitetään erilaisia V2C-toimijoita ja etsitään vastausta V2C:n tarpeellisuu-

teen yrityskehityskentässä. Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää, onko V2C-

toimijasta apua yrityksen alkuvaiheen toiminnalle ja toisaalta ovatko pääomasijoi-

tusyhteisöt kykeneviä ja halukkaita tekemään yhteistyötä uuden toimijan kanssa. 
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1.2 Tutkimuksen aihealue 
 

Pelkistetysti ajatellen pääoma-, osaamis- ja tietokuilun arvoketjun alkupäässä on kas-

vava, rahoitusta tarvitseva yritys, ja loppupäässä pääomamarkkinat. Väliin jäävät 

V2C- ja pääomasijoitustoimija. V2C-toiminnan tarkoituksena on tehdä kasvua ja me-

nestystä haluavasta yrityksestä pääomasijoituskelpoinen, ja pääomasijoitustoiminnan 

pyrkimyksenä on tehdä pääomasijoituskelpoisesta yrityksestä menestyvä, aina julki-

sen arvopaperinkaupan kohteeksi asti.  

 

Kasvua hakevan suomalaisen alkavan yrityksen elinkaari on hyvin aaltoileva ja alussa 

muualta kuin tulorahoituksesta saatu rahoitus on suurimmalta osaltaan vierasta pää-

omaa (=velkaa). Tämän lisäksi ne saavat erilaisia julkisia tukirahoituksia ja avustuk-

sia. Alussa yritys rahoittaa toimintansa omista lähteistä, mm. ”verirahalla”. Sen jäl-

keen apuun tulee kasvuyritystoimija (=V2C-toimija), joka huolehtii omalla ammatti-

taidollaan, että kasvua hakevasta yrityksestä saataisiin pääomasijoituskelpoinen. Kun 

pääomasijoituskelpoisuus on saavutettu, yritys saa rahoituksen pääomasijoittajilta. 

Pääomasijoittajalta tullut raha on yleensä oman pääoman ehtoista vakuudetonta ra-

haa (Pääomasijoitusyhdistys 2002). Jossain vaiheessa yritys myydään muille sijoitta-

jille tai se listautuu pörssiin. Kuitenkin talouden tilanteiden heilahtelun vuoksi yritys 

saattaa tarvita vielä myöhemmässäkin vaiheessa pääomasijoittajan apua. Em. tilanne 

nähdään alla olevasta kuvasta. 

           Kassavirta 

 

 

    Elinkaari 

             + 

Aika 

             - 

    V      V2C       VC         Pääomamarkkinat            VC 

 

 V=Yritys  V2C=Kasvuyritystoimina             VC=Pääomasijoittaminen 
 

KUVA 1. YRITYKSEN RAHOITUS V2C:N JA VC:N AVULLA 
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Vaikka keskustelua on käyty kauttaaltaan kasvuyritystoiminnasta pääomasijoitusalalla 

yleisesti, niin mm. Randy Komisar (2001) kirjassaan ”The Monk and the Riddle” pu-

huu itsestään Virtual CEO:na. Hän hautoo alkavia yrityksiä antamalla niille johtamista 

ja kokemusta, ja vastalahjaksi hän saa yrityksen osakkeita. Voidaan puhua yksityisen 

ihmisen V2C-mallista. 

 

V2C-toimija kääntyisi huonosti Suomeksi – ’yritys kohti rahoitusta’. Kuitenkin TTY:llä 

tutkijat ovat alkaneet käyttää V2C-toiminnasta suomenkielistä nimitystä kasvuyritys-

toiminta. V2C-toimija toimii yrityskehityskentässä, joka käsittää kaikki yhteisöt, jotka 

kehittävät alkuvaiheen yrityksiä. Tässä tutkimuksessa V2C-toiminnasta käytetään ni-

meä V2C tai vastaavasti kasvuyritystoiminta. Nämä käsitteet tullaan määrittelemään 

osittain tutkimuksen kappaleessa 1.5 ja tarkemmin pääluvussa kolme.    

 

V2C-toimintaa on tutkittu vähän. eEurope- ohjelmaa pilotoivan eTampere-

tietoyhteiskuntaohjelman alaisessa tutkimushankkeessa se määritellään Venture-to-

Capital eli V2C-toiminnaksi (Seppä 2002, 2). Kyseisen V2C-ohjelman tarkoituksena on 

tuoda malli pääoma- ja tietokuilun välille. Muita tavoitteita on mm. tehdä V2C:stä 

työkalu, tutkia yhteensopivuutta pääomasijoittajan kanssa niin arvoketjuissa kuin 

strategialogiikoissakin, sekä määritellä V2C-kentässä työskentelevät toimijat ja niiden 

toimintamallit. 

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään V2C-ilmiötä alkavan yrityksen parissa toimivana yri-

tyskehityspelaajana. Tutkimuksen näkökulma on elinkeinopoliittinen. Tutkimuson-

gelmaa lähestytään niin että sen ongelmanasettelun ratkaisu voisi määritellä kansan-

taloudellisen hyödyn niin alkaville yrityksille kuin V2C-toimijoillekin. Näkökulman va-

linta lähtee siitä että jos V2C-toiminta olisi tarpeellista alkaville yrityksille, pääomasi-

joittajille ja V2C-toimijoille itselleen, se synnyttäisi enemmän yrityksiä, osaamista ja 

mahdollisimman paljon uusia innovaatioita ja näiden kautta avautuisi enemmän työ-

paikkoja. 
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1.3 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämä tutkimus painottuu tutkimaan V2C-kentän ympärillä olevaa problematiikkaa: 

kasvavan yrityksen, V2C-toimijan ja pääomasijoittajan välistä kolminaisuutta. 

Varsinaiseksi tutkimusongelmaksi muodostuu seuraavanlainen tutkimuskokonaisuus: 

 

Tutkimuksessa tullaan määrittelemään V2C-toiminnan tarpeellisuus alka-

vien yrityksien kehityksessä pääomasijoituskelpoiseksi. 

 

Tarkoituksena on tuoda esille miksi V2C-toimijoita ylipäätään tarvitaan. Onko tilanne 

todellakin se, että pääomasijoitusyhteisöt ovat kykenemättömiä rahoittamaan uusia 

kasvavia yrityksiä ilman V2C-toimijan apua vai onko ongelma jossakin muualla? Onko 

V2C-toiminta edellytyksenä kasvavalle yritykselle?  

 

Jotta tutkimus onnistuisi tarjoamaan ratkaisun ongelmaan, seuraavassa on määritelty 

yksityiskohtaisesti tutkimuksen tavoitteet:   

 

! Hahmottaa V2C-ilmiön konteksti suomalaisessa yrityskehitystoiminnassa.  

! Hahmottaa kasvavan yrityksen ja pääomasijoittajan välinen pääoma-, osaa-

mis- ja tietokuilu.  

! Määrittää V2C-toiminnan tarpeellisuus elinkeinopoliittisesta näkökulmasta 

katsottuna.  

 

Tutkimusongelman ja tavoitteiden asettaminen ja niihin pääseminen vaatii aina oh-

jaavia alaongelmia. Ne pyrkivät käsittelemään ja ratkaisemaan tutkimusongelman ja 

tavoitteet niin selvästi kuin tässä yhteydessä on tarkoitettu. Seuraavassa on esitetty 

tutkimukselle olennaiset ohjaavat alaongelmat:  

 

! Tutkimuksen doktriini eli mitä aikaisempaa tieteellistä ja akateemista kes-

kustelua on käyty aihepiirin ympärillä? Tutkimukseen sisälle pääseminen 

vaatii erityisen tarkkaa aikaisempien tutkimusten tutkimista. Teoriaosuudes-
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sa käydään läpi nämä aikaisemmat tutkimukset, jotka luovat osaltaan teo-

reettista viitekehystä. 

! Minkälaiset ovat V2C-toiminnan tavoitteet? Miksi V2C-toiminta on olemassa 

ja mihin tämän tyylinen toiminta tähtää? Nämä tulevat määrittelemään V2C-

toimijan hyödyn kasvua hakeville yrityksille.   

! Minkälainen rooli on V2C-toimijalla kasvavan yrityksen ja pääomasijoittajan 

yhteistyökentässä? Tarvitaanko kyseistä toimijaa todella vai pystyykö  yri-

tyskehitystoimiala toimimaan ilman häntä? Voidaan myös pohtia sitä, ratkai-

seeko V2C-toimija ongelman kuilujen (pääoma, osaaminen ja tieto) välillä. 

 

Tutkimuksessa ei tulla käsittelemään minkäänlaisia rahoitusinstrumentteja pääomasi-

joittamiseen liittyen, koska tutkimus tulee painottumaan V2C-ilmiön ja kasvavan yri-

tyksen sekä pääomasijoitusyhteisöjen yhteistyökentän kuvaamiseen. 

 

Toiseksi tutkimusongelmanasettelu puoltaa parhaiten teknologiakeskeisiä alkavia yri-

tyksiä. Tämä johtuu siitä että teknologiayritysten innovaatiot täytyy saada nopeasti 

kaupallistettua jotta niistä saadaan irti paras mahdollinen hyöty. Toinen huomattava 

asia on se, että teknologia kehittyy jatkuvasti, joten tällä toimialalla monella yrityk-

sellä on mahdollisuus kehittyä alansa huippuosaajaksi (Elinkeinojohtaja Harri Airaksi-

nen 16.4.2003). Em. asioiden takia V2C-toiminta näiden yritysten parissa on perus-

teltua. 

 

Kolmanneksi, tutkimuksessa ei käsitellä yrittäjyystutkimusta, koska tutkimus painot-

tuu kuvaamaan V2C-ilmiötä ja sen käsitteitä alkavan yrityksen ja pääomasijoitustoi-

minnan puitteissa.  

 

V2C-toiminta on universaali ongelma, mutta tämä tutkimus tulee painottumaan Pir-

kanmaan alueen alkaviin teknologia keskeisiin yrityksiin, ja tutkimuksen haastattelut 

tulevat olemaan Pirkanmaan alueen pääomasijoitustoiminnasta ja V2C-toiminnan 

ympäriltä yhtä lukuun ottamatta.   
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1.4 Tutkimusmetodologia ja näkökulma 
 

Tutkimus tullaan suorittamaan nomoteettisellä tutkimusotteella. Tutkimuksessa pää-

metodiksi muodostuu hypoteettis-deduktiivinen, jossa lähdetään liikkeelle käsitteelli-

sestä teorioinnista, edetään empiirisen materiaalin hankintaan ja analysointiin ja pää-

dytään käsitteellisen ja empiirisen puolen rinnakkaisasetteluun (mm. Näsi 1983, 40).  

 

Tutkimuksessa ei pyritä antamaan toimenpidesuosituksia, vaan lähinnäkin  kuvaile-

maan V2C-ilmiön olemassaoloa ja vaikutusta kasvavan yrityksen mahdollisuuksiin 

edetä pääomasijoituskelpoiseksi. Tutkimuksen lopputulos ei sanele yksityiskohtaisesti 

keinoja, joilla yritys tulisi pääomasijoituskelpoiseksi vaan lähinnä auttaa ymmärtä-

mään ja havaitsemaan niitä tekijöitä, joissa V2C-toiminnan tarve määräytyy.  

 

Nomoteettisessä tutkimusotteessa pyritään aikaansaamaan empiirisesti paikkaansa 

pitäviä lainomaisuuksia ja tähdätään useimmiten selitykseen. Näihin lopputuloksiin 

päästäkseen käytetään niin järkeisjohteista kuin kokemusjohteistakin tietä (Neilimo – 

Näsi 1980, 66). 

 

Tutkimus suoritetaan kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Lähtökohtana kvalitatiivi-

sessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi–

Remes–Sajavaara 2002, 152). Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata koh-

detta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, niin että mm. käsitteiden määrittelemiseen 

ei jäisi aukkoja. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään yleistettävyyteen. Siihen pyri-

tään kuitenkin abstraktitasoa nostamalla, ei keskivertoa tai tyypillisyyttä etsimällä 

(Alasuutari 1993, 33). 

 

Tutkimuksessa käsitellään ensin teoriaosuutta, jossa määritellään tutkimukseen olen-

naisesti liittyviä käsitteitä ja tutkitaan pääomasijoittamiseen ja V2C-toimintaan liitty-

vää käsitteistöä sekä aikaisempaa kirjallisuutta. Empiriaosuudessa tutkitaan ja analy-

soidaan haastatteluissa esille tuotuja asioita, joilla on ratkaiseva merkitys tutkimuk-

sen lopputulokselle. Loppupäätelmissä pyritään antamaan käsitys siitä, kuinka tutki-
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musongelman ratkaiseminen tapahtui, saavutettiinko tutkimukselle asetetut tavoit-

teet ja minkälaista hyötyä lopputuloksesta on esim. jatkotutkimusmahdollisuuksia 

ajatellen.   

 

Tutkimuksessa pyritään löytämään kasvavan yrityksen, V2C-toimijan ja pääomasijoit-

tajan välinen yhteistyökenttä, jotta voitaisiin osoittaa V2C-toimijan tarpeellisuus. Tut-

kimuksen yleistettävyys riippuu haastattelujen onnistumisesta. Jos niistä saadaan 

tehtyä syvällisiä ja kattavia, lopputuloksen tuomat hyödyt voidaan osoittaa kattavaksi 

kauttaaltaan ajatellen koko V2C-toimintaa. 

 

Empiriaosuus tullaan tekemään teema- ja puolistrukturoiduilla haastatteluilla, johon 

olen valinnut pääomasijoitusalan ja V2C-ilmiön parissa työskenteleviä henkilöitä sekä 

yritysten toimitusjohtajia niin korkeakoulumaailmasta kuin liike-elämästäkin. Viitteis-

sä esitettyjä haastattelurunkoja ei ole seurattu tarkasti haastattelujen aikana haasta-

teltavien vastauksien takia. Empiriaosuuteen on otettu haastateltavien tärkeimpiä 

vastauksia tutkimustehtävän kannalta.  

 

Haastateltavat on pyritty valitsemaan niin että osalta löytyisi selkeä akateeminen 

tausta ja toisilta liike-elämästä saatu kokemus. Toisaalta haastateltavat pyrittiin valit-

semaan myös niin että osa olisi toiminut pääomasijoittamistehtävissä ja osa puoles-

taan ollut mukana alkavan yrityksen toiminnassa. Näin saataisiin mahdollisimman 

monipuolinen kirjo, josta erot tai yhtäläisyydet on helppo löytää. 

 

Tutkimuksessa käytetään kesällä 2002 tehtyjä pääomasijoitustoimialalla työskentele-

vien henkilöiden haastatteluja jotta saadaan selvitettyä pääomasijoitustoimialan 

yleistä julkikuvaa. V2C-aineiston keräämiseen olen valinnut Tampereen talousalueella 

toimivia toimitusjohtajia niin pääomasijoitusyhteisöistä kuin V2C-toiminnankin paris-

ta. Nämä haastattelut on tehty keväällä 2003. 

 

Tutkimuksen näkökulma on elinkeinopoliittinen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuot-

taa tietoa kansantalouden kehitystarpeisiin. Näin ollen pyritään saavuttamaan pää-

omasijoitus- sekä kasvuyritystoiminnalla sellainen yhteistyökenttä, jotta pystyttäisiin 
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toteuttamaan kansantaloudellekin ominaisia piirteitä, mm. kasvattamaan Suomessa 

yritysten lukumäärää ja sen myötä parantamaan työllisyyttä.  

 

1.5 Tutkimuksen viitekehys  
 

Seuraavasta kuvasta (Kuva 2) voidaan hahmottaa, kuinka tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys rakentuu. Tutkimuksen teoriaosuus painottuu aikaisempaan keskusteluun, 

jossa pyritään käymään läpi kasvuyritystoiminnan (V2C) ja pääomasijoitustoiminnan 

(VC) määritelmät sekä yleiset toimintaperiaatteet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aikaisempi keskustelu  

pääomasijoitustoiminnasta 
(VC-toiminta) 

 
Tieto-, osaamis- ja pääomakuilu 
kasvua hakevien yritysten on-

gelmana. Mistä apu? 

 
Kyvyttömiä tekemään pieniä  

sijoituksia ja antamaan  
liiketoiminta-apua 

 
V2C-toiminnan tarpeen 

määritteleminen 

     V2C-toiminnan tavoitteet? 

     V2C-toiminnan rooli? 

 
Aikaisempi keskustelu 
kasvuyritystoiminnasta 

(V2C-toiminta) 

 

 

V2C-TOIMINNAN TARPEELLISUUS KASVAVILLE YRITYKSILLE  
Hyöty ja V2C:n konteksti 

 
KUVA 2. TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 
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Tutkimuksen viitekehyksessä hahmotetaan pääoma- ja tietokuilun olemassaolo, kos-

ka pääomasijoitusyhtiöt eivät ole halukkaita tai kykeneviä sijoittamaan kasvua hake-

viin alkaviin yrityksiin. Viime vuosina on tultu siihen tulokseen, että V2C-toiminta 

saattaisi pelastaa nämä kasvua hakevat alkavat yritykset. 

 

Viitekehyksestä nähdään että tarpeen määrittelemiseksi on tärkeää tietää V2C-

toiminnan tavoitteet sekä se, minkälainen rooli V2C-toimijalla on. Näiden kysymysten 

takana on vastaus, joka sanelee V2C-toiminnan tarpeellisuuden yrityskehitysmaas-

tossa. Sen myötä saadaan tietää V2C-toiminnan hyöty ja konteksti.   

 

1.6 Käsitteiden määrittely 
 

Tässä kappaleessa määritellään keskeisimmät käsitteet, jotka esiintyvät tutkimukses-

sa. Suurempien asiakokonaisuuksien määritteleminen tapahtuu päälukujen kaksi ja 

kolme alakappaleissa. 

 

Pääomasijoitustoiminta (VC-toiminta) 

Pääomasijoittamisen määritelmä Suomen pääomasijoitusyhdistyksen mukaan 

(2002,7): ”Sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla 

on hyvät  kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan 

pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman mukaisesti. Pääomasijoitukset 

tehdään ensisijaisesti oman pääoman ehtoisina sijoituksina tai välirahoituksena. Pää-

omasijoittajan tarkoituksena on tarjotun lisäarvon myötä edistää yrityksen arvonnou-

sua. Arvonnousu realisoidaan irtautumisvaiheessa, jolloin pääomasijoitusyhtiö luopuu 

osuudestaan kohdeyrityksessä.” 

 

Pääomasijoittaja 

Pääomasijoittajat omistavat sijoituskohteestaan yleensä vähemmistöosuuden, eivätkä 

ole yrityksen pysyviä omistajia, vaan pyrkivät irtaantumaan sovitun suunnitelman 

mukaisesti. Pääomasijoittajan mukanaolo lisää hankkeen uskottavuutta muihin sidos-

ryhmiin nähden ja parantaa myös muun rahoituksen saatavuutta kun yritystoimin-
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taan liittyvää riskiä jakaa useampi osapuoli. Pääomasijoittaja myös osallistuu usein 

kohdeyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, jolloin hänellä itsellään on mahdollisuus 

vaikuttaa sijoituksensa arvoon ja saamaansa tuottoon tuomalla kohdeyrityksensä 

toimintaan henkilökohtaista osaamista ja asiantuntemusta (Voutilainen 2001, 140-

141).  

 

V2C-toiminta 

V2C-toimijan tehtävänä on käydä läpi uskottavia ja potentiaalisia yrityksiä ja hankkia 

niille tietoa ja pääomaa, johon pääomasijoittaja voi tulevaisuudessa sijoittaa (Jung-

man–Seppä 2002, 175). Koska tämä toiminta perustuu alkuvaiheen yrityksien syn-

nyttämiseen ja ponnisteluihin rakentaa menestyksen polkua, on V2C-toiminnalla 

myös kansantalouden puitteet (mm. työpaikkojen luominen). 

 

1.7 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus tulee jakautumaan kahteen pääosaan; teoriaan ja empiriaan sekä lopuksi 

esitettyihin lähteisiin ja liitteisiin. Teoriassa on kolme päälukua (1-3) jotka jakautuvat 

seuraavasti: johdantoon, pääomasijoitustoimialan kuvaukseen sekä V2C-toiminnan 

määrittelyyn. Empiria jakautuu kolmeen päälukuun (4-6), joissa käydään läpi haas-

tatteluista saatua materiaalia, paneudutaan analysoimaan tutkimuksen lopputulosta 

sekä arvioidaan tutkimuksen kannalta tärkeitä seikkoja (mm. onnistuminen ja 

luotettavuus). Seuraavassa tarkempi kuvaus kunkin pääluvun sisällöstä. 

 

1) Ensimmäisessä pääluvussa selvitetään pääomasijoitustoimialan ja V2C-

toiminnan taustaa. Tässä luvussa määritellään tutkimuksen pääongelma sekä 

alaongelmat. Tässä tuodaan esille myös tutkimuksen tavoitteet, joita käsitel-

lään tutkimuksen loppupuolella empiiristen tulosten avulla. Ensimmäinen luku 

antaa myös taustatietoa tutkimuksen rakenteesta, tutkimusmetodologiasta, 

toteutustavasta sekä kertoo näkökulman siihen miten lähestytään aihepiiriä. 

Ensimmäisessä luvussa esitetään tutkimuksen viitekehys, joka ratkaisee tut-

kimusongelman teorian ja empirian avulla. Ensimmäisessä pääluvussa esite-

tään myös muutaman käsitteen määritelmä. 
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2) Toisessa luvussa määritetään tarkemmin mitä ovat pääomasijoittaminen sekä 

yrityksen kehitys- ja rahoitusvaiheet ja pohditaan pääomasijoitusprosessin 

kulkua ja pääomasijoitukselle elintärkeän rahaston rakennetta. Tässä luvussa 

tuodaan myös esille lyhyesti pääomasijoitustoiminnan strategia-ajattelua. Tä-

män luvun tarkoituksena on antaa peruskäsitys suomalaisesta pääomasijoitus-

toiminnasta. 

  

3) Kolmannessa luvussa päästään varsinaisen tutkimusongelmaan. Määrittelen 

tutkimuspapereiden ja muun haetun teorian pohjalta tarkemmin mitä V2C- 

toimiala pitää sisällään. Tulen käsittelemään myös rahoituskuilun ja tietokui-

lun olemassa olemisen vaikutuksia V2C-toiminnan puitteissa ja sen 

toimintakentässä. Luvussa tuodaan myös esille V2C-toimijoiden avulla  heidän 

liiketoimintakenttäänsä. Lopuksi käydään läpi jo nyt tunnettuja V2C-yhteisöjä.   

 

4) Neljäs luku aloittaa empiriaosuuden, jossa on haastateltu kolmea pääomasijoi-

tustoiminnassa sekä neljää V2C-toiminnassa parissa toimivaa henkilöä. Tämä 

luku ei varsinaisesti sisällä vielä mitään analysointia, vaan raportoi mitä eri 

haastateltavat ovat sanoneet asiasta. Luvun lopussa on yhteenveto 

haastateltavien tärkeimmistä ajatuksista. 

 

5) Viides luku sisältää lopputuloksen eli tulkinnan teoria- ja empiriaosuuksien vä-

lillä. Tässä luvussa pohditaan erilaisia vaihtoehtoja ja pyritään tekemään pää-

telmä siitä kuinka alkavan yrityksen ja V2C-toimijan välinen yhteistyö on on-

nistunut. Tässä luvussa pohditaan myös sitä, onko kasvuyritystoiminta tar-

peellista pirkanmaalaisessa pääomasijoitustoiminnassa. Tämä on varsinainen 

analysointiluku, jossa tulkitaan haastatteluista saatujen tietojen ja teorian 

osoittamien faktojen välistä suhdetta. Haastattelujen väliltä löytyy varmasti 

erilaisia mielipiteitä, joten tehtävä on mielenkiintoinen. 

 

6) Kuudennessa pääluvussa pohditaan sitä kuinka tutkimus on onnistunut ja 

minkälaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia se tuo tullessaan. Tässä luvussa 
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tehdään myös yleistettävät havainnot ja pohditaan tutkimuksen luotettavuut-

ta. Luku antaa myös vastauksen tutkimusongelmaan eli onko V2C-toiminta 

tarpeellista. Tätä analysoidaan tarkasti kappaleessa 6.4.  
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2. Pääomasijoitustoiminnan kuvaus  
 

Tässä luvussa tarkastellaan yleisesti pääomasijoitustoimintaa. Luku antaa peruskäsi-

tyksen siitä, minkälaista toimintaa pääomasijoittaminen on sekä tarkastelee yrityksen 

eri kehitysvaiheita ja rahoituksen tasoja, käsittelee pääomasijoitusprosessin ja rahas-

torakenteen sekä lopuksi pohtii pääomasijoittajan strategia-ajattelua.  

 

2.1 Pääomasijoitustoiminnan määritelmä 
 

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan tavallisesti toimintaansa aloittavien, nuorten ja 

suuria kasvumahdollisuuksia omaavien yritysten rahoittamista oman pääomanehtoi-

sesti (mm. Martikainen 2000, 62).  

 

Pääomasijoitusyhteisöt toimivat rahoitussektorilla ns. rahoituksen ostajan ja välittä-

jän ominaisuudessa. Pääomasijoitusyhtiöt siis ”ostavat” pääomaa eri lähteistä ja ka-

navoivat sen rahastojen välityksellä edelleen kohdeyrityksiin. Pääomasijoitusyhtiöiden 

tulot muodostuvat vuotuisesta management-korvauksesta sekä kohdeyritysten osak-

keiden arvonnoususta, esim. 20% pääomasijoitusyhtiölle, 80% sijoittajille (mm. Vir-

tanen 1996, 22). 

 

Pääomasijoittajat ovat erikoistuneet taloudellisiin innovaatioihin, mutta korkeariskisiin 

projekteihin. Pääomasijoittaja keskittyy muutamiin yrityksiin, neuvoo kaikkia intensii-

visesti ja näin ollen pitää liiketoiminnan epäonnistumisen riskin pienenä (Kanniainen 

& Keuschnigg 2001, 2-4). Pääomasijoittajat pyrkivät olemaan mahdollisimman paljon 

mukana yrityksen toiminnassa, kuitenkin niin ettei se veisi liikaa aikaa. He pyrkivät 

auttamaan mahdollisimman paljon niin liiketoiminnallisissa kuin taloudellisissakin asi-

oissa.  

 

Pääomasijoittaja on yleensä aktiivinen sijoittaja, tarkkailee yrityksen prosessia, istuu 

hallituksessa ja tarkkailee strategia- ja investointipäätöksiä. Pääomasijoittaja hankkii 

yritykselle suhteita  (Gompers & Lerner, 1999, 4). Pääomasijoittajat yleensä istuvat 
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hallituksessa, koska näin he pystyvät olemaan läsnä ja vaikuttamaan tärkeisiin yrityk-

seen päätöksiin liittyviin asioihin. 

 

Ammattimaiset pääomasijoittajat tarjoavat yrityksille yrityksen perustajien ja johdon 

motivointia ja valmennusta, uskottavuutta, mahdollisuutta osallistua yhteistyöverk-

koon sekä asiantuntemusta arvonnousun realisoimisessa ja monessa muussa asiassa 

(McKinsey & Company 2000, 21). Määritelmässä on mainittu sana verkosto, joka on 

erittäin tärkeä ajatellen kasvua hakevan yrityksen liiketoimintaa. Myös suhteet ovat 

merkittävässä osassa. 

 

Sijoittajat saavat osuutensa tuotosta, kun pääomarahasto irtautuu sijoituskohteesta. 

Tuotto-odotuksen toteutuminen edellyttää, että kohdeyrityksen arvo on kehittynyt 

odotusten mukaisesti. Sijoitus on vakuudetonta, jolloin sijoittaja ottaa samanlaisen 

riskin kuin yrityksen muutkin osakkaat (Voutilainen 2001, 140). Kun yritys irtaantuu, 

saa pääomasijoittaja palkkansa. Jos yritys johon sijoitettiin rahaa, menestyy, saadaan 

rahasijoitus pois hyvällä tuotolla, esim. noin 16-30% riippuen sijoituskohteesta.  

 

Pääomasijoittajat ovat alkaneet hakea yrityksiä joihin sijoittaa myös muualta kuin  

teknologiatoimialalta. Virtasen (1996, 21) mukaan pääomasijoittaminen onkin luon-

teensa vuoksi erittäin valikoivaa, eikä sijoituksia kanavoidu toimivilla markkinoilla-

kaan kuin parhainta kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin. Nämä kasvupotentiaalia 

omaavat yritykset voivat olla niin teknologian kuin palvelunkin alalta.  

 

Näin ollen yrityskohteella täytyy olla näyttöä siitä, että rahan tarve on suuri ja sen 

tuotto on mahdollista toteuttaa. Pääomasijoittajalle on aina riski sijoittaa rahaa sellai-

seen kasvuvaiheen yritykseen jolla ei ole muita rahoittajia. Tässä kohdin mitataankin 

yleisesti sijoittajan ammattitaito selvittää yrityksen taustoja ja muita oleellisia tekijöi-

tä jotka mahdollisesti vaikuttavat yrityksen tuloksellisuuteen. 

 

Yksi pääomasijoittajan merkittävistä luonteenpiirteistä Kosken (2000, 39) mukaan 

onkin jatkuva osallistuminen kohdeyrityksen liiketoimintaan sijoittamisen jälkeen. 

Tämä ei merkitse johdon asioihin puuttumista vaan sitä, että pääomasijoittaja hakee 
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turvaa sijoitukselleen ottamalla aktiivisesti osaa omaksumalla aktiivisen roolin. Näin 

ollen pääomasijoittajat ovat aktiivisia “hands on” -sijoittajia.  

 

Pääomasijoittajat voidaan jakaa joko aktiivisiin tai passiivisiin sijoittajiin. “Hands on” -

sijoittajat pyrkivät lisäämään portfolioyritystensä arvoa toimimalla aktiivisesti yrityk-

sen johdon kanssa ja tarjoamalla opastusta ja avustusta strategisissa päätöksissä ja 

kontakteissa asiakkaiden, toimittajien, johtajien ja lisäpääomalähteiden kanssa (Auer 

1990, 11). ”Hands off” -sijoittajat antavat yrityksille vain ja ainoastaan pääoma-

panostusta ja antavat muuten yritysten itse hoitaa liiketoimintakentän johtamisen ja 

organisoinnin. Näin ollen aktiiviset sijoittajat ovat parempia, koska heidän ammatti-

taitonsa turvin yritys saa jatkuvaa opastusta. Yleensä aktiivinen sijoittaja haluaakin 

kohdeyritykseltään suuremman tuoton kuin passiivinen. 

 

Pääomasijoittaminen voidaan jakaa Virtasen (1996, 22-23) mukaan kolmeen erilai-

seen lähtökohtaan ja tekijöihin, joilla kaikilla periaatteessa on taustalla liiketaloudelli-

nen ajattelutapa, mutta päämärät poikkeavat hieman toisistaan. Ensimmäisenä voi-

daan ajatella yksityistä, ammattimaista pääomasijoittamista, jonka sijoituspäätökset 

perustuvat yksinomaan sijoituksen odotettuun tuottoon eli yritysten kasvupotentiaa-

liin. Toisena ajatellaan corporate venture capital -toimintaa, jossa lähtökohtana on 

ensisijaisesti teknologian seuranta. Näin suuryrityksille avautuu ns. teknologiaikkuna 

uusiin innovaatioihin. Kolmantena voidaan puhua julkisen sektorin toiminnasta, joka 

ensisijaisesti vaikuttaa rahoituksen saatavuuden parantamisen kautta yrityssektorin 

toimintaedellytyksiin ja täten muun muassa työllisyyteen.  

 

2.2 Yrityksen kehitysvaiheen tasot 
 

Seuraavassa esitellään yrityksen kehitysvaiheen tasoja sekä pääomasijoittamisen  

yleiset tasot Virtasen (1996 21-22) sekä Auerin (1990, 13) mukaan: seuraavassa ku-

vassa vaaka-akseli kuvaa aikaa ja pystyakseli yrityksen kassavirtaa. Pääomarahoituk-

sen vaiheet jakautuvat kolmeen pääryhmään: aikainen vaihe, laajentumisvaihe sekä 

irtaantuminen (kuvan ylälaita). Nämä pääryhmät jakautuvat vielä alaryhmiin, jotka 

ovat kuvan alalaidassa (siemen, start-up, laajennus ja MBO/MBI- rahoitus sekä lis-
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tautuminen). Ensin laskeva ja sitten nouseva käyrä kuvaa yrityksen elinkaarta. Aikai-

sessa vaiheessa oleva yritys tekee aina pientä negatiivista kassavirtaa, joka vaihtuu 

positiiviseksi kun yritys saa liiketoimintansa hyvään nousuun. 

 

 
KUVA 3. KEHITYSVAIHEEN TASOT AUERIN (1990, 13) JA VIRTASEN MUKAAN (1996, 21-22) 

 

Yleensä alkavien tai kasvua hakevien yritysten kumulatiivinen kassavirta on negatii-

vinen. Tätä vaihetta kutsutaan yleisesti ns. kuolemanlaaksoksi. Aika, joka kuluu sii-

hen, että yrityksen kassavirta muuttuu positiiviseksi, vaihtelee hyvinkin huomattavas-

ti. Pitkä tuotekehitysaika ja hidas markkinoille pääsy kasvattavat kuolemanlaakson 

pituutta. Yrityksen kassavirta voi olla negatiivinen useita vuosia. Suomen pääomasi-

joitusyhdistys (2002, 3) mukaan tämä on tavanomaista varsinkin korkean teknologi-

an aloilla. Myös nopea kasvu asettaa vaatimuksia yrityksen rahoitusjärjestelyille. Täl-

löin olemassa oleva kapasiteetti käy usein riittämättömäksi. Lisäinvestoinnit toimiti-

loihin ja tuotantokapasiteettiin tulevat välttämättömiksi. Markkinointi vaatii kasvavaa 

panostusta. Käyttöpääoman tarve lisääntyy merkittävästi.  

 

Alkavalla yrityksellä on yleensä kassavirta negatiivinen, markkinoille pääsy hidasta, 

investoinnit välttämättömiä, jotta liiketoimintaa voidaan jatkaa ja kehittää. Alkavalla 

yrityksellä on aina paljon ongelmia, mutta yhdeksi muodostuu myös se, kuinka yri-
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tystä johdetaan ja organisoidaan. Monet hyvät ideat ja toteutukset ovat muuttuneet 

aikaa myöden heikoiksi, koska yritysjohto on ollut ammattitaidotonta. Yksi syy siihen, 

että pääomasijoittajat ottavat osaa hallitustyöskentelyyn on se, että alkava yritys sai-

si paremman johdon.  

 

Seuraavassa hieman tarkennettua selvitystä kuvan eri vaiheista yrityksen kehitykses-

sä Virtasen (1996) ja Auerin (1990) mukaan: 

 

! Siemenrahoitus: yrittäjä tarvitsee rahaa todistaakseen konseptin tutkimuk-

selle ja tuotteen kehitykselle. Yritys saattaa olla organisoitumisprosessissa, 

mutta muodollista bisnestä ei ole perustettu ja avainjohtohenkilöstöä ei ole 

valittu. Markkinoiden opettelu on ainoa tie (Auer 1990, 13). Tämä on yrityk-

sen ensimmäinen, perustamista edeltävä kehitysvaihe, jonka aikana lii-

keideaa kehitetään (McKinsey & Company 2000, 234). Siemenvaiheen ra-

hoitus on lähtöisin pääasiassa perustajalta, hänen perheeltään tai ystäviltä 

(Virtanen 1996, 97), ns. veriraha (blood money). 

! Alku- tai käynnistysvaiheen (Start-up) rahoitus: yritys organisoitu, avain-

henkilöstö valittu ja palkattu, muodollinen liiketoimintasuunnitelma on val-

miina ja yrityksellä on saattanut olla liiketoimintaa jo jonkin aikaa. Menes-

tyksellinen prototyyppi on kehitetty ja testattu, mutta ei vielä kaupallista 

myyntiä. Rahoitusta käytetään lisääntyvään tuotekehitykseen ja alkumark-

kinointiin (Auer 1990, 13-14). Rahoitus on lähtöisin usein valtion erilaisista 

tukiohjelmista. Ongelmana on, etteivät omistajan henkilökohtaiset varat riitä 

käynnistysvaiheen rahoittamiseen (Virtanen 1996, 97). 

! 1.tason rahoitus: rahoitusta hankitaan yrityksille jotta voidaan kehittää pro-

totyyppiä. Rahoitusta tarvitaan myös kaupallisen valmistuksen aloittamiseen 

(Auer 1990, 14). Niin alkavalla kuin kasvavallakin yrityksellä on samoja on-

gelmia, mutta kasvavalla yrityksellä ovat ensimmäiset tuotemarkkinat yleen-

sä jo käynnistyneet tuotekehityksen myötä. Näin ollen kasvavan yrityksen 

käynnistysvaihetta seuraa voimakkaan kasvun kausi, joka alkaa ensimmäi-

sistä markkinoilla saavutetuista menestyksistä (McKinsey & Company 2000, 

231). 
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! Laajennusrahoitus: yleisesti käytetään yrityksen kasvuun ja toiminnan laa-

jentamiseen monella sektorilla (Virtanen 1996, 21). Rahoitusvaihtoehdot 

ovat parantuneet vakiintuneiden markkinoiden ansiosta ja rahoitusriski on 

huomattavasti pienempi kuin alkuvaiheessa. Yritykset ovat ylittäneet kuole-

manlaakson, joten ammattimaiset pääomasijoittajat ovat potentiaalisia ra-

hoittajia (Virtanen 1996, 100).  

! MBO ja MBI- rahoitus: käytetään silloin kun yritys ostetaan aikaisemmilta 

omistajilta (Virtanen 1996, 22). MBO tarkoittaa sitä, että yrityksen toimiva 

johto ostaa yrityksen pääomasijoittajan avulla, ja MBI että ulkopuolinen 

ryhmä ostaa yrityksen. Riski on pienempi, koska yrityksen toimintaa ja me-

nestysmahdollisuuksia voidaan arvioida yrityksen menneisyyteen pohjautu-

valla tiedolla. MBO-rahoitus on kansainvälisten pääomasijoittajien keskuu-

dessa yleinen sijoitusmuoto (Virtanen 1996, 100). 

 

Yrityksen erilaiset kehitysvaiheet ovat riippuvaisia yleisestä taloudellisesta tilanteesta. 

Ei voida tehdä olettamuksia, että jos tuote ei myy, niin vika olisi ainoastaan vain 

tuotteessa. Varsinkin alkuvaiheen liiketoiminnassa täytyy ottaa huomioon kaikki 

yritykseen vaikuttavat tekijät. Kehitykseen liittyen sijoittajilla on paljon annettavaa, ei 

ainoastaan rahapanos. Seuraavassa kappaleessa pohditaankin pääomasijoitusproses-

sia ja sen merkitystä siihen kuinka yrityksen arvonnousu ja sitä kautta kehitysvaiheen 

nostaminen seuraavalla tasolle voisi tapahtua, ehkä aina listautumiseen saakka. 

 

2.3 Pääomasijoitusprosessi 
 

Pääomasijoitusprosessi on oleellinen asia koko pääomasijoitustoiminnassa. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan prosessia nimenomaan sijoittajan näkökulmasta, koska 

silloin hahmottaa parhaiten sen kuinka yritys tulee saamaan rahoituksen, arvonlisä-

yksen sekä kuinka irtaantuminen tapahtuu. Tutkimuksessa käydyssä prosessissa on 

neljä vaihetta jotka on otettu useimmasta eri lähteistä, joten niitä on hieman mukail-

tu. Alla on kuva joka hahmottaa prosessin ja sen jälkeen lyhyt analyysi jokaisesta 

prosessin vaiheesta.  
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Pääomasijoitustoiminta ja sijoittajan tekemä sijoitus ja yrityksen arvonnousu etene-

vät tietyn kaavan mukaan, joka määräytyy sijoittajan pääomasijoitusprosessista (mu-

kaillen mm. Lehtonen 2000, 28 sekä Seppä 2000, 41-45): 

 
1) Etsiä potentiaalisia rahanlähteitä (pääomankeräysvaihe) 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

2) Yrittäjän ja pääomasijoittajan välinen sopimus (sisäänmenovaihe) 

3) Pääomasijoittaja kasvattaa yrityksen lisäarvoa (arvonlisäysvaihe) 

4) Pääomasijoittaja irtaantuu yrityksestä (irtaantuminen) 

 
KUVA 4. PÄÄOMASIJOITUSPROSESSI (MM. LEHTONEN 2000, 28 JA SEPPÄ 2000, 41-45) 

 

Miten yritys ja sijoittaja kohtaavat? Miten sijoittaja tutkii yrityksen taustan ja kuinka 

kauan yritys joutuu odottamaan lopullista sijoituspäätöstä? Kuinka paljon sijoittaja on 

valmis lisäämään yrityksen arvoa ja kuinka yrityksen ja sijoittajan keskinäinen suhde 

toimii? Koska sijoittaja myy osuutensa pois ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Näitä ky-

symyksiä yritys joutuu miettimään hakiessaan rahoitusta yritykselleen ja sen liikeide-

alle. Seuraavassa tarkastellaan prosessin kulkua hieman yksityiskohtaisemmin: 

 

1. Yksi tärkeimmistä tekijöistä pääomasijoittajalle on etsiä oikeita sijoituskohteita. 

Epäsymmetrinen informaatio alkavien yrityksien markkinoilla on yksi päätekijä sii-

hen että investoinnin etsintäprosessin tärkeys lisääntyy (Lehtonen 2000, 29). 

Lehtonen (2000) jatkaa että jos pääomasijoittajat toimisivat opportunistisesti niin 

he menettäisivät nopeasti mahdollisuutensa sijoittaa muihin kuin opportunistisiin 

yrityksiin. Tässä kohtaa sijoittajan täytyy olla tarkkana valitessaan erilaisia rahan-

lähteitä. 

2. Yrittäjän ja pääomasijoittajan välinen sopimus on yleensä osakassopimus, jossa 

sijoittaja saa tietyn määräämisoikeuden yrityksen asioihin suhteessa tehtyyn sijoi-
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tukseen. Sopimuksen tarkoituksena on velvoittaa kumpaakin osapuolta ja kannus-

taa heitä toimimaan tehokkaasti. 

3. Pääomasijoitusprosessin arvonlisäysvaiheessa sijoittajan ja yrityksen todelliset am-

matilliset resurssit mitataan. Yrityksen arvonnousuun vaikuttavat pääomasijoittajan 

toiminnan ohella myös yrityksen olemassa olevat resurssit ja operationaaliset tekijät. 

Ennen kaikkea tärkeänä voidaan pitää sitä, kuinka yritystä johdetaan nyt ja tulevai-

suudessa sekä minkälainen henkilökohtainen panos pääomasijoittajalla on siihen li-

sättävänä. Kosken (2000, 49) mukaan pääomasijoittaja kasvattaa yrityksen arvoa 

niin paljon kuin mahdollista saavuttaakseen korkean tuoton sijoitukselle. Termi ar-

vonlisäys voidaan määritellä Lehtosen (2000, 31) mukaan niin, että se usein tarkoit-

taa vain pääomasijoittajan pyrkimystä lisätä kohdeyrityksen arvoa. Sitä, minkälaisia 

toimintoja pääomasijoittajalla on, on vaikea määritellä. Hallitustyöskentely, markki-

noinnissa avustaminen sekä johdon sparraus ovat sellaisia mistä yritys saa eniten 

hyötyä. Olisi hienoa jos pääomasijoittaja osaamisellaan pystyisi vaikuttamaan esim. 

tuotekehitykseen, mutta siihen on yleensä palkattu osaavat ihmiset.  

4. Irtaantuminen on ennalta määritelty ajankohta, jolloin sijoittajan ja yrittäjän väli-

nen sopimus purkautuu. Pääomasijoittaja voi irtaantumisen tehdä monella eri ta-

valla. Irtaantumisessa sijoittaja korjaa arvonlisäyksessä saavutetun arvonnousun 

(Lehtonen 2000, 35).  Lehtosen (2000, 36) mukaan irtaantumisen vaihtoehtoja 

on viisi: julkinen listautuminen pörssiin, myyminen pääomasijoittajan osuus muille 

sijoittajille, osuuden myyminen muille yrityksille (esim. fuusio), osuuden myymi-

nen takaisin (MBO/ LBO) tai viimeinen vaihtoehto, joka ei ole mieluinen, likvidoi-

minen. Tarve irtaantumiseen heijastuu sijoituksien tyypeistä joita pääomasijoitta-

jat ovat halukkaita tekemään. Mitä helpompi irtaantuminen, sitä nopeammin “tie-

toinen” pääoma, esim. pääomasijoittajan kokenut henkinen pääoma, jatkaa kohti 

uusia yrityksiä ja sijoituksia (Ali-Yrkkö – Hyytinen – Liukkonen 2001, 5). 

 

2.4 Rahastorakenne 
 

Seuraavassa kuvassa hahmotellaan rahastorakenne, josta pystytään tulkitsemaan 

rahan kulku hallinnointiyhtiön, kohdeyrityksen ja sijoittajan kesken (kuva 5). 

 

 25



  
 

            Rajoitettu päätös 
            tai veto-oikeus 
 
 

 

   Hallinnointipalkkiot,              Pääoman ja            Rahasto- 
   voittojako-osuus              tuoton palautus            sijoitus 
 
 
Hallitus- 
työskentelyä 
 
   Pääomanpalautukset,     Pääoma- 
   myyntivoitot,    sijoitukset 
   muut tuotot 
 

 

HALLINNOINTIYHTIÖ 
vastuunalainen yhtiömies 

SIJOITTAJAT  
äänettömät yhtiömiehet 

SIJOITUSNEUVOSTO 

KOMMANDIITTIYHTIÖMUOTOINEN 
MÄÄRÄAIKARAHASTO 

 
KOHDEYRITYKSET 

 
 

KUVA 5. RAHASTORAKENNE (SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS 2002, 8) 
 
Kuvassa vasemmalla ylhäällä toimii hallinnointiyhtiö, joka on rahaston vastuunalainen 

yhtiömies ja oikealla puolella sijoittajat, jotka ovat äänettömiä yhtiömiehiä. Hallin-

nointiyhtiö valmistelee rahaston sijoitusesitykset ja käytännössä toteuttaa ne. Halli-

tustyöskentelyyn osallistuvat hallinnointiyhtiön toimihenkilöt, jotka näin ollen pääse-

vät kehittämään kohdeyritystä (mm. Suomen pääomasijoitusyhdistys 2002, 8). 

 

Oikealla ylhäällä sijaitsevalla sijoitusneuvostolla on rajoitettu päätöksenteko- ja veto-

oikeus kommandiittiyhtiömuotoiseen rahastoon. Sijoittajat sijoittavat rahansa rahas-

toon saaden siitä mm. pääoman palautuksia. Nimensä mukaisesti hallinnointiyhtiö 

hallinnoi rahastoa saaden siitä mm. hallinnointipalkkion. Kohdeyritys saa rahastosta 

pääomasijoituksen ja antaa takaisin mm. myyntivoittoja. Tässä yksinkertaisesti seli-

tettynä kuinka normaali Ky-muotoinen rahasto toimii. Vuorostaan osakemuotoiset 

pääomarahastot tekevät sijoituksensa taseesta ja niillä on joko oma tai erillinen hal-

linnointiyhtiö hoitamassa rahastoa (mukaillen Suomen pääomasijoitusyhdistys 2002, 

8). 
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2.5 Pääomasijoittajan strategia-ajattelu  
 
Pääomasijoittajan tavoitteena on saada sijoittamilleen varoille riittävä tuotto. Tuotto-

odotus määräytyy sijoituksen riskin mukaan. Tuotto realisoituu  pääomasijoittajan 

luopuessa yleensä noin 3-5 vuoden kuluttua omistusosuudestaan yrityksessä. Tuotto-

odotuksen toteutuminen edellyttää, että kohdeyrityksen arvo on kehittynyt odotusten 

mukaisesti ja että yritys on päässyt hyvälle ja kannattavalle kasvu-uralle (Suomen 

pääomasijoitusyhdistys 2002, 2). Yrityksen kasvun onnistuminen ja pääomasijoittajan 

tuotonsaanti vaatii tiettyjä strategioita ja niihin nivoutuvia toimintamalleja, joiden 

seuraaminen on varsin tärkeää. 

 

Sepän (2000, 315) mukaan pääomasijoittajan liikeidea muotoutuu prosessista, jossa 

1) organisoidutaan joko yhden osakeyhtiön toimintamallia tai useita erillisiä Ky- muo-

toisia rahastoja hyödyntävään liiketoimintaan, 2) etsitään toimittajia (rahan) ja kana-

voidaan rahoittajien varat lupaavimpaan yritysraaka-aineeseen, 3) rakennetaan aktii-

visen omistajan ottein yksittäisten omistuskohteiden markkina-arvoa ja 4) lopulta 

myydään omistukset osakemarkkinoiden kuluttajille. 

 

Edellä mainittuun liikeideaan sisältyy useita toimintoja, joissa pääomasijoittajalla täy-

tyy olla osaamista niin liikkeenjohdollisesti kuin strategisestikin. Hänen täytyy osata 

tehdä erilaisia liiketoimintoja koskevia suunnitelmia, joilla hän pystyy tekemään tuot-

toisaksi vaaditun sijoituksen. Jotta tämä kaikki onnistuisi, pääomasijoittaja voi käyt-

tää liiketoimintamalleja ja –tapoja. Seuraavassa kuvassa muutamia erilaisia pääoma-

sijoittajan strategialogiikoita. 

 

 

 

Sepän (2000, 320) mukaan pääomasijoittajalla on kuusi erilaista strategialogiikkaa: 

 

Strategialogiikka Toiminnan korostu-
minen 

Päätuote Asiakkaat 

Varainhoitaja Pääomankeräysvaihe ja 
rahastojen hallinta 

Rahastot Rahastoihin sijoit-
tavat sijoittajat 

Yrityspankkiiri Pääoman myyminen si- Raha Rahaa ostavat 
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sääntulovaiheessa yrittäjät ja yrityk-
set 

Imperiumin- 
rakentajat 

Hankkivat uusia sijoi-
tuksia ja sijoituskohteita

Yhtiö itse Uudet sijoittajat 
ja yrittäjät 

Palkkionmetsästäjä Emokonsernin strategi-
set tavoitteet 

Rahan lisäksi toi-
mialaosaaminen 

Uudet innovaatiot

Huolenpitäjät Sosiaalinen vastuu ja 
uusien työpaikkojen 
luominen (arvonlisäys-
toiminta merkittävässä 
roolissa) 

Yhtiön resurssit Yrittäjät 

Ammattiomistajat Omistajan valtakirjalla 
yritysten omistuksellisen 
arvon korjaajina 

Myyntikuntoon 
saatetut omistus-
kohde-yritykset 

Osakemarkki-
noiden kuluttajat 

 

KUVA 6. PÄÄOMASIJOITTAJAN KUUSI STRATEGIALOGIIKKAA (MUKAILLEN SEPPÄ 2000, 320) 
 
 

Kuten nähdään, kullakin erilaisella pääomasijoittajan strategialogiikalla on erilaiset 

ominaisuudet ja toimintatavat, joilla hän suorittaa liiketoimintaansa. Toisille on tärke-

ämpää keskittää voimavarat rahastojen kasvattamiseen ja sijoittajien etsimiseen kun 

taas toisilla toiminnassa korostuu selkeästi kohdeyrityksen ongelmien ratkaiseminen.  

 

Tästä voidaan lyhyesti vetää johtopäätös ja esittää, että nimenomaan ne pääomasi-

joittajat, jotka keskittyvät enemmän kohdeyritykseen kuin rahastojen rakentamiseen 

ovat luonteeltaan enemmän V2C- toimijoiden kaltaisia tekijöitä.  

 

Pääomasijoittajien pitäisi kiinnittää enemmän huomiota johtamiskokemuksen tarjon-

taa kuin ainoastaan pääomarahoitukseen (Kanniainen – Keuschnigg 2001, 24). Ra-

han tarjoamisen lisäksi pääomasijoittaja voisi tarjota myös johtajuutta eli tietynlaista 

tietoa ja taitoa, jolla sijoitettava yritys voisi pärjätä. Toisaalta jos tämä tieto-taito-

resurssi tarjottaisiin jo ennen pääomasijoitusta V2C– toimijan puolesta, voisi pää-

omasijoittaja keskittyä olennaiseen eli rahantarjoamiseen silloin kun yritys sitä tarvit-

sisi. 
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3. V2C-toiminta käsitteenä ja sisällöltään 
 

Tämä luku keskittyy pohtimaan teorian avulla varsinaista tutkimusongelmakenttää, 

V2C-toimintaa. Tässä luvussa määritellään tarkasti V2C-toiminta niin käsitteenä kuin 

sisällöltään eli pohditaan mitä V2C-toiminta on. Tässä luvussa hahmotetaan myös 

vastauksia kysymyksiin miksi ja mihin V2C-toimintaa tarvitaan. 

 

3.1 V2C:n määritelmä 
 

Jungmannin ja Sepän (2002, 173) mukaan institutionaalisen pääomasijoitusteollisuu-

den ja pääomaprosessin muodonmuutoksen takia ovat pääomasijoitusrahastojen 

koot ilmiömäisesti kasvaneet keskimääräisesti suuremmiksi. Samalla kohdeyritykset 

ja liiketoiminta ovat yleisesti muuttuneet pääomaintensiteetistä enemmän tietointen-

siteetin suuntaan. Nämä yhdessä ovat kiihdyttäneet kuilujen syntyä yrityksen ja pää-

omasijoittajan väliin. Tämä on puolestaan synnyttänyt pääomasijoitusarvoketjuun 

uuden toimijan, V2C-toimijan. 

 

V2C-toiminta kuuluu yrityskehitystoimialan piiriin, joka perustuu alkavan yrityksen ja 

pääomasijoittajan sekä niiden välissä toimivan V2C-toimijan yhteistyöhön. Siinä V2C-

toimija yrittää saada alkavasta yrityksestä omalla ammattitaidollaan ja liiketoiminta-

kokemuksellaan mahdollisimman nopeasti sijoituskelpoisen yrityksen, johon pääoma-

sijoittaja voi sijoittaa. Yrityksen päämääränä voi olla listautuminen, jota auttaa vuo-

rostaan pääomasijoittaja (VC- toimija). Nämä kolme vaihetta on kuvattu seuraavas-

sa. 

 

Kolme vaihetta jotka kasvava yritys käy läpi matkalla uskottavuudesta listautumiseen 

(mukaillen Seppä – Näsi 2001, 3): 

1. Uskottavuus: yritys ei ole vielä sijoituskelpoinen, mutta sillä pätevä organisoitu 

kasvu joko yrittäjän tai muun tekijän johdolla. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on 

uskottavuus kun puhutaan yrityksen sijoituskelpoisuuden saavuttamisesta. Se, 

kuinka yritys saa uskottavuutta, perustuu moneen pieneen tekijään, joilla on 
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suuri merkitys yrityksen kasvun luonnille. Mm. yrityksen johto on tärkeimpiä 

uskottavuuden luojia. V2C-toimijalla on todella suuri merkitys siihen kuinka 

saadaan yrityksestä niin uskottava että pääomasijoittajat voisivat yritykseen 

sijoittaa. 

2. Sijoituskelpoinen: yritys ei ole vielä valmis julkiseen listautumiseen, mutta on 

pätevä virallisen pääomasijoittamisen kohteeksi. Tässä vaiheessa yritys on 

pystynyt näyttämään kasvun mahdollisuuden pääomasijoittajille, jotka ottavat 

riskejä sijoittaakseen yritykseen. Kuitenkin sijoituskelpoinenkaan yritys ei voi 

jäädä laakereilleen lepäilemään, koska hankittua rahapanosta täytyy käyttää 

mahdollisimman fiksusti jotta yritys lähtisi hyvään kasvuun. Kasvua voi hakea 

mm. investoimalla tuotelinjaan tai osaaviin työntekijöihin. Yleensä yrityksen 

saavutettua sijoituskelpoisuuden V2C-toimija poistuu, koska tässä vaiheessa 

yrityksen asioita vie eteenpäin pääomasijoittaja esim. hallinnointiosaamisel-

laan. 

3. Listautumiskelpoinen: yritys on valmis julkisesti noteerattavaksi tai muiden si-

joittajien kaupankäynnin kohteeksi. Pääomasijoittaja pyrkii tekemään yrityk-

sestä arvokkaan arvonlisäysvaiheessa jotta hän myöhemmin voi joko myydä 

sen muille sijoittajille tai listauttaa sen julkisesti noteerattavaan pörssiin. Yritys 

on kasvanut huimasti ja sen resurssit riittävät julkisen kaupankäynnin koh-

teeksi. Näitä isompia listautumisanteja rahoittavat suuret niin kansainväliset 

kuin kansallisetkin pääomasijoitusyhtiöt (mm. Capman ja 3i). 

 

Seuraava kuva hahmottaa kuinka yrityksestä tulee uskottava ja sijoitettava V2C-

toimijan avulla, jolloin yritys saa paremmin rahoituksen pääomasijoitusyhteisöltä, 

minkä turvin yritys pystyy omalla ja pääomasijoitusyhteisön osaamisella tekemään 

itsestään menestyksekkään. 

 

 

 

              Uskottava           Sijoitettava               Listautuva           aika 

Yritys Pörssimarkkinat Pääomasijoittaja V2C 

 V2C täyttää pääomakuilun 
 

 
KUVA 7. OLEMASSA OLEVA V2C- PROSESSI (JUNGMAN – OKKONEN – RASILA – SEPPÄ 2002, 4) 
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Lähinnä V2C-toiminta perustuu alkuvaiheen yrityksen neuvomiseen siinä, kuinka lii-

ketoimintaa organisoidaan ja johdetaan sekä kuinka edetä, jotta voi tarjota tuotetta 

tai tekniikkaa rahoittajille. V2C-tarjoaa apua alkuvaiheessa, jotta yritys pääsisi omille 

jaloilleen ja rupeaisi kasvamaan. Pääluvun loppupuolella tutkitaan tämänhetkisiä 

V2C-toimijoita ja niiden ansaintamalleja. 

 

V2C-toiminnan tarpeena on ollut se, että kasvua hakevat yritykset eivät yksinkertai-

sesti ole vielä pääomasijoituskelpoisia, koska niiltä puuttuu osaamista joka saisi pää-

omasijoittajan uskomaan yrityksen menestymiseen. Yleisesti on puhuttu että yrityk-

set kohtaavat matkan varrella kuiluja, jotka hidastavat niiden kasvua. Näitä kuiluja 

ovat pääoma (yritys ei saa rahoitusta), osaaminen (yritykseltä puuttuu tiettyä osaa-

mista) ja tieto (kasvuun tarvitaan oikeiden asioiden tekemistä). Seuraavassa kappa-

leessa lisää kuiluista. 

 

3.2 Pääoma-, osaamis- ja tietokuilu  
 

Pääomakuilun määrittely tapahtuu Sepän ja Näsin mukaan seuraavasti (2001, 3): 

kuilu yrityksen ja rahoituksen välillä on ero uskottavan ja sijoitettavan yrityksen välil-

lä. Pääomakuilu on tyypillisesti sitä leveämpi – ja V2C- markkinat isompia – mitä pie-

nempiä, nuorempia ja innovatiivisempia nämä uskottavat yritykset ovat. 

 

Rahoituskuilulle ominaista on ollut se, että pääomasijoittajat ovat kykenemättömiä 

tekemään tarpeeksi pieniä sijoituksia (Seppä 2002, 80). Näin ollen kasvua ja uutta 

ideaa vaalinut alkava yritys jää paikalleen, koska rahoitusta ei löydy. Kuitenkin  ra-

hoituskuilun vierelle on selvästi noussut kaksi muutakin kuilua; alkava yritys ei saa 

rahoitusta, koska heiltä puuttuu tietynlainen tieto-taito ja osaaminen. Puhutaankin 

tieto- (Knowledge Gap) ja osaamiskuilusta (Skill Gap).  

 

On huomattu, että tänä päivänä monilla pääomasijoitusyhteisöillä on pulaa ajasta 

ohjata kohdeyrityksiä eikä heillä ole tarvitsemaansa liiketoimintakokemusta auttaak-

seen kyseistä yritystä (Rasila – Seppä – Hannula 2002, 6). Tästä johtuu myös se, et-
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tä kasvua hakevilla yrityksillä ei ole tarpeeksi tietoa ja osaamista siitä kuinka liiketoi-

mintaa johdetaan. Tässä kohdin apuun tulisi V2C-toimija, joka auttaisi myös opera-

tionaalisissa toiminnoissa.   

 

V2C-toiminta on syntyisin siitä, että kasvava yritys kohtaa elinkaarensa alkuvaiheessa 

ongelmia rahoituksen, osaamisen ja tiedon saannissa. eForum-projekti tutki keväällä 

2001 kahdeksan EU-jäsenmaan yrityksiä. Tutkimuksessa tehdyistä haastatteluista 

ilmeni että yritykset tarvitsevat nykyään alussa jopa enemmän tietopääomaa kuin 

rahallista pääomaa. Varsinaisesti tämän kuilun olemassaolo perustuu siihen, että 

pääomasijoitusyhteisöt ovat kykenemättömiä eikä heillä ole aikaa eikä taitoa tämän 

päivän pieneen liiketoimintaympäristöön (Rasila – Seppä – Hannula 2002, 6). Tästä 

seuraa duaalinen kuilu.  

 

 

Pääomarahan tarve 

 

 Tuen tarve                 Pääoma-, osaamis- ja  

tietokuilu 

 

 

 

 

 

Tiedon tarve 

 

    siemen          alkava kasvu irtaantuminen 
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             Yrityksen kypsyys 

 

KUVA 8. PÄÄOMAKUILU VERSUS TIETOKUILU (RASILA – SEPPÄ – HANNULA, 2002, 6) 
 

Oikealle ylhäälle kaartava käyrä osoittaa alkavien yritysten pääomantarvetta ja puo-

lestaan oikealle alhaalle kaartuva kuva tiedon tarvetta. Varsinkin yrityksen alkuvai-

heessa tiedontarve on suuri, koska kasvua hakevalta yritykseltä puuttuu kokemusta, 
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osaamista liiketoiminnasta sekä tietoa siitä kuinka viedä yrityksen asioita eteenpäin, 

jotta se kasvaisi ja menestyisi.  

 

Näin ollen kun yritys pääsee pois kuolemanlaaksosta, tiedon tarve vähenee toimin-

nan tultua paljon tehokkaammaksi, mutta esim. tuotteiden kansainvälistämiseen tar-

vitaan kuitenkin rahaa, joten pääoman tarve kasvaa sitä mukaa mitä kehittyneempi 

yritys on. Toiseksi alkuvaiheen yrityksellä jolla on jo tietoa kuinka liiketoimintaa hoi-

detaan, on ongelmia rahoituksen kanssa. Tuotteet eivät vielä tuota tulorahoitusta, 

joten yrityksen on saatava jostain muualta rahaa liiketoiminnan ylläpitämiseen. 

 

Pääomakuilun ohella toimivat osaamis- ja tietokuilut, jotka johtuvat siitä, että yritys-

ten tiedon tarpeen määrä on kasvanut, mutta monilla pääomasijoitusyhteisöillä ei ole 

aikaa eikä osaamista tarjota kasvua hakevan yrityksen liiketoimintakenttään (mm. 

Rasila 2003). Toisin sanoen, pääomasijoittajat tarjoavat rahaa, mutta toisaalta heiltä 

puuttuu tietynlainen tieto-taito tai osaaminen yrityksen kasvun edellytyksien tarjon-

nassa. Voidaan miettiä ratkaisuksi V2C-toimijaa, joka ammattitaidollaan ja osaamisel-

laan tarjoaa yritykselle mahdollisuuden edetä aina sijoituskelpoisuudesta listautumi-

seen.  

 

3.3 Rahoitusta, osaamista ja tietoa tarvitsevat yritykset 
 

Rahoitusta tarvitsevat yrityksen jaetaan kolmeen eri luokkaan (mukaillen Seppä – 

Näsi 2001, 5): 

1. Alkavat/ kasvavat yritykset 

2. MBO ja MBI 

3. Suuryritysten suora pääomasijoitustoiminta (Corporate venturing) 

 

Tässä tutkimuksessa käydään tarkemmin läpi ainoastaan kohta yksi eli alkavat ja 

kasvavat yritykset. Varsinkin V2C-toiminnalle tärkeitä ovat nimenomaan alkuvaiheen 

yritykset, koska niillä ei ole vielä kunnollisia resursseja liiketoiminnan pyörittämiseen. 
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Useat mallit, jotka kuvailevat yrityksen kasvua, esittävät kuinka organisaatiot, johdon 

käytännöt ja resurssivaatimukset kehittyvät samalla kuin yritykset kasvavat (Ala-

Mutka 2002, 46). Näiden kasvuvaiheen yritysten menestyminen riippuu useista sei-

koista. Yritysten strategiat ja johto, sekä  suhdeverkostot ovat asioita, jotka kehitty-

vät jatkuvasti. Varsinkin kasvua hakevien yritysten ongelmaksi voi muodostua näiden 

osa-alueiden heikkous. Seuraavassa pohditaan näitä asioita tarkemmin.  

3.3.1 Yritysten strategia ja johto 
 

Strategian luominen on erittäin tärkeää yritykselle kuin yritykselle. Varsinkin alkuvai-

heen yrityksille jonkinlainen yhtenäinen punainen lanka on hyvä olla olemassa, koska 

muuten liiketoiminnan harjoittaminen voi tuntua hyvin vaikealta. Ei löydy päämääriä 

eikä suuntaa mihin mennä. Myös kasvun hallitsemisen yrittäminen ilman minkään-

laista strategiaa voi koitua yrityksen kohtaloksi. Littunen ja Tohmo (2001, 9) esittä-

vät, että uuden yrityksen strategia täytyy muotoilla niin että se käyttää hyväkseen 

johdon kyvykkyyden saavuttaakseen sille asetetut päämäärät ja tavoitteet. Näin ollen 

alkaville yrityksille on tärkeää että käytetään kaikki oljenkorret, jotta voidaan raken-

taa yhtenäinen polku tulevaisuudelle. 

 

Johdon pätevyys on kaikki kaikessa. Sijoituspyynnön hylkäämissyynä johtoon liittyvät 

tekijät ovat aivan ylivoimaisesti tärkeimpiä (Suomi–Lumme 1994, 45). Näin ollen voi-

daan huomata, kuinka tärkeitä niin toimiva johto kuin johtoryhmäkin ovat yrityksen 

toimintojen ohjauksessa. V2C-toimijoilla täytyy olla hyvä johdon kokemus jotta koh-

deyrityksen sparraaminen olisi ammattitaitoisempaa. 

 

Vaikka strategia olisikin kunnossa, ei yrityksen kasvu ole hallittua ilman hyvää johto-

ryhmää. Ala-Mutka (2002, 55) kirjoittaa tutkimuksessaan, että strateginen johtoryh-

mä pystyy johtamaan aktiivisesti yritystä ja avaamaan keskustelua huppujohdon nä-

kemyksistä. Ala-Mutka jatkaa että strateginen johtoryhmä sisältää myös riittävästi 

riippumattomia toimenpanemattomia jäseniä joilla on tarpeelliset kyvyt. Eli voidaan 

nähdä kuinka hyvä johto pystyy pitämään yrityksen langat käsissään ja ohjaamaan ja 

johtamaan sitä menestykseen.  
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3.3.2 Suhdeverkostot 
 

Seppä ja Rasila (2001, 330) ehdottavat, että suhdeverkosto olisi yksi asia, joka vä-

hentäisi aloittavan yrityksen ongelmia löytää rahoittajia, koska: 

! Verkostot auttavat saamaan tietoa rahoittajista ja kehittämään liiketoi-

mintaideaa. 

! Verkostot antavat keinon löytää ammattilaisia, vaihtaa ideoita ja saada 

oikeat kontaktit. 

! Verkoston jäsenyys luo synergiaetua ja lisää uskottavuutta. 

 

Myös Littusen ja Tohmon (2001, 19-20) tutkimuksen pohjalta voidaan todeta että 

sisäinen verkosto tuo mukanaan kilpailuetua, innovaatioita ja tehokkuutta. Kun alka-

va yritys saa aikaiseksi esim. kilpailuetua, niin se varmasti tuo tullessaan rahoittajia, 

koska silloin on nähtävissä että yrityksellä on kehitysmahdollisuuksia. 

 

Kasvua hakevilla yrityksillä on monenlaisia heikkouksia, mutta edellä mainitut asiat 

ovat tärkeimpiä, koska ilman pätevää johtoa ja suhdeverkostoja on vaikea edes kuvi-

tella kuinka yritys voisi kasvaa. Täytyy todeta, että hyvällä tuotteella ja oikea-

aikaisella markkinoille pyrkimisellä on myös suuri merkitys, mutta nämä ovat asioita, 

jotka tulevat hyvän johdon ja suhdeverkoston myötä. 

 

3.4 Pääoman, osaamisen ja tiedon tarjonta 
 

Pääomakuilua on alettu tutkia varsinaisesti vasta viime vuosina. Kuitenkin tämä kuilu 

(Capital Gap) on tiedostettu yli 70 vuoden ajan. Englannissa on tästä todisteena val-

tion tekemä tutkimus jossa alkuperäinen nimitys rahoituskuilulle on ’Macmillan gap’. 

Siinä puhutaan uskottavan ja sijoitettavan yrityksen eroista (Seppä 2002, 80). Seu-

raavassa käsitellään hieman pääomantarjonnan eri muotoja. 

 

Yrityksiä rahoitetaan yleensä kolmella eri tavalla (Seppä – Rasila 2001, 9):  

1) Pääoman muotoinen rahoitus  
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2) Pankkilainat: yleisin rahoituksen muoto, mutta tarvitsee aina lisävakuuden tai 

pantin. 

3) Vakuudet: suuret teknologiapainotteiset yritykset antavat kasvaville yrityksille, 

jos hallituksen taloudellinen politiikka sitä harrastaa. 

 

Tässä tutkimuksessa paneudutaan vain oman pääoman muotoiseen riskirahoitukseen 

eli pääomasijoittamiseen. Seuraavassa käydään läpi erilaisia pääoman tarjonnan ta-

soja, joita on tarjolla (Seppä – Rasila 2001, 9): 

1) Yrittäjän oma panos, hänen perheensä ja tiimin jäsenet (friendly, blood  mo-

ney) 

2) Liiketoimintaenkelit ja pääomasijoittajat (yksityinen pääoma) 

3) Osakemarkkinasijoittajat (julkisesti noteerattu pääoma) 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on osoittaa kuinka paljon paremmin yritys voisi  me-

nestyä on jos hänellä on apunaan niin V2C-toimija kuin pääomasijoittajakin. Kuvissa 

9, 10 ja 11 on hahmotettu yrityksen etenemistä uskottavuudesta listautumiseen en-

sin yrittäjän omin avuin (kuva 9), sitten pääomasijoittajan avulla (kuva 10) ja viimei-

sessä V2C-toimijan ja pääomasijoittajan yhteisellä avustuksella. Nämä kuvat pyrkivät 

todistamaan V2C-toimijan tarpeellisuutta kasvua hakevan yrityksen menestyksen te-

kijänä. 

 

Kuvassa 9 on yksinkertaisesti esitetty kuinka yritys pääsisi uskottavuudesta listautu-

miskelpoiseksi vain oman pääoman turvin. Eli tässä tapauksessa yritys ei ole saanut 

rahoitusta mistään muualta kuin ns. ystävällisistä lähteistä (friendly/ blood money). 

Kuvassa 9 nähdään ”Vanhan Talouden” trendi siitä, kuinka yritys kulkee ideasta lis-

tautumiseen ilman yksityistä rahoitusta (Seppä – Rasila 2001, 10). Tämän tapainen 

trendi on varsin yleinen Suomessa. Yrittäjä itse saa omalla rahapanostuksellaan pär-

jätä hyvin pitkälti. Esim. Yhdysvalloissa monet yrittäjät saavat ensimmäisen rahoitus-

kierroksen aikana rahaa ystäviltään ja sukulaisiltaan. Suomessa tämä on hyvin harvi-

naista. 
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Omistajuus 

100% 

 

 

50% 

 

 

0% 

Uskottavuus (Sijoitettavuus) Listautumiskelpoisuus 
    ”noin 30 vuodessa” 
  

Yrittäjän rahoitus   Osakemarkkinat 

 

KUVA 9. SOOLOPELAAMINEN – RAHOITUS YRITTÄJÄN OMISTA LÄHTEISTÄ (SEPPÄ – NÄSI 2001, 8) 
 

Suomalaiset pääomayhteisöt ovat suhteellisen tiukkoja ja epävarmoja sijoituksiensa 

suhteen, koska lisärahoitusta tarvitsevat yritykset saavat hyvin harvoin yksityistä 

pääomaa. Kuviossa 9 on esimerkki siitä kuinka yksittäinen yritys saavuttaisi listautu-

miskelpoisuuden ilman ulkopuolista apua. Jos myynti olisi tasaista, listautumiskelpoi-

suus saavutettaisiin noin 30:ssä vuodessa. 

 

Jos yrittäjä saisi mukaan hyvällä liikeidealla tai tuotteellaan pääomasijoittajan, tulos 

olisi varmaan toinen. ”Uudessa Taloudessa” vain harvat yritykset pystyvät rakenta-

maan pääsynsä osakemarkkinoiden pariin ilman yksityisen pääoman avustusta. Yksi-

tyinen pääoma tarjoaa yritykselle nopeamman reitin kohti osakemarkkinoita.  

 

Seuraavassa kuviossa (kuva 10) on esitetty vaihtoehto yritykselle, joka saa pääoman 

lisäystä pääomasijoittajalta eli tällöin yritys saa yksityistä pääomaa. Tässä vaiheessa 

yritys on saavuttanut tietynlaisen uskottavuuden tuotteestaan, liiketoiminnastaan ja 

liikkeenjohdollisesta osaamisestaan. Tässä kohdin on ajateltu, että yritys saisi mark-

kinoilla uskottavuuden noin kolmessa vuodessa ja sen jälkeen pääomasijoittajat va-

kuuttuisivat yrityksen menestymisestä ja sijoittaisivat yritykseen. Näin ollen yritys oli-
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si listautumiskelpoinen noin 10 vuoden kuluttua sen syntymästä. On hyvä edelleenkin 

huomata, että yrittäjä joutuu laittamaan yritykseen kiinni myös oma rahaa. 

 

Omistajuus 

100% 

 

 

50% 

 

 

0% 

Uskottavuus Sijoitettavuus Listautumiskelpoisuus 
  ”noin 3 vuodessa” ”noin 10 vuodessa” 
  

Yrittäjä   Pääomasijoittaja  Osakemarkkinat 

 

 

KUVA 10. NOPEA REITTI SIJOITUSKELPOISUUDESTA LISTAUTUMISEEN (SEPPÄ – NÄSI 2001, 9) 
 

Näin tapahtuisi, jos yritys saisi rahaa pääomasijoittajilta. Kasvu on kuitenkin vielä hi-

dasta, koska yritys ei ole saanut muuta rahallista ja tiedollista resurssia muualta kuin 

itseltään. Jos kuvaan liitetään V2C-toimijan rooli yrityksen edetessä uskottavuudesta 

listautumiseen, saadaan seuraavanlainen kuva (kuva 11). 

 

Tässä kuviossa osoitetaan minkälainen hyöty V2C-toimijasta on puhuttaessa pää-

oman tarpeesta aina uskottavuudesta listautumiseen tai onnistuneeseen yritysmyyn-

tiin saakka. Tämä on sama kuvio kuin aikaisemmin esitetyt kuvat (kuvat 9 ja 10), 

mutta siihen on lisätty V2C-toimijan rooli yrityksen yhtenä rahoittajana ja kehittäjä-

nä.  

 

Niin kuin nähdään, V2C-toimija tulee mukaan aikaisessa yrityksen kehitysvaiheessa ja 

tässä tapauksessa poistuu vasta kun pääomasijoittakin poistuu. Näin V2C-toimija 

pystyy vaikuttamaan yrityksen kehitykseen yhdessä pääomasijoittajan kanssa. 
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Omistajuus 

100% 

 

 

50% 

 

 

0% 

Uskottavuus Sijoitettavuus Listautumiskelpoisuus 
  ”noin 1 vuodessa” ”noin 3 vuodessa” 
  

Yrittäjä        Pääomasijoittaja           Osakemarkkinat  V2C  

 

KUVA 11. NOPEA REITTI USKOTTAVUUDESTA LISTAUTUMISEEN (SEPPÄ – NÄSI 2001, 10) 
 
 

Näin ollen huomataan että yrityksen mahdollisuus listautumiseen on nopeutunut 10-

kertaisesti. V2C-toimijan mukanaolo on selvästi parantanut myös muita asioita. Lista-

taan ne seuraavassa: 

1. Yrityksen mahdollisuudet listautumiseen ovat kasvaneet huomattavasti. V2C-

toimijan tuoma apu on nopeuttanut tätä prosessia. 

2. Pääomasijoittaja on vakuutettu yrityksen osaamisen avulla, joten sijoittaja on ra-

hoittanut yritystä isommalla summalla kuin ilman V2C-toimijan apua. 

3. Yrityksen tai yrittäjän ei tarvitse enää laittaa omaa rahaa niin paljon kiinni yrityk-

seen kuin aikaisemmin. Senkin rahamäärän voi sijoittaa operationaaliseen liike-

toimintaan. 

 

3.5 V2C- toiminnan perusrakenne 
 

V2C-toiminta, niin kuin se nykykäsityksen mukaan nähdään, pitäisi organisoida sa-

moin tavoin kuin klassillinen pääomasijoitusyhtiö on organisoitu (Rasila – Seppä – 

Hannula 2002, 8). 
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V2C-toiminnan perusrakenteen määritteleminen tapahtuu Rasilan, Sepän ja Hannu-

lan (2002, 8) tutkimuksen mukaan seuraavasti: Rahaa sisältävät rahastot sekä spe-

sialistien rahastot (”aivorahasto tai tietorahasto”) organisoidaan toimijan käyttöön. 

V2C-toimija voi johtaa rahallisia rahastoja suoraan, tai se voi liittoutua  pääomasijoit-

tajien kanssa, joilla on jo rahasto käytössään. Pitäisi silti välttää juuttumista yhteen 

tai harvoihin pääomasijoittajiin, koska tämä rajoittaisi V2C-toimijan vapautta ja saat-

taisi vahingoittaa yrityksen intressejä.  

 

Tämä kuvaa hyvin V2C:n perusrakennetta. Tässä on kuitenkin tärkeää se, että juut-

tuminen muutamiin pääomasijoittajiin ei välttämättä auta kehittämään yrityksen toi-

mintaa pitkällä aikavälillä menestyksekkäästi. Kuitenkin nyt on vielä tarpeellista jat-

kaa määrittelyä. 

 

V2C-toimija liittoutuu myös monien johtajien, toimeenpanijoiden, neuvonantajien ja 

tutkijoiden kanssa johtaen heitä kuin ”aivo- tai tietorahastoa”. Nämä erilaisten toimi-

alojen spesialistit liittyvät yritykseen hallituksen jäseninä tai neuvonantajina pienestä 

maksusta tai ilmaiseksi. Vastapalveluna ajasta ja palveluista jonka he sijoittavat yri-

tykseen, he saavat yrityksessä pienen vähemmistöosuuden, jonka he oletettavasti 

myyvät tulevan pääomasijoitusinvestoinnin yhteydessä. Tällä tavalla yritys saa omis-

tautuneita omistaja-neuvonantajia, joilla on aitoja pitkän tähtäimen intressejä kehit-

tää yritystä sekä potentiaalisesti monet tutkijat ja spesialistit saavat yrittäjyyden ma-

kua ilman että he jättävän turvallisen kokopäivätyön, määrittelevät Rasila, Seppä ja 

Hannula (2002, 8). 

 

Tämä edellä mainittu toimintamalli sanelee tiettyjä ehtoja V2C-toiminnalle. Ensinnä-

kin V2C-toimijalla täytyy olla paljon suhteita ja osaamista, että hän saisi mahdolli-

simman monen pääomasijoitusyhteisön taakseen turvatakseen kohdeyrityksen me-

nestymisen. Myös liittoutuminen ammattilaisten kanssa vaatii jo aikaisempaa koke-

musta ja tietoa yrityskehitystoimialasta. Lisäksi V2C-toimijalla täytyy olla kärsivälli-

syyttä ja varaa ottaa riskejä, koska kasvua hakevan yrityksen parissa toiminen voi 
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johtaa joskus yrityksen menestymättömyyteen. Jotta yrityksestä tulisi potentiaalinen 

menestyjä niin tarvitaan myös ripauksellinen onnea. 

3.5.1 V2C-toimijan aloittaminen ja poistuminen yrityksessä 
 

V2C-toimijan päätehtävä on tehdä kasvua hakevasta yrityksestä pääomasijoituskel-

poinen sen uskottavuuden ja toiminnan tehokkuuden avulla. Tästä johtuen V2C-

toimija tulee yritykseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Rasila, Seppä ja 

Hannula (2002, 9) hahmottavat, että V2C-toimija tekee uskottavassa yrityksessä ko-

kopäivätyötä tutkimalla onko yrityksellä mahdollisuuksia menestymiseen (screening 

ja due diligence). Tässä vaiheessa etsitään sopivaa ”aivo- tai tietorahastoa”, joka voi 

auttaa yritystä matkalla pääomasijoituskelpoisuuteen. Mikäli yritys saa positiivisen 

sijoituspäätöksen, yritykseen voi liittyä ryhmä spesialisteja. Niin kuin edellä on mai-

nittu myös V2C-toimija tekee vähemmistösijoituksen yritykseen.  

 

Paras mahdollinen aika poistumiselle on vaikea määrittää kuukausina tai vuosina, 

koska sijoitukset ovat aina jolloin tavoin toisistaan poikkeavia. Rasila, Seppä ja Han-

nula (2002, 10) miettivät, että ainakin osittainen irtautuminen tapahtuu kun pää-

omasijoittaja tulee yritykseen. Eli V2C-toimija myy suurimman osan omistuksestaan 

mahdollisimman järkevällä voitolla, voiden kuitenkin jättää pienen osuuden, jonka 

hän voi myydä yrityksen listautumisen tai muun myynnin yhteydessä. Seuraavassa 

kappaleessa esitellään tämän päivän V2C-toimijoita yritysesimerkkien avulla, jotta 

voidaan hahmotella tosielämän V2C-toimintaa. 

 

3.6 V2C-toimijoiden liiketoimintamallit 
 

Tässä kappaleessa selvitetään miksi V2C-toimintaa tarvitaan varsinkin nyt, kun uusia 

innovaatioita keksitään ja alkavien yrityksien yrityskehitys mahdollistaa monelle yrit-

täjälle hyvän kasvualustan. Myös rahastojen kasvun myötä V2C-toiminnalle on saatu 

hyvät edellytykset. Käytän tässä kappaleessa paljon Tommi Rasilan tutkimusta, koska 

se on viimeisin (ilmestynyt maaliskuussa 2003). Siinä myös annetaan hyvät pohjatie-

dot V2C-toimijoiden toiminnasta niin käytännöllisesti kuin teoreettisestikin. 
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V2C-toimijat, jotka operoivat kasvavan yrityksen ja muodollisen pääomasijoitusteolli-

suuden välissä, yrittäen tuoda sillan rahoitus-, osaamis- ja tietokuiluihin, voidaan ja-

kaa seuraaviin kategorioihin (Seppä – Näsi 2001, 9 sekä Rasila 2003, 3-7): 

1. Liiketoimintaenkelit 

2. Hautomot 

3. Neuvonantajat 

4. Klassillinen / Siemenpääomasijoitustoiminta 

 

Liiketoimintaenkelit Berglundin ja Johanssonin (1996, 2-10) määritelmän mu-

kaan: Varakas henkilö tai ryhmä, joka tekee sijoituksia yrityksiin. Enkeli sijoittaa mie-

luummin alkavaan kuin kasvavaan yritykseen. Enkeleissä on havaittu seuraava luon-

teenpiirre: enkeli ei juokse karkuun idean kanssa vaan jää yritykseen tai projektiin 

jos se on kannattava. Tätä ilmiötä kutsutaan ”hands on” –sijoittamiseksi eli ollaan 

toiminnassa mukana, ei vain sijoitetulla rahapanoksella vaan annetaan myös tieto-

taito-tukea. Siitä johtuukin että enkeleiden pitäisi mm. omata seuraavia luonteenpiir-

teitä:  1) omistajuuden pitäisi olla tervettä alkavissa yrityksissä, 2) hänellä on hyvä 

maine tietämyksestään liiketoiminta-alueelta. Puute toimivista enkeleistä jättää mo-

net hyvät projektit toteutumatta. 

 

Liiketoimintaenkeli tuo yleensä hyviä kontakteja ja verkostoja, mutta hän ei pysty 

ottamaan osaa yrityksen jokapäiväiseen operationaaliseen liiketoimintaan (McKinsey 

& Company 2000, 229).  

 

Sepän ja Näsin (2001, 9) mukaan liiketoimintaenkeli tuo yritysprosessiin mukaan lii-

ketoimintakokemusta ja kontaktiverkoston. He ovat myös määritelmän mukaan har-

rastajia, eli sijoittaminen ei ole heille kokopäivätyötä. Liiketoimintaenkeleillä on 

osaamista tuotoista ja markkinoista, jota he antavat arvonlisäysvaiheessa (Seppä – 

Rasila 2002, 334). 

 

Mm. Rasila (2003, 3) tutkimuspaperissaan näkee liiketoimintaenkelin hyvänä kump-

panina yritykselle, joka läsnäolollaan saattaa hankkia kohteelle enemmän kuin vain 

rahaa, mm. mainetta, verkostoja ja uskottavuutta tai luotettavuutta. Rasila (2003, 3-
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4) tulkitsee liiketoimintaenkelin toimintamallin seuraavasti: he sijoittavat rahaa ja lii-

ketoiminta-apua (mm. mahdollisten sijoittajien etsintä) aikaisen vaiheen yrityksiin ja 

saavat siitä osakeosuuden, jonka he myyvät (toivon mukaan) voitolla joko takaisin 

yrittäjälle tai muille sijoittajille.  

 

Liiketoimintamallissaan enkeli saa yrityksen osakeosuutta vastineeksi siitä mitä hän 

antaa yritykselle. Se voi olla rahallista sijoitusta tai jossain tapauksissa myös neuvoja 

ja työtä (konsultointi, operatiivinen, tai hallitustyöskentely). Yritys saa ”vastalahjaksi” 

pääomasijoituksen ja useimmissa tapauksissa tietyn määrän työtä ja hyödyllistä apua 

ja kokemusta (Rasila 2003, 4). 

 

Hautomot  ovat muodollisia prosesseja ja ammattimaisia toimintoja täynnä. Niissä 

ei ole henkilökohtaista kannustinta, julkisia yhteisöjä, eikä varaa virheisiin, ja dynaa-

minen näkökanta on erilainen kuin liiketoimintaenkeleillä (Seppä – Rasila 2002,334). 

 

Hautomot eivät rahoita yrityksiään vaan antavat palvelujaan ja toimistotilojaan käyt-

töön, yleensä rahaa vastaan. Hautomoiden päämääränä on ”hautoa” menestyksek-

käitä yrityksiä (mm. Rasila 2003, 5). 

  

Hautomoiden liiketoimintamalli perustuu siihen, että he antavat palvelujaan rahaa 

vastaan ja joissain tapauksissa jotkut palvelut tarjotaan ilmaiseksi tai julkisen vallan 

avustuksella (Rasila 2003, 6). Rasila jatkaa, että suhdeverkostot ovat tärkeä seikka 

hautomon pitkän tähtäimen menestykselle, koska yrityksiä rahoittavat liiketoiminta-

enkelit ja muut siemenrahoittajat. 

 

Hautomoiden huonona puolena voidaan pitää liiketoiminnan kehittämistaidon puutet-

ta ja toisaalta sitä, että pitkäntähtäimen hautomotoiminnassa täytyy sitoutua pitkälle 

ajalle (Rasila 2003, 6). Tässä tapauksessa se voi olla ongelma. Toisin sanoen myös  

ammattitaidottomuus voi olla hautomoiden kohtalona. Hautomot kun elävät niistä 

yrityksistä, jotka sinne tulevat. Jos hautomon imago on huono, se kärsii siitä että se 

ei saa yrityksiä haudottavakseen. Tässä onkin hautomoille yksi haaste tulevaisuudel-
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le; miten niihin saadaan sellaista henkistä pääomaa, joka pystyisi kehittämään yrityk-

siä menestyksekkäiksi.  

 

Tampereella toimivat seuraavat hautomot, joissa kaupungilla on omistajuutta: Finn-

Medi Tutkimus Oy, Oy Media Tampere Ltd, Professia Oy, Tampereen Convention Bu-

reau ry, Tampereen teknologiakeskus Oy. Näillä kaikilla on omat toimialueensa, mis-

sä he hautovat yrityksiä (Tampereen kaupungin elinkeinostrategia 2002-2012). 

 

Yrityshautomopalvelut on suunnattu alkaville tai kasvuhaluisille asiantuntijapalvelu-

yrityksille. Palveluun kuuluu mm. rahoituksen haku ja rahoituslaskelmat sekä liikeide-

an terävöittäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Yrityshautomopalvelu 

tarjoaa lisäksi toimitiloja ja tietoliikenneratkaisuja. Asiakkaan käytössä on myös yh-

teistyökumppanien laaja osaaminen mm. juridiikan, taloushallinnon ja henkilöstöhal-

linnon saralta. Alkavalla yrityksellä on mahdollisuus saada TE-keskuksen myöntämää 

hautomotukea. 

(Professia 2003, http://www.professia.fi/palvelutyrityksille.shtml). 

 

Neuvonantajille on tärkeintä heidän omat tuottonsa ja saavutuksensa. Voidaan pi-

tää tietyllä tavalla “ota rahat ja juokse” –toimintana, eikä neuvonantaja ole kiinnos-

tunut siitä, mitä yritykselle tapahtuu sen jälkeen kun siitä irtaannutaan. Hyvänä 

puolena on se, että neuvonantajilla on paljon kokemusta, ammattitaitoa ja monta 

tapausta takanaan. Heillä ei myöskään ole markkinapaineita. Kuitenkin 

neuvonantajalle tämä toiminta on harrastus (Seppä – Rasila 2002,334). 

 

Rasilan (2003, 6) mukaan neuvonantaja saattaa olla yksilöllinen konsultti tai konsult-

tiyritys. He tarjoavat erilaisia palvelujaan rahasta, mm. markkinointitutkimusta, liike-

toimintasuunnitelman kirjoitusta ja pääoman kasvattamista. He ovat ammattilaisia, 

jotka tarjoavat yrityksille laadukkaita neuvoja erilaisiin tilanteisiin. Jungmannin ja Se-

pän (2002, 180) mukaan hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Lediä, joka on yksi aktii-

visimmista ja yrittäjämäisimmistä yrityksistä V2C- kentässä.  
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Ongelmaksi voi nousta se, että neuvonantajan tarjoamat palvelut eivät vastaa yrityk-

sen tarpeita. Toisaalta kun mietitään sitä, että kasvua hakevan alkavan yrityksen lii-

ketoiminta ja rahalliset resurssit ovat alkutekijöissään, ei sillä välttämättä ole varaa 

ostaa neuvonantajan laadukkaita, kalliita palveluja. 

 

Neuvonantajan liiketoimintamalli lähentelee hautomoita. He tarjoavat palvelujaan ra-

haa vastaan (Rasila 2003, 6). Koska neuvonantaja ei rahoita yritystä, nousee merkit-

täväksi asiaksi ”veriraha” tai rahoitusta täytyy hankkia muualta. Rasila (2003) huo-

mauttaa, että neuvonantaja voi tarjota erilaisia rahoituskanavia. Pitkällä tähtäimellä 

menestyvälle neuvonantajalle ovat suhdeverkostot hyvin tärkeitä. 

 

Klassillinen / Siemenpääomasijoitustoimintamalli on perinteisin, kun puhu-

taan pääomasijoitusinvestoinnista (Rasila 2003, 4). Rasila jatkaa, että tyypillisimmät 

ominaisuudet tälle toimijalle ovat investoinnin pitkä aika, korkea riski ja nousupoten-

tiaali esim. pörssiin. Kohdeyrityksen kypsymättömyys vaatii paljon huomiota sijoitta-

jilta sekä suhteellisen pienen pääoman palautuksen. Nämä tekijät (riski, huomio, pie-

ni investointikoko) – tuovat pääoma- ja osaamiskuilun vaikutukset. Seuraavassa 

hahmotetaan klassillisen VC:n liiketoimintamalli, joka on V2C-toimijan neljästi esite-

tystä mallista viimeinen. 

 

Nyt on hyvä huomata, että tämä liiketoimintamalli muistuttaa hyvin paljon liiketoi-

mintaenkelin mallia, mutta siemen-VC-toiminta poikkeaa paljolti liiketoimintaenkelistä 

Rasilan (2003, 5) mukaan: siemen-VC-toiminta perustuu lainmukaiseen kokonaisuu-

teen, ja suhdeverkostot ja neuvot saattavat olla merkittävästi erilaisia. Esimerkiksi 

verkostot voivat olla virallisempia ja kansainvälisempiä. Neuvot on useimmissa tapa-

uksissa rajoitettu hallitustyöskentelyyn ja apuihin erikoistilanteissa, kuten huip-

puosaajien rekrytoinnissa, pääoman nostamisessa ja johdon puutteessa. 

3.6.1 Yhteenveto V2C-toimintamalleista 
 

Seuraavassa kuvassa (kuva 12) esitetään yhteenvetomatriisi kaikista neljästä V2C-

toimintamallista. Ensimmäisellä vaakarivillä on neljä tärkeintä ominaisuutta: korvaus 

tehdystä työstä yritystä kohtaan, organisaationaalinen malli eli miten V2C-toimija 
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toimii, työmalli siitä millä tavalla asioita hoidetaan ja viimeisenä ajan kulu eli kuinka 

kauan V2C-toimija on yrityksessä mukana. 

 

 Korvaus Organisaatio Työmalli Ajan kulu 
Liiketoimintaenkeli Pääoma Harrastaja Yrittäjämäinen Pitkä 
Hautomo Raha Ammattilainen Byrokraattinen Keskimääräi-

nen 
Neuvonantaja Raha Ammattilainen Yrittäjämäinen Lyhyt 
Klassillinen/ Siemen 
pääomasijoittaminen

Pääoma Ammattilainen Byrokraattinen Pitkä 

 

KUVA 12. YHTEENVETO V2C-TOIMINTAMALLEISTA 
 

Kaikissa malleissa on jotain hyvää ja huonoa. Liiketoimintaenkeli toimii yrittäjämäi-

sesti, mutta on mukana harrastuspohjalta. Liiketoimintaenkelillä ei ole aikaa auttaa 

yritystä kokopäiväisesti vaan on mukana silloin kuin aikaa on. Sijoitusaika yrityksessä 

on pitkä, joten yritys saa paljon apua. Korvaus on pääomapohjainen, mikä takaa sen 

että liiketoimintaenkeli sitoutuu yritykseen perinpohjaisesti. 

 

Hautomo on ammattimainen, mutta byrokraattinen. Tämä voi johtua siitä, että hau-

tomot ovat yleisesti julkisessa omistuksessa, ja niiden takana ovat tavalla tai toisella 

valtiot ja kunnat. Sijoitusaika on keskimääräinen ja toisaalta yritykset ostavat hauto-

mon palveluja, mikä ei välttämättä ole hyvä asia, koska yritykset voivat ostaa tietä-

mättään vääriä palveluja. 

 

Neuvonantaja on ammattilainen ja toimii yrittäjämäisesti. Sijoitusaika on lyhyt, joten 

apu on keskitetty lyhyelle ajalle ja neuvot ovat erittäin räätälöityjä. Ongelmaksi muo-

dostuu korvaus, joka on rahallinen. Tällöin neuvonantajan tavoite lähtee rahasta, ei 

yrityksen menestyksestä. 

 

Viimeisenä klassillinen pääomasijoittaminen. Hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että 

korvaus on pääomapohjainen, joten V2C-toimija omistautuu yritykselle. Toiseksi toi-

minta on ammattimaista, mikä takaa yritykselle hyvät menestyksen mahdollisuudet. 

Kolmanneksi sijoitusaika on pitkä, joten toimija on mukana yrityksessä pitkän aikaa 
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antaen tarvittavaa apua kauan. Pidän suurena ongelmana byrokraattisuutta, joka voi 

hankaloittaa mm. tiedonsaantia. 

3.6.2 Esimerkkiyrityksiä V2C-toimijoista 
 

Edellä käsiteltiin erilaisia V2C-toimijoiden yleisimpiä liiketoimintamalleja. Seuraavaksi 

on tarkoitus tutustua lähemmin esimerkkiyrityksiin, jotka ovat rinnastettavissa teori-

an pohjalta esitettyihin V2C-toimintamalleihin. 

 

eKiihdyttämö on yksi kuudesta eTampere ohjelmasta. eKiihdyttämön taustalla ovat 

Tampereen kunta, Hermian Yrityskehitys ja Tampereen teknillinen yliopisto. Kiihdyt-

täville yrityksille on räätälöity omat sopimukset tapauskohtaisesti. eKiihdyttämön lii-

ketoimintamalli on sekoitus liiketoimintaenkelin, neuvonantajan ja klassillisen pää-

omasijoittamisen liiketoimintamalleista (Rasila 2003, 7). Liiketoimintamallissa eKiih-

dyttämö tarjoaa konsultointia, palveluja ja sijoituksia ja saa siitä vastineeksi rahaa ja 

osuutta yrityksessä. eKiihdyttämön mukanaolo voi olla lyhyestä ajasta hyvinkin pit-

kään. Tämän takia ”menestysmaksu” tulee vasta eKiihdyttämöön keskimääräisellä 

sitoutumisella (Rasila 2003, 7).   

 

eKiihdyttämön tavoitteena on kiihdyttää teknologiayrityksiä kansainvälisille markki-

noille (tavoitteisiin on asetettu tiettyjä tunnuslukuja mm. työllistymisen suhteen). 

Toisena tavoitteena on hakea kansallisella hakumenettelyllä 5-6 uutta yritystä vuosit-

tain mukaan eKiihdyttämö-ohjelmaan. eKiihdyttämön resursseja ovat liiketoiminta-

prosessien osaaminen,  strategiset yhteistyökumppanit, siemenvaiheen rahoitus sekä 

yhteistyö pääomasijoittajien ja asiantuntijayritysten kanssa. Toimintaperiaatteet ovat 

pitkäjänteisyys (yhteistyösopimus eKiihdyttämön ja yrityksen välillä), partnership-

kumppanuudet; yhteistyökumppanit haetaan alusta pitäen, laatu; laadukkailla palve-

luilla asiakastyytyväisyys sekä WIN-WIN- periaate. eKiihdyttämö toimii markkinaläh-

töisesti. eKiihdyttämö hyötyy, kun asiakas hyötyy. Hyötyä pääomasijoittajalle on, että 

yrityksen eteenpäin viemisessä on mukana eKiihdyttämön oma tiimi, koska tällöin 

yrityksestä tulee turvallisempi investointikohde. eKiihdyttämö lupaa yrittäjälle johdon 

sparrausta, imagon luomista (houkutteleva investointikohde ja yhteistyöpartneri) ja 
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liiketoimintaprosesseissa avustamista (eKiihdyttämö 2003, 

http://www.hermia.fi/ekiihdyttamo/about.html). 

 

Source Code Finland on Rasilan (2003, 8) mukaan ammattimainen organisaatio, 

joka tekee työ-insentiivisiä sijoituksia olemassa oleviin yrityksiin. He sijoittavat vain 

omaa aikaansa eli ”pehmeää pääomaa” (sweat capital). Marraskuuhun 2002 men-

nessä he ovat tehneet 105 skreenausta. Liiketoimintamallin menestyminen nähdään 

tulevaisuudessa. Rasila (2003) jatkaa että liiketoimintamallissa Source Code antaa 

yritykselle neuvoja ja ”pehmeää pääomaa” ja saa vastineeksi yritykseltä osuutta (tai 

jossain tapauksissa rahaa). Tällä hetkellä Source Code Finland on toimitusjohtaja Kari 

Kankaalan mukaan yksi parhaimmin toimivista V2C-toimijoista (Toimitusjohtaja Kari 

Kankaala 3.6.2003). 

 

Virtuaalinen CEO perustuu Randy Komisarin (2001) kirjaan, jossa hän kertoo hau-

tovansa alkavia yrityksiä antamalle heille johtamista ja kokemusta ja vastalahjaksi 

hän saa yrityksen osakkeita. Virtuaalinen CEO on samanlainen kuin Liiketoimtaenkeli, 

mutta ilman rahaa (Rasila 2003, 9). Liiketoimintamalli perustuu siihen, että Virtuaali-

sella CEO:lla on tietoa, taitoa ja suhdeverkkoja, joiden avulla hän pystyy kehittämään 

yritystä, ja saa vastalahjaksi yrityksestä osuutta (Rasila 2003, 9). Täytyy huomata 

että tämä on muuten samanlainen toimintamalli kuin Source Codella, mutta Virtuaa-

linen CEO perustuu yksityiseen yksilöön, ei lailliseen kokonaisuuteen. 

 

TTY:n Yritystallit on perustettu sillä idealla, että tiedekorkeakoulun opiskelijat ja 

henkilökunta pystyisivät hakemaan yritystalliin liikeideallaan tai innovaatiollaan (Rasi-

la 2003, 11). Esimerkiksi Teknillinen yliopisto antaa ensimmäisenä vuotena yrityksen 

käyttöön mm. tietokoneita sekä hieman rahallista apua esim. patenttikustannuksiin 

tai markkinointitutkimuksiin. Liiketoimintamallissa on yhteneväisyyksiä hautomon, 

neuvonantajan ja klassillisen pääomasijoitusmallin kanssa. Yritystallit antavat yrityk-

sille mahdollisuuksia ja edellytyksiä, neuvoja sekä siemenvaiheen ennakkorahaa ja 

saavat siitä sisäistä työtyytyväisyyttä, goodwilliä ja yhteiskunnan hyvinvointia (Rasila 

2003, 11). Toisin sanoen, yliopistojen yritystallit auttavat opiskelijoitaan alkuun 

ideoidensa kanssa ja saavat siitä julkista höytyä, joka on mm. imagon kohottamista. 
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Niin kuin näemme, kaikki liiketoimintamallit perustuvat siihen, että kasvua hakeva 

yritys, on se sitten uusi tai muutaman vuoden toiminut, saa V2C-toimijalta yleensä 

henkisen pääoman apua, joka on kaikista suurinta nimenomaan alkuvaiheen yrityksil-

lä (ks. kuva 8). Tästä avusta V2C-toimija saa yritykseltä joko rahaa tai osuutta, jonka 

hän voi myöhemmässä tapauksessa myydä eteenpäin joko yrityksen osakkaille tai 

muille sijoittajille. 
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4. Empiirisen aineiston esittely 
 

Tämä luku perustuu kesällä 2002 ja keväällä 2003 tehtyihin haastatteluihin. Kesällä 

2002 tehdyt haastattelut käsittelevät pääomasijoitustoimialaa yleisesti ja keväällä 

2003 tehdyt haastattelut käsittelevät varsinaista tutkimusongelmaa eli V2C-toimijan 

ja kasvavan yrityksen välistä liiketoimintakenttää. 

 

Luku on kokonaisuudessaan haastattelumateriaalia, joka on haastatteluissa sanottu 

haastateltavan oman ammattitaidon varjolla. Tässä luvussa ei ole haastattelujen tai 

tutkimustuloksen analyysia, vaan se tapahtuu pääluvuissa viisi ja kuusi. Luvun en-

simmäisessä alakappaleessa on haastattelumateriaalia pääomasijoitustoiminnassa, 

toisessa alakappaleessa V2C-toiminnasta ja viimeisenä yhteenveto kummankin ai-

heen haastattelumateriaalista kunkin haastateltavan osalta. 

 

4.1 Pääomasijoittaja yrityksen rahoittajana 

4.1.1 Yleisesti 
 

Pääomasijoitustoiminta on kasvanut hyvin paljon Suomessa viime vuosina, ja ha-

lusinkin tiedustella haastateltavilta hieman pääomasijoitustoiminnan nykytilannetta ja 

sen tulemista yhdeksi toimialaksi. Yhtenä pääomasijoitustoiminnan kehittäjänä pidet-

tiin ns. teknohuumaa. Pääomarahastot ovat kasvaneet moninkertaisesti ja toimiala 

on ollut aaltoilevaa. Tulevaisuus näyttää hieman epävarmalta sijoituksien osalta. 

Toimiala kasvaa koko ajan ja siihen kohdistuu uusia piirteitä. Yhteiset pelisäännöt 

ovat vieläkin epäselviä yrittäjien ja toimijoiden kesken, joten haasteita riittää niin 

pääomasijoittajille kuin yrityksillekin. Tässä kohdin voidaan ajatella, että ehkä V2C-

toimija voisi olla tämä tekijä, joka laittaisi yritykset ja pääomasijoittajat yhteen, mut-

ta tarkennetaan tätä myöhemmin lisää. 
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4.1.2 Pääomasijoitustoiminnan heikkoudet ja vahvuudet   
 

Mikä sitten ajaa pääomasijoittajat ja yritykset erilleen, jos yhteistä säveltä ei löydy? 

Kyselinkin hieman pääomasijoitustoimialan vahvuuksia ja heikkouksia.  

 

Heikkoudet 

! mustavalkoisuus 

! ei ajatella vielä tarpeeksi laajanäköisesti 

! toimiala on vielä hyvin nuori 

! rahan ylitarjoamista → huonoja sijoituksia tehtiin kauttaaltaan  (teknohuu-

ma) 

! aaltomaisuus toimialan kehityksen suhteen 

! toimijat eivät ole vielä omaksuneet sitä toimintaa mitä heiltä vaaditaan 

! julkiset rahoittajat eivät ole toiminnaltaan aitoa pääomasijoittamista 

 

Vahvuudet 

! pääomasijoitustoiminta on ylipäätään syntynyt → tuo mahdollisuuden hank-

kia pääomaehtoista rahaa sijoittajilta 

! Suomen pääomasijoitusmarkkinat alkavat toimia markkinaehtoisesti, mikä 

on Euroopassakin harvinaista 

! irtaantumiset ovat alkaneet toimia paremmin eikä vaihtoehtona ole enää 

pelkkä yrityskauppa 

! pääomaa on riittävästi markkinoilla 

! Suomi on kiinnostava maa teknologisesti, mikä tuo kansainvälisyyttä 

4.1.3 Positiivinen sijoituspäätös (=yritys saa rahoituksen vc-toimijalta) 
 

Positiivisen sijoituspäätöksen edellytyksenä on mm. se, että yrityksellä on jonkinlai-

nen historia. Jos kohdeyrityksellä on antaa vain pelkkä lupaus niin ilman historiatie-

toa yritys koetaan riskisijoitukseksi. Historian tunteminen ja sen tuomat liikevaihdot 

auttavat tekemään päätöksiä tulevaisuuden suhteen. Myös sijoitetulla rahapanoksella 

on suuri merkitys.  
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Näiden lisäksi yrityksen olisi hyvä näyttää toteen minkälainen ansaintalogiikka sillä 

on. On tärkeä tietää kuinka yritys saa aikaan positiivisen kassavirran. Tämä on hyvin 

keskeinen tekijä positiivisen sijoituspäätöksen kannalta. Muiksi tärkeiksi tekijöiksi 

voidaan myös mainita liiketoiminnan kassavirran kasvupotentiaali sekä markkinapo-

tentiaali, joita täytyy myös löytyä sijoitettavasta yrityksestä. Nämä saadaan aikaiseksi 

osaamisella ja tieto-taidolla.  

 

Edellä mainitut asiat puoltavat uuden V2C-toimijan tarvetta. Vaikka yrityksessä olisi-

kin kasvupotentiaalia ja positiivista kassavirtaa, yrityksen elinkaaresta voi tulla lyhyt 

jos niitä ei osata käyttää oikein. Osaaminen ja tieto-taito kasvua hakevan yrityksen 

johtamisessa ovat hyvin tärkeitä. 

 

Positiivisiin sijoituspäätöksiin nähtiin vielä, että siemenvaiheen yrityksillä on oltava 

tiimi ja sen osaaminen sekä yhteen hiileen puhaltaminen, markkinat ja teknologia. 

Myös toteutuskelpoisuus tietyn aikavälin puitteissa on tärkeää. Puolestaan start up -

yrityksillä realistisuus on merkittävässä roolissa. 

 

Haastatteluissa ilmenee pääpiirteittään samoja asioita positiivisen sijoituspäätöksen 

edellytyksinä: historia, mahdollisuus yrityksen menestykselle, positiivinen kassavirta 

ja tiimi. Nämä ovat tärkeitä asioita alkavalle yritykselle ja V2C-toimijalle, koska niihin 

on paneuduttava kun annetaan liiketoimintaosaamista ja tieto-taitoa. Kun em. asiat 

ovat kunnossa niin positiivinen sijoituspäätös on lähes 100%:sti varma.  

4.1.4 Arvonlisäysvaihe yleisesti 
 

Niin kuin teoriassa esitin, pääomasijoitusprosessin tärkein ominaisuus on arvonlisäys-

vaihe, jossa määräytyy se, kuinka yrityksen toiminta saadaan menestymään.  

 

Haastatteluissa ilmeni että arvonlisäysvaihe riippuu pitkältikin yrityksen toimialasta ja 

yrityksestä itsestään. Alkavalle yritykselle pääomasijoittajan täytyy näyttää asioita 

käsi kädessä (hands on –periaate). Arvonlisäysvaiheessa olisi hyvä jos sijoittaja pys-

tyisi tarjoamaan asiakas- tai jakelukontakteja tai kansainvälistymiseen liittyviä apuja. 

Lisäarvotekijänä voidaan pitää myös sitä, että sijoittajan mukanaolo takaa yritykselle 
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paremman julkisuuskuvan (taustalla on ajatus, että jos pääomasijoittaja uskaltaa si-

joittaa, voi yrityksen rahoittamiseen lähteä mukaan myös jokin toinen taho, esim. 

pankki.). Pääomasijoittaja takaa myös sen että yritys seuraa talousraportteja kuu-

kausittain (liiketoiminnan kassavirta, tuloslaskelma, tase).  

 

Haastateltavien kommentit painottavat juuri sitä minkälainen on oltava pääomasijoi-

tuskelpoinen yritys, jotta sen arvonnousua pystyttäisiin tekemään oikealla tavalla ja 

oikeaan suuntaan. V2C-toimijan on oltava yrityksessä aktiivisena pelurina, tuoden 

verkostoja ja osaamista operatiivisen liiketoiminnan tekemiseen.  

4.1.5 Pääomasijoittajan ammattitaito  
 

Haastatteluissa nousivat seuraavat asiat esille kun puhuttiin sijoittajien ammattitai-

dosta. Yhtenä pääomasijoittajan toimenkuvana on hallitustyöskentely kohdeyrityk-

sessä, mistä hänellä täytyy olla kokemusta. Myös kontaktiverkostoilla on suuri merki-

tys, koska sijoituspiirit ovat pieniä ja siellä vaihdetaan keskenään sijoituksia ja näke-

myksiä kohdeyrityksistä. Haastatteluissa ilmeni eräs mielenkiintoinen seikka. Jos si-

joittajalla ei olisikaan kontakteja tai suhdeverkostoja, mutta jos hänellä olisi paljon 

sijoitettavaa rahaa, voisi menestys olla mahdollista, koska tämänhetkisessä markki-

natilanteessa rahan ottajia löytyy. Tämä on mielestäni kuitenkin liian riskipitoista 

toimintaa. Kuitenkin selkeimpiä apuja ovat juridinen taustatuki sekä analyytikot, jotka 

etsivät sijoitettavia yrityksiä. Mm. osakassopimuksia tehtäessä on syytä tietää juridi-

set vaikutteet ja tehtävät. 

 

Ammattitaidosta  puhuttaessa nousee pinnalle hyvä toimialatuntemus, koska silloin 

sijoittajan täytyy tuntea kohdeyrityksen asiakkaat, mikä puolestaan helpottaa myyn-

nin kasvua. Toiseksi sijoittajalla täytyy olla tunnuslukujen tuntemusta, koska niiden 

tietäminen helpottaa suuresti kohdeyrityksen taloudellisen tilan selvittämistä.  

 

On myös tärkeää huomata, missä vaiheessa sijoittaja hakee kontaktit. Millä tavalla 

haetaan oikeat tuotteet ja missä vaiheessa mennään markkinoille? Näiden lisäksi si-

joittaja tarvitsee luonnollisesti pääomaa, mutta tärkeää on myös aktiivisuus. Se takaa 

sijoitukselle tulevaisuudessa jonkunlaisen tuoton. 
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4.2 V2C-toimijan apu yrityksen kehityksessä 
 

4.2.1 V2C-toiminta Pirkanmaalla 
 

Haastateltavilla oli paljon erilaisia näkemyksiä V2C-toiminnasta Pirkanmaalla. Yleisesti 

oltiin sitä mieltä, että V2C-toiminta tuo enemmän vaihtoehtoja yrityksille ja rahoitta-

jille. Tulevaisuus näyttää siltä, että V2C-toimintaa tullaan kehittämään, esim.  pyri-

tään oikaisemaan kuvioita selkeämmäksi. Pirkanmaan hyvänä puolena on se, että 

täältä löytyy osaamista ja potentiaalia mm. erilaisista oppilaitoksista 

(TTY,TaY,Tamk). Kuitenkin Pirkanmaan alueella on ongelmana monivivahteiset toimi-

jat, jolloin yrittäjille ei ole selkeää kyseinen V2C-toiminta. Haastatteluissa ilmenee, 

että Tampereella elinkeinopolitiikka on tärkeässä roolissa. 

 

V2C-toiminta on lähtenyt liikkeelle  julkisrahoittajien toimesta ja myöhemmin on tul-

lut mukaan yksityisiäkin tarjoajia. V2C-toiminnassa otetaan riskejä, viedään palvelui-

ta yrityksille, ja tällä tavoin autetaan yritystä eteenpäin. Hyvä yrityskehitystoimija 

(V2C-toimija) pystyy tarjoamaan palveluita, jotka tukevat myös sijoittajaa. V2C-

toimijat osaavat tietyt asiat, mutta joutuvat kuitenkin käyttämään paljon ulkopuolista 

apua. Toisaalta se on hyvä asia, koska tällöin vältetään virheiden tekemistä. Ulko-

puolinen apu on aina tervetullutta jos V2C-toimijan oma ammattitaito ei kohdeyrityk-

sen liiketoimintaosaamiseen riitä. 

  

Tampereella V2C-toimijat ovat saaneet enemmän markkinatoimijan piirteitä ja ne 

ovat tarkemmin määritelleet omia palveluitaan, lisäarvopalveluitaan ja alkaneet  ke-

hittämään toimintaansa selkeämpään suuntaan sekä ovat hakeneet rahoitusinstru-

mentteja joista voisi olla mahdollisesti hyötyä yrityksen arvon kehityksessä. Haastat-

teluissa ilmeni, että V2C-toimijoita pidetään laajasti käsitettynä kehitysorganisaatioi-

na, jotka ovat yrityskummeja ja liiketoimintaenkeleitä. 

 

 

 

 54



4.2.2 Analyysiä V2C-toiminnasta 
 

Heikkoudet 

! rahoitusmallit ovat hyvin keskeneräisiä 

! toiminta on strukturoimatonta  

! käytäntö on kirjavaa  

! toimijat ovat erilaisia 

! vaikea saada V2C-toiminnasta taloudellisesti kannattavaa 

! V2C-toiminta on erittäin työlästä, koska kehitystoiminta pitää sisällään pal-

jon enemmän kuin hallitustyöskentelyn 

Vahvuudet 

! ala on uusi ja se on muutosprosessin alla 

! V2C-toiminta lähtee asiakkaasta 

! markkinalähtöisiä toimintamalleja tulee markkinoille 

! V2C-toiminta on toimialasta riippumatonta 

! systematiikan avulla voidaan toimia tehokkaasti 

! pitkään alalla toiminut on saanut paljon osaamista 

! kaupallinen näkökulma tuo tehokkuutta toimintaan 

Uhat  

! tietyt alan toimijat eivät löydä koskaan paikkaansa 

! autettavat yritykset eivät kehitykään 

! jos V2C-toiminta kehittyy yksityiseksi bisnekseksi niin riskinä on, että toimi-

jat karkaavat isompiin hankkeisiin 

4.2.3 V2C-toimijan tarpeellisuus 
 

Haastateltavilla oli kattavat näkemykset siitä, minkälaista V2C-toiminta on ja kuinka 

tarpeellista se on alkavien yritysten auttavana elementtinä. Kohdeyrityksen markki-

noille tuottamat tuotteet ja itse markkinat onnistuvat kun on paljon ulkopuolista nä-

kemystä ja kokemusta, siis toisin sanoen V2C-toimijan näkemystä yrityksen liiketoi-

minnassa. Yritysten strategiasuunnittelussa kaivataan markkinatietoutta ja potentiaa-

lia, joita V2C-toimija voisi tuoda tullessaan. Yrityksille täytyy olla jatkuvaa mentoroin-

tia. V2C-toimijoiden hyvänä puolena on myös se, että ne kiihdyttävät yritysaihiot no-
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peammin muutamien isoimpien kansainvälistyvien suomalaisten yritysten vanave-

teen.  

 

V2C-toimijan tarpeellisuus lähtee siitä, että yrityksellä on halua menestymiseen ja 

kasvuun. Ilman rahoitusta se ei onnistu läheskään niin hyvin. Haastatteluissa tuli esil-

le että alkavien yrityksien ongelmana on yleensä se, että apua on saatava, mutta 

esim. liiketoimintaosaamista harjoittavat konsultit toimivat kehittyneempien yrityksien 

kanssa. Toiseksi ne ovat kalliita (alkavalla yritykselle ei ole varaa ostaa päivääkään) 

ja ne ovat erikoistuneet tiettyihin osa-alueisiin (esim. strategiat). Alkavalla yrityksellä 

on yleensä tilanne, jossa se tarvitsee kaikkien liiketoimintaosa-alueiden osaamista 

eikä vain yhden alueen täydellistä hallintaa. Tilannetta vaikeuttava myös se, että 

konsultille jää aina osaaminen ja yrittäjälle paperinivaska, jolloin osaaminen ei jää 

yritykseen vaan poistuu konsultin mukana. Tässä nähdään että V2C-toimijan apu olisi 

tarpeen, koska toimija ei poistu yrityksestä ennen kuin yrityksen liiketoiminta ja me-

nestyminen olisi hyvää.   

 

Alkuvaiheen yrityksillä täytyy olla tukijoita, muuten kasvaminen on hankalaa. Pelkällä 

tulorahoituksella ja yrittäjän omalla panoksella eteneminen on hidasta (kts. kuva 9), 

mutta jos saadaan pääomarahoitusta, voidaan ottaa nopeampia kehitysaskeleita. 

Usein alkuvaiheen yritykseltä puuttuu strateginen kehityssuunta, liiketoiminta on 

hahmottamatonta, eivätkä sen tuotteet ole vielä markkinoilla. Tällaisessa tilanteessa 

on selkeä yhteistyön tarve perusteltua V2C-toimijan kanssa. 

4.2.4 V2C-toimijan tapa toimia ja mukanaolo yrityksessä 
 

V2C-toimija voisi toimia ilmapallona, joka nostaa yrityksen pois kuolemanlaaksosta. 

V2C-toimija on mukana yleensä johtoryhmässä tai hallitustyöskentelyssä. Yrityskehi-

tystoimija (V2C-toimija) sijoittaa yleensä työtä ja asiantuntemusta. V2C-toimija saa 

siitä pääomatyyppisen tuloutuksen, joka tulee yrityksen tuloksesta. Ajatuksena on, 

että V2C-toimija sijoittaa työtä ja ostaa työn konsultilta jos hänellä itsellään ei sitä 

ole. Toimijalle on tyypillistä että yrityksen alkuvaiheessa hän tekee vähän kaikkia asi-

oita saadakseen kokonaisuudesta toimivan. 
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V2C-toimija voi laittaa oikeastaan vain työtä mukaan kasvavan yrityksen toimintaan. 

Kuitenkin julkisia palveluja ja rahoituksia tarvitaan, koska näiden merkitys alkuvai-

heen yritystoiminnan aloittamiselle on suuri. Laadun ja kansainvälisen verkoston ra-

kentaminen ja tiedon pitäminen ajan tasalla on tärkeää V2C-toimijan työlle. Tavoit-

teena on kasvu sekä yritykselle että toimijalle itselleen. Jostain V2C-toimijankin täy-

tyy tulonsa ansaita. Hän lähtee liikkeelle siitä että kohdeyrityksen menestyksen myö-

tä hänkin menestyy. 

 

V2C-toiminta ei voi olla kehittäväorganisaatiolähtöistä vaan sen on lähdettävä yrittä-

jästä tai yrityksestä itsestään. V2C-toimijat ovat assistenttiasemassa. Yritykselle itsel-

leen ja V2C-toimijalle on tärkeää tieto-taito, kokemus, motivaatio ja tahto. Jos nämä 

asiat ovat pohjalla perustuen liikeidea-ajatteluun, voidaan yrityksiä auttaa kehitty-

mään. Ei voi syntyä minkäänlaista kehittävää liiketoimintaa, jos päähuomio on tuki-

joissa. Yrittäjän on oltava kaiken keskipisteenä. 

 

Sen, koska V2C-toimija tulee yritykseen, haastateltavat näkevät samanlaisena ajan-

kohtana: yleensä joko perustamisvaiheessa tai yrityksen varhaisessa kehitysvaihees-

sa. Hyvä olisi jos V2C-toimija tutustuttaisi pääomasijoittajat yritykseen ennen kuin 

tehdään rahoitusta.  

 

Haastateltavien mielipiteet jakautuvat kahteen osaan siitä koska V2C-toimijan olisi 

poistuttava yrityksestä. Toisaalta V2C:n olisi poistuttavat mahdollisimman nopeasti. 

Yrityshautomoissa järkevä malli vois olla ½ - 1 vuosi, kun on saatu yritysrakenteet 

kuntoon. Monen vuoden haudottamisessa ei ole järkeä. V2C-toimija voi myös poistua 

ensimmäisen rahoituskierroksen jälkeen. Toinen äärilaita näkee että rahoittajan mu-

kaan tuleminen ei poista avun tarvetta, mutta V2C-toimijan apu muuttuu varmasti. 

V2C-toimija voi vaihtoehtoisesti poistua myös siinä vaiheessa, kun yritys tarvitsee 

enemmän pääomaa tuotteiden valmistamiseen ja yrityksen muiden rakenteiden ke-

hittämiseen. V2C-toimijan olisi hyvä olla mukana yrityksen kehityksessä pitemmänkin 

aikaa, koska kehittäjälle kumuloituu osaamista ja tietoa yrityksestä ja yrittäjyydestä, 

joten tieto olisi käytettävissä myöhemmässäkin vaiheessa. 
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4.3 Haastattelujen yhteenveto 
 

Tässä luvussa kootaan yhteen haastatteluista saatua materiaalia niin että nähdään 

kunkin haastateltavan mielipiteet, jotka he kokeneet tärkeimmäksi asioiksi. Kumman-

kin yhteenvetomatriisin lopussa on lyhyt analyysi tärkeimmistä tutkimusongelmaan 

liittyvistä asioista. 

4.3.1 Pääomasijoittamisen edellytykset 
 

 Toimitusjohtaja 
(EC) 
Sulkanen Jari 

Tutkija (HKKK) 
Koski Toivo 

Partner (Ledi) 
Jussila Antti 

Pää-
omasi-
joitus-
toimin-
ta Suo-
messa 

”Käynnistynyt vasta 
90-luvun alussa ja ko-
kenut suuria muutok-
sia. Tällä hetkellä mo-
net rahastot ovat 
”jäissä”, koska eletään 
varovaista aikaa.” 

”Rahan tarjonta on kasva-
nut voimakkaasti ja kysyn-
tä ei ole pysynyt mukana, 
joten yritysten arvo on 
kasvanut voimakkaasti. 
Nyt ollaan stabiilitilassa.” 

”Toimiala kehittynyt vii-
meisimmän 10 vuoden 
aikana. Kehitys on ollut 
aaltoilevaa. Yhteiset pe-
lisäännöt ovat vieläkin 
epäselviä yrittäjien ja 
toimijoiden kesken.” 

Toimi-
alan 
heik-
koudet, 
vah-
vuudet  
ja 
uhat. 

”Heikkouksia  mus-
tavalkoisuus sekä  laa-
janäköisettömyys.  
Vahvuutena että VC-
toiminta on syntynyt 
ja mahdollisuus pää-
omaehtoiseen rahaan 
sijoittajilta.  
Uhkana, että rahas-
toissa tälläkin hetkellä 
lojuu paljon sijoitta-
matonta pääomaa.”  

”Heikkoutena rahan yli 
tarjoamista, jolloin huono-
ja sijoituksia tehtiin kaut-
taaltaan.  Vahvuutena, 
että Suomen pääomasijoi-
tusmarkkinat alkavat toi-
mimaan markkinaehtoi-
sesti. Irtaantumiset ovat 
alkaneet toimimaan pa-
remmin eikä vaihtoehtona 
ole enää pelkkä yritys-
kauppa.” 

”Heikkoutena on aal-
tomaisuus toimialan ke-
hityksen suhteen ja toi-
mialan ollessa nuori toi-
mijat eivät ole vielä 
omaksuneet sitä toimin-
taa mitä heiltä vaadi-
taan. Vahvuuksia, että 
Suomi on kiinnostava 
maa teknologisesti ja 
pääomaa on riittävästi 
markkinoilla.”  

Toimi-
alara-
kenne. 

”Julkiset rahoittajat 
eivät ole toiminnaltaan 
aitoa pääomasijoitta-
mista.” 

”On syntynyt yksityisiä 
aluerahastoja. Suunta on 
hyvä. Varsinkin se että 
julkinen ja yksityinen raha 
ei kilpaile keskenään, jol-
loin julkinen raha toimii 
yrityksen alkutaipaleella ja 
yksityinen myöhemmin.” 

”Todellisuudessa julki-
nen ja yksityinen raha 
kilpailevat keskenään. 
Rahasta on kilpailua 
seed- ja alkuvaiheen yri-
tyksissä → julkinen ei 
toimi enää listautumis ja 
mm. MBO-vaiheessa.” 

VC-
toi-
minnan 
näke-
mys. 

”Uutta toimintaa sijoit-
taa yrityksiin, jotka 
kehittyvät ja maksavat 
itse itsensä takaisin 
tulevaisuudessa.” 

”Ei saa olla useita institu-
tionaalisia sijoittajia yh-
dessä kohdeyrityksessä. 
Tietystä ahneudesta on 
luovuttava.” 

” Liian paljon ammatti-
taidotonta porukkaa. 
Suomesta puuttuu sel-
keästi VC-toimialan 
huippuosaaminen.”  

Pää- ”Alkavalle yritykselle ”Hyvä jos sijoittaja pystyy ”Millä tavalla päästään 
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omasi-
joitus-
proses-
sin ar-
von-
lisäys-
vaihe. 

täytyy näyttää asioita 
hands on -
periaatteella. Arvon-
lisäysvaihe riippuu pit-
kältikin yrityksen toi-
mialasta ja markkina-
tilanteesta.” 

tarjoamaan asiakas- tai 
jakelukontakteja tai kan-
sainvälistymiseen liittyviä 
apuja sekä  sijoittajan 
mukana olo takaa sen, 
että yritys seuraa raport-
teja kuukauden periodina 
(liiketoiminnan kassavirta, 
tuloslaskelma, tase).” 

tavoitteisiin, strategiaa 
hiotaan, tuodaan yhteis-
työkumppaneita, tuo-
daan verkostoa ja tuo-
daan yrityksen uskotta-
vuus pelikentälle. Uskot-
tavuuden ja yhteistyö-
kumppaneiden kautta 
haetaan niitä preferens-
sejä.” 

Sijoit-
tajan 
am-
matti-
taito. 

”Hallitustyöskentelystä 
täytyy olla kokemusta. 
Kontaktiverkostoilla on 
suurikin merkitys, 
koska sijoituspiiri on 
pieni ja siellä vaihde-
taan keskenään sijoi-
tuksia ja näkemyksiä 
kohdeyrityksistä. Sel-
keimpiä apuja on juri-
dinen back-up sekä 
analyytikot, jotka etsi-
vät sijoitettavia yrityk-
siä.” 

”Kolme erittäin tärkeää 
seikkaa. Hyvä toimiala 
tuntemus, koska silloin 
hän tarvittaessa tuntee 
kohdeyrityksen asiakkaat 
ja näin ollen tämä helpot-
taa taas myynnin kasvua, 
sijoittajalla täytyy olla tun-
temusta  tunnuslukujen 
tietämisestä sekä täytyy 
olla juridista tietämystä 
asioiden kulusta (mm. 
osakassopimukset).” 

”Hyvällä ammattitaidolla 
sijoittaja hakee oikeat 
kontaktit ja sitä kautta 
verkosto kasvaa. Tär-
keintä on huomata, että 
missä vaiheessa sijoitta-
ja hakee kontaktit. Millä 
tavalla haetaan oikeat 
tuotteet ja missä vai-
heessa mennään mark-
kinoille. Tärkeää myös 
on aktiivisuus.” 

Liike-
toimin-
taen-
kelei-
den 
rooli. 

”Kohdeyritysten ns. 
työmyyriä, jotka tuo-
vat panoksellaan 
kompetenssia yrityk-
sen hallitustyöskente-
lyyn sekä luonnollises-
ti rahapanosta. He to-
dellakin haluavat yri-
tyksen kasvua, koska 
he haluavat sijoitta-
malleen tuotolleen 
mahdollisimman hy-
vän tuoton.” 

”Ovat mukana yrityksessä 
”hands on” - periaatteella, 
joten ne antavat enem-
män arvoa kuin institutio-
naalinen sijoittaja. Tule-
vaisuudessa parempi olisi 
jos liiketoimintaenkeleiden 
toimintaa saisi astetta or-
ganisoidummaksi, mutta 
se vaati taas heidän ha-
lunsa ryhtyä siihen. 
Useimmat Liiketoiminta-
enkelit haluavat olla nä-
kymättömässä roolissa yri-
tyksessä eikä tuoda toi-
mintaansa julkisuuteen.” 

”Entisestään niiden rooli 
on kasvanut ja kasvaa 
tulevaisuudessa, koska 
he ovat mukana toimin-
nassa ”hands-on” mei-
ningillä luoden tässäkin 
tapauksessa yritykselle 
lisäarvoa. Liiketoiminta-
enkelit sijoittavat silloin 
kun he näkevät sen tar-
peelliseksi ja löytävät 
oikean sijoituskohteen. 
Liiketoimintaenkelit pys-
tyvät olemaan mukana 
joka päiväsessä liiketoi-
minnassa.” 

 

KUVA 13. YHTEENVETOMATRIISI VC- TOIMINNAN EDELLYTYKSISTÄ 
 

 

Kuten nähdään, haastateltavat olivat tietyistä asioista samaa mieltä, mutta eroa-

vuuksiakin löytyi. Samaa mieltä oltiin mm. pääomasijoitusalan hurjasta noususta ja 
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heikkouksista ja vahvuuksista.  Vaikka toimialarakenteesta oltiin samaa mieltä niin 

kuitenkin huomattiin että yksityinen ja julkinen raha kilpailevat keskenään vaikka 

näin ei pitäisi olla. Sijoittajan ammattitaidoista ja liiketoimintaenkelin roolista oltiin 

suvereenisti samaa mieltä.  

 

Pääomasijoitustoimintaa koskevien haastattelujen pohjalta voin todeta, että V2C-

toimija on hyvin tarpeellinen tekijä nuorten ja alkavien yrityksien kehitykseen. Pää-

omasijoittajilla ei välttämättä ole tarpeeksi syvällisiä resursseja alkuvaiheen toimin-

taan. Tässä kohdin yrityksen kehitykseen astuu V2C-toimija. 

4.3.2 V2C-toiminnan edellytykset 
 

 

 Innofinance 
Oy 
Tulonen Mar-
ko 

Tampereen 
Teknolo-
giakeskus 
Niemi Olli 

HYK 
Jussila Pekka 

Sentio 
Rusanen Matti 

Yleisku-
va V2C-
toimin-
nasta. 

”Enemmän 
vaihtoehtoja 
yrityksille ja ra-
hoittajille.”  

”Ongelmana 
V2C:n käsitteen 
määritteleminen. 
Kasvuyritystoi-
minnassa lähtö-
kohtana että yri-
tys alkaa kasva-
maan. V2C kuvio 
pohjautuu pää-
oman merkityk-
seen yrityksen 
näkökulmasta 
katsottuna.” 

”Uusi ilmiö struk-
turoidusti,  pieni 
osa hakee kas-
vua. Karkealla 
tasolla V2C:n 
määritelmä on 
olemassa, muttei 
sen tarkempaa. 
V2C-toiminnassa 
otetaan riskiä ja 
viedään palveluja 
yrityksille. Hyvä 
yrityskehitystoi-
mija pystyy te-
kemään palvelu-
ja, jotka tukee 
myös sijoittajaa. 

”V2C- toiminta pyrkii 
sparraamaan ja ke-
hittämään yrityksiä. 
Tampereella haettu 
selkeästi markkina-
toimijan piirteitä ja 
toimijat ovat tar-
kemmin määritelleet 
omia palvelujaan,  
tuottamiaan lisäar-
vopalveluja ja kehit-
täneet toimintaansa 
ja hakeneet rahoi-
tusinstrumentteja.”  

V2C-
toimin-
nan 
heik-
koudet, 
vahvuu-
det ja 
uhat. 

”Heikkoute-
na,  että V2C-
toimintamallit 
ovat hyvin kes-
keneräisiä. 
Vahvuutena, 
että ala on uusi 
ja se on muu-
tosprosessin 

”Heikkous, että 
yritys ei pysty 
maksamaan pal-
veluja. Vahvuus 
että  yritysneu-
vonta peruspal-
velu, ilmaista 
asiakkaille ja se 
maksetaan kiin-

”Heikkoudet; 
uusi, strukturoi-
maton, käytäntö 
kirjavaa, toimijat 
erilaisia. Vah-
vuudet; asia-
kaslähtöinen tar-
ve, Markkinaläh-
töisiä toiminta-

”Heikkoutena, että 
on vaikea saada täl-
laisesta toiminnasta 
taloudellisesti kan-
nattavaa.  Vahvuu-
tena että se on 
toimialasta riippu-
matonta, hyvä sys-
tematiikka ja osaa-
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alla. Uhkana 
että tietyt alan 
toimija eivät 
löydä koskaan 
paikkaansa.” 

teistötulojen 
kautta. Uhkana 
se että millä voi-
daan taata rahoi-
tus pitkällä aika-
välillä. Ongelma-
na myös että 
V2C-toimijat ovat 
joka paikan höy-
liä → imago kär-
sii.” 

mallia tulee 
markkinoille. 
Uhkana että yri-
tykset eivät kehi-
tykään. 

minen sekä  kaupal-
linen näkökulma. 
Uhkana että V2C- 
toiminta kehittyy yk-
sityiseksi bisnekseksi 
→ toimijat karkaa-
vat isompiin hank-
keisiin, niin pienet 
alkuvaiheen yrityk-
set jäävät huomiot-
ta.”  

Toimi-
alara-
kenne. 

”V2C-toiminta 
on lähes täydel-
lisesti julkista 
toimintaa (mm. 
hautomot). Yk-
sityinen raha 
voi kombinoida, 
mutta julkinen 
on enemmän 
elinkeinopoliit-
tista.” 

”Toimialarakenne 
on julkinen eli ei 
voi epäonnistu-
neita pistää yri-
tyksien makset-
taviksi.” 

”Julkisrahoittei-
set toimijat eivät 
pysty kehittä-
mään palveluja 
tarpeeksi. Yksi-
tyisiäkin on.”  

”Yksityisiä on tullut 
markkinoille ja se on 
ongelma pitkällä ai-
kavälillä. Pitkällä 
tähtäimellä tähän 
tarvitaan julkisen 
sektorin panostus-
ta.”  

V2C-
toimijan 
mukana 
olo yri-
tykses-
sä. 

”V2C- toimija 
tulee mukaan 
perustamisvai-
heessa ja pitäisi 
poistuakin hy-
vin nopeasti. 
Yrityshauto-
moissa järkevä 
malli vois olla 
½ - 1 vuosi, 
kun on saatu 
struktuurit kun-
toon. Ei ole jär-
keä monen 
vuoden haudot-
tamiseen. 

”Menee kun yri-
tystä aletaan pe-
rustamaan ja 
poistuu kun tulee 
1. rahoituskier-
ros.”  

”Tulee mukaan 
kasvuvaiheessa 
yhteistyöhön ja 
voi jatkua pit-
käänkin, vaikka 
toisella intensi-
teetillä. Kun ra-
hoittaja tulee 
mukaan, V2C- 
toimijan apu 
muuttuu varmas-
ti, muttei poista 
sen avun tarvet-
ta.” 

”Poistuu, kun yritys 
tarvitsee enemmän 
pääomaa tuotteiden 
valmistamiseen ja 
muiden rakenteiden 
kehittämiseen. Olisi 
hyvä olla mukana 
yrityksen kehityk-
sessä pitemmänkin 
aikaa → kehittäjälle 
kumuloituu osaamis-
ta, tietoa yrityksestä 
ja yrittäjyydestä, jo-
ten tieto olisi käytet-
tävissä myöhem-
mässäkin vaihees-
sa.”  

Miksi 
V2C-
toimin-
taa tar-
vitaan? 

”Strategioissa 
yrityksille mah-
dollisimman 
paljon vaihto-
ehtoja. Tuot-
teet ja markki-
nat onnistuvat 
kun on paljon 
ulkopuolista 

”Täytyy olla sel-
laisia toimijoita, 
jotka osaavat 
antaa monenlais-
ta apua, kun yri-
tys alkaa  kas-
vaa. Siemenra-
hoitus hukkaan-
tuu jos ei ole vä-

”Alkavilta yrityk-
siltä puuttuu 
osaamista ja ko-
kemusta.” 

”V2C-toimija  järjes-
tää yrityksille toimiti-
loja, tietojärjestel-
miä, infraa, pystyy 
auttamaan operatii-
visten perustoimin-
noissa. Tärkeää että 
pystyy sparraamaan 
liiketoimintastrategi-
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näkemystä ja 
kokemusta. 
Strategiasuun-
nittelussa kai-
vataan markki-
natietoutta ja 
potentiaalia.” 

likäsiä.” aa ja –
suunnitelmaa.” 
 

Pää-
oma-, 
tieto- ja 
osaa-
miskui-
lu. 

”Pääomakuilu 
saadaan pois-
tettua ris-
kinotolla. Taus-
talla kuitenkin 
taloudelliset 
suhdanteet. 
Kun yrityksillä 
menee hyvin, 
pääomamarkki-
noilla kuilua ei 
ole, koska V2C-
toimijat tulevat 
mukaan varhai-
sempaan vai-
heeseen, koska 
kilpailu kas-
vaa.” 

”Jotkut sitä miel-
tä että pääoma-
kuilu ei ole edes 
kriittinen kysy-
mys.” 

”V2C-toimijat 
vievät kuiluvai-
heesta keskuste-
luvaiheeseen, 
jossa voidaan 
ottaa ensimmäi-
nen rahoitus vas-
taan. Perinteises-
ti kun rahoitus-
hanat ovat ki-
reimmillään, tu-
lee aukko joka 
tarvitsee paikka-
usta.” 

”Kuilut ovat vahvasti 
relevantteja. aitoja 
haasteita yrityksille. 
Pääoman saamiseen 
vaikuttavat: yrityksi-
en uskottavuus, lii-
keideat, liiketoimin-
tasuunnitelmat sekä 
markkinapotentiaa-
lit.”  

Voi-
daanko 
V2C-
toimija 
korvata? 

”V2C- toiminta 
voidaan ohittaa 
jos ollaan taita-
via. Enemmän-
kin tapa toimia 
–kulttuuri.” 

 ”V2C- toimija 
voidaan korvata 
jollain muilla kei-
noilla, mutta  
vaikea sanoa mi-
ten.” 

 

V2C:n 
tarkoi-
tus. 

”V2C:n tarkoi-
tuksena olla 
”vaskooli” pää-
omasijoittajalle, 
tekisivät evo-
luutioita ja 
neuvoisivat yrit-
täjiä niiden ide-
oista. V2C-
toimialan tar-
koituksena 
saattaa ja ke-
hittää kansain-
välisiä yrityk-
siä.”   

”Perinteiset elä-
mäntapayrittäjät 
eivät pidä V2C-
toimintaa juuri 
minään.  Suun-
nataan voimava-
rat vain 3-5%:iin 
yrittäjistä, jotka 
hakevat kasvua. 
Hyötyä mm. tu-
levat työpaikat.”  
 

”Laadun, kan-
sainvälisen ver-
koston rakenta-
minen ja tiedon 
pitäminen ajan 
tasalla.” 

”Tärkeää on tieto-
taito, kokemus, mo-
tivaatio ja tahto. 
Nämä asiat ovat 
pohjalla ja liittyen 
liikeidea-ajattelu. 
Kun nämä ovat poh-
jalla, niin silloin 
voimme auttaa yri-
tyksiä kehittymään. 
V2C- toimijat ovat 
laajasti käsitettynä 
kehitysorganisaatioi-
ta, jotka ovat yritys-
kummeja, bisnes 
enkeleitä.”  

V2C- ”Ilman muuta ”Ilman muuta ”V2C-toimijalla ”Riippuu täysin toi-
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toimijan 
tarpeel-
lisuus. 

toiminnan te-
hostaja.” 

toiminnan tehos-
taja. Selkeä yh-
teistyön tarve, ei 
välttämättä niin 
että V2C-toimija 
olisi yrityksen ja 
pääomasijoitta-
jan välissä.” 

on tarvetta jos 
se on kilpailuky-
kyinen ja laadu-
kas.  Riippuu 
toiminnan laa-
dukkuudesta. 
Tehokas, hyvä 
toimija, joka 
toimii korrektisti,  
→ toiminnan te-
hostaja.” 

minnan tasosta, 
osaamisesta, lisäar-
von tuottamisesta, 
V2C-organisaation 
henkilöstön osaami-
sesta. Huonoimmil-
laan toiminta on jul-
kisilla varoilla toimi-
vaa, kykenemätöntä 
tuottamaan aitoa 
lisäarvoa yrityksille, 
ja parhaimmillaan 
liiketaloudellisesti 
kannattavaa ja te-
hokasta.” 

 

KUVA 14. YHTEENVETOMATRIISI V2C- TOIMINNAN EDELLYTYKSISTÄ 
 
Haastatteluissa ilmeni selvästi että V2C-toimintaa tarvitaan tämän päivän nuorten 

yrityksien kehityksessä. Suurin haaste tulevaisuuden V2C-toimijoille on se, kuinka he 

pystyvät saamaan tästä toiminnasta taloudellisesti kannattavaa niin että heidän yri-

tyksille tarjoamansa palvelut eivät kärsisi. Koska toimiarakenne kaartuu selvästi julki-

sen toiminnan piiriin, voidaan spekuloida kuinka mm. yksityiset pääomasijoitusyhtei-

söt lähtisivät mukaan tällaiseen liiketoimintaan. 

 

Toinen seikka joka ilmeni haastatteluissa oli se, että V2C-toiminta lähtee asiakkaasta. 

Asiakkaita ovat nuoret menestystä ja kasvua hakevat yrittäjät ja yritykset. Ammatti- 

ja elämäntapayrittäjät eivät liiemmin ole kiinnostunut V2C-toiminnasta. Miten tämä 

toiminta saataisiin ylettymään myös niihin?  
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5. V2C-toimijan  rooli – turha välikäsi vai toiminnan tehostaja 
 

5.1 V2C-toimija uskottavan yrityksen luojana  
 

Kriittisiksi kasvuresursseiksi ovat selvästi muodostuneet pääomakuilun lisäksi myös 

tieto ja osaaminen, joilla yritys saataisiin menestymään. Nämä selvästi puuttuvat 

useimmilta yrityksiltä, koska heidän tapansa toimia ja johtaa liiketoimintaa ei ole va-

kuuttanut pääomasijoittajia. Toisin sanoen alkavalla yrityksellä on relevantteja kuilu-

ja, joiden ylitse pääseminen vaatii osaamista niin yritykseltä itseltään kuin tukitoimi-

joiltakin. Tällaiseksi tukitoimijaksi on kaavailtu V2C-toimijaa, joka tulisi omalla osaa-

misellaan ja kokemuksillaan tekemään uskottavasta yritysaihioista sellaisen, johon 

pääomasijoittajat voisivat tehdä sijoituksiaan. Mutta ennen kuin pääomasijoitusta 

voidaan yritysaihioon saada, monen palasen on loksahdettava paikalleen. 

 

On lähdettävä siitä, että yrityksellä on halua menestyä ja sitä myötä potentiaalia kas-

vaa. On aivan selvää, että yritykset tai yrittäjät eivät pääse sijoituskelpoisiksi omin 

avuin. He tarvitsevat apua mm. markkinointiin, tuotteistamiseen ja liiketoiminnan oh-

jaamiseen. Kasvua hakevat yritykset tarvitsevat yrityskehitystoimintaa, jotta ne saa-

taisiin pääomasijoituskelpoisiksi, mutta sitä ennen yrityksen on saatava uskottavuut-

ta, jotta sen yhteistyökumppanit ottaisivat sen tosissaan. 

 

V2C-toiminta perustuu siihen että yritysaihioista saataisiin nopeammin menestyneitä 

yrityksiä. V2C-toimijan asiakkaita toisin sanoen ovat nuoret kasvupotentiaalia omaa-

vat yritykset, joilta puuttuu tietynlainen liiketoimintaosaaminen ja kokemus. Erilaiset 

tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että kaikki yritykset tai yrittäjät eivät halua 

tai tarvitse ulkopuolisen apua. Yksi tämän tyylinen on Erkko Aution tekemä tutkimus 

kasvu- ja pakkoyrittäjyydestä , jossa mainitaan mm. että kasvuyrittäjiä on noin 3-5% 

kaikista yrittäjistä, mutta he luovat kuitenkin 50-75% kaikkien uusien yritysten syn-

nyttämistä työpaikoista (Autio 2003, 3). 
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Kaikilla haastateltavilla oli selkeät näkemykset siitä kuinka yritykset näkevät V2C-

toiminnan. Menestystä ja kasvua hakevat kasvuyrittäjät näkevät V2C-toiminnan posi-

tiivisessa valossa. Puolestaan niin sanotut ammattiyrittäjät tai pakkoyrittäjät eivät vä-

litä koko V2C-toiminnasta (vrt. em. Erkko Aution tutkimus yrittäjyydestä). Kuitenkaan 

kaikki V2C-työkalut eivät sovellu kaikille yrityksille. Yritysten tarpeet on V2C-toimijan 

pakko tunnistaa. 

  

5.2 Kuilujen merkitys yrityksen menestyksen esteenä 
 

Niin kuin on todettu, kuilut ovat tämän päivän kasvua hakevan yrityksen ongelma. 

Pääomakuilu johtuu siitä, että pääomasijoitusyhteisöt ovat kykenemättömiä teke-

mään tarpeeksi pieniä sijoituksia (mm. Seppä 2002). Kasvua hakeva juuri aloittava 

yritys ei saa sijoitusta, koska pääomasijoitusyhteisöt ovat haluttomia tekemään niin 

pientä sijoitusta. Näin ollen yrityksen täytyy saada apua jostain muualta. Tässä koh-

din yritystä voisi auttaa V2C-toimija, joka ”kiihdyttäisi” yrityksen osaamisellaan sellai-

seen vaiheeseen, että siitä kiinnostuisivat pääomasijoittajat. 

 

Tutkimuksen yhtenä lähtökohtana oli tarjota selitystä kuilujen relevanttiudesta ja 

hahmottaa niiden merkitystä yritysten menestyksen esteenä. Haastatteluissa kävi il-

mi, että kuilujen poistaminen vaatii osaamista ja kokemusta, mutta oltiin myös sitä 

mieltä, että kuilut eivät ole edes yrityksien tärkeimpiä ongelmia. Haastatteluissa tuli 

esille, että nousuhuumassa yrityksille ei olisi edes pääomakuiluja (taustalla ovat ta-

loudelliset suhdanteet), koska rahan tarjoajia olisi paljon liikkeellä.  

 

Siihen, kuinka kuilut pystytään hävittämään, saatiin haastatteluissa muutama hyvä 

vastaus: ”Pääomakuilu saadaan poistettua riskinotolla. Ajatellaan että kansantalou-

dellisesti voidaan hyvin ja yrityksillä menee hyvin niin pääomamarkkinoilla pääoma-

kuilua ei periaatteessa ole olemassa, koska sijoittajat tulevat mukaan yrityksen var-

haisempaan kehitysvaiheeseen. Tämä johtuu kilpailun kasvamisesta. Vaikka rahasto-

jen koot suosivat isompia sijoituksia, silti aina tulee sijoittajia, jotka ovat kiinnostu-

neita lähtemään mukaan (Tulonen Marko, 25.4.2003).”  
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Toisin sanoen lamassa yritykset kohtaavat pääomakuilun ja nousukaudessa he saa-

vat rahoitusta helpommin. Näinhän kävi IT-huumassa, jolloin rahoitusta saivat huo-

nommatkin yritykset. Nykyään on nähtävissä että rahoitusta ei saada jos ei ole kun-

non yritystoimintaa taustalla: ”Perinteisesti kun rahoitushanat ovat kireimmillään, tu-

lee aukko joka tarvitsee paikkausta. Yritykset harvoin itse tiedostavat onko heillä jo-

kin puute. Tilanne on sellainen että pitäisi muodostaa erilaisia mekanismeja rahoituk-

sen kenttään. Nyt tarvitaan enemmän riskejä jakavia elementtejä (Rusanen Matti,  

21.5.2003).”  

 

Ratkaisuksi kuilujen paikkaamisesta haastattelujen avulla ei saatu mitään selkeää 

vastausta. Esim. tietokuilua ei saada täytettyä millään tietyllä mallilla, vaan siihen on 

useita eri keinoja. Yrityksiltä puuttuu osaamista ja kokemusta. Tällaisessa tilanteessa 

palkataan ammattitaitoisia ihmisiä tai liittoudutaan. Kuilujen poistamiseksi tarvitaan 

resursseja, mm. osaamista ja kokemusta. ”V2C-toimijat vievät kuiluvaiheesta keskus-

teluvaiheeseen, jossa voidaan ottaa ensimmäinen rahoitus vastaan eli tehdä yrityk-

sestä pääomasijoituskelpoisen (Rusanen Matti, 21.5.2003).” 

 

Kuitenkin mielestäni osaamis- ja tietokuilu ovat aina relevantteja nuorille yrityksille. 

Vaikka pääomaa tulisi, ilman osaamista ja ammattitaitoa yrityksestä ei tulisi liiketoi-

mintakokonaisuutena sellaista että sillä olisi mahdollisuuksia menestyä. Teoriassa esi-

tettiin että hautomot ovat yksi V2C-toimija. Heillä voisi olla suuri rooli nimenomaan 

alkavien yrityksien kehityksessä. He voisivat tuoda osaamista ja ammattitaitoa yrityk-

sille ja viedä kontaktiverkostonsa avulla yrityksiä pääomasijoitusyhteisöjen kuultavak-

si. 

 

5.3 V2C-toiminta yhteistyössä pääomasijoittajien kanssa 
 

Berglundin ja Johanssonin (1999, 2) mukaan pääomayhtiöt ovat erikoistuneet palve-

lemaan suhteellisen pieniä, nopeasti kasvavia yrityksiä. Kuitenkin eräs empiirinen tut-

kimus paljastaa että pääomasijoitusrahoitus ei ole pääomarahoituksen vallitseva 

muoto näissä yrityksissä. Liiketoimintaenkelit ja muut investoijat investoivat huomat-

tavasti enemmän noihin yrityksiin kuin pääomasijoittajat. Myös pääomasijoittajat 
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harvoin tarjoavat neuvoa-antavia palvelujaan projektin alkuvaiheelle. Tyypillisesti si-

joittajat, jotka ovat mukana alkuvaiheessa, sijoittavat rahaa yritykseen ottamatta ak-

tiivisesti osaa projektiin, mikä yleensä on tyypillistä pääomasijoittajille. 

 

Taloudellisessa taantumassa pääomasijoittajat ovat varovaisia sijoituksiensa suhteen. 

Riski koetaan liian suureksi. Palatkaamme ajassa taaksepäin vuoteen 1992, jolloin 

Bygrave ja Timmons totesivat kirjassaan “Venture Capital at the Crossroads”, että 

pääomasijoittajat ovat kärsimättömiä sijoituksiensa suhteen. Pääomasijoittajat eivät 

keskity tarpeeksi siihen miten yrityksen arvoa nostettaisiin. Annetaan rahaa ja katso-

taan kuinka kohdeyritys pystyisi toiminnallaan menestymään.  

 

Tässä on selvästi nähtävissä kuinka kyvyttömiä pääomasijoittajat ovat tarjoamaan 

aktiivista apua alkuvaiheen yritysaihioille. Heidän täytyy tuntea kohdeyrityksen toimi-

alaa ja heillä täytyy olla suuri kontaktiverkosto, jossa voidaan vaihtaa ajatuksia. Tä-

män takia on perusteltua että yritysaihiota on opastettava ja kannustettava. V2C-

toimija voisi toimia ohjaavassa roolissa, auttaa yritysaihioita liiketoiminnassa ja sa-

malla etsiä pääomasijoittajia ja auttaa päästämään ne pääomasijoitettavaan yrityk-

seen mukaan. Tällöin V2C-toimijan täytyisi olla ammattitaitoinen ja suuren kontakti-

verkoston omaava.  

 

Hyvänä puolena näin myös sen että haastatteluissa ilmeni, että fiksut pääomasijoitta-

jat näkevät V2C-toiminnan hyödyllisenä, koska alun kehitysvaiheeseen on hyvä saa-

da tällaista toimintaa mukaan. Pääomasijoittajat eivät välttämättä pysty menemään 

niin syvälle kuin esim. V2C-toimija. Pääomasijoittajien kannattaisi tehdä yhteistyötä 

V2C-toimijoiden kanssa.  

 

5.4 V2C-toiminta: julkisen vai yksityisen sektorin toimintaa? 
 

Haastatteluissa ilmeni että V2C-yrityskehityskentässä on suurin osa julkista toimintaa 

(mm. hautomot). Nuoret yritykset tarvitsevat julkisia apuja ja tukiaisia. V2C-toiminta 

on painottunut selvästi julkisen sektorin toiminnaksi.  
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Vaikka V2C-toiminta on tällä hetkellä suurimmalta osaltaan julkista toimintaa, haas-

tatteluissa tuli esille että yksityisiäkin toimijoita löytyy. Mm. Hermian yrityskehitys on 

pääasiallisesti partnerin omistama. Yksityisen ja julkisen täytyisi tehdä enemmän yh-

teistyötä, jotta arvostus nousisi ja ala kehittyisi enemmän. Julkinen toiminta ei pysty 

kehittämään tätä kenttää enää omilla resursseillaan vaan tarvitsee avuksi yksityisen 

sektorin toimintaa. Tässä nähdään yksi suurimmista haasteista tämän kentän tulevai-

suudessa. Jollain tavoin täytyisi saada yksityinen sektori kiinnostumaan tästä toimin-

nasta. Mutta on todettu että jos yrityskehitystoiminta on taloudellisesti kannattama-

tonta niin yksityinen sektori ei lähde siihen mukaan. Yhteistyötä on joka tapauksessa 

tehtävä.  

 

Asiakkaina yrityskehitystoiminnassa ovat yritykset. Jotta niitä pystyttäisiin kehittä-

mään hyvällä intensiteetillä, tarjottujen palveluiden täytyy olla laadukkaita.  ”V2C-

toimintakenttään ei saada koskaan riittävää tehoa, jos toiminta on pelkästään julki-

sen sektorin hallussa. Julkinen toiminta ei pysty kehittämään V2C-toimintaa sille ta-

solle mitä asiakkaat odottaisivat. Jos halutaan laadukkaita palveluja, pitäisi mahdol-

listaa ansainta (Jussila Pekka 9.5.2003).”  

 

Kolikolla on tässä toinenkin puoli: ”Jos yksityinen toimija pystyy osoittamaan, että 

toiminta on järkevää taloudellisesti, niin julkisilla toimijoilla on sen jälkeen vaikea 

toimia tässä kentässä. Jos on yksityisiä toimijoita, jotka toimivat julkisen sektorin 

kombinaatiolla, miten se kuvio rakennetaan (Rusanen Matti, 21.5.2003)?” 

 

Tässä onkin V2C-toiminnan tutkijoille pähkinä purtavaksi. Täytyisi kehittää sellainen 

toimintamalli, joka takaa V2C-toimijalle ansainnan sekä asiakkaille (kohdeyritykset) 

laadukkaat palvelut. 

 

On hyvä muistaa, että yrityskehitystoiminta on usein riskipitoista yrityksen kehityksen  

alkuvaiheessa. Tämä karsii paljon erilaisia sidosryhmiä. Kuitenkin jonkun on tehtävä 

tämänkin tyylinen työ. Ehkä juuri tämän takia se on julkisen sektorin tehtävä. Yksityi-

set toimijat kaihtavat mahdollisimman paljon suurta riskiä, jota on alkuvaiheen yri-

tystoiminnassa. 
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Kehittämisehdotuksia on monenlaisia. Yhteistyössä yksityisten rahoittajien kanssa 

julkinen rahoittaja voi varmistaa sijoitus- ja rahoituskelpoisuuden edellyttämän osaa-

misresurssien hankinnan ja kehittymisen alkavissa yrityksissä (Valtonen–Lankinen 

2002, 11). Kuitenkin parasta olisi alkaville yrityksille jos apua saataisiin mahdollisim-

man paljon ja eri tasoista. Niin kuin haastatteluissa kävi ilmi, yksityisen ja julkisen 

sektorin olisi tehtävä yhteistyöstä. Näin syntyisi synergiaetua.  

 

5.5 V2C-toiminnan ongelmat 
 

Haastateltavat näkivät että V2C-toiminta on vielä hyvin nuorta, mikä viittaa siihen 

että toimintaa olisi syytä tehostaa. Tällä hetkellä yhtenä ongelmana nähdään se, että 

apua tarvitseva yrittäjä joutuu käymään monella eri luukulla ja täyttämään erilaisia 

kaavakkeita ja papereita. On selvästi nähtävissä, että V2C-toiminta tarvitsee toimivia 

toimintamalleja. Tämä puolestaan johtaisi siihen, että kohdeyrityksien olisi helpom-

paa toimia kyseisten toimijoiden kanssa. 

 

Niin kuin teoriassa esitettiin, johtoryhmätyöskentelyssä ja ylipäätään yrityksien joh-

tamisessa on aina pulaa ammattitaitoisista ihmisistä. Myös haastatteluissa ilmeni, et-

tä johtoryhmätyöskentelyyn kaivattaisiin enemmän asiantuntemusta. Voidaan todeta 

että V2C-toimijoiden on pakko omata huomattavaa ammattitaitoa johtamisen tehtä-

vissä, tai muuten kohdeyrityksen johtaminen jää yrityksen johdon harteille. 

  

Yhtenä ongelmana haastatteluissa nähtiin se, että ”90% yrityksistä kuolee yritys-

seulonnan (screening) kautta. Ongelmana on myös se että V2C-toimijat ovat joka-

paikanhöyliä, minkä takia imago kärsii. Tällöin apua tarvitsevat yritykset menevät 

huippuosaajan luo, mutta täytyy muistaa että huippuosaajat ovat huomattavasti kal-

liimpia kuin V2C-toimijat. Yhtenä ongelmana on myös se millä voidaan taata rahoitus 

pitkällä aikavälillä (Niemi Olli, 7.5.2003).”  

 

Lisävaikeutta tilanteeseen tuo myös se, että tällä hetkellä ei ole olemassa selvää 

V2C-toimintamallia. ”V2C-toiminta on hyvin vaikea toimiala eikä ala ole vielä oikein 
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saavuttanut arvostusta. Ei ole vielä tullut tarpeeksi isoja yrityksiä mukaan. Toiminta 

ei ole selkeää, paljon pelataan käsitteellisesti ja asiakkaat menevät sekaisin. V2C:n 

täytyy olla uskottavaa toimintaa (Jussila Pekka, 9.5.2003).” 

 

Yhtenä ongelmana Kari Kankaala (3.6.2003) näkee sen, että ”tämän hetken V2C-

toimijoilta puuttuu se osaaminen mitä alkavat yritykset tarvitsevat. V2C-toimijoilla ei 

ole tarpeeksi kompetenssia ohjata alkavan yrityksen toimintoja, koska heiltä puuttuu 

kontaktiverkostot.” 

 

Voidaankin päätellä että V2C-toiminta ei ole vielä sellaista toimintaa, joka pystyisi an-

tamaan aukotonta apua nuorille ja alkaville yrityksille. Haastatteluissa ilmeni, että nyt 

tarvittaisiin selkeitä toimintamalleja ja sellaisia toimijoita, joilla on paljon kokemusta, 

ammattitaitoja ja kontaktiverkostoja yrityksen ohjaamiseen. Taustalla on vielä se, 

että toiminta on pääasiallisesti julkista, mikä aiheuttaa suurten ja menestyksellisten 

yrityksien lähtemistä V2C-toimintaan mukaan. 

 

5.6 Tulevaisuuden V2C-toiminta  
 

Talouden erilaiset käänteet ja suhdanteet sekä tietoteknologia-alan huima kasvu 

1990-luvun loppupuolella saattoivat tehdä ammattisijoittajien sijoituslogiikasta hie-

man erilaisen. Kuitenkin jatkuva pääomasijoitusalan liikehdintä on tuonut uusia on-

gelmia eteensä. Tässä kohdin V2C-toimijan apu olisi hyvin tärkeää, koska hän pystyi-

si mukaan tulemisellaan auttamaan alkavan yrityksen kasvavaksi tuomalla mukanaan 

paljon osaamista, suhdeverkostoja ja kokemusta siitä, miten liiketoimintaa ohjataan. 

 

Pääomasijoitustoimiala elää tällä hetkellä aikaa, jolloin rahastojen kasvu edellyttää 

sijoituksia. Alkaviin ja kasvaviin yrityksiin olisi nyt hyvä sijoittaa, koska hallinnoitavis-

sa rahastoissa lepää paljon pääomaa. Mutta niin kuin voimme lukea lehdistä ja tut-

kimusartikkeleista, näitä sijoituksia ei tehdä. Esimerkiksi liiketoimintaenkelityyppisiä 

sijoituksia on Suomessa tehty kansainvälisesti vertailtuna melko vähän (Kauppalehti 

26.5.2003, 6). Onko esteenä taloudellinen taantuma, rahaa tarvitsevien yritysten 

pääomasijoituskelvottomuus vai kenties sijoittajien ammattitaidon puute tai halutto-
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muus ottaa nyt ylimääräisiä riskejä? Ongelma voi olla hyvinkin toisaalla, mutta on 

selvää, että pääomarahastot eivät voi ikuisesti kasvaa. Laitetaan pääoma liikkeelle ja 

sijoitetaan se kasvaviin, mm. työllisyyttäkin parantaviin yrityksiin, joiden menestysta-

rinat riippuvat mm. V2C- ja pääomasijoitustoiminnasta.  

 

Tutkijat pitävät selvänä, että teknologia on yksi kansakunnan taloudellisen elinvoi-

maisuuden avaintekijä. Talouden kasvu perustuu suurelta osin selvästi teknologiseen 

kehitykseen. Suuren merkityksensä vuoksi teknologia vaatii järkevää kohtelua. Zeg-

veld, McCarthy ja Lemola (1999, 40) toteavat, että emme voi odottaa sattuman si-

nänsä johtavan tuottoisimpiin ja suotavimpiin valintoihin. He jatkavat että yhä laa-

jemmin tunnustetaan, että tiedontuotantomme laatu ei pohjaudu yksinomaan tiukan 

tieteellisiin asioihin vaan myös innovaation ”pehmeämpiin” eli ei-teknisiin puoliin 

(mm. oppilaitosten kykyyn kouluttaa ihmiset). 

  

Yhtenä V2C-toiminnan ongelmana näin sen, että ei osata löytää niitä resursseja, mitä 

kyseiseen toimintaan tarvitaan. Toisaalta ilman kasvua ja menestystä omaavia yrityk-

siä koko toiminta olisi poissa. Kuitenkin nostaisin esille tiedekorkeakoulut ja niissä 

olevan valtavan potentiaalin. Vaikka tällä hetkelläkin on olemassa yhteistyötä toimi-

joiden ja korkeakoulujen välillä, ei sitä kuitenkaan ole tarpeeksi. Tässä kohdin niin 

julkisten yliopistojen kuin korkeakoulujenkin olisi riisuttavat kankeat viittansa ja läh-

dettävä rohkeasti mukaan yrityskehitysmaastoon ja varsinkin kehittämään erilaisia 

kursseja ja opintokokonaisuuksia joilla opiskelijoita saataisiin ”värvättyä” yrittäjyyden 

ja sen kehittämisen pariin.   

 

Kuinka sitten yritys saisi pääomasijoituksen V2C-toiminnan avulla? Ovathan yritykset 

ennenkin menestyneet eikä siihen ole tarvittu V2C-toimijan apua. Kysymys ei ole ai-

noastaan avun saannista, vaan taustalla on paljon sellaista, joka helpottaa yritysaihi-

on pääomasijoitukseen tähtäämiseen. Kuitenkin jotkut ovat sanoneet että koko V2C-

toimintaa ei edes tarvita. Tutkimuksessa olen osoittanut että yritysaihiot tarvitsevat 

toimijaa, joka toisi heidät lähemmäksi pääomasijoituskelpoisuutta. Esimerkiksi ei ole 

kansantaloudellisesti järkevää että vain muutama prosentti yrityksistä tekee menes-

tystarinan. Tiedekorkeakoulujen myötä innovaatioiden toteuttaminen liikeideaksi ja 
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sitä myötä menestyvän yrityksen perustamiseen on lisännyt uusia yritysaihioita ja 

luonut osaamista ja työpaikkoja Suomeen. Tämän on jatkuttava, joten V2C-toimijan 

mukanaolo yrityksen kehityksessä ei ole suinkaan järjetöntä, päinvastoin oikein to-

teutettuna siitä olisi hyötyä monelle eri taholle. 

 

Olli Niemellä (7.5.2003) olisi eräänlainen visio siitä, minkälainen voisi olla tulevaisuu-

den V2C-toimija: ”V2C-toimija tarvittaisiin konsultin ja pääomasijoittajan väliin. Tämä 

toimija toimisi kuten pääomasijoittaja ja konsultti, V2C-toimija sijoittaisi työtä, ei ra-

haa. Sijoitus olisi asiantuntemusta ja työtä ja siitä V2C-toimija saisi pääomatyyppisen 

tuloutuksen, joka tulisi yrityksen tuloksesta. Ajatuksena olisi että V2C-toimija sijoit-

taisi työtä ja ostaisi asiantuntemusta konsultilta jos ei itsellä sitä olisi. Toimijalle on 

tyypillistä että yrityksen alkuvaiheessa oivaltaa kaikkia asioita vähän, että saisi koko-

naisuuden pelaamaan. Toimija ei osaa yhtä täydellisesti vaan kaikkia sen verran hy-

vin että osaa tehdä prosessit ja järjestelmät, jotta yritys voi aloittaa toimintansa.”  

 

Kuitenkin erilaisia V2C-toimintamalleja tarvitaan ja nimenomaan selkeyttä niiden toi-

minnassa. Haastattelujen pohjalta V2C-toiminta ja niiden sisällä olevat toimijat tule-

vat yhdistymään tulevaisuudessa. Sitä on vaikea sanoa mitkä toimijat yhdistyvät ja 

miten, mutta se on varmaa että V2C-toiminta tulee muuttumaan. 
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6. Johtopäätökset 

6.1 Tutkimuksen onnistumisen arviointi 
 

Tutkimus onnistui hyvin ratkaisemaan ne tavoitteet jotka sille oli asetettu johdanto-

luvussa. Osaksi onnistumiseen vaikutti se, että lähdemateriaali oli osin saatu suoraan 

alan tutkijoilta, mikä helpotti itse tutkimustehtävää. Kuitenkin muualta kuin tutkijoilta 

saatua lähdemateriaalia V2C-toiminnasta oli hyvin vaikeaa saada. Koska tutkimusteh-

tävä painottui tutkimaan suhteellisen tuoretta asiaa, oli lähdekirjallisuutta vaikea 

saada niin valtakunnallisista kirjastoista kuin Internetistäkin.  

 

Empirian tekemistä helpotti haastateltavien positiivinen asenne tutkimustehtävää 

kohtaan. Toiseksi haastateltavat olivat hyvin tietoisia pääomasijoitus- ja V2C-

toimintaan liittyvistä asioista. Haastattelutilanteet olivat spontaaneja, koska haastat-

telukysymyksiä ei etukäteen saanut nähdä. Tältä osin haastateltavat eivät pystyneet 

valmistautumaan kysymyksiin. 

 

Aihealueen uutuus ja sen monimuotoisuus oli hankalaa tutkimuksen eri käänteissä. 

Tutkijan olisi tarvinnut olla enemmän mukana V2C-toiminnan piirissä, jotta tutkimus-

tuloksista olisi tullut vieläkin kattavampia ja syvempiä.  

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimus on luotettavuudeltaan hyvä. Yhteistyökumppanit ja haastateltavat puhuivat 

omissa rooleissaan ilman että he olisivat pystyneet vaikuttamaan tutkimuksen loppu-

tulokseen. Tutkimuksessa haastateltavat ovat erilaisista yhteisöistä - niin pääomasi-

joitus- kuin V2C-yhteisöistäkin. 

 

Pääomasijoitusosuuden teoria käsitteli lähinnä pääomasijoitusalaa yleisesti ja kirjalli-

suus oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta otettu alaan kohdistuvista artikke-

leista, väitöskirjoista sekä eri tutkimuslaitosten teettämistä raporteista. Puolestaan 
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V2C-kentän kirjallisuus perustui pitkälti TTY:llä tutkijoiden tekemiin esityksiin, joita 

he ovat esittäneet kansainvälisissä seminaareissa.  

 

Hypoteettis-deduktiivisessa tutkimuksessa lähdetään liikkeelle käsitteellisestä teori-

oinnista, edetään empiirisen materiaalin hankintaan ja analysointiin. Tämä tutkimus 

eteni juuri tämän kaavan mukaisesti eli ensin haettiin teoriatietoutta pääomasijoitus- 

ja V2C-toiminnasta ja edettiin sen jälkeen haastatteluihin ja lopulta teorian ja empiri-

an väliseen analysointiin.   

 

Tässä tutkimuksessa ei pyritä antamaan toimenpidesuosituksia, vaan tutkimuksen 

tarkoituksena on lähinnäkin kuvailla V2C-ilmiön olemassaoloa ja vaikutusta kasvavan 

yrityksen mahdollisuuksiin edetä pääomasijoituskelpoiseksi sekä todeta sen tarve 

teorian ja empirian välisellä analysoinnilla. Tutkimuksen lopputulos ei sanele yksityis-

kohtaisesti keinoja, joilla yritys tulisi pääomasijoituskelpoiseksi vaan lähinnä auttaa 

ymmärtämään ja havaitsemaan niitä tekijöitä, joista V2C-toiminnan tarve määräytyy.  

 

6.3 Yleistettävät havainnot 
 

Tutkimuksen lopputuloksesta voidaan yleistää seuraavia asioita. Ensinnäkin V2C-

toiminnan ongelmat ja mahdollisuudet ovat universaaleja, tutkimuksen ”löydöt” voi-

daan yleistää Pirkanmaan alueen tasolle, koska ilmiö käsittelee samoja asioita paik-

kaan ja aikaan katsomatta.  

 

Toiseksi V2C-toiminta on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi julkista toimintaa. Jos 

toimintaa halutaan kehittää parempaan suuntaan (olettamuksena ettei julkinen toi-

minta pysty kehittämään enää V2C-toimintaa), niin yksityisten toimijoiden on tultava 

mukaan V2C-toiminnan piiriin. 

 

Kolmanneksi voidaan sanoa, että V2C-toiminta on tullut jäädäkseen. Haastatteluma-

teriaalin avulla voin sanoa, että tämän tyylinen toiminta on erittäin tärkeää nuorten 

yritysten keskuudessa. V2C-toiminnan tarpeellisuudesta lisää seuraavassa kappalees-

sa. 

 74



6.4 V2C-toiminnan tarpeellisuus  
 

Tutkimuksen perusta lähti siitä, että määrittelin aluksi V2C-toiminnan ja sen tarpeelli-

suuden yrityskehityskentässä. Miksi sellaista toimijaa tarvitaan ja mitkä sellaiset asiat 

ovat mihin yritysaihioiden kehittäminen sijoituskelpoiseksi kannattaa? Teoriaosuudes-

sa määriteltiin pääomasijoitusalan kytkentä kasvuyritystoimintaan ja sitä kautta haas-

tattelumateriaalilla pyrittiin selvittämään V2C-toimijan tarve. Kasvua tarvitsevat yri-

tykset tarvitsevat tällaista toimintaa, jotta he pystyisivät kehittymään aina listautu-

miskelpoisuuteen saakka. Kysymykseen, turha välikäsi vai toiminnan tehostaja, saa-

tiin vastaus. V2C-toimijalle on tarvetta.  

 

Haastatteluissa kysyin suoraan haastateltavilta, onko V2C-toiminta heidän mielestään 

turhaa vai voiko toimija tehostaa apua hakevan yrityksen toimintaa. Seuraavassa sel-

vitetään haastateltavien näkemykset perusteltuine vastauksineen. 

 

Mm. Marko Tulonen (25.4.2003) näkee: ”V2C-toiminta on enemmänkin tapa toimia –

kulttuuri. Selkeintä, jos olisi erikseen rahoittaja ja kehittäjä. Ei saa missään nimessä 

sekoittaa keskenään. Joku valvoisi, esim. TE-keskus että miten rahaa jaetaan ja käy-

tettäisiin. Voisi perustaa kansallisen rahastomallin siemenvaiheen yrityksille. Ilman 

muuta toiminnan tehostaja.” Teoriassa esitin kirjallisuuden avulla että V2C-toiminta 

voisi olla enemmän henkistä kuin rahallista pääomaa. Näin ollen V2C-toimija antaa 

liiketoiminta-apua ja pääomasijoittaja pääomaa. 

 

”V2C-toimijalle on tarvetta jos se on kilpailukykyinen ja laadukas. Tehokkuus tulee 

V2C-toimijan kasvun myötä. Teollisuus tuo varmasti oman panostuksensa mukaan. 

Tehokkuus riippuu toiminnan laadukkuudesta, mutta jos on  tehokas ja hyvä toimija, 

joka toimii korrektisti ja jolla on hyvä asema, se tehostaa kyllä toimintaa paljonkin 

(Jussila Pekka, 9.5.2003).” Matti Rusanen (21.5.2003) on samoilla jäljillä: ”Kaikki 

riippuu kuitenkin toiminnan tasosta, osaamisesta, lisäarvon tuottamisesta ja V2C-

organisaation henkilöstön osaamisesta. Huonoimmillaan toiminta on julkisilla varoilla 

toimivaa, kykenemätöntä tuottamaan aitoa lisäarvoa yrityksille, ja parhaimmillaan 

liiketaloudellisesti kannattavaa ja tehokasta.” Näistä kommenteista voidaan todeta 
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että V2C-toiminta on tarpeelista jos toimija johtaa liiketoimintaansa taloudellisesti, on 

ammattitaitoinen ja tuottaa lisäarvoa asiakkailleen. Mutta jos toiminta on heikkoa ja 

kannattamatonta, ei V2C-toimintaa tarvita ollenkaan. 

 

Haastatteluissa ilmeni että V2C-toimija voidaan korvata jollain muilla keinoilla, mutta 

kukaan haastateltavista ei osannut sanoa että millä tavalla. Siis nostaisin esille sen, 

että V2C-toimijalle on käyttöä suomalaisessa yrityskehitystoiminnassa, mikä tarkoit-

taisi sitä, että kasvavat yritysaihiot tulisivat nopeammin pääomasijoituskelpoiseksi, 

joten ne saisivat nopeammin rahoituksen ja sitä kautta esim. tuotantolinjansa käyn-

tiin. Silloin tilanne olisi työmarkkinoita ja kansantaloutta ajatellen suhteellisen opti-

maalinen. 

 

6.5 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
 

Aikaisemman teorian ja empirian mukaan tässä tutkimuksessa voidaan todeta että 

V2C-toimijan tarpeellisuutta ei voida väheksyä mm. Pirkanmaan alueella. Tutkimuk-

sessa määriteltiin tarve V2C-toimijalle ja todettiin teorian ja empirian avulla että siitä 

on hyötyä kasvua ja menestystä hakeville yrityksille. 

 

Tutkimusalue oli hyvin mielenkiintoinen. Tästä tutkimuskentästä saa erinomaisen jat-

kotutkimusidean. Koska tämä määritteli V2C-toimijan tarpeen kasvua hakevien yritys-

ten parissa, niin jatkotutkimuksen voisi suorittaa määrittelemällä haastatteluissa il-

menneiden seikkojen perusteella seuraavien vuosien muutokset V2C-toimijoiden kes-

kuudessa. Tutkimusongelmaksi voisi nostaa sen, miksi toimijat yhdistyivät, mitä sy-

nergiaetua saavutettiin ja kuinka muutos tapahtui (positiiviset ja negatiiviset asiat).  

 

Toisaalta haastatteluissa ilmeni selkeästi se, että julkinen toiminta ei enää välttämät-

tä pysty kehittämään V2C- ja yrityskehityskenttää paremmaksi, joten sitä voisi tutkia. 

Voivatko yksityinen ja julkinen toiminta tehdä yhteistyötä ja millä tasolla? Ketkä toi-

mijat tällaista yhteistyötä tekevät ja kuinka se on mahdollista? Kuka rahoittaa ja kuka 

saa voiton? Minkälainen olisi tällaisen toimijan ansaintamalli? 
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Liite 1, haastattelulomake VC- ja V2C-toiminnasta 

 
VC-TOIMINTA (pääomasijoitustoiminta) 
 

 

Taustaa 

 

Ikä ja sukupuoli? 

Koulutus? 

Nykyinen toimenkuva? 

Julkaisut ja muut teokset? 

Kokemus pääomasijoittamisesta? 

 
Venture Capital -toimiala 
 

Yleiskuva VC-toiminnasta Suomessa?  

! Miten se on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana? 

! Miltä tulevaisuus näyttää? 

Toimialan heikkoudet / vahvuudet sekä uhat / mahdollisuudet? 

Toimialarakenne – esim. julkiset rahoittajat? 

Miten suhtaudutaan pääomasijoittajiin yleisesti? 

 

Venture Capital -prosessi  

 

Mitkä asiat on huomioitava prosessin kulussa? 

! Sisäänmenovaihe – positiivisen sijoituspäätöksen edellytykset 

! Arvonlisäysvaihe – mitä vaihtoehtoja on tarjolla 

! Irtaantuminen 

Kestääkö prosessi ajallisesti liian kauan (3-10 vuotta)? 

Mistä ajallinen kesto johtuu? 

Mistä koostuu arvonlisäysvaihe? 
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Sijoittajan muutosprosessi 
 

Mistä muutos lähtee liikkeelle? 

Millainen merkitys sijoittajan kontaktiverkostolla? 

Hallitun muutoksen edellytykset? 

Oman ammattitaidon merkitys – SWOT-analyysi? 

Miten resurssit vaikuttavat muutokseen? 

 

Haastateltavien toimialakohtaiset kysymykset ja näkemykset 
 

Toimialanne kuvaus VC-näkökulmasta? 

Sijoitettava vai sijoittaja – näkemys prosessin kulusta? 

Onko toimialanne VC-toiminta kasvamassa? 

Mitä hyötyä VC-toiminnasta on teille / yrityksellenne? 

Pääoman tuottovaatimus – paljonko arvon on noustava jotta sijoitetaan? 

Onko VC-toiminta tuonut suuria muutoksia teille / yrityksellenne? 

Miksi valitsitte toimialaksenne VC-toiminnan? 

V2C-toimijan merkitys teille / yrityksellenne? 

Onko tällä hetkellä yhteistyötä VC-toimijan kanssa – minkä tasoista? 

Suurimmat ongelmat pääomasijoitusajan lyhentämiselle? 

Mitä ajan lyhentäminen tuo tullessaan? 
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V2C-TOIMINTA 
 
 
Taustaa 
 

Ikä ja sukupuoli? 

Koulutus? 

Nykyinen toimenkuva? 

Julkaisut ja muut teokset? 

Kokemus pääomasijoitus- ja V2C-toimialasta? 

 

V2C-toimiala yleisesti 

 

Yleiskuva V2Ctoiminnasta Suomessa?  

! Miten se on kehittynyt viimeisien vuosien aikana? 

! Miltä tulevaisuus näyttää? 

Toimialan heikkoudet / vahvuudet sekä uhat / mahdollisuudet? 

Toimialarakenne – esim. julkiset ja yksityiset toimijat? 

Tämän päivän V2C-toimijat (jo olemassa olevat)? 

! Onko toiminta selkeätä? 

! Kuinka paljon toimijoita on? 

Miten suhtaudutaan V2C-toimialaan yleisesti? 

! pääomasijoittajat? 

! alkavat / kasvavat yritykset? 

 

Alkava yritys ja V2C-toiminta  

 

Minkälainen on alkava yritys joka tarvitsee V2C-toimijan apua? 

! Strategia? 

! Markkinat ja tuotteet? 

! Verkostot? 

 

  

Suositaanko tiettyjä toimialoja kun puhutaan V2C-toiminnasta? 
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! mikä toimiala? 

! miksi? 

Missä vaiheessa V2C-toimija tulee kuvaan ja missä vaiheessa hän poistuu? 

Miten V2C-toimija on mukana yrityksen toiminnassa? 

Mitä V2C-toimija tekee yrityksessä? 

 

V2C-toiminta 

 

Miten määrittelette V2C-toiminnan? 

Miksi V2C-toimintaa tarvitaan? 

Mihin V2C-toimintaa tarvitaan? 

Käsitys pääoma- ja tietokuilusta? 

! Miten ne saadaan poistettua? 

Voidaanko V2C-toimija korvata jollain muilla keinoilla? 

Mitä hyötyä on V2C-toiminnasta? 

! kenelle? 

! miten? 

Mikä on V2C:n todellinen tarve? 

Minkälaisia tavoitteita V2C-toimijalla on? 

 

Näkemykset V2C-toiminnasta 

 

Minkälainen on tulevaisuuden V2C-toimija? 

V2C-toimijan merkitys, olisiko turha välikäsi vai toiminnan tehostaja? 

Keiden toimintaa V2C-toiminta on? 

Minkälaista toimintaa V2C:n täytyisi olla jotta apu olisi parasta? 

Mitä muuta haluaisitte sanoa V2C-toiminnasta, jota ei tässä mainittu? 
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Liite 2, tietoa haastateltavista  
 
 
Toimitusjohtaja Jari Sulkanen, Elisa Ventures Communication Oyj 

Haastattelu Tampereella 13.6.2002 

Ikä: 34 

Koulutus: DI 

Toimenkuva: Elisa Ventures Oy:n TJ vuodesta 2000 

Alaan kohdistuvat julkaisut: - 

Kokemus toimialasta: 2 vuotta 

 

Tutkimusjohtaja Toivo Koski, HKKK 

Haastattelu Helsingissä 14.6.2002 

Ikä: 33 

Koulutus: DI, KTT 

Toimenkuva: Tutkimusjohtaja Yrittäjäkeskus, HKKK - assistentti 

Alaan kohdistuvat julkaisut: väitöskirjan lisäksi 3 teosta 

Kokemus toimialasta: vuodesta 94 tutkija, sijoitusjohtaja 97-98, Lontoossa tutkijana 

 

Partner Antti Jussila, Ledi Oy 

Haastattelu Tampereella 2.7.2002 

Ikä: 43 

Koulutus: Ins  

Toimenkuva: Partneri 

Alaan kohdistuvat julkaisut: Lehtijuttuja talousalan lehtiin 

Kokemus toimialasta: n. 10 vuotta, Ledi ry:ssä 4 vuotta 
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Sijoituspäällikkö Marko Tulonen, Innofinance Oy  

Haastattelu Tampereella 25.4.2003 

Ikä: 30 

Koulutus: KTM 

Toimenkuva: Sijoituspäällikkö 

Alaan kohdistuvat julkaisut: - 

Kokemus toimialasta: Yrityskehitystausta, n. 4 vuotta 

 

Toimitusjohtaja Olli Niemi, Tampereen Teknologiakeskus Oy 

Haastattelu Tampereella 7.5.2003 

Ikä: 50 

Koulutus: TkT (rakentamistalous)  

Toimenkuva: Tampereen teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 

Julkaisut ja muut teokset: n.90 erilaista (ei VC tai V2C:stä), lehtiartikkeleita, yrityske-

hityspuolelta kirjoitettu papereita  

Kokemus toimialasta: Vastuualueena eKiihdyttämö, Oli Sention hallituksessa n. 2 

vuotta, tarkastelee toimialan ulkopuolella, pyrkii olemaan visualisti. 

 

Toimitusjohtaja Pekka Jussila, Hermia Yrityskehitys Oy 

Haastattelu Tampereella 9.5.2003 

Ikä: 40 

Koulutus: DI 

Toimenkuva: Toimitusjohtaja 

Alaan kohdistuvat julkaisut: Lähinnä kansainvälisistä konferensseista 

Kokemus toimialasta: Yrityskehityskentässä 13 vuotta, ensiksi Tamnikissa ja nyt 

HYK:ssä. Osallistunut noin 200 uuden teknologiayrityksen alkuvaiheeseen ja usean 

kymmenen kasvavan yrityksen toimintaan tavalla tai toisella. 
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Toimitusjohtaja Matti Rusanen, Sentio Invest Oy  

Haastattelu Tampereella 21.5.2003 

Ikä: 47 

Koulutus: KTM 

Toimenkuva: Toimitusjohtaja pääomasijoitusyhtiössä 

Alaan kohdistuvat julkaisut: - 

Kokemus pääomasijoitustoiminnasta: 4 vuotta (Sitrassa 2,5 ja Sentiossa 1,5) 


