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Tutkimuksen tavoite oli selvittää, miten hyvin suomalaiset pääomasijoittajat kykenevät 
tukemaan kansainvälistyvää kohdeyritystään. Ensin selvitettiin yritysten kohtaamia 
kansainvälistymisen ongelmia, jonka jälkeen tarkasteltiin millaista lisäarvoa 
pääomasijoittajat tarjoavat ja miten he siinä onnistuvat. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin 
tietää vastaako tarjottu lisäarvo kohdeyritysten kansainvälistymisen tarpeita. 
 
Tutkimuksen teoriaosuus koostuu yritysten kansainvälistymistä ja pääomasijoittamista 
käsittelevästä kirjallisuudesta. Pääpaino on yritysten kokemien kansainvälistymisen 
ongelmien selvittämisessä, kohdeyrityksen ja pääomasijoittajan suhteen tarkastelussa 
sekä pääomasijoittajan tarjoaman lisäarvon käsittelyssä. Tutkimusaineisto koostuu 
kohdeyritysten täyttämästä kyselylomakkeesta, jossa tiedusteltiin pääomasijoittajan 
tarjoamaa lisäarvoa. Kohderyhmänä olivat vuosina 2000–2004 pääomasijoittajilta 
alkuvaiheen rahoitusta saaneet yritykset. Kysely lähetettiin 333 yritykselle, joista 72 
vastasi. Vastausprosentiksi määritettiin 22,3 %. 
 
Tutkimusjoukon yritykset olivat vahvasti kansainväliseen toimintaan suuntautuneita ja 
keskimäärin yli puolet niiden liikevaihdosta tuli ulkomailta. Niiden yleisimpiä 
kansainvälistymisen ongelmia olivat henkilöstöön, rahoitukseen, verkostoihin ja 
uskottavuuteen liittyvät asiat. Pääomasijoittajat tukivat kohdeyrityksiä useilla eri 
liiketoiminnan osa-alueilla. Pääomasijoittajien nähtiin onnistuneen parhaiten strategisen 
päätöksenteon tukemisessa ja valvontatoiminnan järjestämisessä. Heikoiten 
pääomasijoittajat taas onnistuivat kontaktiverkostojen tarjoamisessa ja osaajien 
rekrytoinnissa kohdeyrityksiin. Myös pääomasijoittajien tarjoamassa rahoituksessa ja 
kansainvälisessä osaamisessa nähtiin paljon puutteita. Kohdeyritysten tarpeisiin 
vastattiin parhaiten strategiseen suunnitteluun liittyvissä asioissa. Kontaktiverkostoissa, 
rahoituksessa ja pääomasijoittajien kansainvälisessä osaamisessa tilanne oli usein 
päinvastainen. 
 
Tutkimustulosten perusteella kohdeyritykset ovat melko tyytymättömiä 
pääomasijoittajiensa toimintaan. Pääomasijoittajien osaamista ei arvosteta kovinkaan 
korkealle, eikä ole itsestään selvää, että yritykset aina edes saavat merkittävää lisäarvoa. 
Tulosten perusteella pääomasijoittajien tulisi mm. kehittää kansainvälisiä verkostojaan 
ja auttaa kohdeyrityksiään enemmän henkilöstön rekrytoinnissa. Kohdeyritysten 
tarpeiden ja pääomasijoittajan osaamisen tulisi olla yhteneviä, jotta lisäarvoa kyettäisiin 
luomaan mahdollisimman paljon. Samalla tavoin osapuolten välinen toimiva 
vuorovaikutus ja samansuuntaiset tavoitteet ovat keskeisessä asemassa projektin 
onnistumiselle. 
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1. JOHDANTO 

 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Talouden globalisoitumisen myötä lähes kaikkien toimialojen yritykset kohtaavat 

nykyään kansainvälistä kilpailua. Erityisesti Suomen EU - jäsenyys ja yhteisvaluuttaan 

siirtyminen ovat vapauttaneet ja helpottaneet EU:n sisämarkkinakauppaa. Kilpailun 

kiristymisen myötä osaamisen ja sen kehittämisen merkitys on korostunut ja yritykset 

ovat erikoistuneet yhä kapeammille markkinasegmenteille, mikä on puolestaan 

kannustanut yhä useampia yrityksiä toimimaan globaaleilla markkinoilla. Suuryritysten 

ohella myös pk-yritysten ulkomaantoimintojen määrä on lisääntynyt. Suomalaisten, 

kuten muidenkin teollisuusmaiden yritysten kansainvälistymisen motiiveja ovat edellä 

mainitun erikoistumisen ohella esimerkiksi pienet kotimarkkinat, tarve päästä lähelle 

asiakkaita ja pyrkimys hyödyntää erikoistumiseen liittyviä skaalaetuja. Suomessa 

yritysten kansainvälistymistä on viimeaikoina vauhdittanut yritysten 

teknologiaintensiivisyys ja innovatiivisuus, mikä on parantanut yritystemme 

kansainvälistä kilpailukykyä. Teknologian nopea kehitys edellyttää uudelta yritykseltä 

entistä nopeampaa kasvua ja kansainvälistymistä. Tällöin yrityksen on kehitettävä 

kaikkia liiketoiminnan osa-alueita samanaikaisesti, jotta kasvuprosessi lyhenisi. 

(Larjovuori, Laiho & Talonen 2004, 9). 

 

Nopeiden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteiden toteuttaminen vaatii yrityksiltä 

runsaasti rahaa ja osaamista. Monesti nuorten ja kooltaan pienten yritysten omat 

resurssit eivät riitä näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Ongelma on menojen ja tulojen 

eriaikaisuus; markkinointi, tuotteistaminen ja tuotekehitys ottavat oman aikansa ja 

vaativat kustannuksia, joita ei kyetä kattamaan samanaikaisilla tuotoilla. Myös 

ymmärrys kansainvälisten markkinoiden aiheuttamista vaatimuksista on usein varsin 

vähäistä, ja apua kaivataan mm. kontaktiverkostojen rakentamisessa, rekrytoinnissa ja 

kansainvälistymisstrategian luomisessa. Tukea kansainvälistymispyrkimyksiinsä 

yritykset voivat saada niin yksityiseltä, kuin julkiseltakin sektorilta. Eräs tällaisen 

rahoituksen ja asiantuntemuksen lähde yksityisellä sektorilla ovat pääomasijoittajat.
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Pääomasijoittamisella (Venture Capital) tarkoitetaan ammattimaisesti johdettua 

rahoitustoimintaa, jossa pääomasijoittajat tekevät oman pääoman ehtoisia sijoituksia 

sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on hyvät 

kehittymismahdollisuudet. Suomessa pääomasijoittamistoiminta on yhä suhteellisen 

nuorta verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Englannin kehittyneisiin 

pääomasijoitusmarkkinoihin. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä alkoi 

ilmestyä enemmän vasta 1990- luvun alussa, kun Yhdysvalloissa vastaava murros 

tapahtui 70- luvun lopulla. Vuonna 1996 suomalainen pääomasijoitustoiminta lähti 

voimakkaaseen kasvuun. Taustalla oli voimaan tullut lainsäädännön muutos, joka 

mahdollisti eläke- ja vakuutusyhtiöiden sijoittamisen riskipitoisiin 

pääomasijoitusrahastoihin (Lehtonen 2001, 11). Nykyisin pääomasijoittaminen on 

Suomessakin jo vakiintunutta ja ammattimaista toimintaa. Vuonna 2004 Suomessa 

toimi 44 pääomasijoitustoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnoimat pääomat 

vuoden 2004 lopussa olivat noin 3,1 miljardia euroa (”Tilastot” Suomen 

pääomasijoitusyhdistyksen WWW-sivu. www.fvca.fi/tilastoja/tilastot). 

 

Pääomasijoittamisen keskeisin ero muuhun sijoitustoimintaan on pääomasijoittajan 

aktiivinen asema kohdeyrityksessä sijoitusaikana. Perinteisesti pääomasijoittaja istuu 

kohdeyrityksen hallituksessa ja vaikuttaa sitä kautta yrityksen toimintaan. (Lauriala 

2004, 21–22). Lisäksi pääomasijoittaja voi mm. tarjota kohdeyritykselleen erilaisia 

kontakteja ja parantaa yrityksen uskottavuutta yhteistyökumppaneiden silmissä. 

Aktiivinen asema edellyttää pääomasijoittajalta laaja-alaista osaamista. 

Pääomasijoittajien taustalla onkin usein ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on 

kokemusta useilta eri liiketoiminnan aloilta.  

 

Ulkomaille pyrkivä kohdeyritys asettaa pääomasijoittajan osaamiselle entistä enemmän 

vaatimuksia. Kansainvälistyminen vaatii yrityksiltä paljon rahaa, jolloin taustalla olevan 

pääomasijoittajan sitoutuminen toiminnan jatkorahoittamiseen on avainasemassa. 

Rahoituksen lisäksi yritykset tarvitsevat usein apua mm. yhteistyösuhteiden luomisessa 

ja kansainvälisen osaamisen kehittämisessä. Suomessa toimintansa alkuvaiheessa 

olevan yrityksen tuotekehitys on turvattu suhteellisen hyvin, mutta tuettaessa yritysten 

kansainvälistymispyrkimyksiä, tilanne on päinvastainen. Julkista tukea ei ole juuri 
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saatavilla ja kasvuyrittäjien mielestä myös pääomasijoittajien resursseissa ja 

osaamisessa on puutteita. (Kauppalehti EXTRA 2004, 8/sijoitus ). 

 

1.3 Tutkimuksen tavoite  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sijoituskohteena olevan yrityksen ja sen taustalla 

olevan pääomasijoittajan suhdetta. Mielenkiinnon kohteena on tutkia pääomasijoittajien 

kykyä tukea kansainvälistyviä yrityksiä. Tutkimuksen viitekehys on rakennettu 

aihealueesta aiemmin laadittujen tutkimusten pohjalta ja siinä keskitytään yritysten 

kohtaamiin kansainvälistymisen ongelmiin, pääomasijoittamiselle ominaisiin piirteisiin 

ja pääomasijoittajan tarjoamaan tukeen. Varsinainen tutkimusongelma on selvittää 

kuinka hyvin suomalainen pääomasijoittaja kykenee tukemaan kansainvälistyvää 

kohdeyritystään. Yksityiskohtaisen vastauksen tutkimusongelmaan antavat neljä erillistä 

tutkimuskysymystä: 

 
1. Millaisia ongelmia kansainvälistyvillä kohdeyrityksillä on? 

2. Millaista lisäarvoa pääomasijoittajat tarjoavat kohdeyrityksilleen? 

3. Miten tyytyväisiä pääomasijoittajan tarjoamaan lisäarvoon ollaan? 

4. Vastaako tarjottu lisäarvo kohdeyrityksien kansainvälistymisen tarpeita? 

 

Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia tutkimuksen viitekehyksen pohjalta laaditun 

kyselylomakkeen avulla, jossa kohdeyrityksiltä tiedustellaan heidän näkemyksiään 

pääomasijoittajan kyvykkyydestä ja omista kansainvälistymisen ongelmistaan. 

Tutkimuksen tavoite on saada yksiselitteisiä vastauksia kaikkiin neljään 

tutkimuskysymykseen.  Saatujen vastausten perusteella kyetään luomaan kattava kuva 

yritysten näkemyksistä ja selvittämään tutkimusongelman määrittämää suomalaisten 

pääomasijoittajien kykyä tukea kansainvälistyviä kohdeyrityksiään. 

 

1.4 Metodologia 

 

Viimeisten vuosikymmenien aikana tutkimusotteiden perusryhmittelyksi on 

suomalaisessa liiketaloustieteen tutkimuksessa vakiintunut Kari Neilimon ja Juha Näsin 
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(1980) esittämä nelikenttäjako. Neilimo ja Näsi ryhmittelivät tutkimusotteet tiedon 

käyttötarkoituksen ja hankintatavan pohjalta käsiteanalyyttiseen, päätöksenteko-

metodologiseen, nomoteettiseen ja toiminta-analyyttiseen. Näiden lisäksi Kasanen, 

Lukka ja Siitonen ottivat malliin mukaan vuonna 1991 konstruktiivisen tutkimusotteen. 

Tämän tutkimuksen taustalla toimii nomoteettinen tutkimusote. 

 

Nomoteettisessa tutkimuksessa pyritään selittämään ilmiöitä kausaalisesti. Se edustaa 

positivistista tiedekäsitystä ja sen tiedeihanne on luonnontieteellinen käyttäytymistiede. 

Laajoihin aineistoihin perustuva empiirinen tutkimusosuus tilastollisine 

tutkimusmetodeineen on keskeisellä sijalla, ja tavoitteena on yleistäminen ja 

lainalaisuuksien löytäminen. Tyypillinen nomoteettinen tutkimusraportti noudattaa 

tiettyä kaavaa, jossa teoreettinen osuus on kyllä mukana, mutta sen rooli on selvästi 

sekundäärinen. Tämä kaava on muotoa: Aiempi tutkimus à tutkimusongelma à 

metodit ja aineisto à tulokset à keskustelu tuloksista. (Lukka 1991, 170). 

 

Nomoteettinen tutkimusote on toisaalta deskriptiivinen, koska siinä pyritään 

kuvailemaan tutkittavaa kohdeilmiötä. Deskriptiivisyydellä viitataan tutkimukseen, joka 

pyrkii nimenomaisesti vastaamaan ”miten on?” ja ”miksi on?” - kysymyksiin. 

Deskriptiivinen tutkimus on siis kuvailevaa, selittävää ja ennustavaa. (Lukka 1991, 

167). Tässä tutkimuksessa selvitetään miten pääomasijoittajat kykenevät tukemaan 

kansainvälistyviä kohdeyrityksiä. Tutkimuksessa etsitään yksittäistapausten joukosta 

tilastollisesti pääteltäviä koko populaatiota koskevia ominaisuuksia ja ilmiöitä. 

Empiirisessä osassa tutkimuksen aineistoa analysoidaan ja tulkitaan tilastollisten 

menetelmien avulla.  

 

Kohdeyritysten näkemyksiä pääomasijoittajan toiminnasta on tarkoitus tutkia 

kenttätutkimuksella. Kenttätutkimus on uusien, reaaliajassa olevien tietojen hankkimista 

esimerkiksi kyselemällä henkilöiden/yhteisöiden arvostuksia ja toiveita (Lahtinen & 

Isoviita 1998, 49). Kenttätutkimus voidaan jakaa kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin 

tutkimuksiin (Laht inen ym. 1998, 62). Kvantitatiivisia eli määrällisiä menetelmiä ovat 

kysely-  ja haastattelututkimukset, havainnointitutkimukset ja kokeelliset tutkimukset. 

Kvalitatiivisia eli laadullisia menetelmiä ovat syvä- ja teemahaastattelut, 

ryhmäkeskustelut ja projektiiviset menetelmät. (Lahtinen ym. 1998, 49) Tässä 

tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista menetelmää. Tutkimusinstrumentti on 
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kyselylomake, jolla kartoitetaan vastaajien näkemyksiä pääomasijoittajista. 

Kyselylomakkeen käytön valintaan vaikutti se, että kyselytutkimuksella voidaan kerätä 

laaja aineisto, haastatella useita kohdeyrityksiä ja saada vastauksia moninaisiin 

kysymyksiin. 

 

1.5 Keskeisimmät rajaukset 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan kasvavia suomalaisia pienyrityksiä kansainvälistymisen 

näkökulmasta siksi, että ollaan kiinnostuneita vieraiden kulttuurien vaikutuksesta 

yritysten kasvuun ja toisaalta siksi, että halutaan tarkastella pääomasijoittajien 

resurssien riittävyyttä juuri ulkomailla. Kansainvälistymisen teoriaa käsitellään siinä 

määrin että lukija ymmärtää, kuinka yritysten kansainvälistymisprosessin on nähty 

etenevän. Laajasta, yritysten kansainvälistymistä käsittelevästä kirjallisuudesta valittiin 

tutkimusongelmaa parhaiten tukevat mallit. Kansainvälistymistä käsittelevän 

pääkappaleen sisältö on painottunut vahvasti viennin esteisiin ja suomalaisten yritysten 

kokemiin kansainvälistymisen ongelmiin. Tämä sen vuoksi, että tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita juuri kansainvälistymisen ongelmien yrityksille aiheuttamista tarpeista ja 

pääomasijoittajan kyvystä vastata näihin tarpeisiin. 

 

Pääomasijoitusprosessissa on useita eri vaiheita varainkeruusta sijoituksen 

instrumentointiin ja irtautumiseen. Tutkimuksen pääpaino on (tutkimusongelma 

huomioon ottaen) sijoitusaikaisen lisäarvon tutkimisessa. Pääomasijoittamisessa on 

ensisijaisesti kyse yritysten rahoittamisesta. Tässä tutkimuksessa rahoitustoimintaan 

liittyviin yksityiskohtiin ei kuitenkaan syvennytä, vaan niitä käsitellään yhtenä osana 

lisäarvoa. Rajauksen syy on tutkimusongelma, jossa pääomasijoittajan tarjoaman 

rahoituksen sijaan ollaan kiinnostuneita lisäarvosta kokonaisuutena. Näiden rajausten 

lisäksi tutkimuksessa keskitytään ainoastaan erillisten pääomasijoitusyhtiöiden 

toimintaan.  Corporate Venture Capital - toiminta (suurten yritysten harjoittama  oman 

alan yritysten rahoittaminen) ja ”business enkelit” (varakkaiden yksityishenkilöiden 

harjoittama yritysten rahoittaminen) jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. Kappaleessa 4.1 

määritellään tarkasti kyselyn kohderyhmää koskevat rajaukset. 
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1.7 Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimuksessa on neljä pääkappaletta, joista kaksi ensimmäistä ovat teoriakappaleita ja 

kaksi viimeistä muodostavat tutkimuksen empiirisen osan. Ensimmäisen 

teoriakappaleen tarkoitus on selvittää kohdeyrityksen kansainvälistymistä. Aluksi 

tutustutaan lyhyesti yritysten kansainvälistymisen teoriaan tarkastelemalla erilaisia 

yrityksen kansainvälistymistä selittäviä malleja. Seuraavaksi selvitetään pk-yritysten 

kohtaamia ongelmia käymällä läpi erilaisia viennin esteitä ja suomalaisten yritysten 

kohtaamia vaikeuksia. Kansainvälistymiskappaleessa selvitetään myös lyhyesti, miten 

nopeasti kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä rahoitetaan. Kappaleen lopussa tehdään 

yritysten kohtaamien kansainvälistymisen ongelmien perusteella yhteenveto niistä 

tarpeista, joita yrityksillä kansainvälistymispyrkimyksiinsä liittyen on. 

 

Toisessa pääkappaleessa käsitellään pääomasijoittamista. Kappaleen tarkoitus on aluksi 

selvittää pääomasijoittamisen taustaa, jonka jälkeen tarkastellaan pääomasijoittajan ja 

kohdeyrityksen välisen vuorovaikutuksen keskeisiä elementtejä. Kappaleen pääpaino on 

pääomasijoittajan tarjoaman lisäarvon käsittelemisessä. Eri lisäarvokokonaisuudet 

käsitellään kappaleessa omina ryhminään. Lopussa tehdään yhteenveto kohdeyritysten 

kansainvälistymisen tarpeista ja pääomasijoittajan kyvystä tarjota tukeaan näihin 

tarpeisiin. Yhteenvedossa rakennetaan koko tutkimuksen viitekehys, joka toimii myös 

perustana tutkimuksen empiirisessä osassa käytettävälle kyselylomakkeelle. 

 

Viimeisessä kahdessa pääkappaleessa tarkastellaan tutkimuksen empiiristä antia. Ensin 

selvitetään tutkimusaineiston keruuseen ja analysointiin liittyviä asioita sekä vastaajien 

taustatietoja. Seuraavaksi tarkastellaan kyselystä saatuja vastauksia ja luodaan kattava 

näkemys suomalaisten pääomasijoittajien kyvystä tukea kansainvälistyvää 

kohdeyritystään. Tuloksista selviää mm. millaisia kansainvälistymisen ongelmia 

yrityksillä on ja kuinka pääomasijoittaja onnistuu tarjoamaan tukeaan näihin ongelmiin. 

Tutkimuksen lopussa on yhteenveto ja päätelmäosio, joissa tarkastellaan vielä kootusti 

saatuja tuloksia ja keskustellaan tulosten merkityksestä. 
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2. KANSAINVÄLISTYMINEN 

 

 

2.1 Kansainvälistymisen taustaa 

 

Luostarinen ja Welch (1990, 249) määrittelevät yrityksen kansainvälistymisen 

seuraavasti: ”prosessi, jonka aikana yritys lisää sitoutumistaan kansainvälisiin 

operaatioihin.” Määritelmän taustalle he laativat kansainvälistymisen eri ulottuvuuksia 

kuvaavan mallin (kuvio 1), jonka avulla voidaan arvioida yrityksen kansainvälistymisen 

keskeisimpiä elementtejä ja kansainvälistymisen astetta eri osa-alueilla. Yrityksen 

kansainvälistymisprosessi vaatii kaikkien osa-alueiden huomioonottamista ja 

onnistumista kyseiseen osa-alueeseen liittyvissä valinnoissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1 Kansainvälistymisen ulottuvuudet (Luostarinen & Welch 1990, 252) 

Operaatiomuoto
Miten?
agentit, tytäryhtiöt
lisessointi, franchising

Tuoteet tai  
myynnin kohteet
Mitä?             
tuotteet, palvelut, 
tietotaito, systeemit

Markkinat
Minne?
poliittinen, kulttuurinen, 
fyysinen etäisyys, 
muukalaisuuskynnys

Henkilöstö
kansainvälinen osaaminen 
ja kokemus, johto, 
koulutus

Organisaatiorakenne
vientiosasto, 
kansainväliset divisioonat

Organisaation 
kapasiteetti

Rahoitus
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Kansainvälistymisen asteen noustessa yrityksen operaatiomuodot1 muuttuvat usein 

vastaamaan vallitsevan tilanteen vaatimuksia. Operaatiomuotojen moninaisuus lisääntyy 

ja samalla yritys sitoutuu strategisesti yhä enemmän kansainväliseen toimintaansa. 

Myös tuotevalikoimaa syvennetään ja monipuolistetaan uusille markkinoille sopivaksi. 

Yritys voi muokata olemassa olevaa valikoimaansa, tarjota kokonaan uutta tuotetta tai 

muuttaa tuotekonseptia niin, että se sisältää esimerkiksi palveluja tai tietotaitoa. 

Kansainvälistymisen seurauksena markkinat laajenevat, jolloin yrityksen täytyy 

sopeutua yhä moninaisempiin kulttuureihin. Yleisesti on ajateltu, että yritykset haluavat 

aloittaa kansainvälistymisen sellaisista maista, jotka ovat kulttuurillisesti kotimaan 

kaltaisia. (Luostarinen & Welch 1990, 251–254). 

 

Edellä mainittujen kansainväliseen toimintaan suoraan liittyvien tekijöiden 

(operaatiomuodot, tuotteet ja markkinat) lisäksi on useita sisäisiä tekijöitä, jotka 

muodostavat perustan kansainvälistymisprosessissa etenemiselle. Näitä organisaation 

kapasiteettiin liittyviä tekijöitä ovat organisaatiorakenne, rahoitus ja henkilöstö. 

Organisaatiorakenteen muutokset yrityksen kansainvälistyessä kertovat yrityksen 

strategisesta sitoutumisesta kansainvälisille markkinoille. Vaatimusten lisääntyessä 

yrityksen rahoittaminen muuttuu monipuolisemmaksi. On todennäköistä, että 

paikallisten ja kansainvälisten rahoituslähteiden valikoima ja käytettyjen 

rahoitustekniikoiden moninaisuus kehittyy kansainvälisen kasvun myötä. Myös 

henkilöstöltä vaaditaan paljon. Yrityksen kansainvälinen menestyminen on usein 

pitkälti riippuvainen juuri henkilöstön kyvykkyydestä. Ennen kaikkea johdon 

kansainvälinen näkemys ja kielitaito vaikuttavat vahvasti siihen, kansainvälistyykö 

yritys ylipäänsä ja toisaalta siihen, kuinka kansainvälistymisessä onnistutaan. 

(Luostarinen & Welch 1990, 254–256).  

 

 

 

                                                 
1 Operaatiomuodoilla tarko itetaan niitä toimintamalleja, joita hyväksikäyttämällä yritys kansainvälistyy. 
Tällaisia ovat mm. suora vienti kohdemaahan, epäsuora vienti agentin kautta, lisensointi, ulkomaisen 
myyntiyhtiön perustaminen tai ulkomais en tuotantoyhtiön perustaminen. (Luostarinen, Welch 1990, 251–
254). 
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2.2 Yrityksen kansainvälistymistä selittävät mallit 

 

Yrityksen kansainvälistymistä käsittelevä kirjallisuus tarjoaa useita vaihtoehtoisia tapoja 

lähestyä ilmiötä. Perinteinen lähestymistapa on ollut ajatella yritysten 

kansainvälistymistä vaiheittaisena prosessina (esim. Johansson & Vahlne 1977, 1990; 

Czinkota 1982; Cavusgil 1980) tai suhteena yrityksen verkostoihin (Johansson ja 

Mattsson 1988). Maailma on kuitenkin muuttunut globalisaation seurauksena nopeasti 

ja perinteisten lähestymistapojen ohelle on noussut tarve ymmärtää erityisen nopeasti 

kansainvälistyviä  yrityksiä, joita kutsutaan yleisesti nimellä Born Globals. (Saarenketo 

2002, 2–4). Seuraavaksi on tarkoitus tutustua näihin, yrityksen 

kansainvälistymiskehitystä selittäviin malleihin. 

 

2.2.1 Perinteiset kansainvälistymismallit 

 

Yksi perinteinen tapa lähestyä yrityksen kansainvälistymistä ovat ns. vaihemallit. 

Peruslogiikka kansainvälistymisen vaihemalleissa on, että yritys saavuttaa toimintansa 

ansiosta vähitellen lisää tietämystä, jota hyväksikäyttäen se etenee hitaasti kohti 

suurempaa sitoutumista kansainvälisillä markkinoilla. Prosessin aikana yritys käy läpi 

vaihtelevan määrän erilaisia kehitysvaiheita. Yritykset aloittavat kansainvälistymisen 

varovasti esimerkiksi viennillä läheiseen maahan, josta ne siirtyvät vähitellen kohti 

korkeamman riskin toimintamuotoja ja kohdemaita. (Saarenketo 2002, 2).   

 

Vaihemalleista kuuluisin on Johanssonin ja Vahlnen (1977) kehittämä Uppsala-malli. 

Mallissa kansainvälistyminen ymmärretään organisaation oppimisen seurauksena 

tapahtuvana, vaiheittain lisääntyvänä sitoutumisena kansainvälisiin operaatioihin. 

Johansson ja Vahlne (1977) havaitsivat, että ruotsalaisten kansainvälistyneiden yritysten 

historia näytti kulkeneen samantapaista polkua: (1) ei vientitoimintoja, (2) satunnaista 

vientiä, (3) järjestelmällinen epäsuora vienti, (4) ulkomaisen myyntiyrityksen 

perustaminen ja (5) ulkomaisen tuotantoyrityksen perustaminen. 

 

Yrityksen rajallisten resurssien ja henkisen etäisyyden nähtiin vaikuttavan vaiheittaiseen 

operaatiomuotojen kehityspolkuun. Henkisellä etäisyydellä viitataan tekijöihin, jotka 

estävät tai häiritsevät informaatiovirtaa yrityksen ja sen markkinoiden välillä. Tällaisia 
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tekijöitä ovat muun muassa erilaiset kieli-, kulttuuri ja liiketoimintatavat. Yritykset 

aloittivat toimintansa henkisesti läheisistä maista. (Ahokangas & Pihkala 2002, 72).  

 

Selittääkseen edellä esitettyä operaatiomuotoa koskevaa havaintoa ja henkisen 

etäisyyden vaikutusta yrityksen kansainvälistymisprosessiin Johansson ja Vahlne (1977, 

1990) muotoilivat dynaamisen U-mallin, jossa tiedon lisääntyminen ulkomaisista 

markkinoista ja operaatiomuodoista sekä lisääntyvä resurssien sitoutuminen 

ulkomaisille markkinoille ovat vuorovaikutuksessa (kuvio 2). Perusjaotteluna 

selitysmallissa erotettiin yrityksen kansainvälistymisen tilannetta ja muutosta kuvaavat 

kokonaisuudet. Tietyn hetken tilannetta mallissa kuvaavat tietämys markkinoista ja 

markkinoille sidottujen resurssien (investointien) määrä. Muutosta kuvaavat asiat 

sisältävät päätökset sitoa (allokoida) resursseja johonkin markkina-alueeseen ja näihin 

päätöksiin liittyvät toimenpiteet. Mallin mukaan tilannetekijät vaikuttavat 

muutostekijöihin, jotka taas vuorostaan vaikuttavat tilannetekijöihin. Näin syntyneellä 

syklisellä mallilla selitetään yritysten kansainvälistymisen kehittymisen logiikkaa. 

(Johansson & Vahlne 1990, 11–12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2 Uppsala-malli (Johansson, Vahlne, 1990). 

 

Toinen keskeinen tutkimussuunta kansainvälistymisen vaihemalleissa ovat 

innovaationomaksumismallit.  I-malleista on olemassa useita erilaisia tulkintoja, joille 

kaikille on yhteistä se, että kansainvälistymistä tarkastellaan uusiin innovaatioihin 

liittyvänä, vaiheittain etenevänä oppimisprosessina. Mallit on johdettu Rogersin (1962, 

81–86) ajatuksista omaksua jokin tietty prosessi uutena ideana tai innovaationa. I-mallit 

sisältävät edellä mainitun U-mallin tavoin erillisiä vaiheita, joilla kuvataan yrityksen 

kansainvälistymisen syventymistä. 
 

Markkinoihin sidotut 
resurssit

TILANNETEKIJÄT MUUTOSTEKIJÄT

Nykyiset toiminnot

Päätökset resurssien 
sitouttamisesta

Markkinatietämys
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I-malleja koskevien tutkimusten keskeisimmät erot ovat lähinnä erilaisten vaiheiden 

määrässä ja yksittäisten vaiheiden kuvauksessa. Lisäksi motivaatio aloittaa 

vientitoiminta ymmärretään malleissa hyvin eri tavalla. Czinkotan (1982) mallissa 

yritys ei ole lainkaan kiinnostunut kansainvälistymisestä vaiheessa 1, mutta tultaessa 

vaiheeseen 2 kiinnostus kansainvälistymisen tuomiin mahdollisuuksiin on herännyt, 

jolloin voidaan olettaa, että motivaatio aloittaa vientitoiminta on tullut markkinoilta, eli 

kyseessä on ns. reaktiivinen syy kansainvälistyä. Cavusgilin (1980) mallin alkuvaiheissa 

yritystä kuvaillaan edelliseen verrattuna huomattavasti kiinnostuneemmaksi ja 

aktiivisemmaksi kansainvälistymisen suhteen. Voidaankin olettaa, että tässä mallissa 

syy aloittaa vientitoiminnot nousee yrityksen sisältä, jolloin voidaan puhua ns. 

proaktiivisesta syystä kansainvälistyä. Muilta osin eri innovaationomaksumismallit ovat 

keskenään hyvin samanlaisia. (Andersen 1993, 212). 

 

Vaihemallien lisäksi kansainvälistymistä on tarkasteltu yrityksen ja sen verkostojen 

välisenä kehittymisenä. Johanssonin ja Mattsonin (1988) luoma verkostomalli kuvaa 

markkinoita yritysten välisten suhteiden verkostona ja ottaa huomioon tärkeitä 

riippuvuussuhteita ja kehitysprosesseja kansainvälisillä markkinoilla. Jos yritys haluaa 

toimia kansainvälisillä markkinoilla, on sen toimittava koordinoidussa suhteessa muiden 

markkinoilla toimivien yritysten kanssa. (Johansson & Mattsson 1988, 291). Yrityksen 

kansainvälistyminen määritetään mallissa seuraavasti:  

 

”Kansainvälistyminen on prosessi, jossa kehitetään liikesuhteita toisiin 

maihin, joka tapahtuu laajentumalla uusiin verkostoihin, tunkeutumalla 

syvemmälle verkostoihin tai integroimalla verkostoja toisiinsa”. 

 

Jokaisella yrityksellä on tietty asema verkostossa, mikä luonnehtii sen suhdetta muihin 

yrityksiin. Nämä asemat muotoutuvat sekä yrityksen itsensä, että muiden yritysten 

aikaisempien toimintojen perusteella. Ne ovat perusta, joka määrää yrityksen 

kehitysmahdollisuudet ja rajoitukset. Yrityksen mikroasema verkostossa kertoo 

yrityksen aseman tiettyyn yksittäiseen yhteistyökumppaniin verrattuna. Makroasema 

puolestaan ilmaisee yrityksen suhteen verkostoon kokonaisuutena tai sen tiettyyn osaan. 

Asemat kuvaavat yrityksen suhdetta sen teolliseen ympäristöön ja kertovat tärkeistä 

strategisista mahdollisuuksista ja rajoituksista. Yritysten strategiat voivat olla toisiaan 

täydentäviä, kilpailevia tai molempia. (Johansson & Mattsson 1988, 291–294) 
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Verkostomallin oletuksien mukaan yritysten asema verkostoissa on avaintekijä sen 

pyrkiessä strategisiin tavoitteisiinsa. Kansainvälistyminen tarkoittaa verkostomallissa 

sitä, että yritys perustaa ja kehittää itselleen aseman suhteessa ulkomaisten verkostojen 

yhteistyökumppaneihin. Tämä voidaan saavuttaa (1) etsimällä uusia 

yhteistyökumppaneita kohdemaan kansallisesta verkostosta (kansainvälinen 

laajeneminen), (2) kehittämällä asemaa ja lisäämällä resurssien sitouttamista niihin 

ulkomaisiin verkostoihin, joissa yrityksellä on jo asema (markkinoille tunkeutuminen) 

ja (3) lisäämällä koordinointia eri kansallisten verkostojen välillä (kansainvälinen 

integraatio). Yrityksen kansainvälistymisen aste kertoo, millainen asema yrityksellä on 

eri kansallisissa verkoissa ja kuinka tärkeitä ja integroituneita nuo asemat ovat. 

Verkostomallin mukaan markkinoiden (verkoston) kansainvälistymisellä tarkoitetaan 

sitä, että eri osapuolten välisten suhteiden määrä ja vahvuus globaalissa 

tuotantoverkostossa lisääntyy. (Johansson & Mattsson 1988, 296). 

 

Johansson ja Mattsson (1988, 289) jakavat yritykset neljään ryhmään yrityksen 

kansainvälistymisen asteen ja tuotantoverkoston kansainvälistymisen asteen perusteella. 

Ryhmät ovat (1) aikainen aloittaja, (2) myöhäinen aloittaja, (3) yksinäinen 

kansainvälinen ja (4) kansainvälinen muiden joukossa (kuvio 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3 Kansainvälistyminen ja verkostomalli (Johansson & Mattsson 1988, 298) 

 

 

Kansainvälinen 
muiden joukossa

Yksinäinen 
kansainvälinen

Korkea

Myöhäinen 
aloittaja

Aikainen aloittajaAlhainen

KorkeaAlhainen

Yrityksen 
kansainvälis-
tymisenaste

Markkinoiden kansainvälistyminen (tuotantoverkosto)

Kansainvälinen 
muiden joukossa

Yksinäinen 
kansainvälinen

Korkea

Myöhäinen 
aloittaja

Aikainen aloittajaAlhainen

KorkeaAlhainen

Yrityksen 
kansainvälis-
tymisenaste

Markkinoiden kansainvälistyminen (tuotantoverkosto)
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2.2.2 Born Globals 

 

Perinteisesti globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset on nähty suurina ja kokeneina 

yrityksinä, joilla on käytössään valtavat resurssit. Nykyään tilanne on kuitenkin monilta 

osin hyvin erilainen. Kansainvälisten kuljetus- ja kommunikaatiokustannusten 

pieneneminen, sekä lyhyemmät tuotteiden elinkaaret ovat osaltaan vaikuttaneet pienten 

yritysten kykyyn toimia kansainvälisesti. Suuryritykset eivät enää ole ainoita 

monikansallisia yrityksiä, vaan joukkoon on tullut myös nopealla reaktioajalla 

varustettuja, tehokkaasti toimivia ja vahvasti verkostoituneita pk-yrityksiä. Vaikka 

nämä yritykset ovat suuryrityksiä huomattavasti pienempiä, toimivat ne monella tapaa 

samoja periaatteita käyttäen ja pystyvät koostaan huolimatta täysipainoiseen kilpailuun. 

Perinteiset kansainvälistymisen vaihe- ja verkostomallit eivät ole kyenneet selittämään 

tällaisten nuorten, yrittäjävetoisten ja pääasiassa korkean teknologian yritysten nopeaa 

integroitumista kansainvälisille markkinoille (Saarenketo 2002, 2). Nämä yr itykset eivät 

kansainvälisty vähitellen, vaan ovat eräällä tapaa kansainvälisiä jo syntyessään. Oviatt 

& McDougall (1994, 49) esittelevät käsitteen tällaisista yrityksistä, joita he kutsuivat 

nimellä ”International New Ventures” (INV), eli: 

 

organisaatiot, joiden tavoitteena on yritystoiminnan käynnistämisestä 

lähtien hankkia merkittäviä kilpailuetuja käyttämällä resursseja ja 

myymällä tuotteita/palveluita useissa eri maissa.  

 

Tässä tutkimuksessa näitä yrityksiä käsitellään nykyisin käytetymmällä nimellä Born 

Globals. Knight ja Cavusgil (1996) määrittävät Born Globals - yrityksille kaksi ehtoa: 

vähintään 25 % liikevaihdosta pitää tulla ulkomailta ja vientitoiminnan tulee alkaa 

kolmen vuoden sisällä yrityksen perustamisesta. Born Globals - tutkimusten taustalla on 

yleisesti käytetty perinteisiä kansainvälistymisen teorioita, kuten U-malli ja 

verkostomalli, joiden pohjalta on pyritty tunnistamaan ilmiölle ominaisia piirteitä. Siitä 

huolimatta todelliset kaiken kattavat (ml. yrityksen sisäiset ja ulkoiset tekijät ja 

teollisuudenalan ja ympäristön vaikutukset) teoreettiset selitykset ja kausaaliset mallit 

Born Globals - ilmiöstä puuttuvat yhä (Rialp, Rialp & Knight 2004, 155). Tämän 

seurauksena ilmiötä selitetään lähinnä kuvailemalla tällaisten yritysten ja niitä 

ympäröivien markkinoiden ominaispiirteitä. 
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Yleisesti hyväksytty teoria nopeasti kansainvälistyvien yritysten tutkimiseen on Oviatin 

ja McDougalin (1994, 45) esittelemä viitekehys, joka yhdistää kansainvälisen 

liiketoiminnan, yrittäjyyden ja strategisenjohdon teorioita. Se koostuu neljästä 

keskeisestä osa-alueesta: (1) kansainvälisen vaihdon kautta tapahtuva organisaation 

muotoutuminen, jossa resursseja (esim. materiaalit ja henkilöstö) on sidottu useampiin 

maihin ja toimintoja koordinoidaan maiden välillä, (2) vahva luottamus näiden 

resurssien vaihtoehtoisiin hallinnointirakenteisiin suoran omistuksen sijaan, (3) 

kansainvälisten sijaintietujen hyväksikäyttö, jossa esimerkiksi nykyaikaiset 

kommunikaatioyhteydet mahdollistavat tiedon siirron lähes ilmaiseksi ja (4) yrityksen 

oman ydinosaamisen kontrollointi, eli yritykselle kilpailuetua antavien resurssien ja 

osaamisen tarkka suojaaminen kilpailijoilta.  

 

Rialp, Rialp ja Knight (2004, 160) laativat tutkimusyhteenvedon tärkeimmistä Born 

Globals - yrityksiä koskevista tutkimuksista. He erittelevät tekijöitä, jotka ovat yhteisiä 

tällaisille nopeasti kansainvälistyville yrityksille ja joiden avulla kyetään samalla 

selittämään koko ilmiötä. Tällaisia tekijöitä ovat: (1) johdon globaali visio yrityksen 

perustamisesta lähtien, (2) johdon aiempi kansainvälinen kokemus, (3) johdon 

sitoutuminen yritykseen, (4) henkilö- ja yritysverkostojen hyväksikäyttö, (5) 

markkinatuntemus ja markkinasitoutuminen, (6) yrityksen erityisosaamisen hallinta ja 

tietojohtaminen, (7) suuret voitot tuotteen teknologisen innovaation ja differentiaation 

kautta, (8) niche-markkinoille suunnattu proaktiivinen kansainvälistymisstrategia alusta 

alkaen (9) kapeaksi määritellyt asiakasryhmät, vahva asiakaslähtöisyys ja läheiset 

asiakassuhteet sekä (10) joustavuus mukautua nopeasti tapahtuviin ulkoisen 

toimintaympäristön muutoksiin. 

 

Näiden tekijöiden lisäksi Rialpin ym. (2004) mukaan voidaan eritellä neljä keskeistä 

muutostekijää, jotka selittävät BG-yritysten määrän lisääntymistä: (1) pk-yrityksille 

tärkeiden kansainvälisten kapeiden markkinasegmenttien merkityksen lisääntyminen, 

jolloin yrityksien tarjoaman tuotteen kotimaiset markkinat ovat liian pienet, (2) nopea 

teknologinen kehitys, joka on muuttanut yrityksien tuotanto-, kuljetus- ja 

kommunikaatiomenetelmiä, (3) globaalien verkostojen ja yhteistyökumppaneiden 

merkityksen lisääntyminen esimerkiksi innovatiivisten tuotteiden levittämisessä useaan 

maahan ja (4) BG yritysten perustaja-yrittäjien osaamisen, kuten kielitaidon ja 

kansainvälisen näkemyksen kehittyminen (Rialp ym. 2004, 153–154). Madsen ja 
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Servais (1997, 565) toteavat lisäksi, että rahoitusmarkkinat ovat käyneet yhä 

kansainvälisemmiksi, jolloin yrittäjä voi etsiä aiempaa helpommin rahoitusta kotimaan 

rajojen ulkopuolelta ja siten rahoittaa ulkomaille suuntautuvia operaatioitaan. Edellä 

mainitut kehityssuunnat lisääntyvät tulevaisuudessa entisestään, jolloin yhä useammat 

yritykset ja teollisuudenalat kansainvälistyvät yhä nopeammin (Rialp ym. 2004, 153–

154). 

 

Näkkäläjärven (2005) mukaan Luostarinen ja Gabrielsson (2002, 16) tekivät Born 

Globals-yrityksistä mielenkiintoisen havainnon. Heidän mukaan 89 tutkitun 

suomalaisen BG-yrityksen kotimarkkinavaihe kesti vuosien 1985 – 2001 välisenä 

aikana 2,1 vuotta. Vastaava luku 941:lle perinteisesti kansainvälistyvälle yritykselle 

vuonna 1979 oli 21 vuotta. Saarenkedon (2002, 22) mukaan näiden nopeasti 

kansainvälistyvien yritysten menestyminen ulkomailla on lisäksi usein huomattavasti 

parempaa kuin perinteisesti kansainvälistyvien yritysten. 

 

2.2.3 Kansainvälistymismallien vertailua 

 

Aution (2005, 12) analyysi Johanssonin ja Vahlnen (1977, 1979, 1990) Uppsala-mallin 

ja Oviatin ja McDougalin (1994) kehittämän INV-mallin välillä osoittaa, että U-malli 

on teoreettisesti rajoitettu, kun taas INV-malli perustuu täysin uusien tilanteiden 

avaamiin mahdollisuuksiin. Pohjimmiltaan teorioiden näkemys yrityksen kasvusta ja 

selviytymisestä on perustavalla tavalla erilainen: U-mallissa kasvu aiheuttaa yrityksen 

kansainvälistymisen, kun taas INV-mallissa kansainvälistyminen on pakollista kasvun 

saavuttamiseksi. Uppsala-mallissa myöhään kansainvälistyvät yritykset ovat 

todennäköisempiä onnistumaan kansainvä listymispyrkimyksissään, kun taas INV-

mallissa nopea kansainvälistyminen nähdään selviämisen kannalta elintärkeänä.  

 

Uppsala-malli olettaa, että päätökset tehdään organisaatiotasolla eikä yksilötasolla. 

Lisäksi mallissa oletetaan, että oppimisen kautta on vaikeaa saada tietoa ulkomaisista 

markkinoista. Tämän seurauksena yrityksen sitoumukset kansainvälisille markkinoille 

rajoittuvat merkittävästi tiedon määrään ja johdon haluttomuuteen ottaa riskejä. U-

mallin mukaan johto valitsee mieluummin riskittömämmän ja yrityksen tulevaisuuden 

turvaavan kotimarkkinastrategian. INV-malli kyseenalaistaa vaihemallien ajattelutavan: 
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BG-yrityksien olemassaolo on mahdollista, koska yrittäjät (toisin kuin U-mallin 

mukaiset organisaatiot) kykenevät ja ovat halukkaita tekemään strategisia valintoja ja 

hyväksymään aggressiivisen kansainvälistymisen aiheuttamat riskit. Lisäksi nopean 

kansainvälistymisen mahdollistaa ennen kaikkea yrittäjän kyky nähdä 

kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. (Autio 2005, 12). 

 

2.4 Kansainvälistymisen ongelmat 

 

2.4.1 Viennin esteet 

 

Vienti on yleisin tapa aloittaa yr ityksen kansainvälinen toiminta, koska se ei vaadi 

suurten resurssien sitouttamista ulkomaille. Arolan ja Larimon (1998) suomalaisia 

yrityksiä käsittelevässä kirjallisuusyhteenvedossa tarkasteltiin viennin esteitä. Ne 

vaikuttavat omalta osaltaan yrityksen kansainvälistymisen onnistumiseen tai 

epäonnistumiseen. Viennin este voi olla yrityksen sisäinen tai ulkoinen tekijä, joka 

haittaa viennin aloittamista tai sen kehittämistä. (Arola, Larimo 1998, 14).  

 

Yrityskohtaisia, yrityksen sisäisiä esteitä aiheutuu usein yrityksen resurssien vähyydestä 

tai niiden sopimattomuudesta vientitoimintaan. Yrityksen johtohenkilöiden 

koulutuksen, kokemuksen ja kielitaidon puute voivat estää tai hidastaa yrityksen 

vientiin lähtemistä. Johdon kansainvälistymisasenteilla, riskinottokyvyllä ja halulla 

sitoutua yrityksen kasvattamiseen kansainvälistyttäessä on suuri merkitys. Myös 

yrityksen omistuspohja ja organisaatiorakenne saattavat muodostua esteeksi viennin 

aloittamiselle ja/tai kehittämiselle. Pk-yrityksissä voi ongelmaksi muodostua toiminnan 

pitemmän aikavälin suunnitelmallisuuden ja systemaattisuuden puuttuminen samoin 

kuin markkinahenkisyyden ja eräänlaisen aggressiivisuuden puuttuminen, jolla 

tarkoitetaan sitä, että yrityksen henkilöstö voi olla hyvinkin 

kotimarkkinasuuntautunutta. Kompastuskiven voi lisäksi muodostaa mm. sopivien 

tuotteiden ja markkinointi- ideoiden puute. (Arola, Larimo 1998, 15). 

 

Ulkoisten tekijöiden ryhmässä kotimarkkinoiden koko voi muodostua viennin esteeksi, 

markkinoiden ollessa kooltaan riittävän suuret pk-yrityksen tarpeisiin. Esteenä 
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toiminnan laajentamiselle viennin kautta ovat toisinaan vaikeudet oikeanlaisen 

työvoiman samoin kuin rahoituksen saatavuudessa. Useissa tehdyissä tutkimuksissa 

juuri rahoitus ja sen saatavuus muodostuivat monen pk-yrityksen viennin aloittamisen 

esteeksi. Toisena hyvin keskeisenä tekijänä nousi esille vientimarkkinoita koskevan 

tiedon ja kokemuksen puute. Esteiden voittamiseksi tarvittaisiin lisää informaatiota 

mutta myös muita julkisen vallan ja muiden organisaatioiden tukipalveluita. (Arola 

Larimo 1998, 17). 

 

Arolan ja Larimon (1998) mukaan viennin esteet vaihtelevat kansainvälistymisprosessin 

eri vaiheissa. Ennen viennin aloittamista viennin esteenä voi olla kohdemarkkinoita 

koskevan tiedon hankinta tai vientiin soveltuvan tuotteen puuttuminen. Vientiä 

aloittavien yritysten viennin esteinä voivat olla asiantuntevan vientihenkilöstön puute, 

kielitaidon puute ja vaikeus yritykselle sopivan jakelutien löytymisessä. Aktiivista 

vientitoimintaa harjoittavien yritysten suurimpina viennin esteinä ovat kilpailu 

vientimarkkinoilla ja yrityksen hintakilpailukyvyttömyys. Viennin esteet vaihtelevat 

myös sen mukaan millä toimialalla yritys toimii ja minkä kokoinen ja ikäinen kyseessä 

oleva yritys on.  

 

Myös Leonidou (1995) tutki vientiä harjoittavien yritysten kohtaamia esteitä. Näiden 

esteiden olemassaolo vaikuttaa Leonidoun mukaan usein siihen, miten yritys sitoutuu 

vientioperaatioidensa kehittämiseen tai jopa niiden jatkamiseen. Yrityksen kokemat 

vienninesteet ovat usein osasyy siihen, että yritys on epäonnistunut 

vientioperaatioissaan. Epäonnistumiset vaikuttavat yrityksen kokemiin taloudellisiin 

tappioihin ja johdon asenteisiin. Sen vuoksi näiden esteiden havainnointi tai niiden 

vaikutuksen vähentäminen edesauttavat yrityksen vientioperaatioiden onnistumista. 

(Leonidou 1995a, 29). 

 

Leonidou jakaa viennin esteet neljään eri luokkaan. Nämä luokat ovat (1) sisäiset 

kotimarkkinalähtöiset, (2) ulkoiset kotimarkkinalähtöiset, (3) sisäiset 

vientimarkkinalähtöiset ja (4) ulkoiset vientimarkkinalähtöiset esteet (kuvio 4). Sisäisiä 

kotimarkkinalähtöisiä viennin esteitä voivat olla muun muassa kyvyttömyys analysoida 

vientimarkkinatietoa tai vientiyrityksen riittämätön tuotantokapasiteetti. Ulkoisia 

kotimarkkinalähtöisiä viennin esteitä ovat esimerkiksi hankalat vientikäytännöt tai 

valtion vientituen puute. Yrityksen sisäisiä vientimarkkinalähtöisiä viennin esteitä 
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voivat olla muun muassa vientisaatavien perinnässä esiintyvät ongelmat tai yrityksen 

puutteellinen hintakilpailukyky. Yrityksen ulkoisia vientimarkkinalähtöisiä esteitä taas 

ovat mm. kilpailun kovuus kohdemarkkinoilla tai ulkomaanmarkkinoiden 

liiketoimintakulttuurin erilaisuus. (Leonidou 1995b, 19) Sisäiset ja 

kotimarkkinalähtöiset viennin esteet ovat helpommin poistettavissa, koska 

vientiyrityksellä on paremmat edellytykset niiden kontrollointiin ja hallintaan. 

(Leonidou 1995a, 31–32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4 Viennin esteiden luokittelu (Leonidou 1995b mukailtu, 19). 

 

Luostarisen, Korhosen, Jokisen ja Pelkosen (1994) mukaan samat tekijät, jotka ovat 

vientimenestyksen edellytyksiä, voivat olla myös viennin esteitä. Suomalaisten vientiä 

aloittavien pk-yritysten suurimpia viennin esteitä ovat yrityksen sisäiset tekijät, jotka 

johtuvat yrityksen puutteellisista resursseista. Erityisesti yrityksen kyvyttömyys  luoda 

kontakteja kohdemarkkinoille sekä tuotantokapasiteetin ja kielitaidon puute ovat 

merkittäviä esteitä. Kokeneemmat suomalaiset pk-yritykset kokevat nämä sisäiset esteet 

vähemmän merkittäviksi ja näkevät yrityksen ulkoiset esteet – kuten kovan kilpailun 

kohdemarkkinoilla – suurempana uhkana. (Luostarinen ym. 1994, 195) 

 

Viennin esteiden poistamiseksi ei ole olemassa mitään yleispätevää ohjetta, mutta 

monien yritysten edellytykset menestyä kansainvälisillä markkinoilla paranisivat, jos 

asenne kansainvälistä liiketoimintaa kohtaan olisi myönteinen. Erityisesti 

kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevan yrityksen on syytä pyrkiä poistamaan tai 

minimoimaan viennin esteitään, koska ne vaikuttavat yrityksen menestymisen 

mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa. (Leonidou 1995b, 5) 

- riittämätön/ammattitaidoton henkilöstö
- riittämätön tuotantokapasiteetti
- johdon ajan puute
- riittämätön käyttöpääoma
- vientimarkkinatiedon puute

- ongelmalliset vientikäytännöt
- valtion vientituen puute

- poikkeavat tuotestandardit
- vientisaatavien perintä
- jälleenmyyjän löytäminen
- ulkomaantoimintojen korkea riski
- hintakilpailukyvyn puute
- myynnin jälkeiset palvelut asikkaille
- puutteellinen jakeluverkosto ulkomailla
- korkeat toimituskulut

- asiakkaiden poikkeavat tavat
- erilaiset liiketoimintatavat
- kulttuurien väliset viestintäongelmat
- kova kilpailu kohdemarkkinoilla
- korkeat tullit tai tariffit
- valuuttakurssien muutokset
- muut kohdemaan tuojille suuntaamat esteet

Sisäiset esteet Ulkoiset esteet

Kotimarkkinalähtöiset

Vientimarkkinalähtöiset
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2.4.2 Suomalaisten pk-yritysten kohtaamia ongelmia 

 

Kailaranta (1998) käsitteli tutkimuksessaan suomalaisten pk-yritysten ongelmia niiden 

kansainvälistyessä. Tutkimuksessa selvisi, että Suomen pienet ja passiiviset 

kotimaanmarkkinat ovat keskeisin syy yritysten kansainvälistymiseen. Ongelmaksi 

kansainvälistymisessä taas muodostuu usein järjestelmällisen ja pitkäjänteisen 

toiminnan puute. Toiminnan suunnittelua vaikeuttavat yrityksen johdon 

liikkeenjohdollisten taitojen puutteellisuus ja kokemattomuus strategisessa 

suunnittelussa. Lisäksi johdon ajan puute, ongelmat tiedon hankinnassa sekä 

kansainvälisten toimintamahdollisuuksien arviointi ja tavoitteiden määrittely aiheuttavat 

yrityksille vaikeuksia. (Kailaranta, 1998, 57). 

 

Kansainvälistymisen rahoitus on yksi keskeisimpiä ongelmia. Tulorahoitus ei 

mahdollista suuria investointeja, jolloin nopea kasvu ja kansainvälistyminen on vaikeaa. 

Yrityksen ulkopuoliseen rahoitukseen liittyviä ongelmia ovat lähinnä 

vakuusvaatimukset, rahoituksen hinta ja takaisinmaksuaikataulut. Rahoituksen lisäksi 

yrityksen henkilöstön osaaminen ja kokemukset ovat usein riittämättömät 

kansainvälisen toiminnan toteuttamiseksi. Tästä huolimatta ulkopuolisten 

asiantuntijoiden hyödyntäminen kansainvälistymisprosessissa on vähäistä. 

Asiantuntijapalveluiden puutteiksi koetaan niiden hajanaisuus, päällekkäisyys, 

yleisluontoisuus ja byrokraattisuus. (Kailaranta, 1998, 57). 

 

Kailarannan (1998) tutkimuksessa ilmeni, että yrityksen kilpailuedun määrittelyssä 

korostuvat liiaksi tuotteen hinta ja laatu sekä teknologinen osaaminen muiden 

olennaisten tekijöiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Heikkoudet yrityksen oman 

kansainvälisen kilpailukyvyn arvioinnissa yhdistettynä niukkoihin taloudellisiin- ja 

henkilöstövoimavaroihin heijastuvat edelleen yrityksen kilpailustrategian laadintaan, 

joka rakennetaan usein puutteellisesti tai ei ollenkaan. Pk-yritysten kansainvälistymisen 

suurimmaksi esteeksi näyttää muodostuvan yllä mainittujen seikkojen aiheuttama 

uskottavuusongelma, jota pahentaa Suomen syrjäinen sijainti ja tuntemattomuus 

ulkomailla. Voimavaroiltaan vaatimattoman yrityksen on vaikea vakuuttaa mahdolliset 

yhteistyökumppanit ja asiakkaat liiketoimintansa jatkuvuudesta. Samalla epäedullinen 

pääomarakenne vähentää mahdollisuutta erilaisten toimintavaihtoehtojen käyttöön. 

(Kailaranta, 1998, 58). 



 20 

 

Erikoisosaaminen yhdistettynä keskittymiseen tarkkaan rajatulle kohdealueelle on 

yritysten teknisen orientoitumisen ja vähäisten voimavarojen vuoksi useimmille 

yrityksille sopiva lähestymistapa kansainvälistymiseen. Yrityksen niukkoja voimavaroja 

tulisi optimoida toiminnan systemaattisella suunnittelulla ja ulkopuolisten palvelujen 

käytöllä.  Tällöin voitaisiin keskittyä oman erityisosaamisen kehittämiseen ja hallintaan.  

Kansainvälisten kontaktien luominen on yritysten kansainvälistymisprosessissa 

erityisen tärkeää, mutta uskottavuusongelmasta johtuen samalla myös erityisen vaikeaa. 

Myös markkinointiajattelun- ja markkinoinnin puute on suomalaisille yrityksille 

liiankin yleinen ja samalla suuria ongelmia aiheuttava kokonaisuus. (Kailaranta 1998, 

58–60) 

 

Hieman tuoreempi tutkimus suomalaisten pk-yrityksien kansainvälistymisestä on 

Larjovuoren, Laihon ja Talosen (2004) tutkimus, jossa kartoitetaan kansainvälistyvän 

pk-yrityksen liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeita ITC- (informaatio- ja 

kommunikaatioalat) ja metallialan yrityksissä. Osaamisen tasoa arvioidaan kolmen 

erillisen kokonaisuuden avulla, (1) kansainvälistymisen strateginen suunnittelu ja 

kansainvälisen toiminnan johtaminen, (2) markkinointi ja (3) yrityksen talous, rahoitus 

ja juridiikka.  

 

Larjovuoren ym. (2004) tutkimuksessa toiminnan pitkäjänteisyys nähdään erittäin 

tärkeäksi, ja yrityksillä onkin selkeä tarve lisätä kansainväliseen toimintaansa strategista 

otetta ja suunnitelmallisuutta. Yritysten mielestä strateginen suunnittelu hallittiin hyvin, 

ja 53 % yrityksistä onkin laadittuna dokumentoitu kansainvälistymissuunnitelma. 

Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen taas nähdään huomattavasti 

haasteellisemmaksi. Myynti-, jakelu- ja tuotantoverkostoissa toimimisen koki 

hallitsevansa hyvin ainoastaan 16 % vastanneista. Kansainvälisten projektien 

johtaminen nähdään yrityksissä myös selkeäksi kehit tämiskohteeksi. Erityisesti monen 

toimijan yhteistyöprojektit ja niiden kustannus- ja laadunhallinta vaativat korkeatasoista 

osaamista ja sisältävät usein suuria liiketoiminnallisia riskejä. (Larjovuori ym. 2004, 

37). 

 

Tutkimukseen osallistuneet yritykset kokivat heikoimmaksi osaamisensa 

markkinatiedon hankinnassa. Myös markkina-alueiden ja asiakkaiden tuntemuksen 
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tämän hetkinen taso yrityksessä oli monen vastaajan mielestä heikkoa. Markkinointi 

kokonaisuutena koettiin monissa yrityksissä hyvin keskeiseksi. Syynä ovat nopeasti 

muuttuvat markkinat, jolloin tiedon hankinta on usein tarpeellista myös niiden 

markkina-alueiden osalta, joilla jo toimitaan, eikä pelkästään uusia vientimaita 

kartoitettaessa. Suomalaisten tietämys eri liiketoimintakulttuureista ja toimimisesta eri 

kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa on viime vuosina lisääntynyt. Nuorilla 

katsotaan olevan jo melko hyvät valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä. 

Kuitenkin joka viides vastaaja arvioi, että omassa yrityksessä liiketoimintakulttuureja 

tunnettaan vain heikosti. (Larjovuori ym. 2004, 37). 

 

Kansainvälistymisen rahoittamiseen, talouden hallintaan sekä ulkomaankaupan 

kauppateknisiin ja juridisiin asioihin liittyvästä teemasta heikoiten hallitaan 

kansainvälistymisen rahoitusvaihtoehtojen hyödyntäminen. Yrityksille ei ole aina 

selvää, mistä rahoitusta voisi hakea ja miten. Seuraavaksi heikointa osaaminen on 

tuotteisiin liittyvissä määräyksissä ja standardeissa. Vientiä aloittelevissa ja 

suunnittelevissa yrityksissä ulkomaankaupan tekniset kysymykset, kuten 

tullauskäytännöt ja sopimusten tekeminen, hallitaan muita heikommin. Lisäksi 

asiantuntijat ovat sitä mieltä, että suomalaisten pk-yritysten osaaminen on melko 

heikkoa hinnoittelun ja juridisten asioiden suhteen. Asiantuntija-apua ei käytetä 

riittävästi oman osaamisen paikkaamiseen. Pienyrityksessä tähän ovat usein pääsyynä 

rajalliset, taloudelliset resurssit. (Larjovuori ym. 2004, 38–39). 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Larjovuoren ym. (2004) tekemän tutkimuksen 

mukaan suurin osa yrityksistä näkee liiketoimintaosaamisen heikkouksinaan 

käyttökelpoisen markkinatiedon hankinnan, kansainvälistymisen rahoitusvaihtoehtojen 

hyödyntämisen sekä erilaisten verkostojen rakentamisen ja niissä toimimisen. 

Metalliteollisuudessa he ikkouksina korostuvat verkostoliiketoiminta ja asiakastuntemus, 

ICT-alalla edellisten ohella rahoitusvaihtoehtojen hyödyntäminen, hinnoittelu sekä 

ulkomaankaupan asiakirjojen ja tullauskäytäntöjen tuntemus. Ulkomaankaupan 

perusasiat, kuten tullaus- ja sopimuskäytännöt, opitaan yrityksissä kokemuksen 

karttuessa, mutta verkostoliiketoimintaan ja asiakastuntemukseen liittyvät asiat ovat 

haastavia kokeneemmillekin yrityksille. Pieniä yrityksiä johtaa usein yrityksen aikanaan 

perustanut omistaja-johtaja, jonka koulutustausta on useimmiten tekninen. Tätä taustaa 

vasten peilatessa on luonnollista, että yritykset kokevat liiketoimintaan ja 
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markkinointiin liittyvän osaamisensa olevan teknologista osaamista heikommalla 

tasolla. Lisäksi yritykset kokevat selkeästi, että nopea reagointi ja kyky mukautua 

markkinoiden tarpeisiin ovat keskeisiä menestystekijöitä kansainvälisillä markkinoilla 

toimittaessa. (Larjovuori ym. 2004, 29–31). 

 

Kansainvälisille markkinoille pyrkivät yritykset ovat usein varsin erilaisia. Härkin, 

Lehtisen ja Huotarisen (1995) tutkimuksessa tarkastellaan pk-vientiyritysten välisiä 

eroja ja selvitetään, miksi yritykset ovat tai eivät ole menestyneet vientimarkkinoilla 

suhteessa kilpailijoihin. Menestystekijöillä tarkoitetaan tutkimuksessa paremmin 

menestyneet yritykset huonommin menestyneistä erottavia tekijöitä, joilla on yhteys 

vientimenestykseen. Suoritetussa tapaus- ja kyselytutkimuksessa nousee pk-yritysten 

tavoitteisiin, päätöksentekoon ja ava inhenkilöihin liittyvinä yhteisenä menestystekijänä 

keskeisimmin esille olemassa oleva visio pitkän aikavälin vientitoiminnan tavoitteista. 

Parhaiten menestyneiden yritysten liiketoiminnan lähtökohtana oli kansainvälinen 

toiminta. (Arola & Larimo 1998, 30). 

 

Härkin ym. (1995) tutkimuksen mukaan virheitä toiminnassaan tekivät niin hyvin kuin 

huonostikin menestyneet yritykset, mutta oleellista oli, että paremmin menestyneet 

yritykset korjasivat toimintaansa ja toimintasuunnitelmiaan välittömästi kulloisenkin 

tilanteen vaatimusten mukaisesti. Menestyneille pk-yrityksille onkin tunnusomaista, että 

ne katsovat toimintansa olevan joustavaa ja nopeaa. Ne korostavat sitkeyttä ja 

sinnikkyyttä vientitoiminnan aloittamisessa sekä päättäväisyyttä päästä ulkomaisille 

markkinoille. Tärkeä menestyksen edellytys on myös riittävä rahallinen panostus 

vientitoimintaan. (Arola & Larimo 1998, 30). 

 

2.5 Kansainvälistyvien pk-yritysten rahoittaminen 

 

Yrityksen rahoitustarpeet ja käytettävissä olevat rahoituslähteet vaihtelevat yrityksen 

elinkaaren aikana (Berger & Udell 1998, 622). Varhaisessa elinkaarenvaiheessa olevien 

yritysten on usein vaikeampaa saada rahoitusta kuin liiketoimintansa vakiinnuttaneiden 

yritysten. Syynä ovat nuorten yritysten liiketoimintaan liittyvät riskit ja epäsymmetrinen 

informaatio, jonka seurauksena rahoittajalla ei ole yrityksestä tarpeeksi tietoa. 
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Pienissä yrityksissä rahoituspäätökset koskevat kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa, 

eivätkä ne ole erillisiä investointien yhteydessä esille nousevia kysymyksiä (Virtanen 

1996, 17) Rahoituksen teoriassa rahoituspäätösten on katsottu noudattelevan erityistä 

nokkimisjärjestystä2 eri rahoituslähteiden välillä. Nokkimisjärjestykseen vaikuttaa 

erityisesti omistajajohdon halu säilyttää yrityksen päätäntävalta itsellään, minkä 

seurauksena eri rahoitusvaihtoehtojen kiinnostavuus vaihtelee eri tilanteissa. Pienten 

yritysten on katsottu suosivan ensisijaisesti sisäisiä rahoituslähteitä, kuten tulorahoitusta 

ja omistajien omia pääomapanoksia. (Howorth 2001, 79). 

 

Yrityksen ulkopuolisten rahoituslähteiden käytössä vieraan pääoman ehtoisien 

instrumenttien on katsottu edeltävän järjestyksessä oman pääoman ehtoista rahoitusta, 

koska niihin ei liity omistuksellisia oikeuksia yrityksen päätöksenteon suhteen. Vieraan 

pääoman ehtoisista instrumenteista voidaan edelleen erottaa sitoutuminen mieluummin 

lyhyt- kuin pitkäaikaiseen velkaan. Yrityksen itsenäisyyttä korostavat yrittäjät eivät 

päätäntävallan menettämisen pelossa välttämättä ole valmiita ottamaan ulkopuolisia 

sijoittajia mukaan, eivätkä edes sitoutumaan pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. 

(Howorth 2001, 79). 

 

Joissain tapauksissa sisäiset lähteet voivat olla riittäviä turvaamaan yrityksen toiminnan 

kehittämisen. Pyrittäessä nopeaan kasvuun esimerkiksi kansainvälistymisen kautta, 

tulevat rahoitukselliset resurssit kasvua rajoittavaksi tekijäksi, ellei yritys ole valmis 

käyttämään ulkopuolisia rahoituslähteitä. Tilanne on hyvin samankaltainen ajateltaessa 

kasvuun liittyvää päätöksentekoa yleisesti. Yrityskoon kasvaessa on oltava valmis 

delegoimaan vastuuta yhä laajemmalle. Yhtä lailla yrityksen on varmistaakseen kasvuun 

riittävän rahoituksen kyettävä luopumaan osasta päätösvaltaa. Yrittäjä, joka pyrkii 

yrityksensä arvon maksimointiin valitsemalla kasvustrategian, on eri tavoin valmis 

näihin päätöksiin, kuin yritystoiminnaltaan muuta kuin puhdasta voittoa tavoitteleva. 

(Berger ym. 1998, 627). 

 

Kasvutavoitteen voi katsoa vaikuttavan myös rahoituslähteiden nokkimisjärjestykseen. 

Kasvuyrityksen kannalta oman pääoman ehtoinen rahoitus on vieraaseen pääomaan 

verrattuna kärsivällisempää, koska se ei rasita yrityksen usein tässä tilanteessa 

                                                 
2 Pecking order hypothesis, Myers (1984) 
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koetuksella olevaa likviditeettiä koroilla ja lyhennyksillä. Oman pääoman on näin nähty 

korkeiden kasvuodotusten yrityksissä edeltävän nokkimisjärjestyksessä vierasta 

pääomaa. Yrityksen kasvumahdollisuuksien voidaan myös olettaa houkuttelevan 

enemmän tulevasta kasvusta hyötyviä omanpääoman sijoittajia, kuin näille odotuksille 

heikosti vakuuksia löytäviä vieraan pääoman lainoittajia. Tämän voi edelleen katsoa 

heijastuvan myös rahoituksen kustannuksiin. Jos oman pääoman ehtoinen rahoittaja 

(esim. pääomasijoittaja) pystyy rahallisen sijoituksensa lisäksi tukemaan yritystä muilla 

tavoin, muuttuu oman pääoman ehtoinen rahoitus vastaanottavan yrityksen kannalta yhä 

edullisemmaksi (Virtanen 1996, 19, 34, 134). 

 

Kuviossa 5 on kuvattu voimakkaaseen kasvuun pyrkivien yritysten rahoituslähteitä 

yrityksen eri kehitysvaiheissa. Rahoittajan kokeman riskitason oletetaan laskevan 

yrityksen kehittyessä ja vakiinnuttaessa toimintaansa. Näin sen ulottuville tulee uusia 

rahoituslähteitä, mikä on ironista sikäli, että samaan aikaan yrityksen riippuvuus 

ulkoisista rahoituslähteistä vähenee tulorahoituksen kasvaessa. Määrällisesti 

rahoituserät kasvavat kehityksen edetessä pienistä siemenvaiheen sijoituksista aina 

suuriin, listautumisesta saataviin summiin. Muiden yritysten tarjoamalla rahoituksella 

tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä corporate venture capital - toimintaa, jossa 

suuryritykset sijoittavat innovatiivisiin pienyrityksiin, joista he voivat aikanaan saada 

merkittäviä teknologisia etuja omalle yritystoiminnalleen (esimerkiksi Nokia Ventures). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5 Kasvuyrityksen rahoituslähteet elinkaaren aikana (Virtanen 1996, 99 

mukailtu) 
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Kuviota tarkasteltaessa on syytä korostaa sen esimerkinomaista luonnetta. Kyseisten 

rahoituslähteiden käyttö esitetyn mukaisesti on mahdollista vain nopeimmin kasvaville 

ja rahoittajien silmissä lupaavimmilta näyttäville yrityksille, joista niistäkin vain hyvin 

harva lopulta listautuu. Varsinkin Suomi on ollut perinteisesti hyvin pankkikeskeinen 

maa, jossa ulkopuolisen omanpääomanehtoisen rahoituksen käyttö on jo heikon 

saatavuuden takia ollut harvinaista. Pankkirahoitus ulottuu Suomessa eri vaiheiden läpi 

ja pääomasijoitustoiminnan voi katsoa kehittyneen laajamittaiseksi vasta 90-luvun 

aikana. Tästä syystä myös julkisen rahoituksen osuus varsinkin siemenvaiheen yritysten 

tukemisessa on merkittävä. (Virtanen 1996, 100–104).  

 

Saemundsson (2000, 13) tutki nuoria, teknologisesti kehittyneitä ruotsalaisia pk-

yrityksiä ja niiden käyttämää raho itusta. Eri rahoituslähteistä tärkeimmiksi nousivat 

(tärkeysjärjestyksessä) (1) oma pääoma, (2) pääomasijoitus, (3) pankkilainat, (4) 

etumaksu tai laina asiakkaalta, (5) valtion avustukset tai lainat ja (6) bisnes-enkeleiden 

rahoitus. Pääomasijoitukset nähtiin erityisen tärkeiksi yrityksen alkuvaiheessa. 

Aiempien tutkimuksien mukaan rahoituksesta on muodostunut tällaisten yritysten 

kasvun pullonkaula. Saemundssonin (2000) tutkimuksen mukaan ulkoisen rahoituksen 

saaminen ei kuitenkaan ollut näiden yritysten suurin ongelma.  

 

Yritysten tarve erilaisten resurssien, kuten rahoituksen suhteen riippuu aina yrityksen 

tilanteesta. Tilanneriippuvaisuuden vuoksi yritysten resurssien tarvetta ja resurssien 

käyttöä ei voida yleistää koskemaan kaikkia yrityksiä. Tämä on erityisen tärkeää, kun 

pyritään ymmärtämään yritysten tekemiä päätöksiä rahoitusstrategiansa suhteen. 

Ensinnäkin, resurssit itsessään eivät luo lisäarvoa, vaan niiden yhdisteleminen on 

tärkeää. Menestyäkseen tällaisilla resurssiyhdistelmillä keskeisimpään asemaan 

nousevat rahallisten asioiden sijaan yrityksen henkiset resurssit, kuten johdon 

osaaminen. Toiseksi, resurssien tarve ja mahdollisuudet päästä niihin käsiksi riippuvat 

täysin yrityksen tilanteesta, kuten esimerkiksi yrityksen toimialasta ja johdon 

osaamisesta. (Saemundsson 2000, 15–16). 

 

Rahoituksen lisäksi kansainvälistyville yrityksille ongelmallisia ovat kappaleessa 2.2 

esiin nousseet tekijät kuten verkostojen rakentaminen ja henkilöstön ominaisuudet. 

Yritykset eivät usein kykene suoriutumaan toimintansa kansainvälistämisestä omilla 

resursseillaan, jolloin ne joutuvat turvautumaan ulkopuoliseen apuun. Suomessa 
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tällaista apua tarjoavat mm. TE-Keskukset, Tekes, Finpro, Finnvera, Sitra, pankit ja 

julkiset ja yksityiset pääomasijoittajat. (Larjovuori, Laiho & Talonen 2004, 38).  

 

2.6 Yhteenveto kansainvälistymisestä 

 

Luostarisen ja Welchin (1990) kansainvälistymisen käsitteen ja kansainvälistymisen 

ulottuvuudet esittelevä malli antaa hyvän yleiskuvauksen yrityksen kansainvälistymistä 

ympäröivistä tekijöistä. Toisaalta yritysten kansainvälistymisen etenemistä selittävät 

mallit (mm. Johansson & Vahlne 1977, 1990, Cavusgil 1980, Czinkota 1982, Johasson 

& Mattsson 1988 ja Oviatt & McDougall 1994) auttavat ymmärtämään, että ei ole 

mitään yksittäistä, oikeaa ja kaikkien noudattamaa tapaa edetä yrityksen 

kansainvälistymispolulla. Keskittymällä pk-yritysten kohtaamiin kansainvälistymisen 

ongelmiin kyetään erittelemään kokonaisuuksia, joissa vaikeuksia on selkeästi eniten. 

Voidaan myös ajatella, että nä istä ongelmista nousee erilaisia tarpeita, joiden 

täyttämiseen yritykset tarvitsevat ulkopuolista tukea.  

 

Kun puhutaan yrityksen kansainvälistymisestä, tarve rahoituksen riittävyydestä nousee 

keskeiseen asemaan. Rahoituksellista tukea voi saada mm. pankeilta, julkiselta 

sektorilta ja pääomasijoittajilta. Rahoituksen lisäksi mm. verkostojen rakentaminen, 

henkilöstön rekrytointi ja markkinatuntemus voivat olla pk-yrityksille erittäin 

haasteellisia. Myös näissä asioissa tukea voi saada useilta eri organisaatioilta. Kuviossa 

6 esitellään yhteenvetona näitä pk-yritysten keskeisimpiä tarpeita ja niitä eri tahoja, 

jotka kykenevät vastaamaan näihin tarpeisiin. On tärkeää huomata, että tarpeita 

täyttävien yhteisöjen joukossa on niin julkisia kuin yksityisiäkin organisaatioita, joiden 

toiminnan lähtökohdat eroavat suuresti toisistaan. Julkisella puolella on kyse 

kansantaloudellisten hyötyjen saavuttamisesta, kun yksityisellä puolella taas keskitytään 

oman organisaation saaman taloudellisen hyödyn maksimointiin. Eroavista 

lähtökohdista huolimatta julkisille ja yksityisille organisaatioille yhteisenä piirteenä 

voidaan pitää kansainvälistyvän yrityksen tukemista parhaalla mahdollisella tavalla. 

Seuraavassa kappaleessa keskitytään pääomasijoittajan ja kohdeyrityksen suhteeseen ja 

pyritään selvittämään niitä keinoja joilla pääomasijoittaja voi tukea kansainvälistyvää 

kohdeyritystään. 
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Kuvio 6 Kansainvälistymisen tarpeet ja niihin vastaavat yhteisöt 
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3. PÄÄOMASIJOITTAMINEN 

 

 

3.1 Pääomasijoittamisen taustaa 

 

Pääomasijoittajan asema itsessään on ikivanha. Kuuluisa esimerkki historiasta on 

Kristoffer Kolumbus, jonka Amerikkaan päätyneen löytöretken rahoitti lopulta 

Espanjan kuningatar. Pääomasijoittamisen taustalla on ajatus siitä, että tarvitaan 

yrittäjää, jolla on idea ja pääomasijoittajaa, jolla on pääomia idean toteuttamiseen. 

Nykyaikaisella pääomasijoittamisella tarkoitetaan ammattimaisten 

pääomasijoitusrahastojen tai muiden institutionaalisten sijoittajien tekemiä 

omanpääomanehtoisia tai omaan pääomaan sidonnaisia investointeja listautumattomiin 

kohdeyrityksiin, joilla on hyvät kasvumahdollisuudet. (Lauriala 2004, 21). 

 

Toimintaansa aloittavien, innovatiivisten ja korkean riskin yritysten rahoittaminen ei 

usein sovellu tavanomaisille rahoituslaitoksille. Monet yrittäjät ovat rahoittaneet 

innovaatioperusteisia, toimintansa alkuvaiheessa olevia yrityksiä pankkien avulla, mutta 

joutuneet vakuuspulan, negatiivisen kassavirtansa ja tulevaisuuden epävarmuuksien 

vuoksi turvautumaan myös vaihtoehtoisiin pääoman lähteisiin. Pääomasijoittaja on yksi 

mahdollinen ratkaisu tällaisiin korkean riskin mutta potentiaalisesti korkean tuoton 

projekteihin. Pääomasijoittamiselle on ominaista, että omanpääomanehtoisena 

sijoituksena se vahvistaa yrityksen pääomarakennetta eikä vaadi omistusosuuden lisäksi 

kohdeyritykseltä muita vakuuksia. (Gompers 2004, 3–4). 

 

Pääomasijoittamisen keskeisimpänä erona muuhun sijoitustoimintaan on 

pääomasijoittajan aktiivinen asema kohdeyrityksessä sijoitusaikana. Perinteisesti 

pääomasijoittaja istuu kohdeyrityksen hallituksessa ja vaikuttaa yrityksen toimintaan. 

Pääomasijoittajan tavoitteena ei kuitenkaan ole määräysvallan saaminen 

kohdeyrityksessä, vaan sijoitus tehdään vähemmistöosuuteen ja se on aina 

määräaikainen. (Lauriala 2004, 21–22). Kohdeyrityksestä saatava tuotto on ensisijaisesti 

osakkuuden arvonnoususta realisoituvaa myyntivoittoa ja toissijaisesti korkoja sekä 

osinkoja sijoituksen ajalta (Relander 1989, 11).  
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3.1.1 Pääomasijoitustoiminnan rakenne  

 

Pääomasijoittajan tekemät sijoitukset kohdeyrityksiin tehdään pääomasijoitusrahaston 

kautta. Rahastoa hoitaa pääomasijoittajien hallinnointiyhtiö, joka saa pääomia 

ulkopuolisilta sijoittajilta. Pääomasijoitusrahastoihin sijoittavat pääasiassa erilaiset 

instituutiot, kuten vakuutus- ja eläkelaitokset, pankit, suuryritykset ja valtio. 

Muodostettava pääomasijoitusrahasto on Suomessa kommandiittiyhtiömuotoinen. Sen 

varoista noin 99 % tulee ulkopuolisilta sijoittajilta, jotka toimivat rahastossa 

äänettöminä yhtiömiehinä. Pääomasijoitusyhtiö ei kerää rahoitusta jatkuvasti, vaan 

tavoite on kerätä uusi rahasto 2–5 vuoden välein. (Lauriala 2004, 13). 

Pääomasijoitusyhtiö koostuu hallinnointiyhtiöstä ja rahastoista. Hallinnointiyhtiö on 

pysyvä organisaatio, mutta rahaston toiminta-aika on noin 10–12 vuotta. (Relander 

1989, 11). Hallinnointiyhtiö on aktiivinen toimija, joka sijoittaa määräaikaisten 

rahastojen varoja vähemmistöosuuksiin kohdeyrityksissä ja osallistuu kohdeyrityksen 

toiminnan kehittämiseen. Rahaston suhde kohdeyritykseen taas on passiivisen 

osakkeenomistajan asemaa vastaava. (Lauriala 2004, 34). Kuviossa 8 selvennetään 

pääomasijoitusrahaston rakennetta ja pääomasijoittamisen rahavirtoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7 Pääomasijoitusrahaston toiminta (Suomen pääomasijoitusyhd. 2003, 14) 
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ominaispiirteensä ja kohteet mihin rahoitus suunnataan. Suomen pääomasijoitusyhdistys 

ry (2003, 13) määrittelee kohdeyritysten kehitysvaiheet seuraavalla tavalla. 

 

Siemenvaiheessa rahoitus annetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja yrityksen 

alustavaan organisointiin ennen liiketoiminnan varsinaista käynnistystä. 

Käynnistysvaiheessa rahoitusta annetaan tuotekehitykseen ja koemarkkinointiin. 

Yritystä voidaan olla juuri perustamassa tai se on voinut toimia jo lyhyen aikaa, mutta 

sen tuotteita ei ole vielä kaupallistettu. Aikaisessa kasvuvaiheessa taas tarjotaan 

rahoitusta yritykselle, jonka tuotekehitys on onnistunut ja joka tarvitsee rahoitusta 

lähinnä tuotannon ja myynnin lopulliseen kaupallistamiseen. Yritys ei usein tuota vielä 

tällöin voittoa. Nopeassa kasvuvaiheessa rahoitusta tarjotaan kasvavalle yritykselle, 

jonka toiminta voi olla vielä tappiollista. Rahoitus käytetään lähinnä 

tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, markkinointiin tai tuotteen jatkokehittämiseen. 

Myös käyttöpääoman lisääminen voi olla raho ituksen kohde. Siirtymävaiheessa 

tarjottava rahoitus on tilapäinen rahoitus yksityisessä omistuksessa olevalle yritykselle, 

jonka osakkeet noteerataan julkisilla markkinoilla lyhyen ajan kuluessa. 

Tervehdyttämisrahoituksessa tervehdytetään rahoitusvaikeuksissa olevan vakiintuneen 

yrityksen toimintarakenteita rahoituksella siten, että yritys tuottaisi vastedes voittoa. 

Toimivan johdon yritysosto (MBO) on rahoitus, jonka avulla yrityksen toimiva johto ja 

mahdolliset sijoittajat ostavat tuotantolinjan tai koko yrityksen (management buy out).  

Ulkopuolisen ryhmän yritysosto (MBI) taas on rahoitus, jonka avulla yrityksen 

ulkopuolinen ryhmä ostaa yrityksen ja ryhtyy sen toimivaksi johdoksi (management buy 

in). Kuviossa 8 voidaan havaita eri kehitysvaiheissa olevien yritysten kassavirran 

muuttuminen positiiviseksi vasta myöhäisemmissä kehitysvaiheissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8  Kohdeyrityksen kehitysvaiheet ja kassavirta (Relander 1989, 26) 
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Alkuvaiheen rahoitusta (siemen-, käynnistys-, kasvu- ja muu alkuvaiheen rahoitus) 

Suomessa saaneet yritykset vastasivat 39 % vuonna 2003 tehdyistä rahamääräisistä 

pääomasijoituksista. Sijoitusten kappalemäärällä mitattuna alkuvaiheenrahoitusta 

saaneet yritykset vastasivat 80 % kaikista tehdyistä pääomasijoituksista. (FVCA 2004, 

36–43). Suuremman riskin alkuvaiheen sijoitukset eivät ole perinteisesti olleet 

eurooppalaisille pääomasijoittajille mieleisiä niistä saadun huonon tuoton vuoksi. 

Historiallisesti katsottuna eurooppalaiset alkuvaiheen yrityksiin sijoittavat 

pääomasijoitusrahastot ovatkin tuottaneet huonommin kuin myöhäisempiin vaiheisiin 

sijoittaneet rahastot. Eurooppalaisen pääomasijoitustoiminnan kehittyessä alkuvaiheen 

yrityksiin tehdyt sijoitukset tulevat olemaan yleisempiä ja samalla kannattavampia 

pääomasijoittajille. Tästä on nähty jo merkkejä Englannissa, jossa on Euroopan 

kehittyneimmät pääomasijoitusmarkkinat. (Dimov, Murray 2001, 8). 

 

3.1.3 Pääomasijoittamisen kohdetoimialat 

 

Pääomasijoittajat ovat ensisijaisesti kiinnostuneita niistä aloista, joilla on käynnissä 

jonkinlainen murros markkinoiden kysynnässä, tarjonnassa ja liiketoimintamalleissa. 

Toimialan rajut muutokset houkuttelevat niin yrityksiä kuin pääomasijoitusyht iöitäkin 

saavuttamaan poikkeuksellisen suuria taloudellisia hyötyjä. Pääomasijoittajan 

mielenkiinto kohd istuu yrityksiin, jotka pyrkivät hyödyntämään murrosta ja 

epäjatkuvuutta kehittämällä uusille markkinoille uutta liiketoimintaa. Tähän asti murros 

on ollut suurinta ja nopeinta ICT- ja Life-Science -aloilla. Toimiala ei kuitenkaan 

välttämättä rajaa liiketoiminnan potentiaalia, vaan rahoitettava innovaatio voi perustua 

esimerkiksi uuteen toimintaympäristöön sovellettuun liiketoimintamalliin, joka sinänsä 

voi olemassa olevan teknologian turvin antaa merkittävän kilpailuedun. (Lauriala 2004, 

24–25). Suomessa tehtävät pääomasijoitukset jakautuvat melko vahvasti toimialan 

mukaan. Sijoitukset aikaisessa kehitysvaiheissa oleviin yrityksiin painottuvat selkeästi 

suurten tuotto-odotusten ICT- ja Life Science -aloille, kun taas valtaosa suurista MBO- 

ja MBI- kaupoista tehdään teollisuus- ja palvelualoille. (FVCA 2004, 43). 
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3.2 Pääomasijoitusprosessi 

 

Pääomasijoitustoiminta etenee prosessina, jossa voidaan katsoa olevan viisi toisistaan 

erotettavaa vaihetta. Jokainen vaihe on pääomasijoitustoiminnan kokonaisuuden 

kannalta keskeisessä asemassa. Vaiheet ovat (Relander 1989, 13 ja Tyebjee & Bruno 

1984, 1053 mukaillen): 

 

(1) pääoman hankinta 

(2) sijoitusehdotusten arviointi ja valinta 

(3) sijoituksen instrumentointi 

(4) sijoituksen aikainen lisäarvon tuottaminen kohdeyrityksessä  

(5) sijoituksesta irtautuminen  

 

Pääomasijoitusrahastoon hankitaan pääomaa ennen varsinaisia sijoituksia 

kohdeyrityksiin. Pääomasijoitusyhtiön johdon tehtävänä on esitellä mahdollisille 

sijoittajille muodostettavan pääomasijoitusrahaston tavoitteita ja rahastoon 

mahdollisesti hankittavia yrityksiä sekä kerätä sijoittajilta tarvittavia pääomia (Relander 

1989, 13). Pääoman kerääminen rahastoon on sitä helpompaa, mitä 

ammattitaitoisempana pääomasijoittajaa pidetään. Muun muassa vahva historia ja 

todellinen osaaminen sijoitettavien kohdeyritysten toimialalla auttavat. Sijoittajia 

voidaan houkutella myös sillä, että hallinnointiyhtiön johdossa on maineikkaita 

henkilöitä tieteen ja talouden aloilta, joista jokainen edustaa alansa ehdotonta huippua. 

Hallinnointiyhtiön johdon vahvat kontaktit ja osaaminen vaikuttavat paljon muun 

muassa siihen, millä tavoin kohdeyrityksestä aikanaan irtaudutaan ja millainen tuotto 

sijoitukselle saadaan. Sijoittajia kiinnostaa myös se, ketkä muut rahastoon ovat 

sijoittaneet, koska tunnetun sijoittajan mukanaoloa pidetään signaalina hankkeen 

kannattavuudesta. (Silver 1985, 32–35). 

 

Pääomasijoittajan aiempien sijoitusprosessien onnistuminen vaikuttaa uusien 

syntymiseen, ja niinpä koko prosessi voidaan nähdä eräänlaisena jatkumona. Toisinaan 

käytetään myös nimitystä spiraali; menestyksen ruokkiessa edelleen lisämenestystä 

kasvavat rahastojen koot ja yksittäiset sijoitukset yhä suuremmiksi. Sijoituksia tehdään 

tällöin kypsemmässä kehitysvaiheessa oleviin pienemmän riskitason yrityksiin. Tämä 
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synnyttää edelleen aivan pienimpien yritysten rahoitusvajetta, jota paikkaamaan pitäisi 

periaatteessa ilmestyä uus ia pääomasijoittajia. (Gompers & Lerner 2001, 157–158). 

 

Arvioidessaan ja valitessaan sijoitusehdotuksia pääomasijoittaja kärsii ns. adverse 

selection -ongelmasta, joka aiheutuu epäsymmetrisestä informaatiosta. Alkuvaiheen 

yritysten toiminta on epävarmaa ja riskialtista, jolloin kohdeyrityksen johdolla on 

tarkempaa tietoa yrityksen tilanteesta, kuin pääomasijoittajalla. Adverse selection -

ongelman mukaan pääomasijoittajan rahat eivät tällöin aina suuntaudu oikeisiin 

yrityksiin. Oikeiden yritysten valinnan tärkeyttä pääomasijoittajan näkökulmasta lisää 

se, että alkuvaiheen yrityksillä ei ole juurikaan varallisuutta, jolloin pääomasijoittaja 

ostaa pääasiassa tulevaisuuden odotuksia. (Hirsch 2005, 1).  

 

Valitessaan yrityksiä pääomasijoittaja karsii ensimmäiseksi ne, jotka ovat joko 

yksinkertaisesti huonoja investointikohteita tai jotka eivät muuten täytä 

pääomasijoitusyhtiön investointikriteerejä. (Lauriala 2004, 56–57). Tässä vaiheessa 

karsiutuu jo noin 90 % vastaanotetuista sijoitusehdotuksista. Ensimmäisen vaiheen 

läpäisseistä kohdeyhtiöistä pääomasijoittaja tekee useita tarkistuksia, joiden 

tarkoituksena on varmistua mm. kohdeyhtiön tekno logian kilpailukyvystä ja 

perustajaosakkaiden taustoista siten, että jäljelle jää noin 5 % alkuperäisestä 

yritysjoukosta (Relander 1989, 16–17). Seuraava vaihe on kattava ja perusteellinen 

tarkastusprosessi, jossa tarkastetaan muun muassa kohdeyritykseen liittyvät teknologia-, 

rahoitus-, liiketoiminta- ja lakikysymykset. Varsinaisen kirjallisen due dilligence3 -

prosessin alkaessa jäljellä on enää muutama prosentti alkuperäisestä yritysjoukosta, ja 

pääomasijoittajan sijoittaminen kohdeyritykseen on jo hyvin todennäköistä edellyttäen, 

että kohdeyhtiön pääomasijoittajalle antama informaatio on paikkansapitävää. (Lauriala 

2004, 57). 

 

Sijoituksen instrumentointi on erittäin keskeinen vaihe pääomasijoitusprosessissa, koska 

tehdyt sopimukset määrittävät pitkälti pääomasijoittajan ja yrittäjän yhteistyön luonteen 

ja onnistumisen. Jotta sopimukseen päästään ja sijoitus toteutuu, tulee yrittäjän ja 

pääomasijoittajan päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen ehdoista. Pääomasijoittajan 

                                                 
3 Due dilligence tarkoittaa laajamittaista ja syvällistä perehtymistä sijoitettavan yrityksen kaikkiin osa-
alueisiin. Kohdeyrityksen johdolla on yrityksen asioista enemmän tietoa kuin yrityksen ulkopuolisilla 
tahoilla ja niinpä laajamittaisen due diilligence -prosessin tarkoituksena on eliminoida epäsymmetrisestä 
informaatiosta johtuva virheinvestointien mahdollisuus. (Lauriala 2004, 58). 
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näkökulmasta on keskeistä määrittää, paljonko yrittäjä luovuttaa kohdeyrityksen omaa 

pääomaa vastineeksi pääomasijoittajan antamalle rahoitukselle. Sopimusten tehtävänä 

on myös yksityiskohtaisesti määrittää osakkuuden aikaiset oikeudet ja velvollisuudet 

molemmille osapuolille. (Tyebjee & Bruno 1984, 1053). Keskeisimpänä sopimuksena 

on pääomasijoittajan ja kohdeyrityksen välinen osakassopimus. Osakassopimus on 

pääomasijoittajan riskienhallintakeino, jolla turvataan sijoitettujen varojen käyttö sekä 

kohdeyhtiön toimintojen ja koko organisaation kontrolli. (Lauriala 2004, 160). 

Tyypillisesti pääomasijoittajat vaativat veto-oikeuden strategisiin päätöksiin, jotka 

vaikuttavat heidän omistusosuutensa arvoon. Tällaisia päätöksiä ovat mm. 

avainhenkilöiden nimittäminen, yritysostot, fuusiot ja uusien osakkeiden liikkeelle 

laskeminen. Yrittäjälle itselleen taas myönnetään oikeuksia suurempaan 

omistusosuuteen yrityksestä, mikäli asetetut tulostavoitteet kyetään saavuttamaan. 

(Gustafsson, Lassila & Lampela 2001, 13–14). 

 

Sijoituksen aikana pääomasijoittajan tarkoituksena on lisätä kohdeyrityksen ja samalla 

oman omistusosuutensa arvoa, jotta kohdeyritykseen tehdystä sijoituksesta saataisiin 

aikanaan mahdollisimman korkea hinta. Tarjoamansa rahoituksen lisäksi 

pääomasijoittaja avustaa kohdeyritystä mm. strategisissa kysymyksissä, 

kansainvälistymisessä ja erilaisten yhteistyösuhteiden luomisessa. Kappaleessa 3.4 

käsitellään tarkemmin näitä lisäarvotekijöitä. 

 

Kohdeyrityksestä irtautuminen on pääomasijoitusprosessin viimeinen ja omalla 

tavallaan keskeisin osa, koska se määrittää lopullisesti pääomasijoittajan 

kohdeyrityksestä saaman tuoton määrän, eli käytännössä koko projektin 

onnistuneisuuden. Pääomasijoittaja voi irtautua yrityksestä myymällä osakkeet 

yrityksen muille omistajille, hankkimalla yritykseen uusia omistajia tai listaamalla 

yrityksen pörssiin. Pahimmassa tapauksessa irtautuminen tapahtuu kohdeyrityksen 

konkurssin kautta. Irtaantumiskanavista kaikkein kannattavimpana on pidetty 

listautumista (IPO eli Initial Public Offer). (Lauriala 2004, 199). Listautumisen kautta 

irtautuessa nousee esiin käsite nimeltä grandstanding. Sen mukaan nuoret 

pääomasijoitusyhtiöt haluavat viedä kohdeyrityksiään pörssiin liian aikaisin. Syynä on 

onnistuneen listautumisen kautta saatava pääomasijoittajan maineen nouseminen, jonka 

avulla kyetään houkuttelemaan yhä parempia yrityksiä pääomasijoittajan 

sijoitusportfolioon. Kohdeyritykselle tällainen toiminta kuitenkin aiheuttaa selkeitä 
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menetyksiä, koska liian aikaisella listautumisella syödään pitemmän aikavälin tuottoja. 

(Gompers 1996, 154–155). Suomessa listautumisia on nähty vuosituhannen vaihteen 

jälkeen ainoastaan muutamia. Niinpä muut irtautumiskanavat, kuten erimuotoiset 

yrityskaupat, ovat nousseet tärkeimmiksi irtautumiskeinoksi kohdeyrityksestä. 

 

3.3 Pääomasijoittajan ja kohdeyrityksen suhde 

 

Pääomasijoittajan ja kohdeyrityksen yhteistyön taustalla vaikuttaa päämies-agentti-

ongelma, jonka mukaan vallan ja omistuksen eriyttäminen kohdeyhtiössä aikaansaa 

osapuolten välille eturistiriitoja. Konflikteja aiheuttaa usein kohdeyrityksen ja 

pääomasijoittajan välinen epäsymmetrinen informaatio, jota ilmenee silloin kun 

osapuolilla ei ole samaa tietoa vallitsevasta tilanteesta. Päämies-agentti- teorian mukaan 

osapuolina ovat rahoitusta yritykselleen hakeva yrittäjä eli agentti ja päämies eli yritystä 

rahoittava pääomasijoittaja. Teoria on selvittänyt useita tapoja, joilla päämies pystyy 

lieventämään osapuolten välisiä konflikteja. Päämies voi ensinnäkin valikoida oikeita 

yrityksiä ottamalla yrityksistä tarkasti selvää ennen sijoittamista. Lisäksi yrityksiä voi 

valvoa sijoitussuhteen aikana. Päämies-agentti-teorian mukaan keskeisessä asemassa 

ovat päämiehen agentille sopimuksissa tarjoamat kannustimet, joiden avulla saadaan 

agentti toimimaan päämiehen haluamalla tavalla. Lisäksi sopimuksissa määritellään 

tarkasti kohdeyrityksen kontrollointi. (Kaplan & Strömberg 2001, 1). 

 

Päämies-agentti-teorian avulla kyetään analysoimaan epäsymmetrisen informaation 

vaikutuksia. Erityisesti Moral Hazard -ilmiön vaikutus päämiehen ja agentin suhteeseen 

on mielenkiintoinen. Termi tarkoittaa tekoa, jota ei voida havaita.  Päämies ei 

esimerkiksi pysty havaitsemaan agentin toimia eikä näin ollen tiedä, onko yrityksen 

huono menestys itse agentin syytä vai vain huonoa onnea. Ilmiötä esiintyy silloin, kun 

agentilla ei ole riittäviä kannustimia tehdä tehokasta määrää työtä yrityksen hyväksi. 

Moral Hazard –ilmiön voidaan ajatella olevan läsnä myös molemminpuolisena ilmiönä; 

kumpikaan osapuoli ei pysty havaitsemaan toisen työpanosta ja kummankin 

kannustimet ovat riittämättömät. (Reid 1998, Lehtosen 2001, 29 mukaan). 

 

Epäsymmetrinen informaatio tekee nuorten yritysten valvonnasta erityisen tärkeää ja 

kannattavaa pääomasijoittajalle. Osapuolten väliset sopimukset suunnitellaan siten että 
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epäsymmetrisestä informaatiosta aiheutuvat agenttikustannukset pystyttäisiin 

minimoimaan. Gompersin (1995, 1461) mukaan pääomasijoittajalla on valittavanaan 

kolmenlaisia valvontamekanismeja, joiden avulla agenttikustannuksia voidaan 

vähentää: (1) vaihtokelpoiset arvopaperit, (2) syndikointi ja (3) sijoituksen 

vaiheistaminen. Nämä valvontamekanismit ovat yleisiä lähes kaikissa 

pääomasijoituksissa. 

 

Vaihtokelpoiset arvopaperit ovat asiakirjoja, joilla on oikeus yrityksen omaan 

pääomaan. Ne ovat vaihdettavissa tavallisiksi osakkeiksi sovitun vaihtosuunnitelman 

mukaan. Luonteeltaan ne ovat perinteisin pääomasijoittajan käyttämistä 

valvontamekanismeista. Pääomasijoittajat sijoittavat usein myös syndikaateissa 

(Syndication), jolloin monta pääomasijoitusyhtiötä tekee yhtäaikaisesti sijoituksen 

samaan kohteeseen. Syndikoinnin suosio perustuu riskien pienentämiseen pienempien ja 

laadukkaampien sijoitusten avulla. Syndikoinnissa usean pääomasijoittajan 

lisäarvotekijät ovat osakkuusyrityksen käytössä, mikä parantaa myös kohdeyrityksen 

tilannetta. Lisäksi pääomasijoittajan arviointiprosessi uusia sijoituskohteita valittaessa 

paranee, kun saman kohteen arvioinnissa on mukana enemmän ammattilaisia. 

Useamman sijoittajan mukaan tuleminen parantaa myös kohdeyrityksen 

jatkorahoitusmahdollisuuksia kasvuvaiheessa. (Relander 1989, 21–22). Syndikaatteja 

muodostuu myös silloin, kun uusia sijoittajia tulee mukaan seuraavilla 

rahoituskierroksilla. Sijoituksen vaiheistaminen (Staging) tarkoittaa sitä, että 

pääomasijoittaja ei sijoita koko tarvittavaa summaa kerralla, vaan pienemmissä erissä. 

Vaiheistaminen mahdollistaa hankkeiden valvonnan ja tietojen keräämisen hankkeen 

edistyessä. Seuraavia rahoituskierroksia ei tule, jos kehityksen aikana paljastuneet tiedot 

puoltavat hankkeen hylkäämistä. (Gompers 1995, 1461).  

 

Pääomasijoittajalla on oikeus kontrolloida yrittäjää myös muulla tavoin. Esimerkiksi ns. 

vesting-määräykset ja non-compete- lausekkeet ovat usein käytettyjä. Vesting-määräys 

tarkoittaa, että yrittäjän osakkeet siirtyvät hänen pysyvään omistukseensa vähitellen 

työvuosien mukaan. Mikäli yrittäjä eroaa tai erotetaan liian aikaisin, yrityksellä on 

oikeus ostaa alle markkinahinnan ne osakkeet, jotka eivät ole vielä siirtyneet pysyvästi 

yrittäjän omistukseen. Non-compete- lausekkeella taas tarkoitetaan sitä, että yrittäjä ei 

saa tietyn ajan sisällä työskennellä saman alan yrityksessä tai perustaa uutta kilpailevaa 

yritystä. (Kaplan & Strömberg 2001, 16). 
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Alkuperäisen yrittäjä-johtajan korvaaminen ammattijohdolla on pääomasijoittajille 

yleinen käytäntö. Helmann (1998, 58) raportoi Hannanin, Baronin ja Burtonin (1996) 

tuloksia, joiden mukaan yrityksen 20 ensimmäisenä elinkuukautena alkuperäinen 

yrittäjä korvataan ulkopuolisella toimitusjohtajalla noin 10 prosentin 

todennäköisyydellä. Myöhemmin todennäköisyys kasvaa siten, että se on noin 40 

prosenttia neljänkymmenen ja 80 prosenttia kahdeksankymmenen toimintakuukauden 

jälkeen. Tutkimuksessa ei oteta kantaa siihen, onko kyseessä vapaaehtoinen vai ei-

vapaaehtoinen johtajanvaihdos. Hellmann lainaa myös Gormania ja Sahlmania (1989) 

ja toteaa, että pääomasijoittajat todellakin käyttävät usein oikeuttaan korvata 

alkuperäinen yrittäjä, huomauttaen kuitenkin samalla, että tällainen muutos on 

traumaattinen kaikille osapuolille. 

 

Yrittäjälle myönnetään usein merkittävä osuus yrityksestä, vaikka se olisi lähes täysin 

sijoittajien rahoittama. Siemenvaiheessa yrittäjät yleensä omistavat pääosan yrityksestä, 

mutta myöhemmissä rahoitusvaiheissa omistusosuus voi jäädä 20 % alapuolelle. 

Yrittäjille tarjotaan usein myös sopimuksia, jotka mahdollistavat yrittäjän 

omistusosuuden nousun jos yritys pääsee sille asetettuihin tavoitteisiin. Toinen 

samankaltainen mekanismi ovat optiot, joita yrittäjä saa yrityksen pärjätessä hyvin. 

Tyypillisesti yrittäjien omistusosuus on myöhemmässä vaiheessa olevissa yrityksissä 

yhä 10–30% välillä, vaikka rahoitus on tullut lähes täys in sijoittajilta. (Gustafsson, 

Lassila & Lampela 2001, 14). 

 

Pääomasijoittajan ja kohdeyrityksen suhde on varsin monimutkainen prosessi, jonka 

ongelmista molemmilla osapuolilla on omat näkemyksensä. Kohdeyritykset ovat usein 

tyytymättömiä siihen, että pääomasijoittaja on liian kärsimätön yrityksen 

tuloksentekokyvyn suhteen. Myös pääomasijoittajan toiminnan poukkoileva ja selkeää 

strategiaa kaipaava toiminta aiheuttaa tyytymättömyyttä kohdeyrityksissä. 

Pääomasijoittajalla saattaa myös olla liikaa kohdeyrityksiä, minkä seurauksena 

yksittäiselle yritykselle ei riitä tarpeeksi aikaa. Lisäksi kohdeyritykset kokevat, että 

pääomasijoittaja ei ole aina varannut tarpeeksi rahaa jatkorahoituskierroksia varten. 

Muita kohdeyritysten ilmoittamia syitä vuorovaikutuksen epäonnistumiselle oli muun 

muassa pääomasijoittajan ammattitaidon puute, jonka seurauksena ei ymmärretä 

kohdeyrityksen toimialan logiikkaa. (Relander 1989, 116–117). 
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Pääomasijoittajat taas kokivat ongelmaksi yrittäjän kyvyttömyyden nähdä yritykselle 

avautuvia mahdollisuuksia ja toteuttaa yrityksen strategista suunnittelua. Myös yrittäjän 

sitouttaminen yrityksen kasvuun ja uusien ratkaisujen hyväksymiseen havaittiin 

vaikeaksi. Lisäksi pääomasijoittajat kokivat, että kohdeyrityksen osakkeille saatu 

arvonnousu on usein erityisen vaikea realisoida puutteellisten irtautumiskanavien 

vuoksi. Joissakin tapauksissa kohdeyritykset saattavat lisäksi asettaa pääomasijoittajan 

osallistumiselle suhteettomiakin odotuksia ja pettyä saamaansa lisäarvoon. 

Pääomasijoittajan näkeminen johdon kannalta luotettavana selkänojana on tietenkin 

hyvä asia, mutta liiallisuuksia tulee välttää. Relanderin (1989, 116–117) sanoin: 

 

”Venture capital- yhtiö on osakkuusyritykselle ’toiveiden tynnyri’, eli sen odotetaan 

ratkaisevan kaikki ne ongelmat, joita yrityksessä ei ole aiemmin kyetty ratkaisemaan, 

sekä uudet esiin tulevat ongelmat.” 

 

3.4 Pääomasijoittajan tarjoama lisäarvo  

 

Pääomasijoittajat kykenevät tarjoamaan kohdeyritykselle muutakin kuin rahaa, mikä on 

yleisesti hyväksytty tosiasia pääomasijoittamista koskevissa tutkimuksissa (Sapienza & 

Timmons 1989, 77). Tämä kohdeyritysten saama hyöty eli lisäarvo (Venture Capital 

Advantage) on se syy, jonka takia yrittäjät ovat valmiita käyttämään pääomasijoittajan 

tarjoamaa rahoitusta, vaikka heidän omien osakkeiden suhteellinen omistusosuus 

väheneekin (Virtanen 1996, 16). Mitä pääomasijoittajan sitten tulisi tehdä ja miten, jotta 

kohdeyrityksen menestyminen olisi taattua? Lienee sama kysyä miten liiketoiminnassa 

yleensä menestytään; yksiselitteistä vastausta tuskin on olemassa.  

 

MacMillan, Kulow ja Khoylian tekivät vuonna 1988 ensimmäisen empiirisen 

tutkimuksen pääomasijoittajan vaikutuksista kohdeyrityksen suorituskykyyn. Tutkimus 

toteutettiin kyselylomakkeen avulla ja siinä tiedusteltiin, millä eri tavoilla 

pääomasijoittaja oli vaikuttanut kohdeyrityksessä. Yleisimmät pääomasijoittajan 

tarjoamat lisäarvotekijät olivat (1) yrittäjätiimin neuvonantajana toimiminen, (2) 

vaihtoehtoisten omanpääomanlähteiden hankinta, (3) muiden sijoittajien kanssa 

yhteydessä oleminen, (4) taloudellisen ja toiminnallisen suorituskyvyn tarkkailu ja (5) 
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vaihtoehtoisten vieraanpääomanlähteiden hankinta. MacMillan ym. päätyivät 

tutkimuksessaan kolmeen eri pääomasijoittajatyyppiin pääomasijoittajan osallistumisen 

asteen mukaan: 

 

1. Laissez Faire involvement : Pääomasijoittajan osallistuminen  erittäin vähäistä  

2. Moderate involvement: Pääomasijoittajan osallistuminen maltillista  

3. Close Tracker involvement: Pääomasijoittajan osallistuminen jopa vahvempaa 

kuin yrittäjän osallistuminen em. lisäarvotekijöissä. 

 

Yllättäen MacMillan ym. eivät löytäneet eroja kohdeyritysten suorituskyvyssä eri 

pääomasijoittajatyyppien välillä, mutta havaitsivat kuitenkin, että pääomasijoittajan 

osallistuminen eri lisäarvotekijöihin korreloi kohdeyrityksen suorituskykyyn eri tavoin 

pääomasijoittajatyypin mukaan. Laissez Faire -ryhmässä yrittäjän pääomasijoittajalta 

saaman asiantuntemuksen / opastuksen määrä vaikutti positiivisimmin suorituskykyyn. 

Moderate Involvement -ryhmässä toiminnan tarkkailu korreloi positiivisesti 

kohdeyrityksen suorituskyvyn kanssa, kun taas osallistuminen strategiseen 

päätöksentekoon ja johdon rekrytoiminen korreloivat negatiivisesti suorituskyvyn 

kanssa. Viimeisessä ryhmässä Close Trackers -työehtojen neuvottelu toimivan johdon 

kanssa vaikutti positiivisesti ja johtajakandidaattien etsiminen negatiivisesti 

kohdeyrityksen suorituskykyyn. Tutkimuksen tulokset antoivat viitteitä siitä, että 

pääomasijoittajan tulisi käyttää sellaista osallistumisstrategiaa (johdon rekrytointi, 

strateginen tuki yms.), joka on yhtenevä heidän oman pääomasijoittajatyyppinsä kanssa. 

Tällöin pääomasijoittaja pystyy vaikuttamaan mahdollisimman tehokkaasti 

kohdeyrityksen suotuisaan kehittymiseen. 

 

Sapienza ja Timmons (1989) ovat selvittäneet kyselytutkimuksella4 yhdysvaltalaisen 

pääomasijoittajan rooleja kohdeyrityksessä, ja Sapienza, Manigart ja Vermeir (1996) 

ovat jatkaneet työtä tutkimalla eurooppalaisia yrityksiä samalla metodilla. Tutkimuksen 

tulokset ovat yhteneviä aiempien tutkimusten kanssa ja niiden mukaan pääomasijoittajat 

näkevät tärkeimmäksi roolikseen kohdeyrityksen strategisena neuvonantajana 

                                                 
4 Kyselylomakkeet lähetettiin yhdysvaltalaisille kohdeyrityksille ja heidän pääomasijoittajilleen. 
Kyselyyn vastasi 51 paria. Lisäksi tehtiin 40 haastattelua , jotka auttoivat kyselyn muuttujien 
määrittelemisessä ja tutkimusaineiston syvällisemmässä ymmärtämisessä (Sapienza & Timmons 1989, 
75) 
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toimimisen. Seuraavaksi tärkeimmäksi he arvioivat kohdeyrityksen toimitusjohtajan 

tukemisen, eli eräänlaisena mentorina toimimisen. Kolmanneksi tärkeimpänä nousee 

esille pääomasijoittajan kyky tarjota oma kontaktiverkostonsa kohdeyrityksen käyttöön. 

Mielenkiintoista Sapienzan ym. tuloksissa on, että Yhdysvalloissa ja Englannissa olevat 

pääomasijoittajat tarjosivat kohdeyrityksilleen huomattavasti enemmän lisäarvoa kuin 

esimerkiksi ranskalaiset. (Sapienza ym. 1996, 439). 

 

Sapienzan ym. tutkimuksien mukaan pääomasijoitustoiminnassa on keskeisintä löytää 

erilaisilta ominaisuuksiltaan parhaiten yhteensopiva pääomasijoittajan ja 

kohdeyrityksenyrityksen pari, jolla on yhtenevät ajatukset kohdeyrityksen 

tulevaisuudesta. Pääomasijoittajan ja kohdeyrityksen välinen suhde on kaikkein 

tuottoisin silloin, kun osapuolten välinen kommunikointi on avointa. Tukeakseen 

kohdeyritystä parhaalla mahdollisella tavalla, pääomasijoittaja tarvitsee jatkuvaa tietoa 

yrityksen taloudellisesta menestymisestä. Tutkimuksessa havaittiin, että mitä useammin 

pääomasijoittaja ja kohdeyrityksen toimitusjohtaja ovat yhteydessä toisiinsa, sitä 

suurempi on pääomasijoittajan projektiin lisäämä arvo. Pääomasijoittajan aktiivinen 

osallistumisen siis vaikuttaa positiivisesti kohdeyrityksen suorituskykyyn. On kuitenkin 

mahdollista, että tämä tulos johtuu havainnointivirheestä, kun haastateltavat arvioivat 

itseään ja kohdeyrityksen menestystä. Toinen selitys on, että kun pääomasijoittajan 

havaitaan lisäävän arvoa, hän todellakin lisää sitä ja tämä näkyy entistä parempana 

taloudellisena menestyksenä. (Sapienza ym. 1996, 463–464). 

 

Sapienzan ym. (1996) tutkimuksessa saatiin lisäksi mielenkiintoista tietoa 

pääomasijoittajan taustasta ja sen vaikutuksesta kohdeyritykseen. Pääomasijoittajan 

kokemus pääomasijoitustoiminnasta ei vaikuta kohdeyrityksissä aikaansaatuun 

lisäarvoon, eli kokematonkin pääomasijoittaja pystyy tarjoamaan kohdeyhtiölle 

lisäarvoa kokeneemman tavoin. Sitä vastoin pääomasijoittajan kokemus kohdeyrityksen 

toimialalta vaikuttaa suuresti siihen miten paljon lisäarvoa kohdeyritykseen kyettiin 

luomaan. Ajankäytön suhteen tulokset olivat hieman yllättäviä. Pääomasijoittajat 

panostavat enemmän aikaa niihin kohdeyrityksiin, jotka menestyvät hyvin. Näissä 

yrityksissä kyetään myös luomaan suhteellisesti eniten lisäarvoa. Ilmeisesti halutaan 

varmistaa hyvin menestyvien kohdeyritysten tulevaisuus ja sitä kautta 

pääomasijoituksesta saatavat tuotot. Huonosti menestyviin yrityksiin ei taas välttämättä 

haluta samaistua, jolloin niihin ei enää kiinnitetä huomiota.  
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Lisäksi Sapienzan ym. tutkimuksessa selvisi odotetusti, että pääomasijoittajasta on 

suhteellisesti eniten hyötyä toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille, joiden 

toiminta on epävarmalla pohjalla. Samalla tavoin innovatiiviset yritykset hyötyvät 

pääomasijoittajasta suhteellisesti enemmän kuin ns. perusteollisuutta harjoittavat 

yritykset. Tällaisten yritysten valvonta on myös pääomasijoittajan näkökulmasta 

suhteessa kannattavinta, koska niiden toiminnassa on eniten kehittämisen varaa 

(Sapienza ym. 1996, 440). Lisäarvon tuottamisen lisäksi pääomasijoittaja käyttää 

aikaansa pääomasijoitusprosessin mukaisesti mm. varainkeruuseen ja uusien 

sijoituskohteiden etsintään. Gormanin ja Sahlmanin (1989) mukaan pääomasijoittaja 

käyttää noin puolet ajastaan kohdeyritysten valvontaan ja kehittämiseen, mikä on selkeä 

osoitus siitä, että kohdeyritysten kehittäminen todellakin on pääomasijoittajalle erityisen 

tärkeää. 

 

Kaplanin ja Stömbergin (2001, 4) tulokset lisäarvosta ovat yhteneviä 

molemminpuolisen Moral Hazard -teorian kanssa. Heidän mukaansa pääomasijoittajan 

omistusosuuden kasvamiseen liittyvät kannustimet vaikuttavat suuresti siihen miten 

paljon lisäarvoa yrityksessä luodaan. He myös havaitsivat että, lisäarvopalveluja ollaan 

valmiita luomaan suhteellisesti vähemmän silloin, kun toimitaan yhdessä toisten 

pääomasijoittajien kanssa syndikaatissa. Tällöin pääomasijoittajan kohdalla on kyseessä 

ns. vapaamatkustajana toimiminen, jonka seurauksena odotetaan toisten 

pääomasijoittajien tarjoavan aikaa vaativia lisäarvopalveluja, joista saatava hyöty tulee 

samalla itselle.  

 

Pääomasijoituksen tuotot ja pääomasijoittajan tarjoama lisäarvo ovat systemaattisesti 

tilanneriippuvaisia. Pääomasijoittajat vaikuttavat kohdeyritysten innovointiin ja luovat 

selkeästi vähemmän lisäarvoa korkeasuhdanteen aikana – erityisesti Suomessakin 1990-

luvun lopussa vallinneen pörssihuuman aikana. Pääomasijoittajilla on tällöin 

taipumuksena kiirehtiä kohdeyrityksiensä pörssilistauksissa. Samaan aikaan 

pääomasijoittajien sijoitusportfolio kasvaa ja heillä on käytettävissään yhä vähemmän 

aikaa yrityksen kehittämiseen ja valvontaan. Sen seurauksena pääomasijoittaja sijoittaa 

mieluummin myöhäisemmän vaiheen yrityksiin, jotka vaativat vähemmän aikaa due 

dilligencen ja lisäarvopalvelujen osalta ja joista samaan aikaan pystytään irtautumaan 

nopeammin. Pörssin käydessä ylikierroksilla syntyy lisäksi tilanne, missä markkinoilla 
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on tarjolla liikaa riskipääomaa suhteessa kohdeyritysten yrittäjien laatuun. (Cumming, 

MacIntosh 2004, 3, 6, 12). 

 

Kohdeyritysten kannalta on myös mielenkiintoista ajatella pääomasijoittajien 

motivaatiota tehdä parhaansa yrityksen eteen. Yleisesti käytetyt kannustimet (osuus 

kohdeyrityksestä) eivät saa välttämättä pääomasijoittajia maksimoimaan ajankäyttöään 

kohdeyrityksen tarvitsemalla tavalla. Sen sijaan pääomasijoittaja maksimoi oman 

ajankäyttönsä suhteessa kaikkiin portfolionsa yrityksiin. Pääomasijoittajan aika on 

rajallista ja niinpä se kannattaa käyttää niiden kohdeyritysten parissa, joista saadaan 

eniten hyötyä. Tullaan siis siihen johtopäätökseen, että vaikkakin pääomasijoittaja voisi 

käyttää aikansa suhteessa kohdeyritykseen tehokkaammin, ei se olisi pääomasijoittajalle 

itselleen kannattavaa. (Gifford 1997, 459–460). 

 

Busenitz, Fiet ja Moesel (2004, 802–803) tutkivat pääomasijoittajan tuomaa lisäarvoa 

organisaatioiden oppimisprosessin kannalta. Heidän mukaansa lisäarvo syntyy 

pääomasijoittajan ja kohdeyrityksen johdon oppimisprosessin tuloksena. Tehokas ja 

kohdeyrityksen mielestä reilu kommunikaatioprosessi kahden organisaation välillä 

vaikuttaa positiivisesti kohdeyrityksen arvoon. Kahden tai useamman johtajan 

erottaminen kohdeyrityksestä taas vaikuttaa pitkällä aikavälillä negatiivisesti 

kohdeyrityksen arvoon. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että erotettujen johtajien 

omaama tieto on henkilökohtaista ja vaikeasti korvattavissa olevaa, jolloin sen mukana 

häviää olennaista tietoa yrityksen toiminnasta. Toisaalta voi olla, että johdon 

korvaaminen on ainoastaan signaali, että kohdeyrityksen liiketoiminta on muuten 

vaikeuksissa. Tällöin johdon erottaminen on ainoastaan liian myöhään tapahtuva yritys 

korjata tilannetta pääomasijoittajan toimesta. 

 

Relander (1989, 113) jaotteli eri lisäarvotekijät kuuteen osaan5 ja Ahdekivi (1990) 

toteutti Relanderin jakoa käyttäen kyselytutkimuksen pääomasijoittajan tarjoamasta 

lisäarvosta suomalaisissa kohdeyrityksissä. Seuraavaksi lisäarvotekijöitä käsitellään 

yksityiskohtaisemmin seuraavissa ryhmissä: (1) strategia ja hallitustyöskentely, (2) 
                                                 
5 omiksi ryhmikseen muodostuivat: rahoitusratkaisut; strateginen johtaminen ja valvonta; operatiivisen 
johtamisen tukeminen; kontaktiverkko; toimialatuntemus; resurssituki ja uudet liiketoimintarakenteet. 
Muut tutkijat ovat päätyneet samankaltaisiin tuloksiin ja lisäarvotekijöiden jaotteluun pääomasijoittajan 
asemaa ja tehtäviä arvioitaessa. Kts. esim McMillian, Kulow ja Khoylian 1988 sekä Gorman ja Sahlman 
1989. 
 



 43 

rahoitusratkaisut, (3) kontaktiverkostot ja (4) muu lisäarvo. Kaikissa osa-alueissa 

käsitellään myös Ahdekiven (1990) tekemiä havaintoja. 

 

3.4.1 Strategia ja hallitustyöskentely 

 

Pääomasijoittajan osallistuminen kohdeyrityksen strategiseen päätöksentekoon tapahtuu 

hallitustyöskentelyn kautta, jossa pääomasijoittajalla on yleensä merkittävä rooli. 

Pienten yritysten hallitukset ovat usein jäsenmäärältään vähäisiä, eikä niissä ole 

ulkopuolista asiantuntemusta, jonka pääomasijoittaja tuo mukanaan. Yrityksissä, joiden 

taustalla on pääomasijoittaja, on havaittu olevan erityisen aktiivinen hallitus. 

Pääomasijoittajat näkevät hallituksen heidän keskeisimpänä keinonaan vaikuttaa 

kohdeyritykseen ja sitä kautta yrityksen strategisiin päätöksiin. Siitä huolimatta 

strategian muodostaminen ei ole pääomasijoittajan mukaan yksinomaan hallituksen 

tehtävä, vaan pikemminkin yrityksen johdon ja hallituksen yhteistyön tulos. Toimivalla 

johdolla on tämän seurauksena usein erittäin paljon vastuuta yritystoiminnan 

varsinaisesta johtamisesta. (Fried, Bruton, Hisrich, 1998, 493–500). 

 

Strategisessa työskentelyssä pääomasijoittaja voi tukea kohdeyritystään tietopohjansa 

avulla, joka koostuu markkinoista ja yrityksen liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. 

Tällöin pääomasijoittajan asiantuntemus ja kokemus nousevat keskeiseen asemaan. 

Joissakin tapauksissa pääomasijoittaja voi toimia myös strategisten päätösten 

alullepanijana ja esimerkiksi ohjata kohdeyrityksiään kansainvälistymään. 

Pääomasijoittaja voi myös havaita täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia joko 

kohdeyrityksen alkuperäiseltä tai joltakin uudelta liiketoiminta-alueelta. Strategiseen 

päätöksentekoon osallistuminen voi liittyä myös kohdeyrityksen henkilöstö-, osto-, 

tuotekehitys- tai markkinastrategioiden kehittämiseen. (Relander 1989, 113–118). 

 

Ahdekiven (1990) tutkimuksessa hallitustyöskentelyn kehittäminen saa koko 

tutkimuksen lisäarvotekijöistä parhaat arvosanat. Pääomasijoittajan asema nähdään 

erityisen tärkeänä ja onnistuneena uusien henkilöstö-, osto-, tuotekehitys- ja 

markkinointisuunnitelmien kehittäjänä. Myös johtamisjärjestelmien kehittämistä 

pidetään kohdeyrityksissä tärkeänä osa-alueena. Parantamisen varaa pääomasijoittajalla 

sen sijaan oli kyselyn mukaan seuraavilla osa-alueilla: uusien liiketoiminta-alueiden 
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löytäminen, kansainvälisten toimintojen suunnitteleminen ja agenttien ja edustajien 

hankkiminen ja soveltuvuuden selvittäminen. (Ahdekivi 1990, 28–29). 

 

3.4.2 Rahoitusratkaisut 

 

Ensisijaisesti pääomasijoittaja tuo lisäarvoa yritykseen omalla rahallisella panoksellaan. 

Pääomasijoittaja tarjoaa niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin rahoitusta, jonka avulla 

yritys kykenee toteuttamaan kaikki strategiaan sopivat projektit, joilla on positiivinen 

nettonykyarvo. Pääomasijoittajan investointi yritykseen on lisäksi signaali yrityksen 

laadusta. Jos pääomasijoittaja sijoittaa kohdeyritykseen, hän myös odottaa saavansa 

sijoituksestaan hyvän tuoton. Tämä signaali yrityksen laadusta ja tulevaisuudesta avaa 

yritykselle ovet lainamarkkinoille. Yritykseen liittyvä epäsymmetrinen informaatio on 

pienentynyt ja pankit luottavat sen tulevaisuuteen, jolloin kohdeyrityksen on helpompi 

lainata rahaa. Samalla pääomasijoittaja pienentää myös luottoriskiä. Pääomasijoittajan 

sijoitus kasvattaa usein tasetta ja omaa pääomaa niin, että pankkien riskipreemiot 

pienenevät. Kun riskipreemiot pienenevät, on yrityksellä mahdollisuus saada halvempaa 

lainaa. (Lam 1991 Lehtosen 2001, 48 mukaan). 

 

Suomalaisten kohdeyritysten mielestä rahoitusratkaisut yhdessä hallitustyöskentelyn 

kehittämisen kanssa olivat merkittävimmät pääomasijoittajan tarjoamat lisäarvotekijät. 

Pääomasijoittaja nähtiin aktiivisena ja osaavana toimijana yrityksen rahoituksen 

kokonaisjärjestelyissä. Rahoitusratkaisuihin kuuluivat julkisen rahoituksen 

järjestäminen, toimitusvakuuksien ja lainojen takaaminen, rahoituskustannusten 

hintaneuvottelujen käyminen, osakepääoman korottaminen, vakuudettomien lainojen 

myöntäminen sekä suuremman neuvotteluvoiman tarjoaminen. (Ahdekivi 1990, 28). 

 

Husman ja Rahm (2003) tutkivat pääomasijoittajan tarjoaman rahoituksen vaikutusta 

kohdeyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Rahoitusta voidaan antaa tarjoamalla 

kaikki sijoitettava t varat välittömästi kohdeyrityksen käyttöön (lump sum) tai 

vaiheittain, antamalla yritykselle rahaa useamman rahoituskierroksen aikana 

(incremental, stage financing). Vaiheittaisen sijoitusmallin seurauksena kohdeyritykset 

kasvavat keskimääräistä nopeammin, kun taas suuri kertasijoitus aikaansaa 

kohdeyritysten nopeamman kansainvälistymisen. Kansainvälistyminen vaatii suuria 
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rahallisia panostuksia, joita suuri kertasijoitus kohdeyritykselle tarjoaa. Toisaalta 

kansainvälistyminen taas syö resursseja ja sitä kautta yrityksen kasvumahdollisuuksia, 

jolloin nopeasti kasvavat yritykset ovat hyötyneet vaiheittaisesta rahoituksesta. Toki on 

todettava, että edellä mainitut johtopäätökset ovat valideja ainoastaan lyhyellä 

aikavälillä, ennen kuin kansainvälistymisen hyödyt ovat todella alkaneet näkyä  

yrityksen kasvuluvuissa. (Husman & Rahm 2003, 30). 

 

3.4.3 Kontaktiverkostot 

 

Laajan kontaktiverkoston tarjoaminen kohdeyrityksen käyttöön on myös yksi 

keskeisimpiä pääomasijoittajan tarjoamista lisäarvotekijöistä. Kontakteilla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä sellaisen verkoston tarjoamista, joka vastaa kohdeyrityksen 

liiketoiminnan tarpeisiin. Kohdeyritys voi tällöin päästä pääomasijoittajan kautta käsiksi 

sellaisiin kontakteihin, joita se ei muuten saisi luotua. Etenkin toimintansa 

alkuvaiheessa olevalle yritykselle pääomasijoittajan kontaktiverkko voi madaltaa 

kynnystä aloittaa toiminta ja päästä toimialalle sekä luoda edellytykset edullisiin 

sidosryhmäsuhteisiin. Suomalaisten kohdeyritysten mielestä pääomasijoittajan 

tärkeimpiä kontaktiverkostoon liittyviä lisäarvotekijöitä olivat uusien 

rahoitusyhteyksien luominen sekä muille riskisijoittajille ja konsulteille esitteleminen. 

Myös pääomasijoittajan tarjoamat kontaktit asiakkaiden ja tavarantoimittajien suuntaan 

olivat erittäin tärkeitä. (Ahdekivi 1990, 30). 

 

Verkoston tuomat hyödyt riippuvat sen laajuudesta. Pääomasijoittajan merkittävimmät 

suhteet ovat rahoitusmarkkinoilla. Pääomasijoittajan tarjoamat kontaktit riippuvat usein 

pitkälle siitä, miten hyvin he tuntevat muita pääomasijoittajia. Hochberg, Ljungqvist ja 

Lu (2005, 31–32) tutkivat pääomasijoittajien keskinäisen verkostoitumisen 

(syndication) vaikutusta pääomasijoitusrahastojen ja kohdeyritysten suorituskykyyn. 

Tulokset osoittivat selkeästi, että kohdeyritys hyötyy hyvin verkostoituneista 

pääomasijoittajista siten, että se saa toiminnalleen todennäköisemmin jatkorahoitusta ja 

listautuu suuremmalla todennäköisyydellä. Tutkimuksessa selvitettiin myös 

pääomasijoittajan toimintaa tällaisessa verkostossa. Pääomasijoittajan asema 

verkostossa määräytyy aikaisempien projektien onnistuneisuuden (track record) 

mukaan. Hyvin hoidetut kohdeyritykset ovat pääomasijoittajalle parasta mahdollista 
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mainosta. Parempi asema verkostossa tarjoaa pääomasijoittajalle paremmat suhteet ja 

sitä kautta pääsyn kannattavampiin kauppoihin. Kohdeyritykselle hyvin verkostoitunut 

pääomasijoittaja on verkostoitumatonta huomattavasti arvokkaampi. 

 

Kansainvälistymisen vuoksi ei enää riitä, että pääomasijoittajalla on vahva kotimainen 

kontaktiverkosto, vaan keskeiseen asemaan nousevat kansainväliset kontaktit. Yrityksen 

kansainvälistyessä pääomasijoittaja kykenee vaikuttamaan kontaktiverkkonsa kautta 

mm. kansainvälisten pääomasijoittajien houkutteluun ja ostotoiminnan aloittamiseen 

vieraassa maassa. Kontaktiverkoston kautta kohdeyritys voi saada lisäksi mm. 

kansainvälistymisprosessissa auttavan konsultin tukea. (Relander 1989, 115). 

Pääomasijoittajan tarjoaman verkoston lisäksi on huomioitava sen välilliset vaikutukset 

kohdeyrityksen omissa suhteissa. Pääomasijoittajan, varsinkin menestyneen, mukanaolo 

tuo imagollisia hyötyjä, jolloin kohdeyrityksen uskottavuus ja luotettavuus 

ulkopuolisten silmissä lisääntyy. 

 

3.4.4 Muu lisäarvo 

 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi pääomasijoittaja vaikuttaa kohdeyritykseensä myös 

muilla tavoin. Operatiivisen johtamisen tukemista ei yleensä pidetä pääomasijoittajan 

keskeisimpänä vaikutusalueena, vaan painotus on pikemminkin strategisen työskentelyn 

puolella. Syy tähän on se, että yrityksen toimiva johto hoitaa pääasiassa näitä tehtäviä. 

Ahdekiven (1990, 29–30) tutkimuksessa tärkeiksi operatiivisen johdon tukitoiminnoiksi 

nousevat budjetoinnin ja muun valvonnan järjestäminen, laskentatoimen toteutus sekä 

neuvotteluissa avustaminen. Vaikka pääomasijoittajan rooli nähdään pääasiassa 

strategisen työskentelyn puolella, on myös toiminnan valvontaa pidetty yhtenä 

keskeisimmistä pääomasijoittajan toimista (mm. McMillian, Kulow & Khoylian 1988, 

Gorman & Sahlman 1989). Jotta valvonnan järjestäminen onnistuu, vaaditaan 

kohdeyrityksiltä erilaisia raportteja, joita varten yrityksiin luodaan kattavia 

raportointijärjestelmiä. Nämä järjestelmät auttavat osaltaan jakamaan pääomasijoittajan 

ja kohdeyrityksen välillä liikkuvaa informaatiota tehokkaasti. 

 

Kohdeyrityksen kannalta on keskeistä valita pääomasijoittaja, jolla on asiantuntemusta 

juuri yrityksen omasta toimialasta, koska on mahdollista, että pääomasijoittajan 



 47 

tietämys toimialasta on huomattavasti heikompi kuin yrityksen oma. (Sapienza ym., 

1996, 463–464). Erilaiset pääomasijoittajat sopivat eri tilanteissa oleville 

kohdeyrityksille. Toimintaansa aloitteleva yritys hyötyy eniten paikallisilla markkinoilla 

toimivasta pääomasijoittajasta, joka tukee yritystä operatiivisissa asioissa ja tarjoaa 

resursseja kotimaisille markkinoille. Toisaalta kohdeyrityksen kansainvälistyessä eniten 

hyötyä tarjoavat kansainvälisesti kokeneet pääomasijoittajat. (Mäkelä 2002, 27). 

 

Kortum ja Lerner (1998) tutkivat pääomasijoittamisen ja innovaatioiden synnyn 

yhteyttä Yhdysvalloissa. Heidän aineistonsa on viimeisen kolmen vuosikymmenen 

ajalta ja se kattaa yli kaksikymmentä teollisuudenalaa. Tulokset osoittavat, että 

pääomasijoitusten lisääntyminen vaikuttaa positiivisesti innovointiin. Yksi dollari 

riskirahaa on keskimäärin kuusi kertaa tehokkaampaa stimuloimaan patentointia, kuin 

dollari perinteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Viime vuosina 

pääomasijoitustoiminta on vastannut noin kolmesta prosentista koko maan tutkimus- ja 

kehitysmenoista. Innovaatioiden (patenttien) osalta pääomasijoittajan vaikutus 

kansantaloudelle on vielä paljon suurempi, eli edellä mainitun mukaan noin 

kuusinkertainen. Pääomasijoittajat vastaavat siis kaiken kaikkiaan 15 prosentista maassa 

tehdyistä innovaatioista. (Kortum & Lerner 1998, 36). 

 

Hellmann ja Puri (2000) tutkivat pääomasijoittajan asemaa tuotestrategioita 

muodostettaessa. Yksi keskeisimmistä strategisista valinnoista on se, toimiiko 

pääomasijoittajan tukema kohdeyritys innovoijana vai imitoijana. Innovoijana toimiva 

yritys tuo markkinoille täysin uusia tuotteita, imitoija seuraa perässä. Helmannin ja 

Purin löytö oli se, että innovatiiviset yritykset pystyvät saamaan riskirahoitusta 

todennäköisemmin kuin imitoivat yritykset. Innovoijat saavat myös rahoitusta 

aikaisemmin kehityskaarensa aikana kuin imitoijat. Heidän toinen merkittävä löytönsä 

oli se, että pääomasijoittajan tukemat yritykset saavat tuotteensa nopeammin 

markkinoille. Pääomasijoittajan tuotekehitystä nopeuttava vaikutus on erityisen 

voimakas innovoijien keskuudessa, mutta vaikutus oli tilastollisesti merkitsevä myös 

imitoijien joukossa. Pääomasijoittajien osaaminen auttaa yritystä tuomaan tuotteensa 

aikaisemmin markkinoille. Tämä on erittäin tärkeää eritoten nopeasti muuttuvien 

innovatiivisten yritysten tapauksessa, mikä myös selittää ensimmäistä löydöstä siitä, että 

innovoijat saavat paremmin riskirahoitusta, kuin imitoijat. (Hellmann & Puri 2000, 

980–981) 
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3.5 Tutkimuksen viitekehys 

 

Kappaleessa 2 tarkasteltiin kohdeyrityksen kansainvälistymistä ja kansainvälistymisen 

mukanaan tuomia ongelmia. Näiden ongelmien perusteella määriteltiin erilaisia 

yritysten tarpeita ja näihin tarpeisiin vastaavia yhteisöjä. Tämän pääkappaleen aikana 

taas keskityttiin tarkastelemaan yhden tällaisen yhteisön, eli pääomasijoittajan kykyä 

vastata näihin kansainväistymisen tarpeisiin. Kuviossa 9 on yhdistetty näiden 

kappaleiden keskeisimmät asiat ja muodostettu koko tutkimuksen viitekehys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9 Tutkimuksen viitekehys (Relander 1989, 64 sovellettu) 

Tiedostettuja ja 
tiedostamattomia 
tarpeita yrityksen 
kansainvälistyessä

Kyky ennakoida, 
tunnistaa ja ratkaista 

tarpeisiin sekä 
mahdollisuuksiin 

liittyviä kysymyksiä eri 
vaiheissa

LISÄARVOTARPEET

Pääomasijoittajan 
kyky tarjota 
lisäarvotekijöitä 
kohdeyritykselle

- osaaminen
- voimavarat
- tapa toimia

1. Osapuolten oikeudet 
ja velvollisuudet

2. Yrittäjän toiminta

3. Pääomasijoittajan
toiminta

4. Osapuolten kyky 
työskennellä yhdessä

KOHDEYRITYS PÄÄOMASIJOITTAJA

kohdeyrityksen eri tarpeet ja pääomasijoittajan tarjoama lisäarvo kohtaavat 
vuorovaikutuksessa à kohdeyrityksen kansainvälistyminen helpottuu

VUOROVAIKUTUS

Onnistuneempi 
kansainvälistyminen

Tarpeiden ja Lisäarvon 
odotetaan vastaavan 

toisiaan 
vuorovaikutuksessa

Pääomasijoittajan saama 
hyöty ja näkemys 

tarjotusta lisäarvosta

Kohdeyrityksen saama 
hyöty ja näkemys 
pääomasijoittajan 

tarjoamasta lisäarvosta

Rahoitus

Strateginen 
suunnittelu

Kontaktiverkostot

Markkinointi

Kv. 
markkinatuntemus

kulttuurit

henkilöstön 
ominaisuudet
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Kohdeyrityksillä on tiedostettuja ja tiedostamattomia tarpeita kansainvälistymisensä 

suhteen. Tällaisia tarpeita ovat mm. rahoitus, kontaktiverkostot ja henkilöstön 

rekrytointi. Pääomasijoittaja vastaa näihin tarpeisiin edellisessä kappaleessa käsiteltyjen 

lisäarvotekijöiden avulla. Lisäarvotekijöitä pääomasijoittaja pitää yllä osaamisen, 

voimavarojen ja toimintatapojensa avulla. Pääomasijoittajan ja kohdeyrityksen 

yhteistyösuhde rakentuu vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutukseen vaikuttavat 

molempien toiminta ja kyky työskennellä yhdessä sekä osapuolten väliset oikeudet ja 

velvollisuudet. Yhteistyön seurauksena kohdeyrityksen kansainvälistymisen oletetaan 

helpottuvan. Molemmat osapuolet saavat taloudellista hyötyä – yrityksen omistajat 

osakkeilleen ja pääomasijoittajat sijoitukselleen. 

 

Pääomasijoittajien kyvykkyydestä ei välttämättä kerro se, kuinka hyvin kohdeyritys on 

menestynyt. Yrityshän olisi voinut menestyä ilman pääomasijoittajaakin. Toisaalta 

pääomasijoittajien näkemys yrityksen tukemisesta aiheuttaa eturistiriidan, koska eihän 

kukaan halua kritisoida itseään. Tässä tutkimuksessa pääomasijoittajan toimintaa 

arvioidaan kohdeyritysten näkökulmasta, jolloin saadaan toisen osapuolen näkemys 

vallitsevasta tilanteesta. 
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4. TUTKIMUKSEN AINEISTO 
 

 

4.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 

 

Tutkimuksessa käytettyjen yritysten nimet on saatu Suomen pääomasijoitusyhdistys 

ry:n tietokannasta ja osoitetiedot julkisista lähteistä, kuten internetistä. Yritysjoukko 

koostuu sellaisista suomalaisista yrityksistä, jotka ovat saaneet pääomasijoittajien 

riskirahaa vuosien 2000–2004 välisenä aikana. Ajanjakso rajattiin seuraavin perustein: 

Ensinnäkin haluttiin, että sijoitukset olisi tehty pääasiassa vuoden 2000 

pörssiromahduksen jälkeen, jolloin pääomasijoittajat valitsivat sijoituskohteita 

(kohdeyrityksiä) tarkemmin kuin ennen romahdusta. To isaalta haluttiin, että 

pääomasijoittajat ovat olleet yritysten taustalla vähintään vuoden (2004–2005), jotta 

kohdeyrityksien edustajat voisivat arvioida pääomasijoittajien toimintaa käytännön 

kokemukseen perustuen. Lisäksi neljän vuoden aikajakso oli välttämätön riittävän 

otoksen aikaansaamiseksi. 

 

Aineistolle on määritelty myös muita kriteereitä. Mukaan otettiin ainoastaan 

alkuvaiheen rahoitusta (siemen-, käynnistys-, kasvu- ja muu alkuvaiheen rahoitus) 

saaneet kohdeyritykset, koska pääomasijoittajan tarjoaman lisäarvon merkitys on 

suurimmillaan nuorissa ja kokemattomissa yrityksissä.(Sapienza ym. 1996). Samalla 

varmistettiin se, että yritykset ovat kooltaan kohtuullisen pieniä. Tutkimuksessahan 

haluttiin tarkastella nimenomaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden omat resurssit 

eivät riitä kansainvälistymiseen (Larjovuori ym. 2004). Viimeisenä kriteerinä aineistolle 

oli, että jokaisen yrityksen taustalla tuli olla vähintään yksi suomalainen 

pääomasijoittaja, koska haluttiin tutkia nimenomaan suomalaisten pääomasijoittajien 

kyvykkyyttä. Tässä vaiheessa ei ollut vielä tietoa, onko yrityksillä kansainvälistä 

toimintaa. 

 

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kyselylomakkeen avulla (liite 2). Lomake 

rakennettiin Tampereen Yliopiston käytössä olevalla e- lomake sovelluksella, joka 

mahdollisti kyselyn täyttämisen internetissä. Lomakkeen linkki lähetettiin sähköpostilla 



 51 

333 kohdeyrityksen toimitusjohtajalle. Sähköpostin yhteydessä oli saate (liite 1), jossa 

vastaajille kerrottiin mm. kenelle tutkimus oli tarkoitettu ja mitä sillä pyrittiin 

selvittämään. Saatteessa myös määritettiin, että mikäli yrityksen taustalla oli useampia 

pääomasijoittajia, tulisi kyselyyn vastata johtavan pääomasijoittajan (Lead Investor) 

toiminnan perusteella. Tässä vaiheessa määritettiin, että yrityksellä tulee olla 

kansainvälistä toimintaa6, jotta se kuuluisi tutkimuksen kohderyhmään. Ensimmäinen 

sähköposti yritysten toimitusjohtajille tuotti 27 vastausta. Tämän jälkeen lähetettiin 

muistutus (liite 1) umpeutuvasta vastausajasta, jonka seurauksena saatiin 21 vastausta. 

Seuraavan viikon alussa lähetettiin toinen vastauspyyntö (liite 1), jolloin uusia 

vastauksia saatiin vielä 24. Lopulta siis yhteensä 72 yritystä vastasi kyselyyn. Tämän 

seurauksena kyselyn vastausprosentiksi voidaan määrittää kohtuullisen korkea 22,3 %7.  

 

Vastanneista 72 yrityksestä yksitoista ei kuulunut tutkimuksen kohderyhmään. Näistä 

seitsemän hylättiin, koska yrityksillä ei ollut minkäänlaista kansainvälistä toimintaa 

(vientimaita tai kansainvälisiltä markkinoilta tulevaa liikevaihtoa). Kaksi yritystä 

jätettiin pois, koska kyseessä olevat yritykset ylittivät pk-yrityksille asetetut rajat 

henkilöstön määrän suhteen. Edellä mainittujen lisäksi vastaajien joukossa oli vielä 

kaksi yritystä, joiden taustalla ei ollut yhtään suomalaista pääomasijoittajaa, eivätkä ne 

täten kuuluneet tutkimuksen kohderyhmään. Tutkimuksen lopullinen empiirinen 

aineisto koostuu siis 61 vastauksesta. 

 

4.2 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Kyselylomake (liite 2) koostui neljästä pääasiallisesta osiosta. Ensimmäinen 

tutkimusosio käsitteli kansainvälistymistä. Siinä selvitettiin 27 eri väittämän avulla 

asioita, jotka yleensä aiheuttavat ongelmia yrityksille niiden kansainvälistyessä. Toinen 

pääasiallinen tutkimusosio käsitteli pääomasijoittajan tarjoamaa lisäarvoa, jota 

tiedusteltiin 35 eri väittämän avulla. Kolmannessa osiossa tiedusteltiin mm. 

pääomasijoittajan roolia ja sitä miten hyvin pääomasijoittajan toiminta oli vastannut 

                                                 
6 Kansainvälisellä toiminnalla tarkoitettiin Suomen rajojen ulkopuolelta tulevaa liikevaihtoa. 
7 25 vastaajaa ilmoitti sähköpostin välityksellä, etteivät he eri syistä johtuen pysty vastaamaan kyselyyn. 
10 niistä ei kuulunut tutkimuksen kohderyhmään. Lisäksi lähetetyistä 333kpl:sta suuri osa ei 
todennäköisesti kuulu kohderyhmään sen vuoksi, että yrityksillä ei välttämättä ole kansainvälistä 
toimintaa. Niinpä todellinen vastausprosentti on huomattavasti enemmän kuin 22,3 %, todennäköisesti 
lähempänä 30 %. 
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yritysten odotuksia. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa omin sanoin 

kokemuksistaan kyselyn ”vapaa sana” -osiossa. Lopuksi kerättiin yritysten taustatietoja. 

Lomakkeen suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota ulkoasun selkeyteen, 

kysymysten järjestykseen ja tehtävien kiinnostavuuteen vastaajien motivaation 

parantamiseksi.  Heikkilän (1998, 47) mukaan ulkoasulla on merkittävä vaikutus 

lopulliseen vastausprosenttiin. 

 

Aineiston tilastollinen analyysi suoritettiin SPSS 13.0 -ohjelman avulla. Ohjelmaa 

käytettiin pääasiassa väittämäkohtaisen keskiarvon, keskihajonnan, frekvenssin sekä 

mediaanin ja moodin määrittämiseen. Lisäksi SPSS:llä etsittiin riippuvuuksia aineiston 

väittämien ja eri taustamuuttujien välillä, käyttämällä ?2 riippumattomuustestiä (Pearson 

Chi Square Test). Testiä voidaan käyttää järjestysasteikollisten muuttujien yhteydessä, 

kunhan testin muut edellytykset ovat voimassa. (Heikkilä, 1998). Testistä saatava  arvo 

kuvaa muuttujien välisen riippuvuuden määrää.  Mitä pienempi kyseessä oleva arvo on, 

sitä enemmän muuttujat ovat riippuvaisia toisistaan. Tilastollisesti merkitsevinä 

pidetään arvoja < 0,1, selvästi merkitsevinä arvoja < 0,05 ja erittäin merkitsevinä arvoja 

< 0,01. Jotta testiä yleensä voidaan käyttää tämän aineiston analysointiin, tulee kaikkien 

teoreettisten frekvenssien olla > 1 sekä enintään 20 % saa olla < 5. (Agresti & Finlay 

1997, Chapter 6) 

 

Toinen muuttujien välistä riippuvuutta kuvaava arvo on Kendall's tau-b. Se sopii 

erityisen hyvin järjestysasteikollisten muuttujien välisen korrelaation laskemiseen.  

Mittari saa arvoja väliltä (-1,1). Mitä lähempänä arvo on 1 tai -1 à sitä enemmän 

muuttujat korreloivat keskenään. (Agresti & Finlay 1997, chapter 8). Tässä 

tutkimuksessa Kendall’s tau-b:tä käytetään ainoastaan muuttujien välisen riippuvuuden 

suunnan määrittämiseen. Riippuvuuden vahvuudesta taas kertoo aiemmin mainittu ?2 

riippumattomuustesti. 

 

4.3 Yritysten taustatiedot 

 

Vastaajajoukko oli varsin vaihtelevaa ja joukkoon mahtui monen kokoisia ja näköisiä 

yrityksiä useilta eri toimialoilta. Taulukosta 1 nähdään, että yritysten keskimääräinen 

perustamisvuosi on 1995, liikevaihto 3 miljoonaa euroa ja henkilöstö 28. Keskihajonta 
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em. luvuissa on kuitenkin melko suuri, koska joukossa on muutamia selkeästi 

perusjoukkoa suurempia ja vanhempia yrityksiä. Kokonsa puolesta yritykset voidaan 

jaotella mikro-, pien- ja pk-yrityksiksi8. Tutkimusjoukon yrityksistä mikroyrityksiä on 

31,1 % (19kpl), pienyrityksiä 47,5 % (29 kpl) ja pk-yrityksiä 16,4 % (10 kpl)9. 

Toimialaltaan yritykset jakautuvat melko selkeästi kolmeen eri ryhmään. Selvästi suurin 

osa yrityksistä, eli 42,6 %, on ICT- (tietotekniikka-, kommunikaatio- ja 

informaatioteknologia) alan yrityksiä. Toiseksi edustetuin toimiala on teollisuus (puu, 

metalli yms.) 27,9 % osuudella ja kolmanneksi yleisin Life Science (bioteknologia, 

lääketeollisuus yms.) 23 % osuudellaan. Loput 6,5 % yrityksistä edustavat muita 

toimialoja. 

 

Taulukko 1 Kohdeyritysten taustatiedot 

Yksi
kkö

Kesk
iarv

o

Kesk
ihaj

ont
a

Minim
i

Maks
imi

Perustamisvuosi vuosi 1995 9,1 1956 2004
Henkilöstö Henkeä 28 39,6 1 210
Liikevaihto Milj. euroa 3,0 5,3 0,04 31
Pääomasijoittajan sijoittama summa Milj. euroa 4,4 10,6 0,06 65
Pääomasijoittajan omistusosuus % 39 % 24,9 0 100
Kauanko taustalla on ollut pääomasijoittaja? vuotta 4,7 2,6 1 17
Kaikkien pääomasijoittajien määrä kpl 2,2 1,5 1 7
Saatujen rahoituskierrosten määrä kpl 2,1 1,1 1 6
Kv. maiden määrä kpl 8,3 10,1 1 50
Kv. liikevaihdon osuus % 55,8 % 35,3 1 100
Kv. toiminnan alkaminen perustamisesta vuotta 4,0 5,2 0 30

 
 

Pääomasijoittajien yrityksiin sijoittamat summat vaihtelevat suuresti. Keskimäärin 

jokainen yritys on saanut 4,4 miljoonaa euroa 2,13 rahoituskierroksen aikana. Mikäli 

joukosta kuitenkin poistetaan viisi eniten rahaa saanutta yritystä, on keskimääräinen 

sijoitettu summa 1,7 miljoonaa euroa per yritys. Yhteensä yrityksiin oli sijoitettu 232,6 

miljoonaa euroa (8 yritystä ilman tietoja). Pääomasijoittajat olivat olleet yritysten 

toiminnassa mukana noin 4,7 vuotta ja keskimääräinen omistusosuus oli 39 %. 

Yrityksistä noin puolella eli 49,2 % on taustallaan ainoastaan yksi pääomasijoittaja. 

Lopuilla 50,8 % pääomasijoittajia on useampia. Näistä seitsemällä on kullakin 

                                                 
8 Mikroyrityksessä henkilöstö on alle 10 henkeä ja liikevaihto alle 2 miljoonaa euroa, pieniyrityksessä 
taas alle 50 henkeä ja alle 10 miljoonaa euroa ja pk-yrityksessä alle 250 henkeä ja alle 50 miljoonaa euroa 
(Teknologian kehittämiskeskuksen WWW-sivusto <http://www.tekes.fi/tekes/>) 
9 Kolme (4,9 %) vastausta oli puuttuvilla tiedoilla. 
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taustallaan 5–7 erillistä pääomasijoittajaa. Kaikista vastanneista 18 %:lla on taustallaan 

ulkomaisia pääomasijoittajia. Yli 80 % yrityksistä taas turvautuu ainoastaan 

suomalaisten pääomasijoittajien osaamiseen. Keskimäärin yrityksillä on taustallaan 2,16 

pääomasijoittajaa. 

 

Tutkimusjoukon yritykset ovat taustatietojen perusteella vahvasti kansainväliseen 

toimintaan orientoituneita. 54,1 % on määritelmän mukaisesti Born Global10 -yrityksiä, 

jotka ovat käytännössä syntymästään lähtien kansainvälisiä. Keskimäärin 

kansainvälistyminen aloitettiin neljän vuoden kuluttua perustamisesta ja vientimaita 

yrityksillä oli noin kahdeksan. Yritysten liikevaihdosta keskimäärin 55,8 %, tulee 

Suomen rajojen ulkopuolelta. Yritykset ovat muutenkin vahvasti kansainvälisesti 

suuntautune ita. Vastaajista 83,6 % ilmoittaa, että yritys on perustamisestaan lähtien 

tähdännyt kohti kansainvälisiä markkinoita kotimarkkinoiden sijaan. Lisäksi 70,5 % 

yrityksistä on laatinut dokumentoidun kansainvälistymissuunnitelman, mikä osoittaa, 

että myös kansainvälistymisen suunnitteluun panostetaan. Kansainvälisille markkinoille 

tähdätään selkeästi omasta tahdosta ja oman tietämyksen pohjalta. Ainoastaan 8,2 % 

yrityksistä ilmoitti, että aloite kansainvälistymiseen on tullut pääomasijoittajalta. 

 

Taustatiedoissa tiedusteltiin myös yritysten kansainvälistymisen astetta. Suurin osa 

vastaajista koki, että kansainvälistyminen oli kasvuvaiheessa (39,0 %) tai toiminta 

ulkomailla oli jo vakiintunutta (25,4 %). Molemmat kohdat kuvaavat jo pidemmälle 

edennyttä kansainvälistymistä. Kansainvälistymisen alkuvaiheessa taas koki olevansa 

loput 35,6 %. Näistä 18,6 % oli vasta aloittamassa ulkomaan toimintoja ja 17,0 % 

harjoitti pienimuotoista ulkomaankauppaa. 

 

4.4 Tutkimusaineiston luotettavuus 

 

Tutkimusten onnistumista pyritään arvioimaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli tutkimuksen kykyä tuottaa ei-  

sattumanvaraisia tuloksia. Reliabiliteettia voidaan tutkia esimerkiksi vertaamalla tehtyä 

                                                 
10 Knight ja Cavusgil (1996) täsmentävät Born Global yritykset sellaisiksi yrityksiksi, joiden 
liikevaihdosta 25 prosenttiyksikköä tulee ulkomailta ja jo iden vientitoiminta alkaa kolmen vuoden sisällä 
yrityksen perustamisesta. 
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tutkimusta aiempiin samankaltaisiin tutkimuksiin. Validiteetti puolestaan tarkoittaa 

pätevyyttä, eli tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

Yksi tapa tarkastella validiteettia on selvittää, kuinka loogisia ja tarkoituksenmukaisia 

tutkimuksessa saadut muuttujien väliset yhteydet ovat. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

2003, 213–215.) Tämän tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia vahvisti se, että 

tutkimuksen aihealuetta on tutkittu samasta näkökulmasta Suomessa jo aiemmin. 

Ahdekivi (1990) suoritti Relanderin (1989) havaintojen pohjalta aihealueesta 

pioneeritutkimuksen, jossa käytettiin malliltaan samankaltaista kyselylomaketta kuin 

tässä tutkimuksessa. Tämän lisäksi pääomasijoittamista on tutkittu maailmalla 

kohdeyrityksen näkökulmasta aiemminkin ja kyselylomakkeen käytöstä on 

muodostunut yleisesti hyväksytty käytäntö pääomasijoittajan tarjoamaa lisäarvoa 

tutkittaessa11. 

 

Oleellista pääomasijoittajan kyvykkyyttä käsitteleville tutkimuksille on lomakkeessa 

kysyttävien asioiden esitysmuoto. Tässä tutkimuksessa asia otettiin huomioon jo 

lomakkeen suunnitteluvaiheessa. Kysymykset muodostettiin teoriasta nousseiden 

tekijöiden mukaan ja tuloksia tarkastellaan teoriaan peilaten, mikä on yksi edellytys 

tutkimuksen validiteetin osoittamiselle. Tutkimusongelman asettelu tapahtui 

aikaisempiin tutkimuksiin nojaten ja lomakkeen kysymykset muokattiin tähän 

tutkimukseen sopiviksi kysymysalueiksi. Lomakkeen sisällöllisenä tarkastajana toimi 

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen hallituksen jäsen Risto Jalonen ja lomakkeen 

vastausasteikkona käytettiin Ahdekiven vuonna 1990 käyttämää jaottelua. Tutkimuksen 

reliabiliteettia paransi paitsi kattava otos myös riittävä vastausten määrä, joka 

mahdollisti tilastollisten analyysien tekemiseksi. Kyselylomakkeen käyttö palveli hyvin 

tutkimuksen tarkoituksia ja sen avulla saatiin tietoa tutkimuskohteesta kattavasti ja 

monipuolisesti. 

                                                 
11 Kts. mm. MacMillan, Kulow, Khoylian 1988; Sapienza Timmons 1989 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

5.1 Kansainvälistymisen ongelmat 

 

Tässä kappaleessa käsitellään kyselyn ensimmäistä osaa, eli vastaajien arvioita siitä, 

missä määrin erilaiset asiat ovat aiheuttaneet ongelmia yrityksen kansainvälistyessä. 

Vastaukset on koottu taulukkoon 2 ja ne on järjestetty vastauskeskiarvon mukaan siten, 

että ylimpänä ovat keskimäärin eniten ongelmia aiheuttaneet asiat ja alimpana 

keskimäärin vähiten ongelmia aiheuttaneet asiat12. Vastaajat arvioivat seuraavalla 

asteikolla, missä määrin kansainvälistymiseen liittyvät asiat olivat aiheuttaneet 

ongelmia:  

 

1 = hyvin vähän tai eivät lainkaan     2 = melko vähän     3 = kohtalaisesti     4 = paljon     

5 = erittäin paljon 

 

Taulukossa 2 ylimpänä on sopivan henkilöstön löytäminen. Se aiheuttaa paljon tai 

erittäin paljon ongelmia joka toiselle yritykselle. Lisäksi henkilöstön osaaminen näyttää 

olevan yrityksissä usein varsin puutteellista. Noin 30 % vastaajista kokee, että 

avainhenkilöiden ominaisuudet aiheuttavat paljon tai erittäin paljon ongelmia. 

Henkilöstö kokonaisuutena aiheuttaakin ongelmia kaikille. Myös kansainvälistymisen 

rahoittaminen tuntuu aiheuttavan paljon tai erittäin paljon ongelmia lähes 50 %:lle 

vastaajista. Riittävä käyttöpääoman ja oman pääoman saatavuus on nopeasti 

kansainvälistyvä lle yritykselle tärkeää. Pääomasijoittajista huolimatta useat yritykset 

kuitenkin kokevat, että pääoman saatavuudessa on puutteita. 

 

Taulukon yläosassa oleva yritysten kokema uskottavuuden puute on pienelle ja 

toimintansa alkuvaiheessa olevalle yritykselle varsin yleinen ja vakava ongelma. Ilman 

                                                 
12 Taulukko on lisäksi jaettu kolmeen erilliseen ryhmään, joista ensimmäisen ryhmän vastauskeskiarvo on 
yli kolme (aiheuttaa ongelmia enemmän kuin kohtalaisesti), toisen ryhmän lähimpänä kolmea (a iheuttaa 
ongelmia kohtalaisesti) ja kolmannen lähimpänä kahta (aiheuttaa ongelmia melko vähän). 
Vastauskeskiarvon lisäksi taulukossa on vastausten keskihajonta, mediaani ja moodi (yleisin 
vastausvaihtoehto). Viimeisissä sarakkeissa on vielä jokaisen vastausvaihtoehdon vastausmäärät. 
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pitkää historiaa on usein vaikeaa vakuuttaa kansainvälisiä yhteistyökumppaneita 

yrityksen kyvystä selvitä velvoitteistaan. Varsin vaikeaa tuntui lisäksi olevan 

markkinointi, joka ei Kailarannan (1998) mukaan ole vahvinta osaamista nuorissa, 

ydinosaamiseen panostavissa yrityksissä. Erilaisten yhteistyökumppaneiden kuten 

asiakkaiden löytäminen aiheuttaa melkoisesti ongelmia. Tämä on pienille yrityksille 

ominaista, koska yritykset eivät ole (pääomasijoittajista huolimatta) kyenneet vielä 

toimintansa alkuvaiheessa luomaan kattavaa verkostoa. Kansainvälisissä verkostoissa 

toimiminen sen sijaan tuntuu aiheuttavan selkeästi vähemmän ongelmia. Suhteita siis 

osataan ylläpitää paremmin, kuin niitä osataan luoda. 

 

Taulukko 2 Kansainvälistymisen ongelmat 
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Enemmän kuin kohtalaisesti
Sopivan henkilöstön löytäminen 3,31 1,20 3 4 6 9 16 20 10
Käyttöpääoman saatavuus 3,23 1,24 3 4 5 15 13 17 11
Yleinen uskottavuuden puute 3,13 1,16 3 4 5 15 15 19 7
Rahoituksen saatavuus yleisesti 3,11 1,27 3 2 5 19 12 14 11
Omanpääoman saatavuus 3,10 1,22 3 2 5 18 13 16 9
Markkinointi 3,10 0,93 3 3 1 17 21 19 3

Kohtalaisesti
Yhteistyökumppaneiden löytäminen 2,97 0,93 3 3 3 17 21 19 1
Asiakkaiden löytäminen 2,95 1,10 3 3 5 17 21 12 6
Avainhenkilöiden ominaisuudet 2,95 1,02 3 2 2 22 17 15 4
Kansainvälisen kilpailukyvyn arviointi 2,90 1,04 3 2 2 25 16 13 5
Valtion vientituen hajanaisuus ja saatavuus 2,87 1,14 3 2 6 20 15 14 5
Vieraanpääoman kustannukset 2,74 1,12 2 2 6 25 14 11 5
Hinnoittelu 2,74 0,95 3 2 5 21 21 13 1
Yrityksemme markkinatuntemus 2,72 0,97 3 3 6 19 24 10 2
Kova kilpailu 2,67 0,98 3 3 7 20 21 12 1
Vakuuksien saatavuus 2,63 1,28 2 2 13 18 13 10 6
Strateginen suunnittelu 2,57 0,99 2 2 7 25 18 9 2
Kansainv. rahoitusvaihtoehtojen tunteminen 2,56 1,12 2 2 8 29 10 10 4
Tuotekehitys 2,52 0,99 2 2 8 25 18 8 2
Erot liiketoimintatavoissa ja kulttuurissa 2,51 0,89 2 2 5 31 14 11  

Melko vähän
Suhde pääomasijoittajaan 2,48 1,23 2 2 13 24 13 4 7
Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen 2,43 0,76 2 2 6 27 24 4  
Markkinoiden nopeat muutokset 2,41 1,05 2 2 10 28 15 4 4
Tuotteen soveltuvuus markkinoille 2,31 0,90 2 2 11 26 19 4 1
Tuotantokapasiteetti 2,11 1,10 2 1 22 19 13 5 2
Riippuvuus yhdestä asiakkaasta 2,10 1,01 2 2 19 25 10 6 1
Kansainvälistymisen vastainen ilmapiiri 1,62 0,90 1 1 35 19 2 5  

YHTEENSÄ 2,69 13,7 % 35,0 % 26,1 % 18,5 % 6,7 %  
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Muita ongelmakohtia ovat yrityksen oman kilpailukyvyn arviointi kansainvälisillä 

markkinoilla sekä valtion vientituen hajanaisuus ja saatavuus. Varsin moni kokee lisäksi 

vieraanpääoman kustannukset liian korkeaksi. Kohdassa ”vakuuksien saatavuus” on 

kyselyn suurin keskihajonta, eli ongelma nähdään yrityksissä varsin eri tavoin. Suurelle 

osalle vakuuksien saatavuus ei ole lainkaan ongelma ja samaan aikaan 26 % vastaajista 

niistä aiheutuu paljon tai erittäin paljon ongelmia. Suurelle osalle ongelmia aiheuttavat 

myös kansainvälinen kilpailu ja tuotteiden hinnoittelu. 

 

Suhde pääomasijoittajaan on aiheuttanut lähes 20 %:lle yrityksistä paljon tai erittäin 

paljon vaikeuksia. Tieto on mielenkiintoinen, koska ongelmat pääomasijoittajan ja 

kohdeyrityksen välillä vaikuttavat usein kaikkeen lisäarvoon ja samalla koko projektin 

onnistuneisuuteen (Sapienza 1996). Markkinoiden nopeat muutokset näyttävät 

aiheuttavan yrityksille vain vähän ongelmia. Tämä voi johtua siitä, että pienen yrityksen 

on nopeaa ja helppoa sopeuttaa toimintansa kulloiseenkin markkinatilanteeseen. 

Tuotteen soveltuvuus, tuotantokapasiteetti ja riippuvuus yhdestä asiakkaasta olivat 

vaikeita asioita vain muutamille yrityksille. Selkeästi vähiten ongelmia yrityksille 

koituu kansainvälistymisen vastaisesta ilmapiiristä, mikä kuvastaa sitä, että pienissä 

yrityksissä uskalletaan ja halutaan laajentaa toimintaa Suomen rajojen ulkopuolelle. 

 

Osa vastaajista eritteli lisäksi muita kansainvälistyessään kohtaamia ongelmia kyselyn 

kohdassa ”jokin muu kansainvälistymisen ongelma”. Paljon tai erittäin paljon ongelmia 

muutamassa yrityksessä aiheuttavat pääomasijoittajan epärehellisyys ja ymmärrys 

yrityksen toimialasta. Lisäksi yksittäiset yritykset kokevat ongelmikseen mm. yrityksen 

pienen koon ja erilaiset lainsäädännölliset esteet. 

 

5.2 Pääomasijoittajan tarjoama lisäarvo  

 

Tämä kappale käsittelee kyselyn toista osaa, jossa tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä 

pääomasijoittajan tarjoamasta lisäarvosta. Lisäarvo oli jaettu neljään kokonaisuuteen: 

(1) strategia ja hallitustyöskentely, (2) rahoitusratkaisut, (3) kontaktiverkostot ja (4) 

muu lisäarvo. Vastaajat arvioivat kyselyssä pääomasijoittajan tarjoamaa lisäarvoa 

kahdella eri tavalla. Ensin selvitettiin, oliko pääomasijoittaja ollut aktiivinen kyseisellä 
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alueella. Tätä aktiivisuutta kuvaa taulukoiden 3–6 viimeisen sarakkeen prosenttiluku, 

joka kertoo annettujen vastausten määrän, eli aktiivisten pääomasijoittajien osuuden.  

Mikäli pääomasijoittaja oli ollut aktiivinen, tuli vastaajien arvioida pääomasijoittajan 

kykyä tarjota lisäarvoa kyseisellä osa-alueella13. Kyvykkyyttä arvioitiin asteikolla:  

 

1 = heikko     2 = välttävä     3 = kohtalainen     4 = hyvä     5 = erittäin hyvä 

 

Lisäarvoa käsittelevissä taulukoissa (3–6) ylimpänä vastauskeskiarvojen mukaan ovat 

ne kohdat, joissa pääomasijoittajat ovat saaneet parhaat arvosanat ja alimpana ne 

kohdat, joissa pääomasijoittajat ovat saaneet huonoimmat arvosanat. Alalaidassa näkyy 

lisäksi taulukon vastausten prosentuaalinen jakautuminen eri vastausvaihtoehtojen 

välillä. 

 

5.2.1 Strategia ja hallitustyöskentely 
 

Ensimmäisessä ryhmässä arvioitiin pääomasijoittajan panosta yrityksen strategisissa 

asioissa (taulukko 3). Parhaiten pääomasijoittajan nähtiin onnistuneen 

hallitustyöskentelyn ja strategisen ajattelun kehittämisessä, kyselyn asteikkoa käyttäen 

lähes kohtalaisesti. Odotetusti lähes kaikki (93,4 %) pääomasijoittajat ovat myös olleet 

aktiivisia tällä osa-alueella. Kansainvälistymisstrategian kehittäminen oli toinen 

kokonaisuus, jossa pääomasijoittajat saivat ryhmän vastauskeskiarvoa (1,95) paremman 

arvosanan. Muuten vastaajien arviot pääomasijoittajista olivatkin sitten melko heikkoja. 

 

Yrityksen strategisten vahvuuksien ja heikkouksien arviointi kv. markkinoilla ei tunnu 

olevan pääomasijoittajien vahvinta aluetta pääomasijoittajien aktiivisuudesta (83,6 %) 

huolimatta. Myös kohdeyrityksen kansainvälisten mahdollisuuksien selvittämisessä, 

kansainvälisten toimintojen suunnittelussa ja uusien liiketoiminta-alueiden löytämisessä 

pääomasijoittajat näyttäisivät onnistuvan hyvin ainoastaan muutamassa tapauksessa. 

Kaikkein huonoimmat arvosanat annettiin erilaisten suunnitelmien kehittämisestä sekä 

kilpailu- ja toimiala-analyysien tekemisestä.  

 

                                                 
13 Osa väittämistä ei käsittele pääomasijoittajan tarjoamaa lisäarvoa, kyseessä on vastaajien arvioi 
pääomasijoittajan osaamisesta esim. kansainvälisillä markkinoilla. Tällöin taulukon viimeisessä 
sarakkeessa oleva prosenttiluku kertoo ainoastaan kyseiseen kohtaan annettujen vastausten määrän. 
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Taulukko 3 Strategia ja hallitustyöskentely 
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N %

Hallitustyöskentelyn ja strategisen ajattelun kehittäminen yleisesti 2,53 16 13 14 10 4 93,4 %
Kansainvälistymisstrategian kehittäminen 2,30 16 7 12 7 1 70,5 %
Yrityksenne strategisten vahvuuksien / heikkouksien arviointi kvm. 1,88 23 15 9 4  83,6 %
Kansainvälisten toimintojen suunnittelu 1,85 21 10 6 3 1 67,2 %
Yrityksenne kansainvälisten mahdollisuuksien selvittäminen 1,83 21 9 10 2  68,9 %
Uusien liiketoiminta-alueiden löytäminen 1,76 24 9 11 1  73,8 %
Uusien osto- tuotekehitys- hlöstö- tai markkinointis. kehitt. 1,75 22 12 9 1  72,1 %
Kansainvälisten kilpailu- ja toimiala-analyysien tekeminen 1,73 17 9 6 1  54,1 %
Vastausten prosentuaalinen jakautuminen 44,9 23,6 21,6 8,1 1,7  
 

Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tässä ryhmässä pääomasijoittajan pääasiallinen 

osaaminen on juuri hallitustyöskentelyssä ja suurten linjojen päätöksissä. 

Tarkennetuissa kohdissa osaaminen taas arvioidaan selkeästi huonommaksi. Kaikissa 

strategiaa ja hallitustyöskentelyä käsittelevissä kohdissa yleisin arvio pääomasijoittajan 

toiminnan onnistuneisuudesta on yksi eli heikko. Itse asiassa lähes puolet kaikista 

vastauksista (44,9 %) on annettu vaihtoehdolle yksi. Samaan aikaan hyväksi tai erittäin 

hyväksi pääomasijoittajan panoksen näkee ainoastaan 9,8 % vastaajista. 

 

5.2.2 Rahoitusratkaisut 
 

Pääomasijoittajan ydintoiminnassa eli rahoittamisessa (taulukko 4) korkeimmat 

arvosanat tulivat kansainvälistymisen rahoittamisesta ja jatkorahoittamisesta. Niistäkin 

saatu keskiarvo (2,08–2,11) vastaa tutkimuksen asteikolla ainoastaan välttävää. 

Vastaukset antavat vaikutelman, ettei kansainvälistymiseen saada tarpeeksi rahaa. Itse 

asiassa yksikään yritys ei koe pääomasijoittajan onnistuneen erittäin hyvin riittävän 

jatkorahoituksen tarjoamisessa.  Ainoastaan yhdessä tapauksessa kansainvälistymisen 

rahoittaminen pääomasijoittajan avulla on onnistunut vastaajan mielestä erittäin hyvin.  

20 % kokee, että pääomasijoittajat ovat onnistuneet hyvin kohdassa ”suuremman 

neuvotteluvoiman tarjoaminen ulkomailla”. Samalla 62 % on sitä mieltä, että 

pääomasijoittajat ovat onnistuneet heikosti. 
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Taulukko 4 Rahoitusratkaisut 
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Riittävä kansainvälistymisen jatkorahoittaminen 2,11 18 11 11 6  75,4 %
Kv. rahoittaminen pääomasijoittajan avulla yleisesti 2,08 20 14 7 7 1 80,3 %
Suuremman neuvotteluvoiman tarjoaminen ulkomailla 1,92 24 2 5 8  63,9 %
Kansainvälistymisen kustannusten arviointi ja hallinta 1,88 18 12 7 3  65,6 %
Opastus haettaessa julkista rahoitusta kv. tarpeisiin 1,76 23 9 6 2 1 67,2 %
Opastus kansainv. moninaisten rahoitusvaihtoehtojen hyväksik. 1,59 20 8 6   55,7 %
Vastausten prosentuaalinen jakautuminen 49,4 22,5 16,9 10,4 0,8  
 

Kansainvälistymisen kustannusten arviointia ei koeta pääomasijoittajien vahvuudeksi. 

Vieläkin huonommat arvosanat tulivat kohdista ”opastus haettaessa julkista rahoitusta 

kansainvälistymisen tarpeisiin” ja ”opastus kansainvälistymisen moninaisten 

rahoitusvaihtoehtojen hyväksikäytössä”. Edellä mainituissa kohdissa pääomasijoittajat 

toimivat eräänlaisena yritysten konsulttina ja onnistuvat siinä ilmeisen huonosti. 

Rahoitusta käsittelevissä kohdissa yleisin vastaus pääomasijoittajan tarjoamasta 

lisäarvosta oli ensimmäisen ryhmän tavoin yksi eli heikko. Pääomasijoittajan tarjoaman 

rahoituksen määrässä ja rahoituksellisessa osaamisessa on vastaajien mielestä selkeitä 

puutteita. Tulos on sinänsä huolestuttava, koska rahoitus on koko 

pääomasijoitustoiminnan perusta, ja kansainvälistyvän kohdeyrityksen tapauksessa sen 

merkitys korostuu entisestään. 

 

5.2.3 Kontaktiverkostot 

 

Kolmannessa ryhmässä tarkasteltiin kansainvälistymisen kannalta tärkeitä 

kontaktiverkostoja (taulukko 5). Uskottavuuden puute on yksi keskeisimpiä pienten 

yritysten kohtaamista ongelmista, koska se estää usein kannattavien yhteistyösuhteiden 

luomisen. Ryhmän parhaan arvosanan pääomasijoittajat saivat kohdeyrityksilleen 

mukanaan tuomasta uskottavuuden lisääntymisestä. Suurin osa vastaajista piti 

uskottavuuden lisääntymistä silti heikkona tai välttävänä, joten parantamisen varaa on 

vielä tälläkin osa-alueella. 
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Taulukko 5 Kontaktiverkostot 

Kesk
iarv

o

1 =
 he

ikk
o

2 =
 vä

lttä
vä

3 =
 ko

hta
lain

en

4 =
 hy

vä

5 =
 eri

ttäin
 hy

vä

N %

Saatu etu PS:n mukanaan tuomasta uskottavuuden lisäänt. 2,27 16 16 9 9 1 83,6 %
Pääomasijoittajan kontaktiverkoston kattavuus kokonais. 1,92 18 9 7 4  62,3 %
Kansainvälisillä markkinoilla toimiville pääomasijoittajille esittely 1,89 13 9 3 2 1 45,9 %
kv. markkinoilla käydyissä neuvottelutilanteissa avustaminen 1,85 13 7 5 2  44,3 %
Ulkomaisille asiakkaille esittely 1,79 16 5 6 2  47,5 %
Kansainvälisten rahoituskontaktien tarjoaminen 1,75 12 8 2 2  39,3 %
Kontaktien tarjoaminen ulkomailla toimiviin alueellisiin päättäjiin 1,56 18 5 2 2  44,3 %
Ulkomaisille tavarantoimittajille- alihankkijoille ja jakelijoille esit. 1,48 18 6 2 1  44,3 %
Vastausten prosentuaalinen jakautuminen 49,4 25,9 14,3 9,6 0,8  
 

Lähes puolet vastanneista arvioi pääomasijoittajan verkoston yleisen kattavuuden 

heikoksi. Asiakkaiden, tavarantoimittajien ja jakelijoiden tarjoamisesta 

pääomasijoittajat saivat varsin heikkoja arvosanoja. Kontaktiverkostojen tarjoaminen on 

kaikista pääomasijoittajan lisäarvoa käsittelevistä ryhmistä selkeästi se, jossa 

pääomasijoittajan aktiivisuus on alhaisimmillaan. Pääomasijoittajilla ei ole ilmeisesti 

kovinkaan laajaa kansainvälistä kontaktiverkostoa, jolloin kohdeyrityksen saama 

lisäarvo muodostuu lähinnä uskottavuuden lisääntymisestä ja sitä kautta luoduista 

suhteista yhteistyökumppaneihin. Yleisin arvio pääomasijoittajan tarjoamasta 

lisäarvosta kontaktiverkostoihin liittyvissä kohdissa oli edellisten ryhmien tapaan yksi, 

eli heikko. 

 

5.2.4 Muu lisäarvo ja pääomasijoittajan osaaminen 
 

Viimeisessä lisäarvoa käsittelevässä ryhmässä (taulukko 6) vastaajat arvioivat 

pääomasijoittajan kyvykkyyttä useissa erillisissä asioissa. Ryhmän ja samalla koko 

kyselyn parhaan arvosanan sai budjetoinnin ja muun valvonnan suunnittelu ja seuranta, 

jossa yleisin (38 % vastauksista) vastaus oli neljä eli hyvä. Samalla tämä oli kuitenkin 

kyselyn ainoa kohta, joka ei liittynyt suoranaisesti yrityksen kansainvälistymiseen. Se 

oli otettu lomakkeeseen siitä syystä, että budjetoinnin ja muun valvonnan järjestämistä 

pidetään yleisesti yhtenä pääomasijoittajan keskeisimmistä tehtävistä. (Gompers 1995) 
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Yrityksen kansainvälistymiseen liittyvän ilmapiirin parantaminen ja kansainvälinen 

markkinatietämys ovat ainakin tiettyjen pääomasijoittajien vahvuuksia. Toisaalta 

pääomasijoittajan osaaminen sai varsin heikkoja arvosanoja markkinatietämykseen 

liittyvissä tarkennetuissa kysymyksissä, kuten yrityksen toimialan tuntemus ulkomailla, 

kohdemaiden erityispiirteiden ja yrityskulttuurin ymmärrys, kohdemaiden 

lainsäädännön erityispiirteiden ymmärrys ja kansainvälisten asiakirja-, tullaus- yms. 

käytäntöjen tunteminen. Vastaajien mielestä vain harvat pääomasijoittajat näyttävät siis 

todella ymmärtävät kansainvälisiä markkinoita ja niiden erityispiirteitä. 

 

Taulukko 6 Muu lisäarvo ja pääomasijoittajan osaaminen 
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Budjetoinnin ja muun valvonnan suunnittelu ja seuranta 2,96 8 12 12 20 3 90,2 %
Yrityksenne kansainvälistymistä koskevan ilmapiirin parantaminen 2,16 17 10 8 8  70,5 %
Tietämys kansainvälisistä markkinoista 2,15 16 19 13 4 1 86,9 %
Kyky järjestää asiantuntija-apua julkisista laitoksista 2,06 13 8 9 3  54,1 %
Yrityksenne toimialan tuntemus kansainvälisillä markkinoilla 1,94 23 11 10 2 2 78,7 %
Kansainvälisen markkinoinnin hallinta 1,83 22 14 10 2  78,7 %
Osaajien rekrytointi yritykseenne kansainvälisiltä markkinoilta 1,79 14 6 8   45,9 %
Kohdemaiden erityispiirteiden ja yrityskulttuurin ymmärrys 1,76 23 9 7 3  68,9 %
Tuotek. muokkaaminen vastaamaan kv. markkinoiden vaatim. 1,68 26 4 9 2  67,2 %
Kohdemaiden lainsäädännön erityispirteiden ymmärrys 1,63 23 12 3 1 1 65,6 %
Kansainvälisen hinnoittelun hallinta 1,53 23 12 1 2  62,3 %
Kansainvälisten asiakirja- tullaus- yms. käytäntöjen tunteminen 1,52 17 9 3   47,5 %
Avainhenkilöstön koulut. vastaamaan kv. tarpeita 1,52 22 5 6   54,1 %
Vastausten prosentuaalinen jakautuminen 46,5 24,7 18,6 8,9 1,3  
 

54,1 % kokee pääomasijoittajan järjestäneen asiantuntija-apua julkisista laitoksista. 

Kansainvälinen markkinointi- ja hinnoitteluosaaminen arvostetaan hiukan 

huonommaksi. Tällainen käytännön osaaminen on vain muutaman vastaajan mielestä 

hyvällä tasolla. Tulos on huolestuttava, koska molemmat asiat ovat pienille yrityksille 

usein selkeitä ongelmakohtia. 45,9 % koki saaneensa pääomasijoittajaltaan apua  

rekrytoitaessa henkilöstöä ulkomailta. Yhdenkään pääomasijoittajan ei kuitenkaan nähty 

onnistuneen siinä edes hyvin (4). Pääomasijoittajien ei myöskään nähty hallitsevan 

avainhenkilöstön kouluttamista. 
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5.2.5 Lisäarvo kokonaisuutena 

 

Pääomasijoittajien kohdeyrityksiltään saamat arvosanat lisäarvosta eivät olleet 

kovinkaan imartelevia. Missään lisäarvokohdassa ei päästy edes pistekeskiarvoon 

kolme, eli kohtalainen. Annetuista 1378 erillisestä lisäarvoa koskevasta vastauksesta 

645 kpl (47,2 %) osui kohtaan heikko (taulukko 7). Kohtiin hyvä tai erittäin hyvä 

vastauksia tuli ainoastaan 143 kpl (10,3 %). On vaikeaa keksiä tälle tulokselle muuta 

selitystä, kuin se, että pääomasijoittajien toimintaan ollaan melko tyytymättömiä. 

 

Taulukko 7 Lisäarvokohtien vastaukset vastausvaihtoehdoittain 
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Vastaajat ottivat lisäksi kantaa siihen, mikä on kaikista tärkein yksittäinen kokonaisuus, 

jonka pääomasijoittaja on tuonut yrityksen kansainvälistymisprosessiin. Seuraavat 

vaihtoehdot tuli numeroida tärkeysjärjestykseen: kansainvälistymisen rahoittaminen, 

kansainvälistymisen strateginen suunnittelu,  kansainvälisten verkostojen tarjoaminen ja 

vastaajien itse kirjoittama vaihtoehto. Rahoitus nousi näistä neljästä odotetusti kaikkein 

tärkeimmäksi kokonaisuudeksi. Yllättävää oli, että 40,3 % vastaajista nimesi 

tärkeimmäksi jonkun muun kokonaisuuden. 13,4 % näki kansainvälistymisen 

strategisen suunnittelun, 11,5 % kansainvälisten verkostojen tarjoamisen ja 15,4 % 

jonkin muun tärkeämpänä. Muuksi toiminnaksi mainittiin esimerkiksi tuki erilaisissa 

lakiasioissa ja pääomasijoittajan irtautumisvalmisteluissa. Tämä on selkeä ja 
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tutkimuksen aiemmat tulokset huomioon ottaen ristiriitainen merkki siitä, että 

pääomasijoittajat tarjoavat merkityksellistä, ei rahallista lisäarvoa. 

 

Vastaajilta kysyttiin myös kuinka hyvin pääomasijoittajan toiminta on vastannut heidän 

odotuksiaan. Ainoastaan 38 (63,7 %) vastasi tähän kysymykseen. Vastausten 

pistekeskiarvo 3,13 tarkoittaa, että pääomasijoittajan toiminta on vastannut yritysten 

odotuksia hiukan paremmin kuin kohtalaisesti. Vastaajista 18,4 % kokee 

pääomasijoittajan vastanneen heidän odotuksiaan hyvin vähän tai ei lainkaan. 15,8 % 

mielestä toiminta taas on vastannut odotuksia erittäin hyvin. 

 

5.3 Vastaako tarjottu lisäarvo kohdeyritysten tarpeita? 

 

Yrityksen kokemista kansainvälistymisen ongelmista nousee tarpeita näiden ongelmien 

ratkaisemiseksi. Pääomasijoittaja taas voi aiemmin esitellyn tutkimuksen viitekehyksen 

määrittämällä tavalla vastata näihin tarpeisiin tarjoamallaan lisäarvolla. Taulukossa 8 

jokaisen ”kansainvälistymisen ongelman” kohdalle on laitettu sitä parhaiten vastaava 

pääomasijoittajan ”lisäarvokohta”, jolloin nähdään yleisellä tasolla miten hyvin 

kyseiseen tarpeeseen on kyetty vastaamaan pääomasijoittajien toimesta14. Taulukko on 

jaoteltu sellaiseen järjestykseen, että ylimpänä ovat eniten ja alimpana vähiten 

yrityksille ongelmia aiheuttaneet kohdat. Tekstissä esiintyvät luvut ovat suoria 

viittauksia taulukon 8 vastauskeskiarvoihin15. 

 

Ensimmäisessä kohdassa nähdään, että oikean henkilöstön löytäminen on yrityksien 

suurin yksittäinen ongelma (3,31), samalla kun pääomasijoittajien saamat arvosanat 

osaajien rekrytoinnista ovat varsin heikkoja (1,79). Sama tilanne on avainhenkilöiden 

ominaisuuksien kohdalla. Yritykset kokevat, että henkilöstön ominaisuudet aiheuttavat 

kohtalaisen paljon (2,95) ongelmia, mutta pääomasijoittajat eivät kykene juuri 

auttamaan (1,52). Vain noin puolet pääomasijoittajista yleensä osallistuu henkilöstön 

rekrytointiin tai kouluttamiseen. 

                                                 
14 Tulokset eivät kerro yksittäisen yrityksen tilanteesta, vaan kyse on koko joukkoa koskevasta 
yleistyksestä. 
15 Missä määrin seuraavat kansainvälistymiseen liittyvät tekijät ovat aiheuttaneet ongelmia? 
1 = hyvin vähän tai eivät lainkaan,   2 = melko vähän,   3 = kohtalaisesti,   4 = paljon,   5 = erittäin paljon 
Arvioi pääomasijoittajan kyvykkyyttä kyseisellä osa-alueella . 
1 = heikko,   2 = välttävä,   3 = kohtalainen,   4 = hyvä,   5 = erittäin hyvä   
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Myös rahoitus aiheuttaa kohdeyrityksille vaikeuksia. Käyttöpääoman-, omanpääoman- 

ja muun rahoituksen saatavuus koetaan yrityksissä vaikeaksi (3,23–3,11). Samalla 

pääomasijoittajien tuki kansainvälistymisen rahoittamisessa ja jatkorahoittamisessa 

nähdään välttävänä (2,11–2,08). Vaikka pääomasijoittajan toimintaa ei voida pitää 

täysin epäonnistuneena, on yrityksillä selkeästi täyttämättömiä tarpeita rahoituksen 

suhteen. Kansainvälistymisen rahoitusvaihtoehtojen tunteminen (2,56) aiheuttaa 

yrityksille vähemmän ongelmia kuin rahoituksen saatavuus. Pääomasijoittajan tarjoama 

opastus rahoitusvaihtoehtojen käytössä on varsin heikkoa (1,59). 

 

Taulukko 8 Kansainvälistymisen ongelmien ja lisäarvon vastaavuus 

 

Kansainvälistymisen ongelma Keskiarvot Lisäarvo

Sopivan henkilöstön löytäminen 3,31 1,79 Osaajien rekrytointi yritykseenne kansainvälisiltä markkinoilta
Käyttöpääoman saatavuus 3,23 2,08 Kansainvälistymisen rahoittaminen pääomasijoittajan avulla yleisesti
Rahoituksen saatavuus yleisesti 3,11 2,11 Riittävä kansainvälistymisen jatkorahoittaminen
Omanpääoman saatavuus 3,10
Yleinen uskottavuuden puute 3,13 2,27 Saatu etu pääomasijoittajan mukanaan tuomasta uskottavuuden lisäänt.

1,92 Suuremman neuvotteluvoiman tarjoaminen ulkomailla
Markkinointi 3,10 1,83 Kansainvälisen markkinoinnin hallinta
Yhteistyökumppaneiden löytäminen 2,97 1,48 Ulkomaisille tavarantoimittajille- alihankkijoille ja jakelijoille esittely
Asiakkaiden löytäminen 2,95 1,56 Kontaktien tarjoaminen ulkomailla toimiviin alueellisiin päättäjiin

1,75 Kansainvälisten rahoituskontaktien tarjoaminen
1,89 Kansainvälisillä markkinoilla toimiville pääomasijoittajille esittely
1,92 Pääomasijoittajan kontaktiverkoston kattavuus kokonaisuudessaan
1,79 Ulkomaisille asiakkaille esittely

Avainhenkilöiden ominaisuudet 2,95 1,52 Avainhenkilöstön kouluttaminen vastaamaan kansainvälistymisen tarpeita
Kansainvälisen kilpailukyvyn arviointi 2,90 1,88 Yrityksenne strategisten vahvuuksien / heikkouksien arviointi kv. markkinoilla
Tuotteen soveltuvuus markkinoille 2,31 1,83 Yrityksenne kansainvälisten mahdollisuuksien selvittäminen
Valtion vientituen hajanaisuus ja saatavuus 2,87 2,06 Kyky järjestää asiantuntija-apua julkisista laitoksista

1,76 Opastus haettaessa julkista rahoitusta kansainvälistymisen tarpeisiin
Hinnoittelu 2,74 1,53 Kansainvälisen hinnoittelun hallinta
Yrityksemme markkinatuntemus 2,72 2,15 Tietämys kansainvälisistä markkinoista

1,94 Yrityksenne toimialan tuntemus kansainvälisillä markkinoilla
1,73 Kansainvälisten kilpailu- ja toimiala-analyysien tekeminen
1,76 Uusien liiketoiminta-alueiden löytäminen

Strateginen suunnittelu 2,57 2,53 Hallitustyöskentelyn ja strategisen ajattelun kehittäminen yleisesti
2,30 Kansainvälistymisstrategian kehittäminen
1,85 Kansainvälisten toimintojen suunnittelu
1,75 Uusien henkilöstö- osto- tuotekehitys- tai markkinointisuunnitelmien kehit.

Kansainvälisten rahoitusv. tunteminen 2,56 1,59 Opastus kansainvälistymisen moninaisten rahoitusvaihtoehtojen hyväksik.
Tuotekehitys 2,52 1,68 Tuotekehityksen muokkaaminen vastaamaan kv. markkinoiden vaatimuksia
Erot liiketoimintatavoissa ja kulttuurissa 2,51 1,76 Kohdemaiden erityispiirteiden ja yrityskulttuurin ymmärrys

1,63 Kohdemaiden lainsäädännön erityispirteiden ymmärrys
1,52 Kansainvälisten asiakirja- tullaus- yms. käytäntöjen tunteminen
1,85 Erilaisissa kv. markkinoilla käydyissä neuvottelutilanteissa avustaminen

Kansainvälistymisen vastainen ilmapiiri 1,62 2,16 Yrityksenne kansainvälistymistä koskevan ilmapiirin parantaminen  
 

Uskottavuuden puute (3,13) on yksi kohdeyrityksille eniten ongelmia aiheuttavista 

asioista. Pääomasijoittajan toiminta lisäuskottavuuden tuojana saa yhden tutkimuksen 

parhaimmista arvosanoista (2,27). Suuremman neuvotteluvoiman tarjoamisesta annetut 

arvosanat ovat kuitenkin hiukan huonompia (1,92). Vielä huonompi tilanne on, kun 

apua tarvitaan markkinoinnissa (3,10). Vaikka yrityksiä tuetaan tällöin melko ahkerasti 
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(78,7 %), näyttää siltä että pääomasijoittajan markkinointiosaaminen on varsin heikolla 

tasolla (1,83). 

 

On mielenkiintoista havaita millaisia arvioita vastaajilla oli yhteistyökumppaneiden ja 

asiakkaiden löytämiseen liittyvissä kohdissa (2,95–2,97). Ensinnäkin kohdeyritykset 

kokevat, että pääomasijoittaja tarjoaa erilaisia yhteistyökumppaneita selvästi alle 50 

%:lle yrityksistä. Toiseksi niissä tilanteissa, joissa pääomasijoittaja on aktiivinen, 

vastaajat arvioivat pääomasijoittajan kyvykkyyden tarjota erilaisia kontakteja heikon ja 

välttävän välimaastoon (1,48–1,89). Riippumatta siitä onko kysymys rahoitus-, asiakas-, 

tavaratoimittaja- vai poliittisista kontakteista, pääomasijoittajilla ei ole tarjottavanaan 

kovinkaan vahvaa suhdeverkostoa kohdeyrityksen käyttöön. Pääomasijoittajien 

kontaktiverkoston yleisen kattavuuden vastaajat arvioivat välttäväksi (1,92). 

 

Pääomasijoittajan tuki kohdeyritysten kansainvälisten mahdollisuuksien arvioinnissa on 

melko heikkoa (1,83–1,88). Tukea yritykset kuitenkin tuntuisivat kaipaavan, koska 

kansainvälisten edellytysten arviointi aiheuttaa useille vaikeuksia (2,31–2,90). Myös 

yritysten yleinen kansainvälinen markkinatuntemus aiheuttaa kohtalaisesti ongelmia 

(2,72). Tätä tukeva pääomasijoittajan osaaminen samaisilla markkinoilla saa vastaajilta 

vaihtelevia arvioita. Pääomasijoittajan yle inen tietämys kansainvälisistä markkinoista 

koetaan tämän tutkimuksen arvosanoihin verrattaessa melko hyväksi (2,15), mutta 

toisaalta tarkemmissa kohdissa hieman huonommaksi (1,73–1,96).  

 

Erot liiketoimintatavoissa ja kulttuureissa (2,51) aiheuttavat kohtalaisesti ongelmia. 

Pääomasijoittajan nähdään osaavan erilaisia kansainvälisiä käytäntöjä heikosti (1,52–

1,85). Yrityksillä on myös ongelmia valtion tuen hajanaisuuden ja saatavuuden takia 

(2,87). Tällöin pääomasijoittajat tuntuvat onnistuvan keskimääräistä paremmin 

asiantuntija-avun järjestämisessä (2,06) ja huonommin opastaessaan yrityksiä julkisen 

rahoituksen hakemisessa (1,76). Kansainvälisessä hinnoittelussa (2,74) yritykset eivät 

koe saavansa tukea pääomasijoittajalta juuri lainkaan (1,53). 

 

Hallitustyöskentely ja strategisen suunnittelun kehittäminen ovat pääomasijoittajien 

vahvinta osaamista (2,30 – 2,53), ja yritysten tarpeisiin kyetään vastaamaan kohtalaisen 

hyvin. Strateginen osaaminen arvioidaan kuitenkin selkeästi huonommaksi 

kansainvälisten toimintojen suunnittelun (1,85) ja erilaisten toimintasuunnitelmien 
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laatimisen osalta (1,75). Eräs yrityksille vähiten ongelmia aiheuttanut kohta oli 

tuotekehitys (2,52), jonka kehittämisessä pääomasijoittajien toiminta arvioitiin heikoksi 

(1,62). Vastauskeskiarvot antoivat kansainvälistymisen ilmapiirin osalta selkeitä 

viitteitä siitä, ettei asia ole yrityksille vakava ongelma (1,62), mikä myös viittaa siihen, 

ettei pääomasijoittajilta kaivata juuri tukea. Yritysten henkilöstö tai ainakin johto 

näyttäisi olevan jo valmiiksi kansainvälisesti suuntautunutta. 

 

5.4 Taustamuuttujien vaikutus 

 

Tutkimuksen tuloksia arvioitiin myös suhteessa taustamuuttujiin. Haluttiin nähdä 

kyetäänkö kansainvälistymisen ongelmissa tai lisäarvokohdissa havaitsemaan 

jonkinlaista tilastollista riippuvuutta eri taustamuuttujien välillä. Tilastollinen analyysi 

suoritettiin ristiintaulukoimalla eri väittämiä suhteessa taustamuuttujiin. Väittämien 

asettelun (viisiportainen vastausasteikko) ja aineiston koon (61 tapausta) vuoksi 

ristiintaulukoinnit eivät tuottaneet tuloksia. Havaintoja oli yksittäisessä taulukon solussa 

liian vähän, eli alle 5. Aineistoa jouduttiin muokkaamaan siten, että väittämien 

viisiportainen asteikko muutettiin kolmeportaiseksi16 ja taustamuuttujille annettiin 

ainoastaan kaksi tai kolme arvoa. Analyysissä on nostettu esiin ne tapaukset, joissa 

tilastollista riippuvuutta havaittiin. Huomioitavaa on, että riippuvuudet kertovat 

ainoastaan sen, että tietty taustamuuttuja vaikuttaa tiettyyn väittämään tämän 

suuntaisesti. Se ei vielä tarkoita, että syy väittämän mielipiteiden jakautumiseen olisi 

välttämättä taustamuuttujassa.  

 

Taulukossa 9 on esimerkkinä näytetty yhden väittämän ristiintaulukoinnin tulokset. 

Kaikista tämän kappaleen vä ittämistä on tehty vastaavat ristiintaulukoinnit SPSS 13.0 -

ohjelmalla. Näitä ei kuitenkaan esitetä taulukon 9 mukaisina erillisinä taulukoina, vaan 

keskeiset tilastollista riippuvuutta kuvaavat havainnot on koottu taulukoihin 10 ja 11. 

 

                                                 
16 Vastausvaihtoehto kolme, eli kohtalainen säilyi omana ryhmänään. Sen molemmin puolin olevat 
positiivista ja negatiivista kuvaavat kaksi vaihtoehtoa yhdistettiin yhdeksi. Tällöin syntyi hyvää, 
kohtalaista ja huonoa kuvaavat vaihtoehdot. Näin toimittiin sekä kansainvälistymisen ongelmia, että 
lisäarvoa käsittelevissä väittämissä. 
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5.4.1 Kansainvälistymisen ongelmat 

 

Ensin tarkasteltiin, vaikuttaako yritysten kokemiin kansainvälistymisen ongelmiin se, 

kuinka nopeasti yritykset ovat kansainvälistyneet (Born Global -yrityksiä oli 33 

kappaletta, loput 28 kappaletta olivat hitaammin kansainvälistyneitä yrityksiä). 

Kohdassa ”kansainvälisen kilpailukyvyn arviointi” havaittiin erittäin suuri tilastollinen 

riippuvuus (taulukko 9). Born Global -yrityksille kansainvälisen kilpailukyvyn arviointi 

oli aiheuttanut suhteellisesti vähemmän ongelmia kuin muille. Taulukon 9 ”Expected 

Count” kuvaa sitä lukua, mikä kuhunkin soluun olisi tullut, jos minkäänlaista 

riippuvuutta ei olisi ollut havaittavissa. Born Global -yrityksiin liittyvää vastaavan 

suuntaista riippuvuutta havaittiin myös mm. kohdissa ”erot liiketoimintatavoissa ja 

kulttuurissa” sekä ”yhteistyökumppaneiden löytäminen”. Yleinen rahoituksen saatavuus 

sen sijaan on aiheuttanut suhteellisesti enemmän ongelmia BG -yrityksille kuin muille. 

Tämä nähdään taulukon 10 Kendall’s tau-b:n arvosta, joka on negatiivinen. 

 

Taulukko 9 Ristiintaulukointi yksittäisestä kansainvälistymisen ongelmasta 

 

21 6 27
14,6 12,4 27,0

5 11 16
8,7 7,3 16,0

7 11 18
9,7 8,3 18,0
33 28 61

33,0 28,0 61,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Count
Expected Count

hyvin vähän tai eivät
lainkaan / melko vähän

kohtalaisesti

paljon / erittäin paljon

2. Kansainvälisen
kilpailukyvyn
arviointi

Total

Kyllä Ei
Born Global yritys vai ei?

Total

 

Chi-Square Tests

11,137
a

2 ,004

11,618 2 ,003

7,562 1 ,006

61

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-side
d)

0 cells (,0%) have expected count less than
5. The minimum expected count is 7,34.

a. 

Symmetric Measures

,349 ,112 3,123 ,002
61

Kendall's tau-b
N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error
a

Appro
x. T

b
Appro
x. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Taulukko 10 Kansainvälistymisen ongelmien ja taustamuuttujien välinen riippuvuus 17 

 

Pearson Chi-Square Kendall's tau-b

Asymp.Sig. (2-
sided) Value Cells % Value

Born Global yritys vai ei?
Kansainvälisen kilpailukyvyn arviointi 0,004 11,137 0 0,0 % 0,349
Erot liiketoimintatavoissa ja kulttuurissa 0,017 8,099 0 0,0 % 0,329
Rahoituksen saatavuus yleisesti 0,076 5,165 0 0,0 % -0,014
Yhteistyökumppaneiden löytäminen 0,080 5,053 0 0,0 % 0,268
Valtion vientituen hajanaisuus ja saatavuus 0,097 4,674 0 0,0 % 0,236
Yleinen uskottavuuden puute 0,107 4,471 0 0,0 % 0,230

Kansainvälistymisen aste (alkuvaiheessa/ pidemmällä)?
Yleinen uskottavuuden puute 0,016 8,313 0 0,0 % -0,349
Rahoituksen saatavuus yleisesti 0,080 5,055 1 16,7 % -0,126
Yhteistyökumppaneiden löytäminen 0,104 4,530 0 0,0 % -0,136
Avainhenkilöiden ominaisuudet 0,114 4,346 1 16,7 % 0,256

ICT vai muu toimiala?
Valtion vientituen hajanaisuus ja saatavuus 0,019 7,975 0 0,0 % 0,341
Strateginen suunnittelu 0,029 7,073 1 16,7 % 0,310
Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen 0,037 6,573 2 33,3 % 0,312
Yhteistyökumppaneiden löytäminen 0,046 6,139 0 0,0 % 0,270
Vakuuksien saatavuus 0,059 5,651 0 0,0 % 0,274
Omanppäoman saatavuus 0,060 5,610 0 0,0 % 0,205
Erot liiketoimintatavoissa ja kulttuurissa 0,107 4,478 1 16,7 % 0,255
Yrityksemme markkinatuntemus 0,116 4,306 0 0,0 % 0,218
Käyttöpääoman saatavuus 0,124 4,183 0 0,0 % 0,234
Rahoituksen saatavuus yleisesti 0,135 3,999 0 0,0 % 0,225

Onko yrityksellänne dokumentoitua kansainvälistymissuunnitelmaa vai ei?
Markkinoiden nopeat muutokset 0,010 9,231 2 33,3 % 0,229
Yriyksemme markkinatuntemus 0,013 8,646 1 16,7 % 0,203
Tuotekehitys 0,027 7,219 1 16,7 % 0,323

Onko yrityksenne taustalla ulkomaisia pääomasijoittajia vai ei?
Riippuvuus yhdestä asiakkaasta 0,008 9,578 2 33,3 % 0,145
Vieraanpääoman kustannukset 0,012 8,887 2 33,3 % -0,358
Omanppäoman saatavuus 0,068 5,379 3 50,0 % -0,111

Onko taustallanne yksi tai useampia pääomasijoittajia?
Vieraanpääoman kustannukset 0,013 8,711 0 0,0 % -0,261
Riippuvuus yhdestä asiakkaasta 0,018 7,983 3 50,0 % -0,217
Strateginen suunnittelu 0,030 7,006 0 0,0 % -0,324
Markkinoiden nopeat muutokset 0,118 4,269 2 33,3 % -0,253

Yrityksen koko (mikro-, pien- tai pk-yritys)      3 * 3 ristiintaulukko
Vakuuksien saatavuus 0,019 11,778 3 33,3 % 0,312
Yhteistyökumppaneiden löytäminen 0,029 10,784 3 33,3 % -0,186
Rahoituksen saatavuus yleisesti 0,046 9,689 4 44,4 % 0,296
Käyttöpääoman saatavuus 0,058 9,121 4 44,4 % 0,246
Kova kilpailu 0,098 7,821 4 44,4 % -0,203  
 

Seuraavaksi tarkasteltiin, vaikuttaako vastaajien näkemys yrityksen kansainvälistymisen 

asteesta yritysten kokemiin kansainvälistymisen ongelmiin. Kansainvälistymisen aste 

kuvaa sitä, kuinka pitkälle yritys on kansainvälistymiskehityksessään edennyt. 

Aikaisemmassa kansainvälistymisen vaiheessa oli 21 kappaletta ja myöhäisemmässä 

                                                 
17 Pearsonin Chi-Square testistä taulukossa on tilastollinen merkitsevyys Asymp.Sig. (2-sided) ja testin 
arvo Value. Cells kuvaa ristiintaulukoinnin (6 solua) solujen määrää, joissa on alle viisi havaintoa. 
Prosenttiluku (%) kuvaa näiden solujen prosentuaalista määrää kaikista soluista (6 kpl). 
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vaiheessa 38 kappaletta18 yrityksistä. Tilastollista riippuvuutta näiden ryhmien välillä 

havaittiin muutamassa kohdassa. Avainhenkilöiden ominaisuudet aiheuttivat suhteessa 

enemmän ongelmia yrityksille, jotka olivat pidemmälle kansainvälistyneitä. 

Rahoituksen saatavuus, yhteistyökumppaneiden löytäminen ja yleinen uskottavuuden 

puute taas aiheuttivat enemmän ongelmia kansainvälistymisen alkuvaiheessa oleville 

yrityksille.  

 

Myös toimialan vaikutus koettuihin kansainvälistymisen ongelmiin tuotti tuloksia. 

Yritykset jaettiin ICT-alan yrityksiin (26 kpl) ja muiden toimialojen yrityksiin (35 kpl). 

Syy tähän jakoon oli se, että Suomea pidetään yleisesti vahvana juuri ICT-alan 

osaamisessa. Tilastollisesti merkittäviä tuloksia ilmeni useissa kohdissa. Havaittiin, että 

ICT-alan yrityksille useat asiat olivat aiheuttaneet keskimäärin vähemmän ongelmia 

kuin muille. Tällaisia kohtia olivat mm. valtion vientituen hajanaisuus ja saatavuus, 

strateginen suunnittelu, kansainvälisissä verkostoissa toimiminen sekä 

yhteistyökumppaneiden löytäminen. Hieman yleistäen voidaan siis todeta, että ICT-alan 

yrityksissä kansainvälistyminen näyttäisi aiheuttavan vähemmän ongelmia kuin muiden 

toimialojen yrityksissä. 

 

Suunnitelmallisuutta pidetään keskeisenä tekijänä, jos yritys haluaa onnistua 

kansainvälistymispyrkimyksissään. Tämän vuoksi tarkasteltiin, vaikuttaako yrityksen 

kokemiin kansainvälistymisen ongelmiin se, onko yrityksellä dokumentoitua 

kansainvälistymissuunnitelmaa vai ei (43 kpl kyllä on, 18 kpl ei ole). Tulokset 

osoittivat, että ongelmia aiheutui tietyissä asioissa enemmän sellaisille yrityksille, joilla 

kansainvälistymissuunnitelmaa ei ollut. Kansainvälinen markkinatuntemus, 

markkinoiden nopeat muutokset ja tuotekehitys olivat tällaisia asioita. 

 

Yritykset eroteltiin toisistaan myös sen mukaan oliko niiden taustalla ulkomaisia 

pääomasijoittajia vai ei (11 kpl on, 50 kpl ei ole). Ulkomaisten pääomasijoittajien pitäisi 

pystyä vastaamaan paremmin kansainvälistyvän yrityksen tarpeisiin niiden 

kansainvälisen kokemuksen vuoksi. Tulokset olivat ristiriitaisia. Jos kohdeyritysten 

                                                 
18 Kyselyn ryhmät 1. ”Yrityksemme on aloittamassa ulkomaan toimintoja” ja 2. ”Yrityksemme harjoittaa 
pienimuotoista ulkomaankauppaa”, yhdistettiin kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevia yrityksiä 
kuvaavaksi ryhmäksi. Ryhmät 3. ”Yrityksemme kansainvälistyminen on kasvuvaiheessa” ja 4. ”Toiminta 
ulkomailla on vakiintunutta” taas yhdistettiin kansainvälistymiskehityksessä pidemmällä olevaksi 
yritysjoukoksi 
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taustalla oli ulkomaisia pääomasijoittajia omanpääoman saatavuus ja vieraanpääoman 

kustannukset aiheuttivat suhteessa vähemmän ongelmia. Riippuvuus yhdestä 

asiakkaasta taas aiheutti suhteessa enemmän ongelmia. 

 

Seuraavana tarkasteltiin kohdeyritysten taustalla olevaa pääomasijoittajien määrää. 

Löytyi 30 kappaletta yrityksiä, joiden taustalla oli ainoastaan yksi pääomasijoittaja ja 31 

kappaletta, joiden taustalla oli useampia. Tilastollista riippuvuutta ryhmien välillä 

havaittiin muutamassa kohdassa. Vieraanpääoman kustannukset, riippuvuus yhdestä 

asiakkaasta ja strateginen suunnittelu näyttivät aiheuttavan vähemmän ongelmia 

yrityksille, joiden taustalla oli useita pääomasijoittajia. Hieman tilastollista 

merkitsevyyttä oli myös kohdassa ”markkinoiden nopeat muutokset”, jotka olivat 

samaan tapaan ongelmallisempia yrityksille, joiden taustalla oli yksi pääomasijoittaja. 

 

Viimeisenä tarkasteltiin vielä yrityskoon (mikro- (19 kpl), pien- (29 kpl) ja pk-yritykset 

(10 kpl)) vaikutusta yritysten kokemiin kansainvälistymisen onge lmiin. Pienemmille 

yrityksille koitui selkeästi enemmän ongelmia rahoituksesta ja vakuuksien 

saatavuudesta. Suurempien yritysten kohdalla taas korostui kilpailuun ja 

yhteistyösuhteiden luomiseen liittyvät asiat. Yrityskokoon liittyvässä analyysissä 

ongelmaksi muodostui yhdeksän solun ristiintaulukointi, jonka seurauksena suuressa 

osassa soluja havaintoja oli alle viisi. Tästä huolimatta tuloksista on havaittavissa 

kansainvälistymisen ongelmien painottuminen pienten yritysten kohdalla sisäisiin ja 

suurempien yritysten kohdalla ulkoisiin asioihin. 

 

5.4.2 Lisäarvo 

 

Lisäarvokohdista tilastollista riippuvuutta löydettiin ainoastaan muutamista kohdista. 

Kiinnostuksen kohteena oli pääomasijoittajien määrän ja ulkomaisten pääomasijoittajien 

vaikutus yritysten näkemykseen pääomasijoittajastaan. Yritykset, joiden taustalla oli 

ainoastaan yksi pääomasijoittaja, olivat tyytyväisempiä pääomasijoittajan lisäarvoon 

kohdissa ”suuremman neuvotteluvoiman tarjoaminen ulkomailla” ja ”tuotekehityksen 

muokkaaminen vastaamaan kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia”. Tulos ei 

kuitenkaan kerro paljoakaan, koska molempien väittämien kohdalla yli 50 % soluista sai 
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arvon alle 5. Ulkomaisten pääomasijoittajien vaikutusta lisäarvokohtiin ei kyetty 

aineistosta havaitsemaan. 

 

Taulukko 11 Lisäarvon ja taustamuuttujien välinen riippuvuus 

 

Pearson Chi-Square Kendall's tau-b
Asymp. Sig. (2-

sided) Value Cells % Value

ICT vai muu toimiala
Kansainvälistymisen kustannusten arviointi ja hallinta 0,018 7,984 4 66,7 % -0,147
Kansainvälistymisstrategian kehittäminen 0,051 5,938 3 33,3 % 0,050

Onko taustallanne yksi tai useampia pääomasijoittajia?
Tuotekehityksen muokkaaminen vastaamaan kv. markkv. 0,037 6,574 3 50,0 % -0,361
Suuremman neuvotteluvoiman tarjoaminen ulkomailla 0,084 4,949 4 66,7 % -0,316  
 

Tuloksia saatiin lisäksi yritysten toimialan ollessa taustamuuttujana. Lisäarvokohdassa 

”kansainvälistymisstrategian kehittäminen” muiden kuin ITC -alan yritysten näkemys 

lisäarvosta oli hiukan parempi. Kohdassa ”kansainvälistymisen kustannusten arviointi ja 

hallinta” tilanne oli päinvastainen. Tulosten ristiintaulukoinnilla kyettiin havaitsemaan 

tilastollista riippuvuutta pääomasijoittajan tuottamasta lisäarvosta ainoastaan 

muutamassa kohdassa pienistä havaintomääristä johtuen. Usein vastauksia saattoi olla 

ainoastaan 30 kappaletta, mikä ei ole riittävästi kuuden solun ristiintaulukoinnissa. 

 

5.5 Kohdeyritysten näkemyksiä pääomasijoittajien toiminnasta 

 

Kyselyssä tiedusteltiin pääomasijoittajan roolia kansainvälistymispyrkimysten tukijana. 

Vastaajille annettiin neljä valmista vaihtoehtoa, joista tuli valita parhaiten 

pääomasijoittajan roolia kuvaava kohta. Neljän valmiin vaihtoehdon lisäksi vastaajilla 

oli mahdollisuus kuvailla tilannetta itse. Valmiit vaihtoehdot (liite 2) oli luokiteltu siten, 

että ensimmäisessä vaihtoehdossa pääomasijoittajan toiminta ei ollut erityisen 

onnistunutta, eikä rooli kohdeyrityksen kansainvälistymisen tukijana erityisen 

merkittävä. Vaihtoehdoissa kaksi ja kolme pääomasijoittajan osaaminen ja roolin 

tärkeys lisääntyy siten, että vaihtoehdossa neljä pääomasijoittajan osaaminen on 

erityisen vahvaa ja rooli kohdeyrityksen kansainvälistymisen tukijana erityisen 

merkittävä. Vaihtoehdot 1 ja 2 nousivat selkeästi muiden yläpuolelle: 
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Vaihtoehto 2 (32 kpl, eli 52,5 % kaikista vastauksista): 

Yrityksemme kansainvälistyi pääasiassa yrityksen sisäisten voimavarojen, 

kuten tuotteen ja osaamisen takia. Pääomasijoittajan tuki ei ole ollut 

keskeisessä asemassa kansainvälistymisprosessin onnistumisessa. 

Pääomasijoittajan rooli oli lähinnä rahoituksen järjestäminen ja 

ajoittainen asiantuntija-apu. 

 

Vaihtoehto 1 (20 kpl, eli 32,8 % kaikista vastauksista): 

Pääomasijoittajasta ei ole juurikaan ollut hyötyä yrityksemme 

kansainvälistymisprosessissa tai sen suunnittelussa. Pääomasijoittajan 

tarjoama rahoitus ei ole ollut riittävää, eikä pääomasijoittajalla ole ollut 

riittäviä resursseja mm. kansainvälisten verkostojen rakentamisessa. 

 

8,2 % (5 kpl) vastaajista valitsi vaihtoehdon 3 tai 4 (liite 2), joissa pääomasijoittajan 

rooli on huomattavasta edellisiä esimerkkejä aktiivisempi. Näissä esimerkeissä 

pääomasijoittajan katsottiin myös onnistuneen toiminnassaan huomattavasti paremmin. 

Vastaajista 4,9 % (3 kpl) kuvasi pääomasijoittajan roolia omin sanoin. Yksi koki 

pääomasijoittajan auttaneen ulkomaille perustettavan toimiston pystyttämisessä. Kahden 

vastauksessa rooli rajoittui ainoastaan rahoituksen tarjoamiseen.  

 

Vastaajien arviot pääomasijoittajan roolista viittaavat selkeästi siihen, että sijoittajien 

toiminta painottuu varsin vahvasti juuri rahoitukselliseen toimintaan. Vain harvat 

yritykset kokevat saaneensa muunlaista lisäarvoa. Lisäksi pääomasijoittajan panosta 

kansainvälistymisprosessissa ei pidetä kovinkaan merkittävänä, vaan vastaajat kokevat, 

että kansainvälisille markkinoille pääsy on ollut ennen kaikkea yrityksen omien 

voimavarojen ansiota. 

 

Vastaajat kertoivat näkemyksiään pääomasijoittajista myös kyselyn kohdassa ”vapaa 

sana”. Tässäkin osiossa pääomasijoittajan toimintaan liittyvä tyytymättömyys oli varsin 

yleistä. Osa vastaajista moitti pääomasijoittajien toimialatuntemusta. Heidän mielestään 

suomalaisten pääomasijoittajien osaaminen on pääasiassa ICT-alaan liittyvää, jolloin 

esimerkiksi bioalan toimialatuntemus koettiin varsin heikoksi. Yksi kuvasi 

pääomasijoittajan osaamista seuraavasti: ”Aina juuri siitä kunkin yrityksen 

liiketoiminta-alueesta he harvoin ymmärtävät yhtään mitään.”  
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Samanlaista kritiikkiä tuli pääomasijoittajien resurssien puutteellisuudesta. Useat olivat 

sitä mieltä, että pääomasijoittajat eivät olleet tarpeeksi verkostoituneita kansainvälisille 

markkinoille ja että tarjottu rahoitus ei ollut riittävää. Eräs vastaajista kuvasi tilannetta 

seuraavasti: ”Alueellisella tuntemallamme pääomasijoittajalla ei ole 

kansainvälistymisestä kokemusta ollenkaan. Pääomasijoittajan kontaktit muodostuivat 

saneeraajista ja juristeista, eikä pääomasijoittaja tuonut rahan lisäksi mitään muuta 

lisäarvoa.” Eräs toinen näki asian näin: ”Rahoitustarpeen mitoittaminen alakantissa ja 

yhteistoiminta kansainvälisen verkoston kanssa olematonta. Osaamista ja rahaa 

puuttuu.” Kritiikkiä puutteellisista resursseista tuli myös muissa asioissa. Muutamat 

vastaajat valittelivat pääomasijoittajan henkilöstöresurssien ja riskinottokyvyn vähyyttä. 

Eräs vastaajista kuvasi tilannetta seuraavalla tavalla: ”Liian pienillä resursseilla ja 

riskejä vältellen varmistetaan ettei kansainvälistymistä tapahdu”. 

 

Muutamilla oli myös muuten varsin mielenkiintoisia näkemyksiä pääomasijoittajiensa 

toiminnasta. Eräs vastaajista näki koko lisäarvosta puhumisen pelkkänä myyntikikkana: 

”Kun pääomasijoittaja puhuu tuomastaan 'lisäarvosta', tämä on vain tapa neuvotella 

rahoituskierroksen hintaa alaspäin. Jos yrityksessä on valmiina busineksen osaajia, 

nämä oman sijoituksensa tuoton maksimoijat ainoastaan häiritsevät prosessia.” Eräs 

toinen vastaaja näki pääomasijoittajan toiminnan seuraavasti: ”Pääomasijoittaja on 

rahoituskontaktiensa (tekes/te-keskus jne.) kanssa 'avainasiantuntija' arvioitaessa 

uusien projektien toteuttamiskelpoisuutta. Tällä pohjalla he hyödyntävät systeemiä ja 

maksimoivat voittonsa.” Yksi vastaaja kiteytti: ”Ahneus oli vallitsevin ominaisuus ja 

toimintamalli.” 

 

Joukossa oli toki myös muutama pääomasijoittajan toimintaan tyytyväinen vastaaja. 

Täytyy kuitenkin sanoa, että siinä missä negatiivisesti sävyttyneitä kommentteja oli 

pitkälti yli kaksikymmentä, kuvasi pääomasijoittajansa toimintaa positiivisesti 

ainoastaan muutama vastaajaa. Näistäkin vastauksista käy ilmi, että muu kuin 

rahoituksellinen lisäarvo on usein varsin pientä. ”Yleisesti ottaen pääomasijoittaja tuo 

ryhtiä toimintaan vaatimalla suunnitelmallisuutta ja suunnitelmien toteuttamista. 

Pääomasijoittajan ja henkilöosakkaiden intressit eivät aina ole samansuuntaiset ja tästä 

voi tulla kitkaa. Pääomasijoittajan suurin hyöty on taloon tuotu raha.” 
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Pääomasijoittamista kommentoitiin myös laajempana kokonaisuutena. Eräällä 

vastaajalla oli seuraavanlainen näkemys yksityisen ja julkisen puolen yhteistyöstä: 

”Pääomasijoittamisen linkittäminen yhteiskunnan tarjoamiin vakuuksiin, jne. Nyt 

yrittäjät joutuvat hakemaan ensin pääomat ja sitten vakuudet projekteihin erillisinä 

hankkeina. Pitäisi olla malli, jossa sekä yksityisen että julkisen puolen rahoittajat 

tekisivät enemmän yhteistyötä.” Toinen vastaaja taas kuvasi pääomasijoittajien liian 

lyhyttä sijoituksen aikajännettä seuraavasti: ”PO-sijoittamisen perusproblematiikka 

seed-vaiheessa ja II-vaiheessa syntyy lyhyestä periodista ja exit-vetoisuudesta. Pienten 

firmojen fokus ja päätavoitteet pitää asettaa 10 tai 15 vuoden päähän  – venture 

capitalin lyhyt aikajänne on firman kannalta huono asia.” 

 

Vastaajien omin sanoin kirjoittamat näkemykset kuvastavat hyvin muista osiosta saatuja 

tuloksia. Pääomasijoittajan toimintaan ei olla kovinkaan tyytyväisiä ja kritisoitavaa 

löytyy usealta osa-alueelta. Tästä huolimatta vapaamuotoisiin vastauksiin täytyy 

suhtautua tietyllä varauksella, koska tyytymättömällä vastaajalla voi olla pienempi 

kynnys kertoa kokemuksistaan kuin tyytyväisillä. Toisaalta sama pätee myös kyselyn 

muihin osio ihin. 

 

5.6 Vertailu aiempaan tutkimukseen 

 

Seuraavaksi on tarkoitus verrata lyhyesti tämän tutkimuksen ja Sakari Ahdekiven 

(1990) tekemän tutkimuksen tuloksia19. Tämän tutkimuksen tapaan Ahdekivi tutki 

kohdeyritysten kohtaamia ongelmia liiketoiminnassaan. Erona oli se, että ongelmia ei 

tutkittu kansainvälistymiseen liittyvinä ongelmina vaan yleisinä liiketoiminnan 

ongelmina. Ahdekiven tutkimuksessa sopivan henkilöstön löytäminen oli tämän 

tutkimuksen tapaan suurin yksittäinen ongelma. Avainhenkilöiden ominaisuudet sen 

sijaan eivät olleet suhteessa läheskään niin paha ongelma. Rahoitukseen liittyvät asiat 

olivat aiheuttaneet myös vähemmän ongelmia Ahdekiven tutkimukseen osallistuneille 

yrityksille. Selkeä ero oli myös siinä, oliko suhde pääomasijoittajaan aiheuttanut 

ongelmia vai ei. Tässä tutkimuksessa ongelmia oli aiheutunut enemmän.  

                                                 
19 Ahdekiven tutkimuksen taustalla käytettiin Relanderin (1989) tekemiä havaintoja 
pääomasijoittamisesta. Ahdekiven aineisto koostui 74 suomalaisen yrityksen vastauksista, joiden taustalla 
oli pääomasijoittaja. 
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Ahdekivi tutki myös pääomasijoittajan tarjoamaa lisäarvoa. Erona oli se, ettei lisäarvoa 

liitetty kansainvälistymiseen. Ahdekiven käyttämä viisiportainen asteikko20 oli 

kuitenkin sama kuin tässä tutkimuksessa21, jolloin tutkimusten tuloksia voidaan ainakin 

osittain vertailla. Vertailu tehtiin niiden lisäarvoa käsittelevien kohtien välillä, jotka 

vastasivat parhaiten toisiaan. Taulukosta 12 on välittömästi havaittavissa 

pistekeskiarvojen olevan selkeästi korkeampia Ahdekiven tutkimuksessa. Tämän 

tutkimuksen yhteenlaskettu vastauskeskiarvo (1,92) taulukon alalaidassa kertoo, että 

vastaajien yleinen tyytyväisyys pääomasijoittajaan on välttävän huonommalla puolella. 

Vastaava luku on Ahdekiven tutkimuksessa ollut kohtalaisen ja hyvän välillä (3,31). 

Vertaamalla eri väittämiä toisiinsa havaitaan, että tulosten väliset erot ovat suuria 

kaikissa kohdissa. Pääomasijoittajien aktiivisuuden suhteen ero ei ole niin selkeä eikä 

samansuuntainen. 

 

Taulukko 12 Lisäarvokohtien välinen vertailu Ahdekiven (1990) tutkimukseen 

 

Kesk
iarv

o

N % Kesk
iarv

o

N %

Pohjonen 2006 Ahdekivi 1990
Hallitustyöskentelyn ja strategisen ajattelun kehittäminen yleisesti 2,53 93,4 % Hallitustyöskentelyn kehittäminen 3,86 90,0 %
Kansainvälisten toimintojen suunnittelu 1,85 67,2 % Kansainvälisten toimintojen suunnittelu 2,83 42,0 %

Uusien liiketoiminta-alueiden löytäminen 1,76 73,8 % Uusien liiketoiminta-alueiden löytäminen 3,16 60,0 %
Uusien osto- tuotekehitys- hlöstö- tai markkinointis. kehitt. 1,75 72,1 % Uusien osto- tuotek- hlöstö-, markkinoitis. kehitt. 3,31 72,0 %

Kansainvälisten kilpailu- ja toimiala-analyysien tekeminen 1,73 54,1 % Kilpailu- ja toimiala-analyysit 2,93 62,0 %
Rahoitusratkaisut 1,89 68,0 % Rahoitusratkaisut 3,77 90,0 %

Kansainvälisillä markkinoilla toimiville pääomasijoittajille esittely 1,89 45,9 % Muille riskirahoittajille ja konsulteille esittely 3,48 62,0 %
kv. markkinoilla käydyissä neuvottelutilanteissa avustaminen 1,85 44,3 % Neuvotteluissa avustaminen 3,49 75,0 %
Ulkomaisille asiakkaille esittely 1,79 47,5 % Uusille asiakkaille esittely 3,46 54,0 %

Kansainvälisten rahoituskontaktien tarjoaminen 1,75 39,3 % Uusien rahoitusyhteyksien luominen 3,66 62,0 %
Ulkomaisille tavarantoimittajille- alihankkijoille ja jakelijoille esit. 1,48 44,3 % Uusille toimittajilla esittely 3,46 54,0 %

Budjetoinnin ja muun valvonnan suunnittelu ja seuranta 2,96 90,2 % Budjetoinnin ja muun valvonnan järjestäminen 3,84 77,0 %
Yrityksenne kansainvälistymistä koskevan ilmapiirin parantaminen 2,16 70,5 % Yrityksen ilmapiirin parantaminen käytännön toiminta 2,85 58,0 %

Yrityksenne toimialan tuntemus kansainvälisillä markkinoilla 1,94 78,7 % Yrityksen toimialan tuntemus 3,00 78,7 %
Osaajien rekrytointi yritykseenne kansainvälisiltä markkinoilta 1,79 45,9 % Avainhenkilöiden etsiminen toimialalta 2,92 54,0 %
Kansainvälisen hinnoittelun hallinta 1,53 62,3 % Hinnoittelu politiikan kehittäminen 3,14 51,0 %

YHTEENSÄ 1,92 62,3 % 3,32 65,1 %  
 

On oletettavaa, että tämän tutkimuksen keskittyminen yrityksen kansainvälistymiseen 

on osittain vaikuttanut tutkimustulosten eroihin. Suomalaisten pääomasijoittajien 

osaaminenhan on todennäköisesti vahvempaa juuri kotimaassa. Toisaalta osa 

                                                 
20 1 = heikko     2 = välttävä     3 = kohtalainen     4 = hyvä     5 = erittäin hyvä 
21 Erona oli, että Ahdekiven tutkimuksessa käytettiin ”heikko” sanan sijasta sanaa ”huono”. Lisäksi 
vastausvaihtoehdot oli laitettu Ahdekiven kyselylomakkeessa päinvastaiseen järjestykseen. 
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väittämistä on molemmissa tutkimuksissa identtisiä, kuten ”kansainvälisten toimintojen 

suunnittelu”. Silloin eron täytyy johtua jostain aivan muusta. Kenties yritykset odottavat 

pääomasijoittajilta nykyään enemmän tai sitten pääomasijoittajien osaaminen on 

yksinkertaisesti heikentynyt. Syytä tutkimustulosten eroon ei kyetä määrittämään 

tehdyn vertailun avulla, mutta näyttäisi siltä, että pääomasijoittajien toimintaan ollaan 

jostain syystä selkeästi tyytymättömämpiä nyt kuin 16 vuotta sitten. 

 

5.7 Tutkimuskritiikki 

 

Kyselytutkimuksen tuloksiin täytyy suhtautua tietyllä varovaisuudella, koska ne 

muodostuvat vastaajien mielipiteistä, ja oma näkökulma korostuu. Tässä tutkimuksessa 

sillä tarkoitetaan kohdeyritysten toimitusjohtajien kyvyttömyyttä nähdä omia virheitään 

liiketoiminnassa, minkä seurauksena syy kyseessä olevan asian suhteen saatetaan siirtää 

pääomasijoittajan harteille. Toinen tapa ajatella asiaa on se, että vastaajille on 

todennäköisesti ollut mielekkäämpää kritisoida pääomasijoittajien toimintaa kehumisen 

sijaan. Molemmissa tapauksissa tuloksilla on taipumus kääntyä negatiivisempaan 

suuntaan. 

 

Kyselylomakkeessa itsessään oli yksi selkeä puute. Vastaajien arvioidessa 

pääomasijoittajan lisäarvoa vastaaja otti kantaa siihen, oliko pääomasijoittaja ollut 

aktiivinen kyseisellä osa-alueella vai ei. Jos pääomasijoittaja oli ollut aktiivinen, 

vastaaja arvioi pääomasijoittajan kyvykkyyttä samaisessa asiassa. Vastaajien kannalta 

epäselvää oli se, että osassa kohdista tiedusteltiin pääomasijoittajan osaamisen tasoa, 

eikä niinkään konkreettisesti tarjottua lisäarvoa. Esimerkkinä voidaan mainita kohta 

”pääomasijoittajan kansainvälinen markkinatuntemus”, jossa pääomasijoittaja on 

väistämättä aktiivinen. Kaikkihan tuntevat kansainvälisiä markkinoita, osa hyvin ja osa 

hieman huonommin. Näissä kohdissa ei olisi pitänyt olla vastausvaihtoehtoa 

”pääomasijoittaja ei ole ollut aktiivinen”. 
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5.8 Yhteenveto tuloksista 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pääomasijoittajat kykenevät 

tukemaan kansainvälistyvää kohdeyritystään. Tähän tavoitteeseen pyrittiin erillisten 

tutkimusongelmien avulla. Ensin haluttiin selvittää, mitkä ovat kansainvälistyvien 

yritysten kohtaamia ongelmia. Seuraavaksi tarkasteltiin, millaista lisäarvoa 

pääomasijoittajat tarjoavat ja miten hyvin he siinä onnistuvat. Viimeisenä haluttiin vielä 

tutkia, vastaako tarjottu lisäarvo kohdeyritysten tarpeita.  

 

Tutkimus suoritettiin lähettämällä kyselylomake 333:lle vuosina 2000–2004 

pääomasijoittajan riskirahaa saaneelle yritykselle. Kyselyyn vastasi 72 yritystä, joista 

61:n tietoja käytettiin. Vastausprosentiksi määritettiin kohtuullisen korkea 22,3, joka 

mahdollistaa tilastollisten analyysien tekemisen. Kyselyyn vastanneiden yritysten 

keskimääräinen liikevaihto oli 3 miljoonaa euroa ja henkilöstöä niillä oli 28. Yritykset 

olivat vahvasti kansainväliseen toimintaan suuntautuneita ja niiden liikevaihdosta yli 

puolet tuli ulkomailta. Pääomasijoittajat omistiva t keskimäärin 39 % 

kohdeyrityksistään. He olivat olleet yritysten toiminnassa mukana noin 4 vuotta, 

yrityskohtaisen sijoituksen ollessa keskimäärin 4,4 miljoonaa euroa. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli selvittää millaisia kansainvälistymisen ongelmia 

yrityksillä on? Muutamat kohdat nousivat muiden yläpuolelle. Oikean henkilöstön 

löytäminen ja avainhenkilöiden osaaminen, kansainvälistymisen rahoittamisen ohella, 

koettiin yrityksissä kaikkein ongelmallisimmiksi. Lisäksi pienille yrityksille ominainen 

uskottavuuden puute aiheutti useille yrityksille vaikeuksia. Muita suuria ongelmia olivat 

yhteistyökumppaneiden löytäminen ja kansainvälistymisen vaatiman osaamisen puute 

muun muassa markkinoinnissa, kilpailukyvyn arvioinnissa ja hinnoittelussa. 

Vakuuksien saatavuus ja suhde pääomasijoittajaan olivat ongelmia, jotka jakoivat 

vastaajien mielipiteitä melko vahvasti. Huonosti toimiva suhde pääomasijoittajaan taas 

voi vaikuttaa kaikkiin lisäarvon osa-alueisiin. Tuloksista oli ilahduttavaa havaita, ettei 

kansainvälistymisen vastaisen ilmapiirin nähty aiheuttavan ongelmia juuri ollenkaan. 

Kansainvälistymispyrkimyksissä ei siis näyttäisi olevan kyse niinkään halusta vaan 

kyvystä kansainvälistyä. 
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Toinen tutkimuskysymys oli selvittää millaista lisäarvoa pääomasijoittajat tarjoavat 

kohdeyrityksilleen? Pääomasijoittajien aktiivisuus oli suurinta strategisissa asioissa sekä 

budjetoinnin ja muun valvontatoiminnan järjestämisessä. Lisäksi suurin osa vastaajista 

koki, että pääomasijoittajan mukana olo lisäsi yrityksen uskottavuutta. Noin kaksi 

kolmesta pääomasijoittajasta osallistui kohdeyrityksen toimintojen kehittämiseen useilla 

eri osa-alueilla ja lisäarvon voidaan nähdä ulottuvan lähes kaikkialle yrityksen 

liiketoiminnassa. Tällaisina asioina voidaan mainita muun muassa kansainvälisten 

toimintojen suunnittelu ja kansainvälistymisen kustannusten arviointi ja hallinta. 

Tarjottuun lisäarvoon liittyvä aktiivisuus oli alhaisimmillaan rekrytoinnissa ja erilaisten 

kontaktiverkostojen kuten asiakkaiden, tavarantoimittajien ja rahoituskontaktien 

tarjoamisessa. 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä haluttiin tietää miten hyvin pääomasijoittajat 

onnistuvat kohdeyritystensä mielestä lisäarvon tarjoamisessa? Yleisesti ottaen 

kohdeyritysten arvosanat olivat melko heikkoja. Parhaiten pääomasijoittajat onnistuivat 

strategisen ajattelun kehittämisessä ja toiminnan valvonnassa. Vastaajat arvostivat 

pääomasijoittajan mukanaan tuomaa uskottavuuden lisääntymistä, ja heidän nähtiin 

myös parantavan yrityksen kansainvälistymisen ilmapiiriä. Myös pääomasijoittajien 

yleinen markkinatuntemus koettiin kohtuullisen hyväksi. Suurimmassa osassa 

lisäarvokohtia pääomasijoittajan toiminta kuitenkin arvioitiin varsin heikoksi. Heikointa 

pääomasijoittajan toiminta oli vastaajien mielestä erilaisten kontaktiverkostojen 

tarjoamisessa ja osaajien rekrytoinnissa kohdeyrityksiin. Lisäksi erilaisissa 

kansainvälistä osaamista vaativissa asioissa pääomasijoittajien resurssit nähtiin melko 

vaatimattomiksi. Edes saatua rahoituksen määrää ja rahoituksellista osaamista ei 

kohdeyrityksissä juuri arvostettu. Pääomasijoittajien toiminnan nähtiin vastanneen 

keskimäärin ”kohtalaisesti” yritysten odotuksia. Reilu kolmannes vastaajista oli 

kuitenkin sitä mieltä, että pääomasijoittajat olivat joko ylittäneet tai alittaneet heidän 

odotuksensa reilusti. 

 

Viimeisenä tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin vastaako lisäarvo kohdeyritysten 

kansainvälistymisen tarpeita? Analyysi tehtiin vertaamalla toisiaan vastaavia ongelma- 

ja lisäarvokohtia. Pääomasijoittajien saamat arvosanat lisäarvosta vastasivat parhaiten 

kohdeyritysten tarpeita strategisen suunnittelun osalta. Sen sijaan yrityksille 

keskimäärin enemmän vaikeuksia aiheuttaneissa asioissa kuten kansainvälistymisen 
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rahoittamisessa, rekrytoinnissa ja verkostojen tarjoamisessa pääomasijoittajilta saatu 

tuki arvioitiin varsin heikoksi. Tulokset antoivat useissa kohdissa viitteitä siitä, että 

pääomasijoittajien toiminta ei välttämättä vastaa kovinkaan hyvin kohdeyritysten 

tarpeita, vaikka vertailu tehtiinkin vastauskeskiarvoja, eikä yksittäisiä pääomasijoittaja- 

kohdeyritys- pareja arvioimalla. 

 

Varsinaisten tutkimusongelmien lisäksi käsiteltiin mm. pääomasijoittajan roolia 

yrityksen kansainvälistymispyrkimysten tukijana. Vastaajat arvioivat valmiiden 

vastausvaihtoehtojen perusteella pääomasijoittajan roolin merkityksellisyyttä. Yleisesti 

arvioituna pääomasijoittajien roolin koettiin olevan melko vaatimaton, ja muuta kuin 

rahoituksellista lisäarvoa ei juuri tarjottu. Tähän on kuitenkin todennäköisesti 

vaikuttanut tutkimuksessa toistuva tyytymättömyys pääomasijoittajan toimintaan. 

Vastaajien mielestä yrityksen kansainvälistyminen tapahtui ennen kaikkea yrityksen 

omien voimavarojen vuoksi ja kansainvälisille markkinoille suunnattiin yrityksen 

omasta aloitteesta. Tutkimuksen avoimeen osioon kirjoitetut kommentit olivat 

tyytymättömyyden sävyttämiä. Pääomasijoittajan osaamisessa nähtiin puutteita ja useat 

kokivat, etteivät pääomasijoittajien resurssit olleet riittäviä. Positiivisessa sävyssä 

pääomasijoittajansa toimintaa kuvasi ainoastaan muutama vastaaja. 

 

Pääomasijoittajan tarjoamasta lisäarvosta saatiin tutkimuksessa myös ristiriitaisia 

tuloksia, kun vastaajia pyydettiin panemaan eri lisäarvokokonaisuuksia 

tärkeysjärjestykseen. 40,3 % vastaajista ei pitänyt kansainvälistymisen rahoittamista 

tärkeimpänä kokonaisuutena. Sen sijaan strateginen suunnittelu, kontaktiverkostojen 

tarjoaminen tai vastaajien itse määrittämä kokonaisuus arvostettiin korkeammalle. Tulos 

ei tue tutkimuksen muista osioita saatuja tuloksia, joiden mukaan pääomasijoittaja 

nähdään pääasiassa rahoituksen tarjoajana. Lisäksi se antaa viitteitä, että 

pääomasijoittajien ei- rahoituksellista lisäarvoa arvostetaan monissa yrityksissä. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lyhyesti myös taustamuuttujien vaikutusta 

kansainvälistymisen ongelmiin ja lisäarvoon. Ristiintaulukoinnilla saatiin tuloksia 

pääasiassa yritysten kokemien kansainvälistymisen ongelmien jakautumisesta eri 

ryhmien välillä. Tilastollisten merkitsevyyksien perusteella tehtiin joitain yleistyksiä. 

Kansainvälistymisen ongelmien ja yrityksen toimialan välillä näytti olevan tiettyä 

riippuvuutta. ICT -alan yritykset kokivat, että useat asiat aiheuttivat heille vähemmän 
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ongelmia kuin muille. Tällaisia asioita olivat muun muassa valtion vientituen 

hajanaisuus ja saatavuus, strateginen suunnittelu, kansainvälisissä verkostoissa 

toimiminen ja yhteistyökumppaneiden löytäminen. Ongelmia näytti samaan tapaan 

koituvan vähemmän myös nopeasti kansainvälistyville Born Global -yrityksille. 

Yritysten koko vaikutti vahvasti niiden kokemiin kansainvälistymisen ongelmiin. 

Pienempien yritysten kohdalla korostui ongelmat rahoituksen ja vakuuksien saannissa, 

ja suurempien yritysten kohdalla kova kilpailu ja yhteistyösuhteiden luominen koettiin 

suhteessa vaikeammaksi. Lisäksi havaittiin riippuvuutta dokumentoidun 

kansainvälistymissuunnitelman laatimisen ja kansainvälistymisen ongelmien välillä. 

Markkinoiden nopeat muutokset ja yrityksen markkinatuntemus olivat aiheuttaneet 

keskimäärin vähemmän ongelmia kansainvälistymissuunnitelman laatineille yrityksille. 

 

Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia verrattiin myös Ahdekiven (1990) tutkimukseen. 

Ahdekiven tutkimuksessa pääomasijoittajien osaamista pidettiin yleisesti ottaen 

parempana kuin kohtalaisena, kun taas tämän tutkimuksen kohdalla tilanne oli täysin 

päinvastainen ja pääomasijoittajilta saatu lisäarvo koettiin keskimäärin välttävää 

huonommaksi. Samankaltaisten tutkimusten vertaaminen antoi viitteitä siitä, että 

pääomasijoittajien toimintaan liittyvä tyytymättömyys on lisääntynyt viimeisten 16 

vuoden aikana. 
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6. PÄÄTELMÄT 

 

 

Tutkimuksen alusta asti on ollut selvää, että Suomi on pieni osa globalisoituvaa 

maailmaa, jossa kaikki yritykset altistuvat jollain tapaa kansainväliselle kilpailulle. 

Tämän seurauksena yhä pienemmät yritykset kansainvälistyvät yhä nopeammassa 

tahdissa. Kansainvälistyminen on näille nuorille ja rajallisilla resursseilla varustetuille 

yrityksille usein vaikeaa, ja rahoituksen lisäksi ne tarvitsevat tukea mm. verkostojen 

luomisessa ja kansainvälisillä markkinoilla toimimisessa. Vakuuspulan ja tulevaisuuden 

epävarmuuden vuoksi tällaiset yritykset eivät kuitenkaan usein sovellu pankkien 

rahoitettaviksi, jolloin pääomasijoittamisesta tulee varteenotettava vaihtoehto. 

 

Tämä tutkimus tarkasteli suomalaisten pääomasijoittajien kykyä tukea 

kansainvälistyvää kohdeyritystään. Lähdettiin siitä, että kansainvälistymisestä aiheutuu 

näille yrityksille erilaisia ongelmia, joiden seurauksena muodostuu tarpeita näiden 

ongelmien ratkaisemiseksi. Pääomasijoittajien tehtävä oli näiden tiedostettujen ja 

tiedostamattomien tarpeiden täyttäminen tarjotun lisäarvon avulla. Rahoituksellisten 

asioiden lisäksi lisäarvoksi ymmärrettiin mm. strategisen johtamisen tukeminen ja 

kontaktiverkostojen tarjoaminen. 

 

Tutkimuksessa saadut tulokset olivat samansuuntaisia julkisuudessa esitettyyn 

kritiikkiin, jonka mukaan suomalaisten pääomasijoittajien kansainvälisessä osaamisessa 

ja resursseissa on puutteita. (Kauppalehti EXTRA 2004, 8/sijoitus ). Vastaajien antamat 

arviot pääomasijoittajien toiminnasta olivat pääosin varsin kriittisiä. Tuloksissa korostui 

pääomasijoittajien puutteellinen kontaktiverkosto, kansainvälinen osaaminen ja 

kyvyttömyys tukea kohdeyrityksiä rekrytoinnissa. Myös tutkimuksen muista osista 

saadut tulokset olivat samansuuntaisia. Vastaajien omin sanoin kirjoittamissa 

kommenteissa pääomasijoittajien resurssit ja osaaminen koettiin usein riittämättömiksi 

ja toimintaan oltiin yleisesti ottaen tyytymättömiä. Tutkimuksessa löytyi kuitenkin 

kohtia, joissa pääomasijoittajien nähtiin onnistuneen kohtalaisesti. Tällaisia olivat mm. 

strategisen suunnittelun tukeminen, toiminnan valvonta ja yrityksen kansainvälisen 

uskottavuuden lisääminen. 
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On selvää, että kohdeyritysten mielestä pääomasijoittajien pitäisi kehittää toimintaansa. 

Esimerkiksi verkostojen tarjoamista ja rekrytointia voidaan pitää yleisinä heikkouksina, 

jolloin näiden osa-alueiden kehittäminen voisi tarjota kilpailuetua suhteessa muihin 

pääomasijoittajiin. Alan toimijoiden tulisi ymmärtää, ettei ulkomaille pyrkivä yritys saa 

riittävää lisäarvoa pääomasijoittajan kotimaisesta osaamisesta. Tällöin ei myöskään riitä 

ainoastaan kansainvälistymisen rahoittaminen, vaan tukea kaivataan kaikilla lisäarvon 

osa-alueilla. Pääomasijoittajien kansainvälisen osaamisen kehittämisellä voi olla myös 

merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. Luulisi, että kansainvälistyviä yrityksiä 

kiinnostaa tulevaisuudessa yhä enemmän juuri ne pääomasijoittajat, joiden osaaminen ja 

verkostot ovat kansainvälisiä. Tällaiset pääomasijoittajat ovat usein ulkomaalaisia. 

Suomen kannalta ajateltuna tällöin on vaarana, että kaikkein innovatiivisimmat yritykset 

päätyvät jo toimintansa alkuvaiheessa ulkomaisten pääomasijoittajien omistukseen.  

 

Ei ole itsestään selvää, että pääomasijoittajat edes tarjoavat merkityksellistä lisäarvoa, 

jolloin rahoituksen lopullinen hinta voi nousta kohdeyritykselle varsin korkeaksi. 

Lisäarvoa pitäisi saada ja sitä pitäisi myös ymmärtää vaatia. Pääomasijoittajan 

osaamista kannattaa tiedustella jo ennen yhteistyösuhteen solmimista. On tärkeää, että 

pääomasijoittajan osaaminen ja yrityksen tulevaisuuden tavoitteet ovat yhteneviä. 

Kansainvälistyvän kohdeyrityksen pitäisi valita sellainen pääomasijoittaja, jolla on 

kokemusta juuri yrityksen omalta toimialalta ja jonka verkostot ja osaaminen ulottuvat 

Suomen rajojen ulkopuolelle. Esimerkiksi alueellisesti toimivalla pääomasijoittajalla ei 

ole välttämättä mitään annettavaa ulkomaille tähtäävälle yritykselle. Valitettavasti 

yritysten mahdollisuudet valita itselleen sopiva pääomasijoittaja ovat käytännössä 

rajalliset. Riskirahan kysyntä on selvästi tarjontaa suurempaa, jolloin pääomasijoittaja-

kohdeyritys-parin valitsijan asemassa on harvoin rahoitusta saava yritys. Toisaalta 

poikkeuksiakin on. Esimerkiksi vuonna 2006 toimintansa aloittanut 

kiinteistönvälitysfirma Igglo Oy pystyy tulevaisuudessa valitsemaan useiden 

pääomasijoittajien väliltä itselleen sopivimman (Kauppalehti 10.5.2006, 12). Igglon 

loistava liikeidea ja tuotesuojattu palvelukonsepti saavat pääomasijoittajat kilpailemaan 

yrityksestä, sen sijaan että yrityksen pitäisi kilpailla pääomasijoittajista. 

 

Tutkimuksesta voi mielestäni olla hyötyä useille eri tahoille. Kohdeyrityksille lienee 

mielenkiintoista nähdä, miten muiden yritysten pääomasijoittajat yleisesti toimivat ja 

millaista lisäarvoa pääomasijoittajilta yleensä voi vaatia. Pääomasijoittajat taas voivat 
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saada apua toimintansa kehittämiseen. Tuloksista pääomasijoittajien on helppo nähdä, 

mitkä asiat ovat aiheuttaneet kohdeyrityksille keskimäärin eniten ongelmia ja missä 

lisäarvoa ei ole arvostettu kovin korkealle. Mieleen tulee esimerkkinä yksittäinen 

kansainvälistymisen ongelma ”oikean henkilöstön löytäminen” ja sitä vastaava 

pääomasijoittajan tarjoama lisäarvo ”osaajien rekrytointi kansainvälisiltä markkinoilta”. 

Ongelma oli keskimäärin yrityksille varsin suuri ja pääomasijoittajien saamat arvosanat 

heikkoja. Tästä pääomasijoittajat voisivat tehdä päätelmiä suhteessa omaan 

tilanteeseensa. Pääomasijoittajien lisäksi tutkimuksesta voi olla hyötyä julkisille 

laitoksille. Tuloksethan antoivat ymmärtää, että vienninedistämistuki koetaan 

yrityksissä varsin epäselväksi. Muutamien vastaajien mielestä yksityisen ja julkisen 

sektorin yhteistyötä yritysten tukemisessa tulisi lisäksi tiivistää, jotta yrityksen resurssit 

eivät menisi itse tuen hakemiseen. 

 

Pääomasijoittamista ja pääomasijoittajan tarjoamaa lisäarvoa voidaan lähestyä eri 

näkökulmista. Nyt pääomasijoittajan tarjoamaa lisäarvoa tarkasteltiin kohdeyrityksen 

näkökulmasta. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia pääomasijoittajan ja 

kohdeyrityksen suhdetta case -tutkimuksen avulla, jolloin vuorovaikutusta 

tarkasteltaisiin molempien osapuolten näkökulmasta. Tavoite olisi tällöin ymmärtää 

syvällisemmin niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet pääomasijoittajan ja 

kohdeyrityksen suhteen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Toinen mielenkiintoinen 

tutkimussuunta voisi olla pääomasijoittajien kohdeyrityksilleen tarjoamat 

kontaktiverkostot. Tutkimuksessa voitaisiin selvittää yksityiskohtaisemmin millaisia 

pääomasijoittajien verkostot eri sidosryhmiin todellisuudessa ovat ja kuinka niitä voisi 

kehittää. Voisivatko esimerkiksi suomalaiset pääomasijoittajat tarjota (korvausta 

vastaan) omia yritysverkostojaan toistensa käyttöön tai voitaisiinko yhteistyötä julkisen 

sektorin kanssa jotenkin tehostaa? Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella 

pääomasijoittajien kohdeyrityksilleen tarjoamia verkostoja ainakin pitäisi kehittää. 

 

Tämä tutkimus voi myös tuoda oman lisänsä vallitseviin keskusteluihin suomalaisen 

pääomasijoitustoiminnan tilasta. Julkisuudessa on todettu usein, että pääomasijoitusten 

määrät ovat kasvussa ja toimialan laajentumiselle ei näy loppua. Samaan aikaan 

riskirahan kysyntä on korkealla ja pääomasijoittajien toimintaa ylistetään. 

Pääomasijoitusyhtiö Capman Oyj julkisti juuri välitinpäätöksensä (2q/2006), jonka 

mukaan toiminta kasvaa nopeasti ja kannattavasti. Alkuvaiheen rahoitusta tarjotaan yhä 
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enemmän (Kauppalehti, 2006, 6), mikä osoittaa, että pääomasijoittajat uskovat nuoriin 

ja innovatiivisiin yrityksiin tehtyjen sijoitusten olevan kannattavia. Loppua 

pääomasijoitustoiminnan menestykselle ei näy ja kaikki on siis hyvin. Vai onko? 

Tietystä näkökulmasta katsottuna näin varmasti on, mutta herää kuitenkin kysymys, 

voisivatko asiat olla vielä paremmin? Jos pääomasijoittajien tässä tutkimuksessa saamat 

arvosanat olisivat olleet (niin kuin ennakkoon odotin) lähempänä keskiarvoa 

(kohtalainen), olisi toiminta ollut niin sanotusti vakailla urilla. Tällöin osa 

kohdeyritysten edustajista olisi ollut tyytymättömiä ja osa tyytyväisiä  

pääomasijoittajaansa. Nyt tilanne on kuitenkin toinen ja valtaosa vastaajista oli tavalla 

tai toisella tyytymättömiä. Se taas tarkoittaa sitä, että vaikka pääomasijoitustoiminta 

itsessään kukoistaa, on siinä myös jotain vialla. Ehkä tämä tutkimus voisi toimia 

keskustelun aloituksena toimialalla piilevien ongelmakohtien selvittämiseen. 

Tutkimusta kriittisesti tarkastelemalla pääomasijoittajat voisivat kehittää omaa 

toimintaansa ja samalla muokata koko toimialaa. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1. (Kohdeyritysten toimitusjohtajilla lähetetyt saatteet) 
 
OTSIKKO 1: Tutkimus pääomasijoittajan tuottamasta lisäarvosta 
 
Mitä mieltä olette pääomasijoittajanne toiminnasta? Nyt teillä on mahdollisuus kertoa se! 
 
Teen pro gradu-tutkielmaa suomalaisesta pääomasijoittamisesta Tampereen yliopiston kauppa- ja 
hallintotieteiden tiedekuntaan. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville millaista lisäarvoa 
pääomasijoittajat tarjoavat kansainvälistä toimintaa harjoittaville / aloitteleville kohdeyrityksilleen 
(kansainvälisellä toiminnalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Suomen rajojen ulkopuolelta tulevaa 
myyntiä, kuten vientiä). 
 
Tarkastelen tutkimusongelmaa kohdeyritysten eli teidän näkökulmastanne. Koska pääomasijoittajien 
tukemia kansainvälistyviä yrityksiä on Suomessa valitettavan vähän, on osallistumisenne tutkimuksen 
onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. Toivonkin, että löytäisitte noin 15 minuuttia aikaa kyselyn 
täyttämiseen. Mikäli taustallanne on useampia pääomasijoittajia, on tarkoitus, että vastaatte kysymyksiin 
Lead Investorin eli johtavan pääomasijoittajan toiminnan perusteella. 
 
Haluan painottaa, että tutkimusaineisto käsitellään anonyymisti. Yksittäisen yrityksen tai 
pääomasijoittajan tunnistaminen analyysistä on mahdotonta. Vastataksenne kyselyyn teidän tulee käyttää 
linkkiä: https://www11.uta.fi/elomake/lomakkeet/971/lomake.html Toivon vastaustanne 20.1.2006 
mennessä.  
 
HUOM! Jokaiselle kyselyyn vastanneelle toimitetaan kooste tutkimuksen tuloksista! 
 
 
Kiitos! 
 
 
Ystävällisin terveisin  
 
Antti Pohjonen 
e-mail: antti.pohjonen@uta.fi 
Puh: 044-5111079 
 
 
OTSIKKO 2: Toinen pyyntö: Tutkimus pääomasijoittajan tuottamasta lisäarvosta 
 
 
Kaipaisin vielä lisää täytettyjä kyselylomakkeita riittävän otoksen saamiseksi. Näkemyksenne on arvokas, 
mikäli yrityksenne kuuluu tutkimuksen kohderyhmään. Odotan vastauksia vielä torstaihin 26.1.2006 
saakka. Kiitoksia ajastanne. 
 
Tutkimus vastaa mm. kysymyksiin: Millaista lisäarvoa pääomasijoittajat tarjoavat, miten he siinä 
onnistuvat ja vastaako heidän tarjoama lisäarvo kohdeyritysten, eli teidän tarpeita? Ohessa aiemmin 
lähettämäni viesti, jossa on mm. linkki kyselylomakkeeseen. 
 
+ 
 
------------------------------------------------ Aiempi viesti ------------------------------------------------------- 
 
 



    LIITE 2: KYSELY PÄÄOMASIJOITUSTA SAANEILLE YRITYKSILLE

     HUOM! älä käytä ENTER-näppäintä täyttäessäsi tätä kyselyä.

    1. YRITYKSENNE KANSAINVÄLISTYMISEN ONGELMAT 

     Missä määrin seuraavat kansainvälistymiseen liittyvät tekijät ovat aiheuttaneet ongelmia yrityksellenne? 
    

     1 = hyvin vähän tai eivät lainkaan,   2 = melko vähän,   3 = kohtalaisesti,   4 = paljon,   5 = erittäin paljon

1 2 3 4 5

     1. Strateginen suunnittelu

     2. Kansainvälisen kilpailukyvyn arviointi

    3. Sopivan henkilöstön löytäminen

     4. Avainhenkilöiden ominaisuudet

     5. Kansainvälistymisen vastainen ilmapiiri

     6. Yrityksemme markkinatuntemus

     7. Tuotteen soveltuvuus markkinoille

     8. Vakuuksien saatavuus

     9. Omanpääoman saatavuus

     10. Käyttöpääoman saatavuus

     11. Vieraanpääoman kustannukset

     12. Rahoituksen saatavuus yleisesti

     13. Kansainv. rahoitusvaihtoehtojen tunteminen

     14. Yhteistyökumppaneiden löytäminen

     15. Asiakkaiden löytäminen



       1 = hyvin vähän tai eivät lainkaan,   2 = melko vähän,   3 = kohtalaisesti,   4 = paljon,   5 = erittäin paljon

1 2 3 4 5

     16. Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen

     17. Suhde pääomasijoittajaan

     18. Riippuvuus yhdestä asiakkaasta

     19. Kova kilpailu

     20. Hinnoittelu

     21. Markkinoiden nopeat muutokset

     22. Markkinointi

     23. Tuotantokapasiteetti

     24. Tuotekehitys

     25. Valtion vientituen hajanaisuus ja saatavuus

     26. Erot liiketoimintatavoissa ja kulttuurissa

     27. Yleinen uskottavuuden puute

     28. Jokin muu?

 

     Täsmennä kohta jokin muu

     2. PÄÄOMASIJOITTAJAN TARJOAMA LISÄARVO 

     Arvioi onko pääomasijoittaja tuottanut yrityksellenne lisäarvoa seuraavilla osa-alueilla.

     -> Mikäli lisäarvoa on tuotettu, arvioi pääomasijoittajan kyvykkyyttä kyseisellä osa-alueella.

     -> Jos pääomasijoittaja ei ole ollut aktiivinen ko. osa-alueella vastaa 0 (nolla).



                    1 = heikko,   2 = välttävä,   3 = kohtalainen,   4 = hyvä,   5 = erittäin hyvä

     Strategia ja hallitustyöskentely

0 1 2 3 4 5

     1. Kansainvälistymisstrategian kehittäminen

     2. Kansainvälisten kilpailu- ja toimiala-analyysien tekeminen

     
3. Uusien henkilöstö-, osto-, tuotekehitys- tai markkinointisuunnitelmien kehit. 

     4. Uusien liiketoiminta-alueiden löytäminen

     5. Kansainvälisten toimintojen suunnittelu

     6. Yrityksenne kansainvälisten mahdollisuuksien selvittäminen

     7. Yrityksenne strategisten vahvuuksien / heikkouksien arviointi kv. markkinoilla 

     8. Hallitustyöskentelyn ja strategisen ajattelun kehittäminen yleisesti

                    1 = heikko,   2 = välttävä,   3 = kohtalainen,   4 = hyvä,   5 = erittäin hyvä

     Rahoitusratkaisut

0 1 2 3 4 5

     1. Riittävä kansainvälistymisen jatkorahoittaminen

     2. Opastus haettaessa julkista rahoitusta kansainvälistymisen tarpeisiin

     3. Suuremman neuvotteluvoiman tarjoaminen ulkomailla

     
4. Opastus kansainvälistymisen moninaisten rahoitusvaihtoehtojen hyväksikäytössä 

     5. Kansainvälistymisen kustannusten arviointi ja hallinta

     6. Kansainvälistymisen rahoittaminen pääomasijoittajan avulla yleisesti

                    1 = heikko,   2 = välttävä,   3 = kohtalainen,   4 = hyvä,   5 = erittäin hyvä



 Kontaktiverkostot

0 1 2 3 4 5

     1. Ulkomaisille asiakkaille esittely

     2. Ulkomaisille tavarantoimittajille, alihankkijoille ja jakelijoille esittely

     3. Kontaktien tarjoaminen ulkomailla toimiviin alueellisiin päättäjiin

     4. Kansainvälisillä markkinoilla toimiville pääomasijoittajille esittely

     5. Kansainvälisten rahoituskontaktien tarjoaminen

     6. Saatu etu pääomasijoittajan mukanaan tuomasta uskottavuuden 
        lisääntymisestä

     7. Erilaisissa kv. markkinoilla käydyissä neuvottelutilanteissa 
        avustaminen

     8. Pääomasijoittajan kontaktiverkoston kattavuus kokonaisuudessaan

     Arvioi myös pääomasijoittajan osaamista seuraavissa asioissa:

                    1 = heikko,   2 = välttävä,   3 = kohtalainen,   4 = hyvä,   5 = erittäin hyvä

0 1 2 3 4 5

     1. Tietämys kansainvälisistä markkinoista

     2. Yrityksenne toimialan tuntemus kansainvälisillä markkinoilla

     3. Kansainvälisen markkinoinnin hallinta

     4. Kansainvälisten asiakirja-, tullaus- yms. käytäntöjen tunteminen

     5. Kohdemaiden erityispiirteiden ja yrityskulttuurin ymmärrys

     6. Kohdemaiden lainsäädännön erityispirteiden ymmärrys

     7. Kansainvälisen hinnoittelun hallinta

     8. Osaajien rekrytointi yritykseenne kansainvälisiltä markkinoilta

     9. Kyky järjestää yrityksenne tarpeita vastaavaa asiantuntija-apua 
        julkisista laitoksista

     10. Yrityksenne kansainvälistymistä koskevan ilmapiirin parantaminen

     11. Avainhenkilöstön kouluttaminen vastaamaan kansainvälistymisen 
          tarpeita



     12. Budjetoinnin ja muun valvonnan suunnittelu ja seuranta

     13. Tuotekehityksen muokkaaminen vastaamaan kv. markkinoiden 
          vaatimuksia

     14. Jokin muu?

 

    Täsmennä kohta "jokin muu"

     Arvioi lisäksi missä määrin pääomasijoittajan toiminta on vastannut odotuksianne?

     1 = hyvin vähän tai ei lainkaan, 2 = melko vähän, 3 = kohtalaisesti, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon

 

 

     3. TÄRKEIN PÄÄOMASIJOITTAJAN TARJOMA LISÄARVOKOKONAISUUS  

     

     Arvioi osassa 2 mainittujen asiakokonaisuuksien perusteella, mikä on miestäsi tärkein pääomasijoittajan 
     tuoma kontribuutio yrityksenne kansainvälistymisprosessiin? Käytä jokaista numeroa ainoastaan kerran, 
     siten että vaihtoehdot ovat tärkeysjärjestyksessä.

                    1 = Tärkein,   4 = Vähiten tärkeä

1 2 3 4

     1. Kansainvälistymisen strateginen suunnittelu

     2. Kansainvälistymisen rahoittaminen

     3. Kansainvälisten verkostojen tarjoaminen

     4. Jokin muu?

 

     Täsmennä kohta "jokin muu"



     4. PÄÄOMASIJOITTAJAN ROOLI 

     Mikä seuraavista kuvaa parhaiten pääomasijoittajan osuutta yrityksenne kansainvälistymisessä?

    1. Pääomasijoittajasta ei ole juurikaan ollut hyötyä 
yrityksemme kansainvälistymisprosessissa tai sen 

 suunnittelussa. Pääomasijoittajan tarjoama rahoitus ei ole 
                  ollut riittävää, eikä pääomasijoittajalla ole ollut riittäviä 
   resursseja mm. kansainvälisten verkostojen 
rakentamisessa.

       2.Yrityksemme kansainvälistyi pääasiassa yrityksen sisäisten 
voimavarojen, kuten tuotteen ja osaamisen takia.  
Pääomasijoittajan tuki ei ole ollut keskeisessä asemassa 
kansainvälistymisprosessin onnistumisessa. 
Pääomasijoittajan rooli oli lähinnä rahoituksen 
järjestäminen ja ajoittainen asiantuntija-apu.

    3.Pääomasijoittaja auttoi yrityksemme kansainvälistymistä 
tarjoamansa rahoituksen lisäksi myös useilla muilla osa-
alueilla. Yrityksemme toimintaa kansainvälistettiin 
yhteisvoimin. Pääomasijoittajan tarjoaman lisäarvon 
ansiosta monet asiat helpottuivat ja virheitä tuli tehtyä 
vähemmän.

     4.Pääomasijoittaja oli monilta osin yrityksemme 
kansainvälistymisprosessin keskeisin vaikuttaja, joka lisäsi 
näkemystämme ja jolta saimme tukea niin rahoituksen kuin 
erinäisten lisäarvotekijöidenkin osalta. Ilman 
pääomasijoittajan tukea yrityksemme kansainvälistyminen 
olisi ollut vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.

     5. Mikäli vaihtoehdot eivät olleet mielestänne sopivia, voitte kertoa pääomasijoittajan roolista omin 
        sanoin.

 



      Valitse pääomasijoittajan roolia parhaiten kuvaava kohta.

1 2 3 4 5

 

     5. NÄKEMYKSIÄNNE PÄÄOMASIJOITTAMISESTA 

     Mitkä asiat ovat olleet yhteistyön ongelmakohtia ja mitä pitäisi tehdä toisin? Onko esimerkiksi jotain 
     tiettyä osa-aluetta jolla toivoisitte enemmän tukea pääomasijoittajaltanne? Entä millaisena näette 
     suomalaisten pääomasijoittajien kv. osaamisen yleisesti?

     Voitte lisäksi kertoa omin sanoin muita näkemyksiänne, sana on vapaa.

 

     KYSELYN TAUSTATIEDOT 

 

     1. Yrityksenne nimi

     2. Yrityksenne perustamisvuosi?

     3. Yrityksenne henkilöstömäärä vuonna 2004?

     4. Yrityksenne liikevaihto vuonna 2004? (MEUR)

       5. Mikä seuraavista on yrityksenne päätoimiala?

 ICT (tietotekniikka-, kommunikaatio- ja informaatioteknologia)

 Life Science (bioteknologia, lääketeollisuus yms.)

 Palvelu- ja vähittäismyyntialat

 Teollisuus (puu, metalli yms.)

 Muu toimiala



 

             Täsmennä muu toimiala

       6. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten yrityksenne kansainvälistymisen tilannetta 

 Yrityksemme on aloittamassa ulkomaan toimintoja

 Yrityksemme harjoittaa pienimuotoista ulkomaankauppaa

 Yrityksemme kansainvälistyminen on kasvuvaiheessa

 Toiminta ulkomailla on vakiintunutta

 

Kyllä Ei

   
     7. Oliko yrityksellänne perustamisesta lähtien tarkoitus suunnata kansainvälisille markkinoille?

        8. Onko yrityksellänne dokumentoitua kansainvälistymissuunnitelmaa?

        9. Tuliko aloite kansainvälistyä pääomasijoittajalta?

 

 

     10. Kuinka monessa maassa yrityksellänne on kansainvälistä toimintaa? (kpl)

     
11. Kuinka suuri osuus yrityksenne liikevaihdosta tulee tällä hetkellä kansainvälisiltä markkinoilta? (%)

     12. Monenko vuoden kuluttua perustamisesta yrityksenne kv. toiminta alkoi? (vuotta)

     13. Kuinka monta suomalaista pääomasijoittajaa yrityksenne taustalla on? (kpl)

     14. Kuinka monta ulkomaalaista pääomasijoittajaa yrityksenne taustalla on? (kpl)

     15. Kuinka monta vuotta yrityksenne taustalla on ollut pääomasijoittaja/ pääomasijoittajia? (vuotta)

     16. Kuinka monta rahoituskierrosta yrityksenne on saanut pääomasijoittajalta/ pääomasijoittajilta? ((kpl)



     17. Pääomasijoittajan / pääomasijoittajien yritykseenne sijoittama summa? (MEUR)

     18. Pääomasijoittajan / Pääomasijoittajien omistusosuus yrityksestänne? (%)

       19. Millaisena näette julkisten laitosten roolin yrityksenne kansainvälistymispyrkimysten tukijana?
             Onko rooli merkittävämpi, kuin pääomasijoittajan tarjoama tuki?

 

     PALAUTE 

 
       Kysely on nyt päättynyt. Tuhannet kiitokset osanotostanne!

       Kirjoittakaa alla olevaan kenttään "valmis", mikäli olette täyttäneet koko kyselyn. Painakaa 
       sitten ruudun alaosassa näkyvää painiketta "Lähetä tiedot"

     Tietojen lähetys
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