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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Suomalainen elinkeinoelämä on suurten mullistusten kourissa. Vuosia vientiä ja 

talouskasvua vetänyt informaatio- ja kommunikaatioteknologia-alojen yritysten 

klusteri on hiipunut ja korvaavaa ilmiötä ei Suomen talouteen ole ilmestynyt. Katseet 

on tässä vaiheessa suunnattu aloittaviin yrityksiin eli startup-yrityksiin sekä 

kasvuyrityksiin ja niiden mahdollisuuksiin synnyttää innovaatioita ja uudistaa 

taloutta. Startup- ja kasvuyrityksiin tarvitaan ”osaavaa rahaa” eli sijoittajia, joilla on 

sekä osaamista että rahaa, tukemaan erityisesti yritysten kasvu- ja 

kansainvälistymisvaihetta. Näitä asioita ovat Suomen talouskriisiä käsittelevässä 

muistiossaan tuoneet esille Holmström, Korkman ja Pohjola (2014). 

Tämän pro gradu -tutkielman taustalla onkin startup- ja kasvuyritysilmiön 

voimistuminen viime aikoina Suomessa. Uusia yrityksiä syntyy, ja rahoituksen saanti 

näyttäisi olevan näille kaikille yhteinen huolen aihe. Innovatiivisiin yrityksiin liittyy 

usein merkittävää riskiä, jonka takia pankkien lainarahoitus ei ole useinkaan tarjolla 

oleva saati takausvelvoitteineen järkevä rahoituksen muoto. Yhteiskunnallisia tukia 

hyödyntävät yrityksen tarvitsevat nekin omarahoitusosuuden. Jäljelle jää yrittäjien 

oman rahoituksen lisäksi oman pääoman ehtoiset sijoitukset riskiä sietäviltä 

sijoittajilta. Tässä yhteydessä puhutaan usein venture capital -sijoittajista. 

Venture capital –käsitteellä (lyhennettynä VC) tarkoitetaan pääomasijoittamista sekä 

siihen liittyvää pääomaa, joka kohdistuu aikaisen vaiheen innovatiivisiin ja nopeasti 

kasvaviin yrityksiin (Cumming 2012). Lähtökohtaisesti VC-sijoittaja ei odota 

sijoitukselleen tuottoa lyhyellä aikavälillä, eikä sijoituskohteen tarvitse olla 

välittömästi kykenevä tekemään liiketoiminnan tuottoja (Puri & Zarutskie 2012). 

Näin ollen VC-sijoittajat sopivatkin erityisen hyvin rahoittamaan liiketoimintaa sen 

alku- ja kasvuvaiheessa ja eritoten silloin, kun tarvitaan suuri ja mahdollisesti 

pitkäkestoinen alkuinvestointi, esim. tuotekehitys- tai kaupallistamisinvestointi,  

kasvupotentiaalin toteuttamiseen. 
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VC-sijoittaja saa vastineeksi sijoituksestaan omistusosuuden yrityksestä. Sijoitettu 

rahamäärä ja saatu omistusosuus yhdessä määrittelevät yrityksen oman pääoman 

markkina-arvon eli valuaation. Valuaatiosta sopiminen on varsin tärkeä kysymys. 

Yrittäjän kannalta se saattaa olla jopa tärkein sijoittajaa koskeva arviointikriteeri 

(Valliere & Peterson 2007). Sijoittajan kannalta kysymyksessä on hinta, joka 

sijoituksesta maksetaan, ja yrittäjän kannalta hinta, jonka hän saa yritykseen siihen 

asti tekemistään ajallisista ja rahallisista panostuksista. Mikä tuon hinnan tulisi olla? 

Kuinka sitä voidaan perustella? Mihin tekijöihin painottamalla yrityksellä on arvoa 

pääomasijoittajan silmissä? 

Venture capital -investoinneilla on todettu olevan merkittävä myönteinen vaikutus 

uuden liiketoiminnan synnyttämiseen Euroopan maissa (Popov & Roosenboom 

2013). Tämän perusteella voisi päätellä, että kaikki toimet, jotka kehittävät VC-

sijoitusmarkkinaa, ovat tervetulleita uuden yritystoiminnan edistämisen kannalta. 

Oman näkemykseni mukaan aktiivinen VC-sijoitustoiminta edellyttää sekä hyviä 

sijoituskohteita markkinoilla että realistisia ja tuottavia irtaantumisreittejä arvoa 

kasvattaneista yhtiöistä. Lisäksi tarvitaan VC-sijoittamiseen liittyvää osaamista. 

Toivon tämän tutkimuksen lisäävän sekä omaa asiantuntemustani aiheesta että 

valottavan valuaatioon liittyviä kysymyksiä muille asiasta kiinnostuneille. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat VC-

sijoituskohteiden valuaatioihin pääomasijoitustilanteessa. Tutkimuskysymykset 

asetetaan seuraavasti: 

1) Millä menetelmillä VC-sijoituskohteen arvoa voidaan määrittää ja mitkä 

tekijät vaikuttavat arvonmääritykseen? 

2) Mitkä taustatekijät tosiasiallisesti korreloivat VC-sijoituskohteen valuaation 

kanssa tai selittävät sitä? 

Tutkimus aloitetaan kirjallisuuskatsauksella, jonka jälkeen analysoidaan 15 erään 

suomalaisen VC-sijoittajan vuonna 2013 tekemää VC-sijoitusta. Analysointiin 
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käytetään sekä kvalitatiivista (laadullista) että kvantitatiivista (määrällistä) 

lähestymistapaa. 

Tiedonkeruu suoritettiin haastattelemalla kohdeorganisaation sijoitustapauksista 

vastaavat sijoitusmanagerit. Lisäksi kerättiin kutakin kohdeyritystä koskevat yleiset 

taustatiedot sekä tilinpäätöstiedot. Laadullisessa analyysissä selvitetään sijoittamisen 

prosessi, arvonmäärityksen menettely osana tätä prosessia sekä tekijät, jotka 

managerien näkökulmasta vaikuttavat sijoituskohteen valuaatioon. Kvantitatiivinen 

analyysi puolestaan on 35 selittävään muuttujaan perustuva korrelaatioanalyysi, jossa 

analysoidaan muuttujien korrelointi sijoituskohteen valuaation kanssa. Käyttämällä 

näitä kahta lähestymistapaa voidaan parantaa tulkinnan luotettavuutta ja saada 

kattavampi kokonaiskuva valuaation muodostumisesta. 

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että valuaation muodostuminen on 

monisyinen prosessi, ja lopullinen valuaatio muodostuu aina osapuolten eli 

rahoittajien ja yrittäjien neuvottelun tuloksena. VC-sijoituskohteiden 

arvonmääritykseen soveltuvat ainoastaan tulevaisuuden kehityksen ennustamiseen ja 

arvostamiseen pohjautuvat metodit, näistä tärkeimpänä ns. VC-metodi ja sen osana 

tai itsenäisenä metodina kassavirtamenetelmä sekä tiettyihin tuloksesta ja taseesta 

laskettaviin suhdelukuihin perustuvat menetelmät. Empirian perusteella käytännön 

sijoitustoiminnassa arvonmäärityksen menettely on kuitenkin varsin yksinkertainen, 

ja tarkkaa tuottojen ennustamista ja arvonmäärityksen proseduuria enemmän painoa 

asetetaan sijoituskohteen kokonaisvaltaiselle, luonteeltaan laadulliselle arvioinnille. 

Korrelaatioanalyysin perusteella sijoituskohteen valuaation kanssa korreloivat 

ainakin kohdeyhtiön taseen loppusumma, pysyvien vastaavien aineettomat 

hyödykkeet, vaihtuvat vastaavat, sekä oman että vieraan pääoman ehtoinen rahoitus, 

sijoituskierroksen koko, johdon verkostojen laajuus ja myönnettyjen ja vireillä 

olevien patenttien lukumäärä. Kun yhdistetään tuloksiin laadullinen analyysi ja 

tulkinta, on valuaatioon vaikuttavien asioiden lista laajempi: siihen vaikuttavat 

yrityksen tuottopotentiaalia ja riskiä määrittävät tekijät, kuten yrityksen kehitysvaihe, 

markkinat ja kasvunäkymät, patentit ja tuotteen suojaus sekä yrittäjätiimi. Lisäksi 

valuaatioon vaikuttavat muut sijoituskierrokselle osallistuvat sijoittajat (näiden laatu 

ja näkemys kohdeyhtiön arvosta) sekä sijoituksen ehdot. Tärkeänä erona 
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teoriatarkastelun ja käytännön välillä havaittiin se, että sijoittajan erityisenä 

intressinä on säilyttää yrittäjillä riittävän suuri omistusosuus yhtiöstä,  jotta näiden 

mielenkiinto ja sitoutuminen yrityksen kehittämiseen olisi taattu. Tämä tarkoittaa 

sitä, että sijoittajan intresseissä ei aina ole yrittäjien omistuksen laimenemiseen 

johtava valuaation minimointi. 

Tutkimus tuo lisäarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen analysoimalla suomalaista 

VC-sijoitusympäristöä ja siinä vaikuttavia tekijöitä, kun puolestaan aiempi tutkimus 

käsittää laajoja kansainvälisiä aineistoja, jossa vahvimmin edustettuna ovat VC-

sijoitustoiminnassa pitkälle kehittyneet maat, kuten esimerkiksi Yhdysvallat ja Iso-

Britannia. Empiirinen osuus purkaa auki käytännön sijoittamisprosessin päävaiheet ja 

kohdeyhtiön valuaation muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Lisäksi teoriaosuudessa 

käsitellään arvonmuodostus teoreettisella tasolla matemaattisen systematiikan kautta. 

Nämä helpottavat arvonmuodostuksen ja valuaationmuodostuksen logiikan 

ymmärtämistä sekä sijoittajan että yrittäjän kannalta. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus etenee luvuittain seuraavasti: Luvussa 2 luodaan katsaus VC-

sijoitustoimintaan ja määritellään valuaation käsite. Luvussa 3 esitellään VC-

sijoituskohteelle soveltuvat arvonmäärityksen menetelmät ja sijoituskohteille 

ominaiset riskit. Samalla käsitellään tavat, joilla riskit voidaan ottaa huomioon 

määriteltäessä VC-sijoittajan tuottovaatimusta ja laskelmissa käytettävää 

diskonttokorkoa. Luvussa 4 käsitellään tekijöitä, jotka korreloivat sijoituskohteen 

valuaation kanssa tai selittävät sitä. Luvussa 5 analysoidaan tutkimuksen empiirinen 

aineisto. Luvussa 6 tehdään johtopäätökset eli esitetään synteesi teoriasta ja 

empiriasta sekä arvioidaan tutkimusta kriittisesti. 

Tutkimuksen teoriaa käsittelevä osuus eli luvut 2-4 pohjautuvat keväällä 2014 

tekemääni laskentatoimen seminaaritutkielmaan ”Riskipitoisten alku- ja 

kasvuvaiheen yritysten valuaatioon vaikuttavat tekijät”. Teorian käsittelyä on 

kuitenkin merkittävästi laajennettu ja syvennetty ja monia asioita on täsmennetty. 

Lisäksi pro gradu -tutkielmassa täysin uutena osuutena seminaaritutkielmaan 

verrattuna on tutkimuksen empiirinen osuus.  
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2 VENTURE CAPITAL 

2.1 Venture Capital -sijoitustoiminta 

Venture capital –käsitteellä (lyhennettynä VC) tarkoitetaan pääomasijoittamista sekä 

siihen liittyvää pääomaa, joka kohdistuu aikaisen vaiheen innovatiivisiin ja nopeasti 

kasvaviin yrityksiin (Cumming 2012). Venture Capital on private equity –

sijoitustoiminnan eli pörssin ulkopuolella tapahtuvan oman pääoman ehtoisen 

sijoittamisen alamuoto (EVCA 2013). 

Venture capital –toimintaan liittyy tiettyjä erityispiirteitä, jotka erottavat sen 

yksityishenkilöiden sijoittamistoiminnasta (mm. bisnesenkelit) sekä sijoituksista 

pörssiyrityksiin. Nämä on syytä määritellä tarkemmin. Metrick ja Yasuda (2011: 3–

6) määrittelevät VC:n viiden sille ominaisen piirteen avulla: 

1) VC-sijoittaja toimii rahoituksen välittäjänä keräten sijoittajien varoja ja 

sijoittaen ne edelleen portfolion yrityksiin. 

2) Sijoittaminen kohdistuu yksityisiin yrityksiin (ei siis pörssilistattuihin 

yrityksiin). 

3) VC-sijoittajalla on aktiivinen rooli kohdeyrityksen seurannassa ja 

auttamisessa. 

4) VC-sijoittajan tavoitteena on maksimoida sijoituksen tuotto irtaantumisen 

avulla. 

5) VC-sijoituksen tarkoituksena on rahoittaa yrityksen sisäistä kasvua (ei 

esimerkiksi yritysostoja kohdeyrityksessä). 

VC-sijoittamisen perusyksikkönä toimii rahasto, johon VC-sijoittajat keräävät 

sijoittajilta rahaa sijoittaakseen ne edelleen VC-sijoituskohteisiin eli yrityksiin. 

Rahastoja hallinnoivat hallinnointiyhtiöt, joissa toimivat henkilöt eli VC-sijoittajat 

vastaavat sijoituskohteiden valinnasta, sijoitusten tekemisestä, sijoituskohteiden 

seurannasta ja sijoituskohteista irtaantumisista. (Metrick & Yasuda 2001: 3–10.) 

Merkittävin osa, noin 80 % eurooppalaisiin VC-rahastoihin tehtävistä sijoituksista on 

peräisin valtiollisilta toimijoilta, pääomamarkkinoilta, rahastojen rahastoista, 

eläkerahastoista ja yrityksiltä (EVCA 2014). 
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VC-sijoitusten tuotto perustuu siihen, että kohdeyrityksiä pidetään sijoitussalkussa 

tietty aika, jonka jälkeen sijoituksesta irtaannutaan eli niin sanotusti tehdään exit 

(Metrick & Yasuda 2011: 3, 10). Irtaantuminen tapahtuu tyypillisesti joko listaamalla 

yritys pörssiin tai myymälle se jollekin toiselle toimijalle (yritykselle). Tyypillisesti 

korkeimmat VC-sijoitusten tuotot saadaan listaamalla yritys (Cochrane 2005, Puri & 

Zarutskie 2012, Metrick & Yasuda 2011: 10). Eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen 

datan perusteella karkeasti noin 15–20 % VC-sijoituskohteista listataan ja 35-40 % 

myydään pörssin ulkopuolella (Cumming 2008, Metrick & Yasuda 2001: 123–135). 

Lopuissa tapauksista on useimmiten kysymys epäonnistumisesta tai VC-sijoittajan 

kannalta siihen rinnastettavasta tilanteesta eli kyvyttömyydestä irtaantua yrityksestä 

taikka osuuden myynti takaisin alkuperäisille osakkaille. Purin ja Zarutskien (2012) 

mukaan noin 40 % VC-rahoitetuista yrityksistä epäonnistuu. Metrickin ja Yasudan 

(2011: 123–125) mukaan sijoittajan näkökulmasta katsoen epäonnistuneiden 

yritysten osuus saattaa olla jopa puolet.  

Kaiserin, Lauterbachin ja Schweizerin (2007) mukaan yhdysvaltalaisten VC-

sijoittajien aikaisen vaiheen yrityksiin tekemistä sijoituksista 31 % päätyy totaaliseen 

alaskirjaukseen. Vastaava luku eurooppalaisten VC-sijoittajien sijoituksista on noin 

26 %. Kyseessä on prosenttiosuus tehdyistä sijoituksista lukumäärällisesti (ei 

sijoitukseen käytetyistä varoista). 

Voidaankin päätellä, että harvat VC-sijoituskohteet vastaavat koko VC-rahastojen 

sijoitussalkkujen tuotoista. Esim. Gregoriou, Kooli, Krohmer ja Lauterbach (2007) 

raportoivat Eurooppalaisia VC-sijoituksia koskevan tutkimuksen yhteydessä 

keskimääräisen VC-sijoituksen IRR:n (internal rate of return) olevan 14 % 

mediaanin ollessa –0,02 %. Toisin sanoen jakauma on oikealle vino tarkoittaen sitä, 

että harvat VC-sijoitukset tekevät hyviä tuottoja, ja suurimmalla osalla tuotto on 

melko vaatimaton. Myös alueellinen vaihtelu on suurta. Korkein tuottotaso 

raportoitiin Saksalaisista VC-sijoituksista, joissa IRR oli keskimäärin 60 %, mutta 

mediaani sielläkin –9 %. Skandinaavisten sijoitusten IRR oli keskimäärin –4 % 

mediaanin ollessa 1 %. Toisaalta Skandinaviassa tuottojen keskihajonta oli 

vertailualueiden pienin. IRR:n lisäksi tuottoja mitattiin pääoman palautuskertoimella 

(vapaasti suomennettu alkuperäistermistä ”Multiple of Cost”), joka ei huomioi rahan 

aika-arvoa vaan vertaa ainoastaan sijoituksesta takaisin saatavaa rahamäärää 
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sijoitettuun rahamäärään. Tutkimuksen yhteydessä raportoidut tuotot on esitetty 

yhteenvetona taulukossa 1. 

Taulukko 1. Eurooppalaisten VC-sijoitusten tuotot vuosien 1983-2004 aikana (Gregoriou, Kooli, 

Krohmer & Lauterbach 2007). 

Alue IRR Palautuskerroin 

     

 Keskiarvo Mediaani Keskiarvo Mediaani 

Kaikki VC-sijoitukset 0,14 –0,02 3,69 0,89 

UK 0,19 –0,13 9,43 0,63 

Ranska 0,11 0,02 2,41 1,05 

Saksa 0,60 –0,09 2,82 0,55 

Skandinavia –0,04 0,01 2,03 1,00 

Muu Eurooppa –0,16 –0,09 1,40 0,57 

Muu Eurooppa käsittää sijoitukset seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tsekki, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, 

Italia, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Espanja ja Sveitsi. 

Myös Sahlmanin (2009) arvio VC-sijoitusten vuosittaisesta nimellistuotoista on 14 % 

tuntumassa. Ewens, Jones ja Rhodes-Kropf (2013) arvioivat keskimääräisen VC-

rahaston tuoton olevan 15 % luokkaa. Aineisto koostuu yhdysvaltalaisista VC-

rahastoista vuosina 1980-2007. 

Sijoituskohteen arvonnoususta irtaantumishetkellä saatava voitto koituu suurimmaksi 

osaksi sijoitusrahastoon sijoittaneiden sijoittajien hyödyksi. Hallinnointiyhtiöt 

kuitenkin ottavat voitosta erikseen sovitun prosenttiosuuden. Tämän lisäksi 

hallinnointiyhtiöt veloittavat vuosittaista hallinnointipalkkiota, joka on tyypillisesti 

suhteutettu rahaston kokoon. Rahastoihin sijoittavat tahot kompensoivat VC-

sijoittajille siis heidän jatkuvan hallinnointityönsä sekä palkitsevat VC-sijoittajat 

onnistuneista irtaantumisista. (Metrick & Yasuda 2001: 30–33.) 

2.2 Riskirahoituksen tarve yrityksen eri vaiheissa 

Lähtökohtaisesti VC-sijoittaja ei odota sijoitukselleen tuottoa lyhyellä aikavälillä, 

eikä sijoituskohteen tarvitse olla välittömästi kykenevä tekemään liiketoiminnan 

tuottoja (Puri & Zarutskie 2012). Näin ollen VC-sijoittajat sopivatkin erityisen hyvin 

rahoittamaan liiketoimintaa sen alku- ja kasvuvaiheessa ja eritoten silloin, kun 
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tarvitaan suuri ja mahdollisesti pitkäkestoinen alkuinvestointi (esim. tuotekehitys- tai 

kaupallistamisinvestointi) kasvupotentiaalin toteuttamiseen. 

VC-sijoituskohteet ovat tyypillisesti alku- tai kasvuvaiheen riskipitoisia yrityksiä. 

Fenn, Liang ja Prowse (1997) jakavat nämä riskiyritykset aikaisen vaiheen ja 

myöhemmän vaiheen yrityksiin. Pienimmissä aikaisen vaiheen riskiyrityksissä ei ole 

vielä lainkaan liikevaihtoa eikä välttämättä edes myytävää tuotetta. Rahoitusta 

haetaan prototyypin kehittämiseen, markkinatutkimuksen tekemiseen tai muuhun 

toiminnan käynnistämiseen liittyvään tarpeeseen. Sijoittajina toimivat bisnesenkelit 

ja aikaisen vaiheen VC-sijoittajat. Myöhemmässä vaiheessa yrityksen rahoitustarpeet 

saattavat liittyä tuotannon ja jakelun käynnistämiseen tai toiminnan laajentamiseen, 

ja erityisesti kasvavan käyttöpääoman tarpeen rahoittamiseen. Tässä vaiheessa 

yrityksellä saattaa olla jo liikevaihtoa. Aivan alkuvaiheessa pääsy 

pankkirahoitukseen on hyvin rajattua ja se edellyttää henkilökohtaisia takauksia, kun 

taas kypsemmillä yrityksillä on mahdollisuus jossain määrin rahoittaa toimintaa 

myös pankkilainoilla. Sijoitukset alkuvaiheen riskiyrityksiin ovat tyypillisesti 

korkeintaan 2 miljoonan dollarin luokkaa. (Fenn, Liang & Prowse 1997.) 

Myöhemmän vaiheen riskiyrityksissä toiminta on jo hyvässä vauhdissa, yritys tekee 

tuottoja ja kasvu on voimakasta. Rahoitusta tarvitaan kasvun ylläpitämiseen ja 

kiihdyttämiseen. Tyypillinen rahoitus voi olla 2-5 miljoonan dollarin luokkaa ja 

sijoituksen pitoaika on lyhempi kuin alkuvaiheen yrityksillä. Myöhempään 

vaiheeseen liittyvät riskit ovat matalampia ja yrityksillä on pääsy pankkien 

lainarahoitukseen. (Fenn, Liang & Prowse 1997.) 

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n (2014) käyttämässä jaottelussa VC-

sijoituskohteet jaetaan siemenvaiheen (seed), käynnistysvaiheen (startup) ja aikaisen 

kasvuvaiheen (later stage venture) yrityksiin. Myöhempi kasvuvaihe (growth), joka 

näyttäisi osin vastaavan Fennin, Liangin ja Prowsen (1997) jaottelun myöhemmän 

vaiheen yrityksiä, on suomalaisessa jaottelussa kuitenkin luokiteltu jo buyout-

järjestelyjen piiriin eli VC-rahoituksen ulkopuolelle. Tulkinnassa täytynee olla 

kuitenkin joustava johtuen Suomen ja kansainvälisten pääomasijoitusmarkkinoiden 

eroista. Tässä tutkielmassa kasvuvaiheella viitataan aina VC-rahoituksen piirissä 

olevaan kasvuun. 
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2.3 Pääomasijoittamisen prosessi 

Metrick & Yasuda (2001: 9–10) jakavat VC-sijoittajien toiminnan sijoituskohteen 

suhteen kolmeen eri vaiheeseen: investointiin, seurantaan ja irtaantumiseen (exit). 

Investointivaihe jakaantuu edelleen neljään alavaiheeseen, joita ovat screening eli 

seulonta, term sheet eli keskeisiä ehtojen läpikäynti, due diligence eli sijoituskohteen 

tarkastus ja closing eli lopullisen sijoitusta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen. 

Vain pieni osa sijoittajalle esitetyistä sijoituskohteista pääsee screening-vaiheesta 

eteenpäin, ja vielä harvempi päätyy lopulliseen sijoitustransaktioon eli closingiin asti. 

Investointivaiheessa yritykselle pyritään määrittelemään arvo, jonka perusteella 

omistusosuus yrityksestä, jonka sijoittaja saa sijoittamaansa pääomaa vastaan, 

voidaan perustella (Metrick & Yasuda 2011: 183–185). Arvonmäärityksen 

menetelmät ovat kvantitatiivisia, mutta arvon muodostumisen taustalla vaikuttavat 

useat kvalitatiiviset tekijät, joiden perusteella arvon muodostumisen 

peruskomponentit eli tulevaisuuden tuotot ja niihin liittyvät riskit arvioidaan (mm. 

Miloud, Aspelund & Cabrol 2012, Tyebjee & Bruno 1984). 

Arvioitavia tekijöitä on lukuisia ja niiden painotus vaihtelee (mm. Manigart, Wright, 

Robbie, Desbrières, & De Waele 1997, Miloud, Aspelund & Cabrol 2012, Proimos 

& Murray 2006, Sievers, Mokwa, & Keienburg 2013). Tyebjeen ja Brunon (1984) 

esittämän mallin mukaan sijoittajat arvioivat yritystä ja liikeideaa viiden eri 

perusominaisuuden perusteella. Näitä ominaisuuksia ovat markkinoiden 

houkuttelevuus, tuotteen erottuvuus ja ainutlaatuisuus (product differentiation), 

johdon kyvyt, kilpailukykyisyys muuttuvissa kilpailu- ja markkinaolosuhteissa 

(environmental threat resistance) sekä sijoituksen likvidointimahdollisuudet (cash-

out potential). 

Kun sijoitus on tehty eli investointivaihe on suoritettu, siirrytään seurantavaiheeseen. 

Seurantavaiheessa sijoittaja osallistuu kohdeyrityksen toimintaan ja pyrkii yleensä 

osaamisellaan ja suhteillaan vaikuttamaan yrityksen arvon kehitykseen. (Metrick & 

Yasuda 2011: 9–10, 95–97.) Spinellin ja Adamsin (2012: 400) mukaan arvonluonnin 

keinoja ovat strategian kehittäminen, hallitustyöskentely, ulkopuolisen 

asiantuntemuksen ja osaamisen, johdon ja osakkaiden houkutteleminen yritykseen 
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sekä sijoittajien houkutteleminen mukaan myöhemmille sijoituskierroksille. Lisäksi 

sijoittaja tarjoaa yritykselle kontakteja ja informaatiota. 

Seurantavaihe kestää koko sijoituksen pitoajan. Pitoaika on tyypillisesti 3-10 vuoden 

luokkaa. Irtaantumisvaiheessa sijoittaja myy omistusosuutensa ja yrityksen 

arvonnousu realisoituu. (Metrick & Yasuda 2011: 9–10, 196, Spinelli & Adams 

2012: 400.) 

2.4 Valuaation käsite 

Pääomasijoittajan tehdessä yritykseen oman pääoman ehtoisen sijoituksen, saa 

pääomasijoittaja sijoituksensa vastineeksi omistusosuuden yrityksestä. Hinta, jonka 

sijoittaja omistusosuudestaan maksaa, määrää yrityksen markkina-arvon. Tästä 

markkina-arvosta käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä valuaatio ja sen 

määräytymisestä puhutaan valuaation muodostumisena. Ennen kuin valuaatio 

muodostuu, eli kun rahoituksesta vasta neuvotellaan, pyritään yleensä muodostamaan 

perusteltu käsitys yrityksen tai sen oman pääoman arvosta. Tähän arviointiprosessiin 

viitataan termillä arvonmääritys ja sen avulla saatava yrityksen tai oman pääoman 

arvo ei ole sama kuin valuaatio. Perusteet näiden kahden arvoa tarkoittavan käsitteen 

käyttämiselle on toisaalta tarve erottaa sijoitustransaktion perusteella määräytyvä 

markkina-arvo ja arvonmäärityksen avulla muodostettu arvio toisistaan, sekä 

toisaalta se, että valuaation käsitteestä on tullut yleisesti tunnettu ja käytetty VC-

sijoittamisen käsite startup- ja kasvuyrittäjien ja sijoittajien keskuudessa. 

Valuaatiosta puhuttaessa saatetaan voidaan tarkoittaa joko pre-money- tai post-

money-valuaatiota. Post-money-valuaatiolla (kaava 1) tarkoitetaan yrityksen 

toteutunutta markkina-arvoa, ja siinä huomioidaan sijoittajan yritykseen lisäämä 

rahamäärä sekä osakkeiden dilutoituminen. Pre-money-valuaatio (kaava 2) tarkoittaa 

valuaatiota ennen kuin sijoituksen tuoma rahamäärä on huomioitu. Näin ollen näiden 

kahden valuaation välinen erotus on täsmälleen sijoituskierroksella yritykseen 

sijoitetun rahamäärän suuruinen. (Metrick & Yasuda 2011: 149, 317–318, Sahlman 

2009.) 

 Post-money-valuaatio = Sijoitus / Omistusosuus (1) 
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 Pre-money-valuaatio = Post-money-valuaatio - Sijoitus (2) 

Esimerkiksi 500.000 euron sijoitus yritykseen ja sitä vastaan saatu 25 % 

omistusosuus tuottaa post-money-valuaatioksi 500.000 / 0,25 = 2 miljoonaa euroa. 

Edellä esitetyt kaavat tuottavat oikeat markkina-arvot ainoastaan, mikäli osakkeisiin 

ei liity likvidaatiopreferenssiä, eli sijoittajan ja yrityksen muut osakkeet ovat 

yrityksen likvidointitilanteessa samanarvoisia. Mikäli osakkeisiin liittyy 

likvidaatiopreferenssi tai muita niiden arvoon vaikuttavia eritysehtoja, tulee 

valuaation laskennassa soveltaa optiohinnoittelumalleja. (Metrick & Yasuda 2011: 

150, 305–310.) 
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3 VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEEN ARVONMÄÄRITYS 

3.1 Voiko VC-sijoituskohteiden arvoa luotettavasti määrittää? 

Sijoituskohteiden arvonmääritykseen on tarjolla useita erilaisia laskennallisia 

menetelmiä. Käytännössä kaikki yleisesti käytetyt menetelmät perustuvat joko 

yrityksen tulevaisuuden tuottojen (esim. kassavirtojen tai osinkojen) arviointiin tai 

yrityksen nykyhetken tilinpäätöstietoihin tai molempiin (esim. Kallunki & Niemelä 

2004: 23–24, 63–126).  Koska VC-sijoituskohteen tapauksessa yritys on usein nuori, 

yritys on tuotteen tai myynnin kehitysvaiheessa ja voimakkaan kasvun vaihe on joko 

edessä tai menossa, sekä lisäksi yritykseen liittyy merkittävää riskiä, ei taseen avulla 

voida saada riittävää kuvaa yrityksen arvosta. Tällöin substanssiin perustuvat 

arvonmääritysmenetelmät soveltuvat tilanteeseen erityisen huonosti. Arvonmääritys 

joudutaan tällöin pohjaamaan pelkästään tulevaisuuden ennusteisiin ja markkinoilta 

löytyviin vertailukohteisiin. Epäonnistumisen riskiin joudutaan kiinnittämään 

erityistä huomioita. (Hitchner 2011: 1048–1056.) 

Mitä tulevaisuuden tuottoihin tulee, ei vallalla olevan käsityksen mukaan VC-

sijoituskohteiden tulevaisuuden tuottoja voida luotettavasti määrittää. Riskin 

painoarvo tuottojen arvostuksessa on tällöin voimakkaasti korostunut. (Esim. 

Sahlman 2009). Toisin sanoen arvonmärityksessä hyväksytään arvonmäärityksen 

lähtökohtana oleviin oletuksiin ja ennusteskenaarioihin liittyvä voimakas 

epävarmuus, jota kompensoidaan laskelmissa sovellettavalla korkealla 

diskonttokorolla (Smith 2012). 

Yleisimpiä arvonmääritysmenetelmiä VC-sijoittajien keskuudessa ovat kertoimiin, 

kuten P/E- ja EBIT-kertoimiin perustuvat menetelmät sekä tulevaisuuden 

kassavirtoihin perustuvat menetelmät. Myös markkinoilla toteutuneisiin 

transaktioihin perustuvaa arvonmääritystä käytetään. (Manigart, De Waele, Wright, 

Robbie, Desbrières, Sapienza & Beekman 2000.) Kullakin menetelmällä on 

vahvuutensa ja heikkoutensa, jonka takia arvonmääritykseen saatetaan käyttää useita 

menetelmiä samanaikaisesti (Metrick & Yasuda 2011: 180, Sander & Kõomägi 

2007). 
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Voidaanko VC-sijoituskohteen arvoa millään menetelmällä luotettavasti määrittää? 

Ehkä kysymys on epärelevantti johtuen koko VC-sijoitustoiminnan luonteesta ja 

tulisikin kysyä, onko sijoituskohteiden arvostustaso nykymenetelmin laskettuna 

yleensä ottaen oikea. Tämä kysymys on arvioitavissa sitä kautta, voidaanko 

hajautetulla VC-sijoituskohteiden portfoliolla saada aikaan pitkällä aikavälillä 

riittävät tuotot nykyisiä arvonmärityksen ja riskiarvioinnin menetelmiä käyttämällä. 

Edellä luvussa 2 todettiin keskimääräisen VC-sijoitusportfolion vuosituoton olevan 

14–15 % luokkaa, joten keskimäärin arvostustasot suhteessa exit-arvoihin ovat tämän 

perusteella kunnossa. Kuitenkin huomattavaakin alueellista vaihtelua havaittiin, joka 

viittaisi siihen, että eroja joko arvostustasoissa tai sijoittamisolosuhteissa tai 

molemmissa ilmenee. 

Entä onko VC-sijoituskohteen arvonmääritys tarpeellista ja jos on, tarvitaanko siihen 

monimutkaisia menetelmiä, vai riittäisikö pelkkien ”nyrkkisääntöjen” käyttö? 

Lähtökohtaisesti VC-sijoituskohteelle muodostuu näet valuaatio vasta neuvottelun 

seurauksena (Heughebaert & Manigart 2012), eikä automaattisesti arvonmäärityksen 

seurauksena. Neuvottelu on kuitenkin etujen ja haittojen puntarointia ja 

päätöksentekoa neuvotteluosapuolten tietojen ja käsitysten valossa. 

Nyrkkisääntöjen käyttämiselle on paikkansa ja puolustajansa, mutta tietyissä 

tilanteessa huolellinen analyysi, jota monimutkaisempi arvonmääritys vaatii, saattaa 

nostaa esille arvokkaita kysymyksiä ja johtaa parempaan tuottojen ja riskien 

suhteeseen sijoituspäätöksissä (Sahlman 2009). Arvonmääritys on prosessina 

sijoituskohteen laatua valottava altistaessaan kohdeyhtiötä koskevat oletukset 

systemaattiselle arvioinnille. 

Seuraavassa käydään läpi keskeisimpiä VC-sijoituskohteiden arvonmäärityksen 

tapoja, riskien arviointia sekä VC-sijoitustoiminnan tuottovaatimuksen 

määräytymistä. 

3.2 Venture Capital -metodi 

Venture Capital -metodi (VC-metodi) on menettelytapa, jolla VC-sijoituskohteen 

arvoa ja sijoituksen kannattavuutta voidaan loogisesti edeten arvioida. VC-metodin 
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lähtökohtana on yrityksen ennustettu arvo exit-hetkellä (exit-arvo). Metrickin ja 

Yasudan (2011: 178) mukaan VC-menetelmä on VC-sijoittajien eniten käyttämä 

arvonmääritysmenetelmä. 

VC-metodin vaiheet ovat yksinkertaistaen seuraavat (Sahlman 2009): 

1) Muodostetaan arvio yrityksen arvosta tulevalla irtaantumisen (exit) hetkellä. 

2) Arvioidaan edellisen kohdan exit-arvon toteutumiseen liittyvät riskit ja 

valitaan tuottovaatimus (diskonttokorko) sen mukaisesti. 

3) Diskontataan exit-arvo nykyhetkeen. 

Metodista on esitetty eri variaatioita (mm. Metrick & Yasuda 2001: 178–192, 

Spinelli & Adams 2012: 436–437, Leisen 2012), jotka poikkeavat toisistaan mm. 

vaiheiden järjestyksen suhteen ja sen suhteen, ollaanko muodostamassa oma arvio 

valuaatiosta vai arvioidaanko esitetyn valuaation sopivuutta, sekä kuinka exit-arvon 

toteutumiseen liittyvät riskit huomioidaan laskelmassa. Kaikki variaatiot palaavat 

kuitenkin samoihin perusvaiheisiin ja laskentalogiikkaan. 

3.2.1 Exit-arvon määrittäminen 

Exit-arvon määrittämiseen on käytettävissä useita eri keinoja. Metrick ja Yasuda 

(2011: 179–180) jaottelevat menetelmät suhteellisiin ja absoluuttisiin menetelmiin. 

Suhteelliset menetelmät perustuvat vertailukelpoisten yhtiöiden käyttöön 

arvonmäärityksessä. Tällöin vertailuyhtiöksi tai -yhtiöiksi valitaan yhtiöitä, jotka 

mahdollisimman pitkälle vastaavat kohdeyhtiötä sen odotetulla exit-hetkellä 

esimerkiksi toimialan tai kasvupotentiaalin suhteen. Tämän jälkeen vertailuyhtiöihin 

päteviä kertoimia sovelletaan kohdeyhtiöön. Absoluuttisella menetelmällä puolestaan 

tarkoitetaan käytännössä kassavirtaperusteista menetelmää, jossa arvo määritetään 

ennustettujen kassavirtojen avulla. 

Suhteellisessa arvonmäärityksessä valitaan yksi tai useampia suhdelukuja, joiden 

avulla jokin yrityksen arvoa kuvaava muuttuja, kuten yrityksen kokonaisarvo tai 

oman pääoman arvo suhteutetaan johonkin tuloslaskelman tai taseen erään. Sahlman 

(2009) käyttää esimerkissään P/E-lukua. Metrick ja Yasuda (2011: 215-217) esittävät 
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käytettäväksi esimerkiksi joitain seuraavista tunnusluvuista: EV/EBIT, EV/EBITDA, 

EV/Revenue, Price/Earnings, Price/Book tai EV/Employees. Edellä EV = enterprise 

value eli yrityksen kokonaisarvo, EBIT = liikevoitto, EBITDA = käyttökate, 

Revenue = liikevaihto, Price = osakkeen hinta, Earnings = nettotulos, Book = oman 

pääoman tasearvo ja Employees = työntekijämäärä. P/E- ja EBIT-kertoimia 

käytetään myös yleisesti riippumatta siitä, sovelletaanko niitä VC-metodin 

yhteydessä vai ei (Manigart, De Waele, Wright, Robbie, Desbrières, Sapienza & 

Beekman 2000). Vertailuhtiön tunnusluvuille, esimerkiksi P/E-luvulle, haetaan 

toteutunut arvo. Tämän jälkeen arvo sijoitetaan kohdeyhtiötä kuvaavan P/E-luvun 

kaavaan. Yhtälöstä saadaan ratkaistua kohdeyhtiön (tai sen osakkeen) arvo (P), kun 

suhdelukujen oletetaan olevan samat kohdeyhtiön ja vertailuyhtiön kesken. 

Suhdelukuja voidaan valita vapaasti, kunhan niiden tulkinta on mielekäs. 

Kokonaisarvo tulisi suhteuttaa vain tuloslaskelman eriin ennen minkään rahoittajan 

pääomakustannuksia ja vastaavasti oman pääoman arvo tulisi suhteuttaa eriin, joista 

on luettu pois velkojille kuuluvat erät. (Metrick & Yasuda 2011: 217.) 

Absoluuttinen arvonmääritys perustuu Metrickin ja Yasudan (2011: 195–213) 

mukaan kassavirtalaskelman käyttöön. Kassavirtalaskelma tehdään, kuten 

myöhemmin sille varatussa luvussa esitetään. Kassavirtalaskelma edellyttää vapaiden 

kassavirtojen ennustamista, ja ennuste lähdetään rakentamaan exit-hetkestä 

eteenpäin. Ennusteen mukaiset vapaat kassavirrat sekä terminaaliarvo ennustejakson 

jälkeen diskontataan exit-hetkeen. 

Exit-hetken arvon määrittäminen edellä esitetyin menetelmin pitää aina sisällään 

ennusteiden laadintaa. Esimerkiksi edellä esitelty P/E-luvun käyttö suhteellisessa 

arvonmäärityksessä edellyttää, että kohdeyhtiön tulokselle (E) exit-ajankohtana 

voidaan esittää perusteltu arvio. Vastaavasti absoluuttisessa arvonmäärityksessä 

kassavirroille pitää osata esittää arvio, joka sijoittuu yleensä vuosien päässä olevan 

exit-hetken jälkeiseen aikaan. Voidaan todeta, että ennusteiden laadinta on tämän 

arvonmääritysmetodin mahdollisesti herkimmin pieleen menevä kohta. 

Metrick & Yasuda (2011: 180) esittävät myös kolmannen menetelmän exit-arvon 

määrittämiseksi. Menetelmä perustuu puhtaasti verrokkiyhtiöiden exit-arvoihin. 
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Toisin sanottuna kohdeyhtiölle etsitään vertailukelpoinen yhtiö tai yhtiöitä, josta on 

tehty irtaantuminen. Kyseistä exit-hetken valuaatiota tai verrokkiyhtiöistä tehtyjen 

irtaantumisten keskimääräistä exit-hetken valuaatiota käytetään sitten kohdeyhtiön 

exit-arvona. Erityisesti listautumisantien yhteydessä tehdyistä exiteistä on saatavilla 

julkista tietoa, joskin – kuten aiemmin todettiin – listautumisen kautta tehtävät exitit 

ovat yleensä rahakkaampia kuin muut exit-vaihtoehdot ja vääristävät näin exit-arvoa 

herkästi ylöspäin. 

3.2.2 Diskonttaus 

Kun yrityksen arvolle irtaantumishetkellä on esitetty perusteltu arvio, halutaan 

seuraavaksi diskontata kyseinen arvo investointiajankohtaan. Yleensä 

diskonttokorkona käytetään 20–70 % korkoa. Korkotason valintaan vaikuttavat 

riskittömän sijoituksen tuotto markkinoilla, riskipreemio, likvidiyspreemio ja 

sijoittajan tuomasta arvosta johtuva preemio. Lisäksi diskonttokorkoon sisällytetään 

siitä tosiasiasta johtuva preemio, että arvonmäärityksen perustana on tuottoskenaario, 

jonka toteutumiseen sisältyy erityistä riskiä. Käytettävät skenaariot ovat tyypillisesti 

jollain käytännön osoittamalla onnistumisprosentilla toteutuvia optimistisia 

skenaarioita, eivät tuottojen odotteita. (Sahlman 2009.) 

Vaihtoehtoisesti diskonttokorkona voidaan käyttää keskimääräistä VC-sijoitusten 

tuottoa pitkällä aikavälillä, joka on edellä esitettyä matalampi. Tällöin 

tuottoskenaariota eli käytännössä exit-arvoa on kuitenkin sopeutettava vastaamaan 

skenaarion toteutumisen todennäköisyyttä. Esimerkiksi jos yrityksestä arvioidaan 

exitissä saatavan 20 miljoonaa euroa, mutta tämän optimistisen skenaarion 

todennäköisyytenä pidetään 25 prosenttia, on exit-arvon odote 0,25 * 20 miljoonaa 

euroa = 5 miljoonaa euroa. Onnistumistodennäköisyys voidaan laskea erityisen 

tavoitetuottokertoimen sisään tai diskonttokoron sisään. (Metrick & Yasuda 2011: 

180–182.) 

Diskonttauksen jälkeen käsillä on yrityksen nykyarvo, joka perustuu tehtyihin 

arvioihin ja olettamuksiin. Arvon perusteella voidaan määrittää, montako prosenttia 

sijoittajien on saatava yrityksen omistuksesta sijoittamaansa rahamäärää vastaan. 

Vaihtoehtoisesti voidaan arvioida, paljonko tietyn prosenttiosuuden arvo on, ja 
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verrata tätä investointisummaan. Sijoituspäätös ja neuvottelut sopivasta 

valuaatiotasosta ja omistusosuudesta perustuvat tähän kolminaisuuteen: arvioon 

yhtiön nykyarvosta, tehtävään investointiin ja saatavaan osuuteen yhtiöstä. (Sahlman 

2009, Metrick & Yasuda 2011: 183, Spinelli & Adams 2012: 436–437.) 

3.2.3 Omistuksen laimentuminen 

Edellä esitetty yksinkertaistettu menettelytapa ei huomioi tulevien sijoituskierrosten 

aiheuttamaa, nykyiselle sijoituskierrokselle osallistuvien sijoittajien omistuksen 

laimenemista. Laimeneminen johtuu siitä, että tulevilla sijoituskierroksella lasketaan 

liikkeelle uusia osakkeita sijoittajia varten. Tämä laimentaa alkuperäisellä 

sijoituksella saatua osuutta exit-arvosta ja alentaa siten alkuperäisen sijoituksen 

tuottoa. (Sahlman 2009.) 

Laimenemisen huomioimista varten sijoitushetkellä tulee laatia arvio siitä, minkä 

verran yritys tulee tarvitsemaan rahaa jatkosijoituskierroksilla, ja miten 

jatkosijoitukset vaiheistetaan. Tämän tiedon perusteella arvioidaan sen omistuksen 

määrä, mitä myöhempien kierrosten sijoittajat tulevat todennäköisesti saamaan. 

Arvioiden perusteella muodostetaan käsitys siitä, kuinka monta prosenttia tällä 

kierroksella saadusta omistuksesta säilyy exit-hetkeen asti. Omistuksen 

säilymissuhteesta käytetään nimitystä ”retention rate”. (Sahlman 2009.) 

Esimerkiksi jos sijoittajat saavat nyt tehtävällä sijoituskierroksella 30 % 

omistusosuuden, ja myöhemmillä kierroksilla omistusta on luovutettava vielä 10 % 

uusille sijoittajille, jää nyt toteutettavalla kierroksella saadusta omistuksesta jäljelle 

90 % (100 % – 10 %) eli omistuksen säilymissuhde on 90%. Tämä tarkoittaa 27 % 

omistusosuutta exit-hetkellä (0,90 * 30 %). Omistus tulee laimenemaan, jota on 

kompensoitava nyt toteutettavan sijoituskierroksen suuremmalla omistusosuudella – 

eli pienemmällä valuaatiolla (Sahlman 2009). 

Kun omistusosuuden laimenemista lähdetään kompensoimaan korkeammalla 

omistusosuudella heti alkuun, joudutaan yrityksen tämänhetkistä valuaatiota siis 

samalla laskemaan. Ilmöitä ei luonnollisesti esiinny, jos tiedetään kyseessä olevan 

viimeinen sijoituskierros ennen exitiä. (Sahlman 2009.) 
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3.2.4 VC-metodin luotettavuuden tarkistus 

VC-metodin avulla laskettavan valuaation lähtöparametrit ovat yrityksen oletettu 

exit-arvo sekä tuleva rahoitus. Näihin sisältyvät virheet heijastuvat suoraan 

menetelmän tuottamaan valuaatioon. VC-metodin luotettavuutta kannattaakin lähteä 

lisäämään näiden tekijöiden kautta. 

Exit-arvoa ja olettamuksia, joihin se perustuu, tulee tarkastella kriittisesti. 

Esimerkiksi suhdelukuja käytettäessä exit-arvo perustuu usein johonkin 

tuloslaskelman erään ja vastaavien yritysten vastaaviin suhdelukuihin markkinoilla. 

Tällöin tuloslaskelmaa ja siitä laskettavia kannattavuuden tunnuslukuja tulisi verrata 

koko markkinan, kilpailijoiden ja asiakkaiden ennusteisiin ja kannattavuuteen sen 

selvittämiseksi, ovatko yritystä koskevat ennusteet mahdollisesti epärealistisia. 

Markkinaosuus, jota liikevaihtoennuste edustaa, tulee olla sopusoinnussa koko 

markkinan kehityksen ja kilpailijoiden ennusteiden kanssa. Markkinaosuutta on 

jaossa saman toimialan kilpailijoiden kesken yhteensä vain 100 %. Ylipäätään 

yrityksen kasvu- ja kannattavuusluvuille kannattaa hakea analogioita historiasta. 

Onko yksikään yritys pystynyt yrityksen ennakoimaan kasvuun pitäen samalla yllä 

ennusteen mukaista kannattavuustasoa? (Sahlman 2009.) 

Sijoitushetkellä muodostetaan käsitys tulevista rahoitustarpeista. Tätä varten voi olla 

tarpeellista laatia taloudelliset ennusteet, joista rahoitustarve käy ilmi. Ennusteiden 

avulla saadaan selville, kuinka paljon ja missä vaiheessa yritys tulee tarvitsemaan 

ulkopuolista rahoitusta saavuttaakseen ennustetun kasvu- ja exit-arvoskenaarion. 

Tuloksena on kokonaisskenaario, jota voidaan nyt tarkastella kriittisesti uudesta 

kulmasta: Onko yrityksen mahdollista hankkia ennusteen mukaista rahoitusmäärää 

ottaen huomioon sen kyvykkyydet ja kilpailutilanne? Paljonko tämän kierroksen 

sijoittajien omistus tulee laimenemaan rahoitustarve huomioiden? (Sahlman 2009.) 

Nämä tarkistukset palauttavat mieleen sen, että VC-metodi on ainoastaan 

laskentamenettely, jonka avulla sijoituksen arvo ja omistusosuudet voidaan 

kaavamaisesti laskea lähtöolettamuksiin perustuen. Koko menettelyn luotettavuus 

siis nojaa – mikäli laskennallisten välivaiheiden oletetaan sujuvan virheettä – täysin 

lähtöolettamusten luotettavuuden varaan. Lopulta metodin luotettavuus siis palautuu 
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exit-arvon laskentaan ja siinä käytettäviin tarkempiin menetelmiin sekä niiden 

pohjalla oleviin olettamuksiin.  

3.3 Kassavirtaperustainen arvonmääritys 

Kassavirtaperustainen arvonmääritys on yleisesti käytetty arvonmääritystapa, kun 

arvonmääritys joudutaan pohjaamaan tulevaisuutta koskeviin ennusteisiin (mm. 

Sander & Kõomägi 2007). Kassavirtaperusteisessa arvonmäärityksessä tulevaisuuden 

kassavirrat diskontataan nykyhetkeen eli lasketaan niiden tämänhetkinen arvo, kun 

investoinnille halutaan tietty prosenttimääräinen vuosituotto. Kassavirtojen 

nykyarvosta vähennetään sen jälkeen yrityksen velat, jolloin jäljelle jää oman 

pääoman arvo. 

Kassavirtaperusteisen arvonmäärityksen pohjana käytetään kassavirtaennustetta, 

jonka perusteella määritellään yleensä yrityksen vapaa kassavirta eli kassavirta 

rahoittajille vuosittain ennustejakson ajalta. Kassavirtaennuste voi olla yrityksen itse 

laatima tai sijoittajan laatima. Yrityksen laatimien ennusteiden käyttö ilman 

ennusteiden korjaamista johtaa kuitenkin herkästi ylikorkeaan arvioon valuaatiosta, 

jonka takia sijoittajan on syytä korjata ennustetta tai laatia oma ennuste (Sander & 

Kõomägi 2007). 

Vapaa kassavirta voidaan laskea ennustetusta tuloslaskelmasta kaavan 3 mukaisesti: 

 FCF = EBIT + depr – taxes – tax shieldfinance - ΔNWC - CAPEX , (3) 

Missä FCF = vapaa kassavirta, EBIT = liikevoitto, depr = poistot ja 

arvonalentumiset, taxes = verot, = tax shieldfinance = korkomenojen aiheuttama 

verohyöty, ΔNWC = käyttöpääoman lisäys (vähennys vastakkaismerkkisenä) ja 

CAPEX = pääoman käyttö investointeihin (mukaillen Hitchner 2001: 132–133 ja 

Metrick & Yasuda 2001: 200). 

Vapaa kassavirta käsittää kaikille rahoittajille pääoman sitoutumisen muutosten ja 

investointien jälkeen käytössä olevan kassavirran, eikä se näin ollen ole yksistään 

oman pääoman ehtoisille sijoittajille suuntautuva kassavirta. Tämän takia 
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kassavirrasta ei ole vähennetty vieraan pääoman ehtoisille rahoittajille maksettavia 

korkokuluja, eikä koroista aiheutunutta verohyötyä lasketa kassavirtaan. Vapaa 

kassavirta ei siis huomioi yrityksen rahoitusrakennetta. 

Ennustejaksona käytetään yleensä sijoituksen pitoaikaa eli ennuste laaditaan 

irtaantumishetkeen saakka. Tavanomainen ennustejakson pituus on 5 vuotta, joka 

vastaa tavallista sijoituksen suunniteltua pitoaikaa (Sander & Kõomägi 2007). 

Tulevien (vapaiden) kassavirtojen arvo saadaan diskonttaamalla ne nykyhetkeen 

kaavan 4 mukaisesti: 
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missä NPV = kassavirtojen nykyarvo, n = ennustejakson pituus vuosissa CFi = 

(vapaat) kassavirrat vuonna i, r = diskonttokorko ja TV = terminaaliarvo. 

Terminaaliarvo käsittää niiden kassavirtojen arvon vuonna n, jotka tulevat laaditun 

ennustejakson jälkeen eli vuodesta n+1 eteenpäin. 

Terminaalikomponentin lähtökohdaksi otetaan yleensä viimeisen ennustevuoden eli 

vuoden n (vapaa) kassavirta. Kasvun oletetaan tästä hetkestä eteenpäin tapahtuvan 

vuosittain samalla kasvuprosentilla, jona yleensä käytetään vuosittaista inflaatiota tai 

keskimääräistä talouden pitkän aikavälin kasvua. Kun kasvukerroin on 

diskonttokorkoa pienempi, ja vain kun näin on, muodostavat kassavirrat vuodesta 

n+1 lähtien geometrisen sarjan, jonka summa voidaan laskea äärettömyyteen asti. 

Kun näin muodostuva summa-arvo lisäksi diskontataan yhdellä vuodella taaksepäin 

vuoteen n, saadaan terminaaliarvoksi: 

 
)(

1

gr

CFg
TV n




 , (5) 

   



27 

missä TV = terminaaliarvo, g = oletettu pitkän aikavälin vuosittainen kasvu, CFn = 

vapaa kassavirta vuonna n ja r = diskonttokorko. 

Terminaaliarvoon sisältyy paljon problematiikkaa. Mikäli kassavirtojen kasvu lähtee 

ennusteen mukaan voimakkaaseen nousuun ennustejakson viimeisimpinä vuosina ja 

etenkin jos alkuvuosia rasittavat investoinnit, kertyy terminaalikomponenttiin usein 

suurempi arvo kuin itse ennustejaksolle. Arvon painottuminen ”könttinä” näkyvän 

terminaalikomponentin varaan yleensä heikentää laskelman uskottavuutta. 

Ennustejakson pidentäminen on yksi keino hallita tätä. Ennusteita kuitenkaan 

harvoin laaditaan 5 tai 10 vuotta pidemmälle ajalle (Hitchner 2001: 1054). Toinen 

keino on laatia kassavirtaennuste vasta siitä hetkestä eteenpäin, kun irtaantumisen on 

määrä tapahtua, ja perustaa koko arvonmääritys odotettuun exit-arvoon, jolloin 

laskelmiin sisältyy vähemmän yrityksen alkutaipaleelle tyypillisiä yrityksen kokoon 

suhteutettuna suuria investointeja ja kassavirtojen kehitys voi näyttää 

tasapainoisemmalta. Kolmas vaihtoehto on käyttää terminaaliarvon laskemiseen 

kertoimiin perustuvia metodeita ja validoida komponenttia sitä kautta. Menettelyn 

heikkoutena on kuitenkin sen nojaaminen markkinoiden vertailuarvoihin (Hitchner 

2001: 152,  1055). Tämä on hankalaa sikäli, että kassavirtamenetelmää käytetään 

yleensä ns. absoluuttisena arvonmääritysmenetelmänä markkina-arvoihin 

perustuvien suhteellisten menetelmien rinnalla ja kertoimien käyttö johtaa tämän 

vertailuasetelman osittaiseen murenemiseen (Hitchner 2001: 152, 1055, Metrick & 

Yasuda 2001: 179–180). 

Väistämättä näyttäisi siltä, että terminaaliarvoon sisältyy aina voimakasta 

epävarmuutta, ja mikäli sen osuus yrityksen arvosta on merkittävä, lisää se 

laskelmiin sisältyvää epäluotettavuuden vaikutelmaa. Koska terminaaliarvot 

dominoivat erityisesti hyvin aikaisen vaiheen laskelmissa, saattaa 

kassavirtamenetelmä olla parhaiten perusteltu jo hieman kypsempään ikään 

ehtineessä VC-sijoituskohteessa. Nuoremmissa kohteissa olisi syytä käyttää VC-

menetelmää tai mikäli kassavirtamenetelmää käytetään, tulee laskelmaa tutkia 

asiaankuuluvalla kriittisellä otteella. 

Kassavirta-analyysiin perustuvan arvonmäärityksen toinen heikko kohta on sen 

nojaaminen ennusteisiin. Ennusteita ei ehkä yrityksen puolelta ole ja jos onkin, on ne 
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jouduttu rakentamaan epävarmojen olettamusten varaan. Kassavirtamallin etuna on 

kuitenkin se, että kunnollisen kassavirtaennusteen tekeminen edellyttää käytännössä 

tulos- ja tase-ennusteiden rakentamista, mikä mahdollistaa yrityksen 

liiketoimintamallin yksityiskohtaisen tutkimisen ja epärealististen kohtien 

löytämisen. Kassavirtamallia ja tulos- ja tase-ennustetta voidaan verrata markkinoilla 

toimivien saman toimialan yritysten vastaaviin toteutuneisiin lukuihin ja tehdä 

johtopäätöksiä ennusteen uskottavuudesta ja liiketoimintamallin toimivuudesta. 

Kassavirta-analyysin pohjana olevat vapaat kassavirrat eivät ota huomioon yrityksen 

rahoitusrakennetta ja vapaat kassavirrat ovat kaikkien rahoittajien kassavirtoja. Näin 

ollen diskonttokorkona tulisi käyttää painotettua pääoman kustannusta, joka huomioi 

vieraan pääoman kustannukset (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Näin ei 

kuitenkaan VC-sijoituskohteiden tapauksessa monestikaan ole, vaan diskonttokorko 

määritellään suoraan oman pääoman tuottovaatimuksesta. Metrick & Yasuda (2001: 

199) perustelevat lähestymistapaa amerikkalaiseen aineistoon pohjautuvalla tiedolla, 

jonka mukaan VC-sijoituskohteiden velkaantuneisuusaste on hyvin lähellä nollaa. 

Myös Hoganin ja Hutsonin (2007) uusia irlantilaisia teknologiayrityksiä koskevan 

tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että VC-rahoitettujen yritysten 

velkaantuneisuusaste on matala, ja matalampi kuin vastaavien ei VC-rahoitettujen 

yritysten. Niin ikään Blackin (2003) mukaan startup-yrityksillä on velkaa mitättömän 

vähän – velan ja oman pääoman suhde on 6 % luokkaa. Suomessa VC-

sijoituskohteilla saattaa kuitenkin olla runsaastikin velkaa. Syynä saattaa olla se, että 

suomessa riskisijoitusmarkkinat eivät ole vielä kovin kehittyneet, ja rahoitus pyörii 

enemmänkin avustusten ja lainojen ympärillä. Esimerkiksi TEKESin ja Finnveran 

velkarahoitus ja takaukset tarjoavat lainan mahdollisuuden myös riskiyrityksille. 

Tietyissä tilanteissa vieraan pääoman kustannus olisi siis ehkä syytä huomioida 

diskonttokorkoa laskevasti. Toisaalta korkea velkaantuneisuus lisää yritykseen 

liittyviä riskejä, jonka puolestaan voitaisiin olettaa nostavan diskonttokorkoa. 

Loppupäätelmänä voitaneen todeta, että diskonttokorkoon tehtävät vieraasta 

pääomasta johtuvat säädöt saattavat olla monissa tilanteissa suhteellisen 

merkityksettömiä huomioiden VC-sijoituskohteiden ennusteisiin liittyvät kaikki 

muut epävarmuustekijät ja niiden mittasuhteet. 
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3.4 Muita arvonmääritystapoja 

VC-metodin ja kassavirtaperusteisen arvonmäärityksen (tai näiden yhdistelmän) 

lisäksi on tarjolla muutamia muita VC-sijoituskohteiden arvonmääritykseen 

soveltuvia menetelmiä. 

First Chicago -menetelmä noudattaa pitkälti VC-metodin kaavaa, mutta poikkeaa 

siitä exit-arvon laskennan ja käytettävän diskonttokoron osalta. Tässä menetelmässä 

exit-arvon laskentaa varten rakennetaan kolme eri ennusteskenaariota: 

menestysskenaario, perusskenaario ja epäonnistumisskenaario. Kunkin skenaarion 

tuottamaa exit-arvoa painotetaan niiden toteutumistodennäköisyyksillä, ja näin 

saadaan painotettu keskiarvo, joka vastaa exit-arvon odotetta. Koska saatu exit-arvo 

on odotettavissa oleva arvo, ei ennustettu arvo, ei diskonttokorossa tarvitse 

huomioida ennusteen sisältämää epävarmuutta ja diskonttokorko on näin ollen 

matalampi. (Spinelli & Adams 2012: 437–438.) 

Markkinoilla tehtyihin irtaantumisiin perustuvassa menetelmässä yksinkertaisesti 

tutkitaan markkinoiden arvostustasoja kohdeyhtiötä vastaavissa tapauksissa (Spinelli 

& Adams 2012: 439). Menetelmä ei itsessään kerro mitään kohdeyhtiöstä, mutta 

tarjoaa nopean tavan saada käsitys mahdollisen irtaantumisen suuruusluokasta 

kyseisellä toimialalla. 

Seppä ja Laamanen (2001) ovat testanneet binomimallin käyttöä arvonmäärityksessä 

ja todenneet sen ennustavan todellisia yritysten arvoja varsin hyvin. Syystä tai 

toisesta binomimalli ei näyttäisi kuitenkaan levinneen käyttöön laajemmalti. 

3.5 Riskit ja tuottovaatimus 

3.5.1 Riskien määrittely 

Sijoituskohteen riskisyydellä on väliä, sillä yrityksen arvo määräytyy sen perusteella, 

mikä sen riskitaso on suhteessa potentiaaliseen tuottoon (Spinelli & Adams 2012: 

433). Hullin (2010: 2) mukaan yleisesti käytetty riskitason mittari on tuottojen 

keskihajonta vuoden mittaan. VC-sijoituskohteiden osalta tämä riskimittari on 
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kuitenkin vaikeasti sovellettavissa, sillä sijoitushetkellä ei yleensä ole käytettävissä 

luotettavaa historiallista dataa sijoituskohteen tuottojen hajontojen analysoimiseksi. 

Sen takia riskitaso pitää pystyä määrittämään analysoimalla riskien lähteitä eli 

yritystä ja markkinoita. 

Kaplan ja Strömberg (2004) jakavat riskit sisäisiin, ulkoisiin ja toimeenpanoon 

liittyviin riskeihin perustuen niiden aiheuttajaan. Sisäisiä riskejä ovat mm. johdon 

pätevyydestä ja kokoonpanosta, taloudellisesta tilasta ja muista sijoittajista 

aiheutuvat riskit. Ulkoiset riskit puolestaan liittyvät markkinoiden kehitykseen, 

kilpailutilanteeseen ja asiakkaiden käyttäytymiseen.  Toimeenpanoon liittyvät riskit 

voivat liittyä esimerkiksi teknologisiin haasteisiin, tuotteen skaalautuvuuteen, 

strategiaan, resursseihin ja kumppanuuksiin. 

Yung (2012) puolestaan jakaa VC-sijoituksen riskit kahteen ryhmään sen perusteella, 

ovatko ne pelkästään yrittäjän tiedossa (tiedon epäsymmetria) vaiko sekä yrittäjän 

että sijoittajan tiedossa (todellinen epävarmuus). Ensin mainittuja riskejä voidaan 

vähentää huolellisella sopimussuunnittelulla. 

Edellä kuvatut riskit liittyvät läheisesti sijoituskohteeseen. Lisäksi kaikkiin VC-

sijoituskohteisiin yhteisesti liittyy sijoituksen jälkimarkkinoiden rajoittuneisuudesta 

johtuva likvidiysriski. Toisin sanoen, verrattuna pörssiosakkeisiin, yksityisten 

yhtiöiden osakkeita on vaikeampi muuttaa rahaksi tarpeen tullen johtuen mm. 

ostajakandidaattien vähyydestä. (Sahlman 2009.) Likvidiysriski tulee käsitteenä 

erottaa yrityksen maksuvalmiuteen liittyvästä likviditeettiriskistä. 

Mitä VC-sijoituskohteeseen liittyvän riskin perimmäinen realisaatio sitten on? Koska 

VC-sijoitustoiminta pohjautuu olettamukseen, että sijoituksesta irtaannutaan 

menestyksekkäästi tietyn pitoajan jälkeen, voitaisiin VC-sijoituskohteeseen liittyvä 

riski määritellä yleisesti kyvyttömyydeksi tehdä menestyksekäs irtaantuminen. 

VC-sijoituksiin liittyvä riski on yleisesti ottaen korkeimmillaan yrityksen 

alkumetreillä, jolloin erilaiset epävarmuustekijät ovat suurimmillaan. Ensimmäinen 

sijoituskierros on riskisin ja riski pienenee myöhemmillä sijoituskierroksilla 

(Cochrane 2005). 
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Riskit otetaan arvonmäärityksessä huomioon yksittäisen sijoituksen tuotto-odotusta 

(diskonttokorkoa) määriteltäessä. Seuraavassa tarkastellaan eri tapoja ottaa riskit 

huomioon tuottovaatimuksessa. 

3.5.2 Capital Asset Pricing Model ja sen laajennokset 

Capital Asset Pricing Model eli CAPM pohjautuu portfoliossa olevien sijoitusten 

riskin jakamiseen kahteen eri komponenttiin: systemaattiseen ja epäsystemaattiseen 

riskiin. Systemaattisella riskillä eli markkinariskillä tarkoitetaan koko markkinaan 

liittyvää riskiä, joka koskee yhtä lailla kaikkia portfolion sijoituksia. Systemaattista 

riskiä ei näin ollen voi vähentää sijoituskohteita valikoimalla. Epäsystemaattisella 

riskillä tarkoitetaan yrityskohtaista riskiä, johon vaikuttavat kyseisen sijoituskohteen 

ominaisuudet. Sijoituskohteiden määrän ollessa riittävän suuri riski hajautuu ja 

eliminoituu. CAPM:n perusolettamuksena on, että sijoittajat käyttäytyvät 

rationaalisesti ja hajauttavat epäsystemaattisen riskin täydellisesti eliminoiden sen 

kokonaan. Tällöin pääoman kustannukseen jää vaikuttamaan ainoastaan 

markkinariski. (Hitchner: 191–192, 222.) 

CAPM:n mukainen pääoman kustannus ja tuottovaatimus on 

 ri = Ri = Rf + β(Rm – Rf), (6) 

missä ri = pääoman kustannus, Ri = pääoman tuottovaatimus, Rf = riskittömän 

sijoituksen tuotto, β = beta-kerroin ja Rm = koko markkinaportfolion tuotto (Metrick 

& Yasuda 2001: 66, Hitchner 2001: 190–191). 

Kaavan 6 komponenttia (Rm – Rf) kutsutaan markkinapreemioksi ja se kuvastaa 

markkinoiden riskitasoa. Kysymyksessä on siis lisätuotto, jota sijoittaja vaatii 

markkinoilta verrattuna riskittömän sijoituksen tuottoon, ja joka kompensoi 

markkinariskin olemassaoloa. Yksittäisen yrityksen kohdalla huomio kohdistuu β-

kertoimeen, joka kuvaa kyseisen yrityksen herkkyyttä suhteessa markkinan 

muutoksiin. Jos beta on yksi, yrityksen tuotto liikkuu samaa tahtia markkinan tuoton 

kanssa ja se on siis riskitasoltaan markkinoiden keskitasoa. Jos beta on suurempi 
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kuin yksi, on yritys keskimääräistä herkempi markkinan muutoksille eli riskisempi. 

(Metrick & Yasuda 2001: 66, Hitchner 2001: 190–191.) 

VC-sijoituskohteiden tuottovaatimuksia määriteltäessä tullaan nopeasti CAPM:n 

heikkouksiin. Mikäli ja kun yleensä markkinapreemioita mitataan noteerattujen 

osakemarkkinoiden tuotoilla, ei markkinapreemio huomioi lainkaan VC-

sijoituskohteiden tuottojen käyttäytymistä. VC-sijoituskohteet ovat noteerattuihin 

kohteisiin verrattuna pieniä, arvostustasoltaan suuria suhteutettuna osakkeiden 

tasearvoon, ja lisäksi likvidiydeltään heikompia kuin pörssiosakkeet. Vaikka 

markkinaportfolioon otettaisiin mukaan VC-sijoituskohteet, törmättäisiin luotettavien 

ja ajantasaisten tietojen saantiin liittyviin ongelmiin. (Metrick & Yasuda 2011: 74–

79.) 

CAPM:n tilalle onkin ehdotettu muita, laajennettuja malleja. Fama ja French (1993 

via Metrick & Yasuda 2001: 75–76) ovat kehittäneet kolmen faktorin mallin, jossa 

huomioidaan CAPM:n markkinafaktorin lisäksi tarkastelun kohteena olevan 

sijoitusportfolion kohteiden kokoa sekä arvostustasoa suhteessa tasearvoon mittaavat 

faktorit. Faman ja Frenchin mallia ovat edelleen laajentaneet Pástor ja Stambaugh 

(2003) sisällyttämällä malliin neljännen faktorin, joka mittaa osakkeiden likvidiyttä. 

Tämänkin jälkeen malliin on sisältynyt ongelma, joka johtuu saatavilla olevan tiedon 

kyvyttömyydestä kuvata ajantasaisesti tämänhetkistä markkinoiden tilannetta, eli 

saatavilla olevien tietojen vanhentuneisuus. Metrick & Yasuda (2011: 78–79) 

huomioivat tämän ajantasaisuuteen liittyvän ongelman rajaamalla Pástorin ja 

Stambaughin malliin mukaan vain uusimmat tiedot. CAPM:n, Faman ja Frenchin 

mallin (FFM) sekä Pástorin ja Stanbaughin mallien (PSM) erot näkyvät hyvin 

Franzonin, Nowakin ja Phalippoun (2012) tutkimuksesta, jossa CAPM tuotti 

pääoman kustannukseksi noin 13 %, FFM 20 % ja PSM 24 % aineiston pysyessä 

samana. 

CAPM mukainen olettamus on, että epäsystemaattinen riski on täydellisesti 

hajautettavissa. Taustalla on kuitenkin muita olettamuksia, joiden ei VC-sijoitusten 

tapauksessa voida välttämättä olettaa olevan voimassa. Näitä olettamuksia ovat 

Hitchnerin (2011) mukaan mm. olettamus sijoittajien käytössä olevasta täydellisestä 

informaatiosta ja päätöksenteon täydellisestä rationaalisuudesta. Pienimpien 
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rahastojen kohdalla hajauttamismahdollisuudet voivat olla rajatut. Voidaankin 

kyseenalaistaa VC-sijoittajan mahdollisuus täydelliseen hajauttamiseen, jonka takia 

tullaan käytännössä tilanteeseen, missä epäsystemaattinen riski on huomioitava osana 

pääoman tuottovaatimusta. Epäsystemaattinen riski voidaan sisällyttää osaksi 

diskonttokorkoa tai huomioida erikseen yrityksen arvonmäärityslaskelmissa. 

3.5.3 Build-up-menetelmä 

Build-Up-menetelmä (Build-Up-Method eli BUM) on CAPM:ia suoraviivaisempi 

menetelmä, jota käytetään erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla. 

BUM huomioi ei-systemaattisen riskin osana kokonaistuottovaatimusta toisin kuin 

CAPM ja sen johdannaiset. (Hitchner 2011: 194.) 

BUM:ssa tuottovaatimus lasketaan summaamalla yhteen eri riskikomponentit. 

Komponentit voidaan määritellä usealla eri tavalla. Hitchner (2011: 194–195) on 

eritellyt ne kaavan 7 mukaisesti: 

 Ri = Rf + Pm + Ps + Pu , (7) 

missä Ri = pääoman tuottovaatimus, Rf = riskittömän sijoituksen tuotto, Pm = 

markkinapreemio,  Ps = pienten yritysten preemio ja Pu = yrityskohtainen riski eli 

epäsystemaattinen riski. Yhtä hyvin kaavassa oleva pienten yritysten preemio 

voitaisiin korvata muilla asiaan kuuluvilla preemioilla, joita käsitellään edempänä. 

3.5.4 Tuottovaatimus ja diskonttokorko 

VC-sijoittajan tuottovaatimukseen liittyy toisinaan epäselvyyksiä ja väärinkäsityksiä, 

sillä sijoittajien arvonmäärityslaskelmissaan käyttämät diskonttokorot ovat varsin 

suuria, jopa yli 50 % luokkaa (Smith 2012). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

koko sijoitusten portfoliolta haettaisiin kyseistä tuottoa. Keskimäärin VC-portfolioita 

koskeva tuotto on näet 14–15 % luokkaa (Sahlman 2009, Metrick & Yasuda 2011: 

79). 
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VC-sijoittajien arvonmäärityslaskelmissa käyttämät diskonttokorot ovat yleisesti 

ottaen 20–70 % luokkaa (Sahlman 2009). Korot ovat siis huomattavasti korkeampia 

kuin mitä portfolioihin liittyvä tuotto tai VC-pääoman kustannus ovat. Osa 

diskonttokoron suuruudesta selittyy systemaattiseen riskiin ja likvidiyteen liittyvillä 

preemioilla. Lisäksi Sahlman esittää, että VC-sijoittaja hakee korkeammalla 

diskonttokorolla kompensaatiota kohdeyhtiöön tuomastaan ei-rahallisesta pääomasta, 

kuten  osaamisesta ja työpanoksesta (arvonluontipreemio). Kaikki nämä yhdessäkään 

huomioituna eivät kuitenkaan pysty selittämään valtavaa eroa VC-sijoitustoiminnan 

pääoman kustannuksen ja sovellettavien diskonttokorkojen välillä. Esimerkiksi 

likvidiysriskistä aiheutuva tuotto-odotukseen sisältyvä preemio on arviolta vain 1-3 

prosenttiyksikön luokkaa private equityn piiriin kuuluvissa sijoituksissa (Franzoni, 

Nowak & Phalippou 2012, Metrick & Yasuda 2001: 79). 

Syynä korkeisiin diskonttokorkoihin on se, että lähtökohtaisesti sijoittaja laatii 

arvonmäärityksen pohjaksi ennusteskenaarion, joka kuvastaa tuottoja toivotussa 

tilanteessa. Tällöin kysymyksessä on tulevaisuuden tuottoja koskeva 

menestysskenaario. Skenaarion tuottoja ei siis ole painotettu niiden onnistumisen 

todennäköisyydellä, joka näyttäisi tuottojen odotusarvon. Odotettavissa oleviin 

tuottoihin verrattuna menestysskenaarion mukaisiin tuottoihin liittyy aina voimakasta 

epävarmuutta, joka huomioidaan soveltamalla huomattavan korkeita 

diskonttokorkoja. (Sahlman 2009, Smith 2012.) Riskilisää, joka diskonttokorkoon 

lisätään johtuen menestysskenaarioon liittyvästä epävarmuudesta, kutsutaan tässä 

selvyyden vuoksi ennustepreemioksi. 

Diskonttokorkona ei ole välttämätöntä käyttää ennustepreemiolla korjattua 

tuottovaatimusta. Tätä lähestymistapaa käyttää esimerkiksi Metrick ja Yasuda (2011: 

184–185). He huomioivat ennusteeseen liittyvän epävarmuuden sijoitusta koskevassa 

tuottokertoimessa. Teknisesti ottaen samaan lopputulokseen päästään, mikäli 

tulevaisuuden tuottoja painotetaan niiden toteutumistodennäköisyydellä ja 

diskonttaus suoritetaan VC-pääoman tuottovaatimuksella (keskimääräinen pitkän 

aikavälin tuotto). Ennustepreemio voidaan myös integroida diskonttokorkoon 

laskemalla uusi diskonttokorko skenaarion toteutumistodennäköisyyden ja 

sijoituksen pitoajan perusteella. Laskenta on yksinkertaista VC-metodissa 

sovellettavalle exit-arvon diskonttokorolle, mutta muuttuu monimutkaiseksi, mikäli 
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kyseessä on vuosittaisten kassavirtojen diskonttaus, sillä diskonttokoron korjaus 

riippuu diskonttauksen aikatekijästä. Lähestymistapoja on monia, eikä laskenta ole 

käytännössä aina näin yksityiskohtaista. Diskonttokoron määrääminen saattaa olla 

käytännön tasolla enemmänkin intuitiivista ja summittaista, kuten Sander ja 

Kõomägi (2007) tutkimuksessaan tuovat esille. 

Sovellettava diskonttokorko on tyypillisesti korkeimmillaan yrityksen alkuvaiheissa 

ja laskee ajan myötä riskien pienentyessä. Sahlman (2009) havainnollistaa edellä 

eriteltyjen komponenttien vaikutusta diskonttokoron muodostumiseen ajan funktiona 

oivallisesti kuvion avulla, josta on esitetty mukaelma kuviossa 1. Alinna ovat 

CAPM:n mukaiset riskittömän sijoituksen tuotto ja systemaattisesta riskistä 

aiheutuva preemio, jonka päälle tulevat likvidiyspreemio, sijoittajan 

arvonluontipreemio ja ennustepreemio. Yrityksen kypsyessä eri epävarmuustekijät 

vähenevät, ja kunkin preemion suuruus pienenee. 

 

Kuvio 1. Diskonttokoron rakentuminen eri komponenteista (mukaillen Sahlman 2009). 

Tutkimuksellista tukea diskonttokoron pienentymiselle ajan mittaa tarjoavat 

Manigart, De Waele, Wright, Robbie, Desbrières, Sapienza ja Beekman (2002), jotka 

ovat kyselytutkimuksessaan todenneet VC-sijoittajien tuottovaatimuksen alkuvaiheen 

sijoituksille olevan USA:ssa ja Euroopassa keskimäärin 36-45 % ja kasvuvaiheessa 
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26-30 %. Tutkimuksessa tarkoitettaneen nimenomaan sijoittajien käyttämiä 

diskonttokorkoja, ei koko portfolion tuottoa. Vastaavasti Manigart, Wright, Robbie, 

Desbrières ja De Waele (1997) ovat pelkästään Eurooppaan rajautuvassa 

tutkimuksessa raportoineet alkuvaiheen tuottovaatimukseksi 31-55 % ja 

kasvuvaiheen tuottovaatimukseksi 21-30 %. 
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4 VALUAATION MUODOSTUMINEN 

Edellä käsiteltiin VC-sijoituskohteen arvonmääritystä ja luotiin katsaus riskien kautta 

määräytyvään pääoman tuottovaatimukseen ja sovellettaviin diskonttokorkoihin. 

Tässä luvussa puolestaan tutkitaan tekijöitä, jotka itsessään vaikuttavat yrityksen 

valuaatioon pääomasijoituskierroksella. Ensiksi käsitellään rahoituskierroksen 

rahoittajaosapuoliin ja neuvotteluun liittyviä tekijöitä, jonka jälkeen analysoidaan 

yrityksen tuottopotentiaaliin ja riskeihin vaikuttavia taustatekijöitä. Lisäksi 

tarkastellaan taloudellisen informaation merkitystä valuaation selittäjänä. 

Arvonmääritysprosessi ja tässä luvussa tarkasteltavat valuaatioon vaikuttavat tekijät 

eivät ole toisistaan irrallisia asioita. Lähtökohtaisesti erityisesti kohdeyrityksen 

toiminnan tuottopotentiaaliin ja riskeihin vaikuttava taustatekijät tulisivat näkyä 

myös arvonmäärityksen menetelmillä tehtävässä arvioinnissa. Tässä luvussa ei 

kuitenkaan oteta kantaa siihen, mikä kunkin valuaatioon vaikuttavan taustatekijän 

vaikutusmekanismi tosiasiallisesti on. Tavoitteena on ainoastaan löytää 

taustatekijöitä, joilla on selkeää vaikutusta toteutuneiden valuaatioiden kannalta. 

4.1 Rahoituksen syndikointi ja neuvottelu 

Syndikoinnilla tarkoitetaan menettelyä, missä useampi kuin yksi VC-sijoittaja 

yhdessä tekee sijoituksen kohdeyritykseen. Tavallisesti yksi syndikaatin sijoittajista 

ottaa sijoituskierroksella johtavan roolin ja toimii ns. lead-sijoittajana. (Wright & 

Locket 2003.) Syndikointia käytetään jakamaan sijoitukseen liittyvää riskiä toisten 

sijoittajien kanssa. Samalla saadaan mahdollisuus osallistua sijoitukseen, jonka 

tuottomahdollisuudet ovat suuremmat kuin vähempiriskisissä sijoituksissa. (Kaiser, 

Lauterbach & Schweizer 2007.) 

Wrightin ja Lockettin (203) mukaan tyypillinen syndikaatti on melko pieni: suurin 

osa koostuu kahdesta tai kolmesta, ja vain joka kymmenes syndikaatti enemmän kuin 

kolmesta sijoittajasta. Aikaisten sijoituskierrosten syndikaateissa sijoittajia on 

tyypillisesti enemmän kuin myöhempien vaiheiden syndikaateissa. Tutkimuksen otos 

koostui iso-britannialaisista VC-sijoittajista. 
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Syndikaatti näyttäisi vaikuttavan valuaation muodostumiseen useilla eri tavoilla: 

Ainakin syndikaatissa mukana olevien sijoittajien laatu ja heidän yhdessä 

sijoittamansa rahamäärän suuruus (rahoituskierroksen koko) näyttäisivät vaikuttavan 

valuaatioon. 

Sijoittajat, joilla on hyvä maine, maksavat yrityksistä pienempää hintaa eli valuaatiot 

ovat matalampia. Tämä johtuu siitä, että yrittäjät haluavat saada mukaan sijoittajia, 

joilla on aiempaa menestystä ja hyvä maine ja näiden takia yleensä hyvin rahaa 

sijoitettavaksi myös jatkosijoituskierroksilla. Sijoituksen ehdoista voidaan tinkiä, kun 

hyvin menestynyt sijoittaja saadaan mukaan. Lisäksi hyvämaineisilla sijoittajilla on 

erityistä neuvotteluvoimaa. (Cumming & Dai 2011.) 

Vastaavaan tulokseen päätyy Seppä (2013), joka havaitsee maineikkaiden sijoittajien 

maksavan sijoituksistaan alempaa hintaa kuin ei-maineikkaiden sijoittajien. Myös 

hänen tutkimuksessaan ilmiötä selitetään maineikkaiden sijoittajien 

neuvotteluvoimalla. Nykyiset osakkeenomistajat myös haluavat antaa omistusta 

alempaan hintaan sijoittajille, jotka ovat maineikkaita eli toiminnassaan menestyneitä 

ja joiden signaaliarvon takia valuaatiot myöhemmillä rahoituskierroksilla ovat 

korkeammat. 

Kierrokselle osallistuvien rahoittajien rahastojen koolla on kahtalaiset vaikutukset 

valuaatioon. Toisaalta suuri rahaston koko merkitsee neuvotteluvoimaa ja runsaita 

vaihtoehtoja potentiaalisten sijoituskohteiden suhteen. Tämä näyttäisi laskevan 

valuaatiotasoa. Kuitenkin rahaston kasvaessa riittävään suureksi sijoitusmanagerien 

huomio saattaa hajaantua liian laajalle, josta seuraa valuaatiotason nousua eli lievää 

kohdeyhtiöiden ylihinnoittelua. (Cumming & Dai 2011.) 

Valuaatiot ovat tyypillisesti sitä isompia, mitä isompi rahoituskierros on kyseessä. 

Tämä nähdään esimerkiksi Cummingin ja Dain (2011) amerikkalaisia VC-sijoituksia 

koskevan tutkimuksen kuvaavasta statistiikasta. Sepän (2013) tutkimuksessa 

havaitaan yritysten valuaatioiden olevan suurilla rahoituskierroksilla huomattavasti 

korkeampia kuin pienillä rahoituskierroksilla. Rahoituskierroksen koko on 

tilastollisesti merkitsevä mallissa, jossa selitettävänä muuttujana on nimenomaan pre-

money-valuaatio, johon rahoituskierroksen koon ei pitäisi vaikuttaa.  
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Rahoituskierroksen koko on kontrollimuuttujana mallissa, johon sisältyy myös muita 

mahdollisesti valuaatioon vaikuttavia muuttujia: mm. sijoittajien maine, yrityksen ikä 

ja kehitysvaihe. 

Valuaatio ratkaistaan viime kädessä sijoittajan tai sijoittajien sekä yrityksen 

osakkaiden välisissä neuvotteluissa. Kysymyksessä on siis sopimuksenvarainen asia. 

Sijoittajalla, jolla on hyvä neuvotteluasema, on mahdollisuus neuvotella matalampi 

valuaatio. Edellä mainittujen sijoittajien ominaisuuksien lisäksi VC-sijoittajan 

neuvotteluasemaa saattaa yksinkertaisesti parantaa se, että kyseessä olevalla 

yrityksellä on sen toiminnan luonteesta johtuen niukasti tarjontaa sijoittajista. 

Esimerkiksi yliopistojen omilla VC-sijoitusyhtiöillä on usein ylivoimainen 

neuvotteluasema, sillä IPR:t, joita yliopistolähtöiset yritykset kaupallistavat, ovat 

yleensä yliopiston omistuksessa. (Heughebaert & Manigart 2012.) 

4.2 Sijoituksen potentiaalia ja riskiä määrittävät taustatekijät 

Yleisesti ottaen yrityksen liiketoiminnan arvon ymmärtäminen vaatii analyysiä 

tekijöistä, joiden avulla yritys kykenee tuottamaan arvoa tulevaisuudessa sen arvon 

lisäksi, mitä menneisyyden ja tilinpäätöstietojen perusteella voidaan yrityksellä 

ajatella jo olevan. Analyysissä olennaista on hahmottaa se, kuinka pitkään yritys 

pystyy pitämään yllä mahdollisesti erityislaatuista kilpailuetuaan markkinoiden 

kilpailuvoimien puristuksessa. Analysoitavia tekijöitä ovat mm. yrityksen tuotteet, 

teknologia, tieto, toimialan kilpailu, johto ja yrityksen toimintaympäristö. (Penman 

2010: 14–21.) 

Tyebjeen ja Brunon (1984) mukaan sijoittajat arvioivat yritystä ja liikeideaa 

käytännössä viiden eri perusominaisuuden perusteella, joita ovat markkinoiden 

houkuttelevuus, tuotteen erottuvuus ja ainutlaatuisuus (product differentiation), 

johdon kyvyt, kilpailukykyisyys muuttuvissa kilpailu- ja markkinaolosuhteissa 

(environmental threat resistance) sekä sijoituksen likvidointimahdollisuudet (cash-

out potential). 
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Seuraavassa valuaatioon vaikuttavien taustatekijöiden analyysissä on noudatettu 

seuraavaa tekijöiden yksinkertaistettua ryhmittelyä: 1) tuote, teknologia ja markkinat, 

2) yrityksen johto ja 3) yrityksen kehitysvaihe. 

4.2.1 Tuote, teknologia ja markkinat 

Tyebjeen ja Brunon (1984) mukaan sijoittajat arvioivat yrityksen tuotetta sen 

erilaistamisen kautta. Erilaistamisella (differentiation) Tyebjee ja Bruno tarkoittavat 

yrittäjän kykyä käyttää teknisiä taitojaan ja luoda tuote, joka on ainutlaatuinen ja joka 

voi nauttia patenttien tuomasta kilpailuedusta ja korkeasta katteesta. Teknologian 

osalta arvioidaan sen kykyä pitää pintansa jatkuvan teknologisen kehityksen 

kelkassa. Kaplanin ja Strömbergin (2004) mukaan erinomainen tuote, uusi teknologia 

ja skaalautuvuus ovat syitä sijoittamiseen. Mutta kuinka arvioida näitä asioita, 

erityisesti valuaation kannalta? 

Patenttien tuoma kilpailuetu näyttäisi vaikuttavan sekä VC-rahoituksen saatavuuteen 

että yrityksen valuaatioon. Tietyillä aloilla, kuten bioteknologia-alalla, kunnollinen 

immateriaalioikeuksien eli IPR:n (Intellectual Property Rights) suojaus saattaa olla 

välttämätön edellytys VC-sijoituksen saamiseksi yritykseen (Bastin, Hübner, Michel 

& Servais 2007). Patentit nostavat yrityksen valuaatiota, sillä patenttien katsotaan 

lisäävän kykyä luoda kassavirtoja ja vähentävän riskejä (Sievers, Mokwa & 

Keienburg 2013). Handin (2005) mukaan patenttien määrä korreloi yrityksen 

valuaation kanssa, mutta yllättäen patenttisalkun laaja-alaisuuden vaikutus arvoon 

onkin päinvastainen. Hsun ja Ziedonisin (2008) mukaan patentit toimivat signaalina 

yrityksen laadusta tilanteessa, missä sijoittajan on vaikea arvioida yrityksen arvoa. 

Heidän mukaansa patenteilla ja patenttihakemuksilla on valuaatiota nostava vaikutus. 

Patenttien valuaatiota nostava vaikutus on voimakkaimmillaan aikaisilla 

rahoituskierroksilla. 

Edellä esitetty patenttien vaikutus valuaatioon on melko suoraviivainen eikä sisällä 

tarkempaa kyseessä olevien patentteihin tuottopotentiaaliin ja riskeihin sisältyvää 

tarkastelua. Dubiansky (2006) onkin esittänyt kassavirtamenetelmään perustuvan 

mallin, jossa patenttien arvoa arvioidaan tarkemmin mm. niihin sisältyvien 

tulovirtojen, potentiaalisten oikeusteitse saatavien patenttiloukkauskorvausten, 
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patenttien teknisen hyödyllisyyden ja kilpailuasemaa parantavien ominaisuuksien 

perusteella. 

Yrityksen ja sen tuotteiden markkinointiin liittyviä investointeja voidaan suojata 

tuotemerkkien avulla. Block, De Vries, Schumann ja Sandner (2014) havaitsivat 

tutkimuksessaan tuotemerkkien vaikuttavan positiivisesti yrityksen valuaatioon VC-

sijoituksissa. Tuotemerkeillä arvellaan olevan arvoa sekä kilpailukykyä lisäävien 

suojaamisominaisuuksien, että signaaliarvon kautta. Tuotemerkkihakemukset antavat 

signaalin, jonka mukaan yritys on markkinaorientoitunut, sillä on kasvuhalukkuutta 

ja se haluaa suojata markkinointiin liittyvää aineetonta omaisuuttaan. Blockin ym. 

tutkimuksessa tuotemerkkihakemusten määrän lisääntyminen vaikutti valuaatiota 

nostavasti tiettyyn rajaan asti, jonka jälkeen tuotemerkkien määrän lisäyksellä oli 

negatiivinen vaikutus. Tuotemerkkien valuaatiota nostava vaikutus on 

voimakkaimmillaan yrityksen aikaisessa kehitysvaiheessa, jonka tulkitaan tukevan 

signaaliteoriaa. VC-sijoittajat saavat yrityksen kypsyessä tarkempaa tietoa yrityksen 

kyvykkyydestä, jolloin tavaramerkkien suhteellinen signaaliarvo pienenee. 

Tuotemerkkien yhteys valuaatioon on korostuneempi korkean teknologian yrityksillä 

kuin matalan teknologian yrityksillä. 

Selvää on, että tuote tarvitsee aina markkinat. Esimerkiksi patentoidulla teknologialla 

ei ole arvoa ilman, että on olemassa markkina, johon patentoidun keksinnön 

sisältävää tuotetta voidaan myydä (Dubiansky 2006). Markkinan houkuttelevuus 

käsittää Tyebjeen ja Brunon (1984) mukaan markkinan koon, markkinan tarpeet, 

markkinan kasvupotentiaalin ja pääsyn markkinoille.  

Markkina, johon yrityksen tuote tai palvelu on suunnattu, määrittää yritykseen 

liittyvää tuottopotentiaalia. Lähtökohtaisesti kohdemarkkinan on oltava riittävän 

suuri pystyäkseen siivittämään yrityksen nopeaan kasvuun ja mahdollistaakseen 

yrityksen markkina-arvon voimakkaan kasvun sijoituksen pitoajan puitteissa. 

Markkinan on oltava sellainen, että uudella yrityksellä todella on mahdollisuudet 

markkinoille pääsyyn (Metrick & Yasuda 2011: 138). 

Markkinan kautta määräytyvät myös monet riskit. Esimerkiksi kyky puolustautua 

toimintaympäristöä mahdollisesti koskevia uhkatekijöitä, kuten taloustilanteen 
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muuttumista, kilpailua, tai tuotteeseen liittyvän teknologian vanhentumista vastaan, 

nähtiin Tyebjeen ja Brunon tutkimuksessa riskitasoa määrittävänä tekijänä. Myös 

Manigart, Wright, Robbie, Desbrières ja De Waele (1997) näkevät markkinat 

tekijänä sijoituksen riskisyyden määrittelyssä. 

Markkinoilla vallitseva kilpailu onkin yksi tarkastelun kohde arvioitaessa yritystä ja 

liikeideaa. Vaikka markkinoilla ei vielä olisi kilpailua, tulee sitä olemaan. 

Kilpailutilanteen arviointi johtaa käytännössä yrityksen sisäisten 

kompetenssitekijöiden arviointiin: onko yrityksellä keinoja rakentaa pysyvä 

kilpailuetu suhteessa markkinoiden muihin nykyisiin ja tuleviin toimijoihin ja onko 

johdolla kykyä arvioida kilpailutilannetta realistisesti. (Metrick & Yasuda 2011: 

142.) 

Selittävätkö markkinatekijät sitten todella valuaatiota? Amirin ja Levin (1996) 

tutkimuksessa markkinoita koskevan informaation yhdessä taloudellisen 

informaation kanssa todettiin selittävän pörssiyritysten valuaatioita paremmin kuin 

taloudellisen informaation yksinään. Amirin ja Levin tutkimuksessa markkinoita 

kuvaavina muuttujina olivat telekommunikaatioyritysten palveluita mahdollisesti 

ostavien asiakkaiden määrä toiminta-alueella sekä yrityksen penetraatioaste eli kyky 

hyödyntää asiakaspopulaatio tuomalla heidät asiakkaakseen. Vaikka tutkimus koski 

pörssiyhtiöitä, voitaneen tuloksia soveltaa VC-sijoituskohteisiin, sillä tutkimuksen 

tekoaikana telekommunikaatioalan pörssiyrityksillä oli olennaisia yhteisiä piirteitä 

VC-sijoituskohteiden kanssa: toimialalle ominaista oli uutuus, nopea teknologinen 

kehitys, markkinaosuuksien kasvatus, suuret investoinnit ja tuottoihin liittyvä 

epävarmuus. 

4.2.2 Yrityksen johto 

Yrityksen johtoa ja perustajatiimiä pidetään yleisesti tärkeimpinä arvioinnin kohteina 

VC-sijoitusta hakevassa yrityksessä. Tyebjeen ja Brunon (1984) mukaan sijoittajat 

arvioivat johdon johtamiskykyjä, markkinointikykyjä, taloudellisia kykyjä sekä 

johdon aiempia referenssejä. 
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Smartin (1999) mukaan menetelmät, joita VC-sijoittajat hyödyntävät arvioidakseen 

kohdeyrityksen johtoa ja muodostaakseen käsityksen johdon ”arvosta”, vaihtelevat 

merkittävästi sijoittajasta riippuen. Sijoittaja käyttää yhden kohdeyrityksen johdon 

arviointiin keskimäärin 120 tuntia. Ajallisesti eniten panostetaan kasvokkain 

tehtävään johdon ”tenttaamiseen”, jossa aiheena ovat liiketoimintaan liittyvät 

kysymykset. Lisäksi runsaasti aikaa käytetään suosittelijoiden tai vastaavien johtoa 

tuntevien henkilöiden haastattelemiseen sekä johdon itsensä haastattelemiseen sen 

selvittämiseksi, mitä henkilöt ovat urallaan aiemmin tehneet ja miten he ovat 

toimineet tehtävissään. Näistä menetelmistä johdon itsensä kanssa käydyt keskustelut 

(sekä ”tenttaaminen” että haastattelut) tuottavat tarkimman arvion johdon todellisesta 

kyvykkyydestä, kun kyseessä on alkuvaiheen yritys. Tutkimus koskee 

yhdysvaltalaisten VC-sijoittajien tekemiä sijoituksia. 

Eriksonin ja Nerdrumin (2001) kehittämässä mallissa yrittäjien yritykseen tuoma 

arvo nojautuu kolmeen pääkomponenttiin: 1) yrittäjän kykyyn havaita 

liiketoimintamahdollisuuksia, 2) yrittäjän kykyyn yhdistää niukat resurssit lisäarvoa 

tuovalla tavalla ja 3) yrittäjän kykyyn saattaa asiat loppuun asti. Yhtenä tekijänä 

liiketoimintamahdollisuuksien ja resurssien tunnistamisessa Erikson ja Nerdrum 

näkevät yrittäjän sosiaaliset verkostot, joista yrittäjä voi poimia epäsymmetristä 

tietoa mahdollisuuksista ja resursseista. Sosiaaliset verkostot indikoisivat näin ollen 

yrittäjän arvoa yritykselle. Muita asioita, joita sijoittajan tulisi yrittäjissä arvioida, 

ovat aiemmat innovaatiot, kyky tehdä kauppoja (deal-making capabilities), aiemmat 

tulokset, yrittäjän koulutustaso ja ylipäätään yrittäjän aiempi kokemus. 

Johdon aiemman kokemuksen ja referenssien vaikutuksesta valuaatioon on näyttöä 

useista lähteistä. Miloud, Aspelund ja Cabrol (2012) tutkivat VC-sijoituskohteiden 

valuaation muodostumista useiden eri muuttujien avulla. Yrityksen perustajien 

relevantti toimialakokemus, aiempi ylimmän johdon kokemus ja aiempi kokemus 

startup-yrityksistä vaikuttivat merkittävästi ja positiivisesti yrityksen valuaatioon. 

Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet Sievers, Mokwa ja Keienburg (2013). Samoin 

Hsun (2007) mukaan perustajien aiempi kokemus startup-yrityksen perustamisesta ja 

etenkin menestys aiemmissa projekteissa, vaikuttavat yrityksen valuaatiota 

nostavasti. 
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Miloudin, Aspelundin ja Cabrolin (2012) tutkimuksessa tärkeäksi osoittautui lisäksi 

perustajatiimin kokoonpano: Yritykset, joilla on perustajatiimi yhden perustajan 

sijaan, valuoidaan korkeammalle. Yritykset, joiden johtoryhmän kaikki määritellyt 

avainpositiot on täytetty, valuoidaan niin ikään korkeammalle kuin yritykset, joiden 

johtoryhmän katsotaan olevan vaillinainen. 

Manigart, Wright, Robbie, Desbrières ja De Waele (1997) sekä Tyebjee ja Bruno 

(1984) toteavat johdon olevan tärkein yksittäinen tekijä arvioitaessa sijoitukseen 

liittyviä riskejä. Voitaneen ajatella, että arvioimalla johtoa sijoittaja arvioi sitä, 

kuinka uskottavaa ja todennäköistä on, että esitetyllä liiketoimintasuunnitelmalla 

voidaan saavuttaa sellainen asema markkinoilla, että yrityksen arvo kasvaa toivotulle 

tasolle. Riskinäkökulmaa tukee myös tutkimus, jossa Sanders ja Boivie (2003) 

toteavat sijoittajien hakevan vihjeitä yrityksen ja yritysjohdon laadusta 

vähentääkseen sijoitukseen liittyviä riskejä, jotka johtuva vaillinaisesta 

sijoituskohteen tuntemuksesta. Tarkastelemalla yrityksen hallintoa ja 

kannustinjärjestelmiä voidaan saada vihjeitä tai signaaleita siitä, minkä laatuinen 

yritys on kysymyksessä. Tutkimus koski listautumisvaiheessa ja sen ohittaneita 

Internet-toimialan yrityksiä, joille ominaista olivat uudentyyppinen liiketoiminta ja 

toimialaa koskevien historiatietojen puute. 

4.2.3 Yrityksen kehitysvaihe 

Valuaatio kasvaa yrityksen kehitysvaiheen myötä. Esimerkiksi Cummingin ja Dain 

(2011) yhdysvaltalaisia VC-sijoituksia 15 vuoden ajalta tarkastelevan tutkimuksen 

kuvaavaa statistiikkaa tutkimalla nähdään, että valuaatiot nousevat selvästi yrityksen 

kehitysvaiheen mukana. Ero siemen-/alkuvaiheen ja myöhäisimmän vaiheen 

sijoituskierrosten pre-money-valuaatioiden välillä on sekä keskiarvolla että 

mediaanilla mitattuina lähes 7-kertainen. 

Sepän (2013) valuaatioita koskevassa tutkimuksessa yrityksen iän havaittiin 

vaikuttavan yrityksen valuaatioon niin, että vanhemmat yritykset arvostetaan 

nuorempia yrityksiä korkeammalle. Alkuvaiheen yrityksissä on suuremmat riskit, 

kun taas kypsempään vaiheeseen ehtineissä yrityksissä riskit ovat pienemmät. 

Tutkimus koski yhdysvaltalaisyrityksiä. 
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Zheng, Liu ja George (2010) havaitsevat, että eri muuttujien vaikutus valuaatioon ja 

niiden suhteellinen painoarvo muuttuu (lisääntyy tai vähenee) ajan myötä. 

Tutkimuksessaan Zheng ym. kuitenkin havaitsevat, että yrityksen iän lisääntyminen 

yksistään ilman interaktiota muiden muuttujien kanssa itse asiassa vaikuttaa 

yrityksen valuaatioon negatiivisesti. Myös Armstrong, Davila ja Foster (2006) 

havaitsivat, että yrityksen ikääntyminen ilman kehitystä muissa heidän tutkimissaan 

muuttujissa laskee yrityksen arvoa. Voitaneenkin tulkita, että yrityksen 

ikääntymiseen valuaation kasvattajana liittyy oletus, jonka mukaan yritys kehittyy 

ajan kuluessa eteenpäin, ja ilman tätä kehitystä myöskään arvoa ei muodostu. 

Mikä yrityksissä sitten muuttuu niiden kehittyessä? Aivan alkuvaiheessa yrityksen 

koko on hyvin pieni, liikevaihtoa ei vielä ole ja itse myytävä tuotekin saattaa olla 

vielä kehitysvaiheessa. Aikaisen vaiheen sijoitusten likvidiys on heikko. 

Myöhemmän vaiheen yrityksillä epävarmuustekijöitä on huomattavasti vähemmän: 

teknologian ja markkinan olemassaolo on todistettu, ja rahaa tarvitaan lähinnä 

kasvun toteuttamiseen. (Fenn, Liang & Prowse 1997.) Tärkeä eroavaisuus näyttäisi 

siis olevan tulevaisuuteen ja liikeidean toimivuuteen liittyvän epävarmuuden 

väheneminen yrityksen kehittyessä. 

Etenkin alkuvaiheessa yritysten voi olla vaikea esittää uskottavia tulevaisuuden 

menestysskenaarioita. Nuorten yritysten on kuitenkin mahdollista lisätä 

uskottavuuttaan kolmansien osapuolten silmissä, mikäli niillä on esittää nimekkäitä 

yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneiden merkitys yrityksiä arvioidessa 

korostuu yritysten ollessa vielä nuoria ja niihin liittyvien epävarmuustekijöiden 

ollessa suuria. (Stuart, Hoang &  Hybels 1999.) Yhteistyökumppanuuksilla ja -

verkostoilla on positiivinen vaikutus yrityksen valuaatioon (Miloud, Aspelund & 

Cabrol 2012, Sievers, Mokwa & Keienburg 2013, Hand 2005). Zheng, Liu ja George 

(2010) vahvistavat high-tech-yrityksiä koskevassa tutkimuksessaan verkostojen 

olevan sitä tärkeämpiä valuaation selittäjiä, mitä nuorempi yritys on. Lisäksi 

erityisesti yrityksellä jo olevat asiakkuudet ovat vahva merkki liikeidean 

toimivuudesta. Sieversin, Mokwan ja Keienburgin (2003) mukaan se, että yrityksellä 

on ensimmäiset referenssiasiakkaat, nostaa yrityksen valuaatiota. 
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Toinen kehitysvaiheen (tässä yhteydessä tarkemmin yrityksen iän) mukana muuttuva 

tekijä on yleisesti rahoituskierrosten koon kasvaminen (Block & Sandner 2009). 

Aiemmin todettiin, että rahoituskierroksen koko korreloi valuaation kanssa. Se, onko 

valuaation kasvaminen varsinaisesti seurausta rahoituskierroksen koon kasvusta 

vaiko yrityksen kehittymisestä, jää kuitenkin epäselväksi. 

4.3 Taloudellinen informaatio 

Taloudellisella informaatiolla tarkoitetaan tässä tietoa, joka kuvaa yrityksen 

toteutunutta toimintaa ja taloudellista tilaa – ei siis esimerkiksi taloudellisia 

ennusteita. Aivan alkuvaiheen yrityksillä taloudellisen informaation suhteen on kaksi 

selkeää ongelmaa: ensinnäkään sitä ei välttämättä juurikaan ole, jos yritys on hyvin 

vasta perustettu, ja toiseksi sitä ei voi luonnehtia välttämättä millään tavalla 

stabiiliksi edes muutosvauhdin osalta. Kypsemmillä VC-sijoituskohteilla ainakin 

jossain määrin relevanttia taloudellista informaatiota saattaa kuitenkin olla. Kuinka 

tätä historiaa ja nykytilannetta kuvaava taloudellinen tieto vaikuttaa valuaatioon? 

Amir ja Lev (1996) ovat havainneet, että pelkkä taloudellinen informaatio on 

suurelta osin epärelevanttia yrityksen valuaation kannalta, kun kyseessä ovat 

voimakkaassa kehityksessä olevan toimialan yritykset (telekommunikaatioala 1990-

luvulla). Sen sijaan ei-taloudellinen, markkinoita koskeva tieto itsessään ja 

yhdistettynä taloudelliseen tietoon selittää paremmin valuaatioita. Sievers, Mokwa ja 

Keienburg (2013) puolestaan havaitsivat tutkiessaan saksalaisten VC-

sijoituskohteiden valuaatioita, että vain noin puolet valuaation vaihtelusta voidaan 

selittää pelkästään taloudellisen (tilinpäätökseen sisältyvän) tai pelkästään ei-

taloudellisen informaation avulla. Taloudellista informaatiota ovat tässä tapauksessa 

tilinpäätöstietojen tuloksen ja taseen tietyt erät, ja ei-taloudellista tietoa yrityksen 

perustajatiimiä, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja patentteja koskevat tiedot. 

Tuloksia voidaan heidän mukaansa tulkita niin, että taloudellinen ja ei-taloudellinen 

informaatio pitävät sisällään pääsääntöisesti samaa tietoa. 

Hand (2005) on havainnut, että taloudellisen informaation merkitys yrityksen 

valuaation kannalta on VC-markkinoilla vähäisempi kuin ei-taloudellisen 

informaation merkitys. Taloudellisen informaation merkitys kuitenkin kasvaa 
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yrityksen kypsyessä. VC-markkinoilla yrityksen valuaatiota nostavat luonnollisesti 

yrityksen rahavarat, mutta myös muut taseen omaisuuserät. Velka puolestaan laskee 

valuaatiota. Myös Black (2003) havaitsi eritoten yrityksen tuloksen olevan relevantti 

yrityksen oman pääoman arvon kannalta vasta yrityksen ollessa kypsässä vaiheessa. 

Kulueristä erityisesti tutkimus- ja tuotekehityskuluilla on valuaatiota nostava 

vaikutus (Hand 2005, Xu, Magnan & André 2007, myös Miloud, Aspelund & Cabrol 

2012). Myös muita kulueriä saatetaan tulkita investoinneiksi yrityksen tulevaisuuteen 

ja siten yrityksen arvoa kohottaviksi (Armstrong, Davila & Foster 2006). Yrityksen 

panostuksien laajuus on tulkittava yrityksen arvoa kohottavaksi myös Blackin (2003) 

tutkimuksen perusteella: Yrityksestä ulospäin suuntautuvat eli negatiiviset 

operaatioiden ja investointien kassavirrat kasvattavat oman pääoman valuaatiota. Sen 

sijaan rahoituksen kassavirran osalta tilanne on toisin päin, eli rahoituksen 

sisäänvirtaaminen yritykseen kasvattaa sen arvoa. 

Yrityksen kyvykkyydellä tehdä liikevaihtoa eli tuloslaskelman tulopuolella ei ole 

välttämättä mitään tekemistä yrityksen valuaation kanssa (Armstrong, Davila & 

Foster 2006), kuten ei myöskään yrityksen tuloksella (Black 2003). 

4.4 Muut tekijät 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella muita valuaatioon vaikuttavia tekijöitä voivat olla 

ainakin yleinen markkinatilanne ja yrityksen toimiala. 

Esimerkiksi vuonna 2008 alkanut finanssikriisi on alentanut erityisesti 

kehitysvaiheessaan pidemmällä olevien yritysten pääoman saatavuutta ja heikentänyt 

niiden valuaatioita. Yksi selittävä ero verrattuna alkuvaiheen yritysten valuaatioiden 

vaikutukseen on se, että myöhäisen vaiheen sijoittajat hakevat jo sijoitusvaiheessa 

viitteitä IPO:n kautta tapahtuvien exitien arvoista pörssistä, eivätkä näkymät ole 

talouskriisin aikana erityisen hyvät. (Block & Sandner 2009.) Myös Seppä (2013) 

toteaa pörssilistattujen yritysten markkinahintojen heijastuvan VC-sijoituskohteiden 

valuaatioihin pörssiyritysten hintatason antaessa viitteitä sijoituskohteiden 

mahdollisista exit-arvoista. 
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Valuaatiotasot eri toimialoilla ovat erilaisia (Cumming & Dai 2011). Erityisesti 

toimialan kasvu kytkeytyy yrityksen valuaatioon: kasvualojen yritykset valuoidaan 

korkeammalle (Miloud, Aspelund & Cabrol 2012). 

Edellä olevassa käsittelyssä on keskitytty tarkastelemaan valuaatiota ottamatta 

huomioon sijoittajan erityisoikeuksiin suhteessa yrittäjään. Useimmiten, etenkin 

Yhdysvalloissa, sijoittajan osakkeet ovat etuoikeutettuja suhteessa yrittäjien 

osakkeisiin. Yleistä on esimerkiksi sijoittajan likvidaatioetuoikeus. Tällöin sijoittajan 

osakkeisiin liittyvä riski on yrittäjien riskiä pienempi. Tämä vaikuttaa valuaatioon 

periaatteessa sekä riskitason laskun, että teknisesti valuaation laskemisen kautta. 

Valuaation laskemiseen tarvitaan tällöin optiomalleja, joita tässä tutkimuksessa ei ole 

käsitelty. (Metrick & Yasuda 2011: 163–177, 305–310.) 
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5 SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIDEN EMPIIRINEN ANALYYSI 

5.1 Tutkimuksen kohdeyhteisö 

Tutkimuksen kohdeyhteisö on pääomasijoitustoimintaa Suomessa harjoittava valtion 

ohjauksen alainen yhteisö, jonka tehtävänä on edistää sijoituskohteidensa kasvua ja 

kansainvälistymistä parantamalla yksityisen pääoman saatavuutta yritysten 

alkuvaiheessa. Sijoituskohteita ovat aikaisen vaiheen teknologiayritykset sekä 

teknologiaintensiiviset palveluyritykset, joilla on kasvupotentiaalia kansainvälisillä 

markkinoilla. Kohdeyhteisö tekee sijoitukset aina syndikaattina yhdessä vähintään 

yhden toisen markkinoilla toimivan sijoittajan kanssa. 

Kohdeyhteisö hallinnoi rahastoa, josta se on tehnyt suoria pääomasijoituksia 

kohdeyhtiöihin. Lisäksi kohdeyhteisö on tehnyt sijoituksia muihin kuin itse 

hallinnoimiinsa rahastoihin, jotka ovat tehneet sijoituksia edelleen oman alueensa 

kohdeyhtiöihin. Jälkimmäiset sijoitukset ja niihin liittyvä sijoittamistoiminta eivät ole 

tämän tutkimuksen tarkastelun piirissä, vaan tarkasteluun on otettu ainoastaan 

rahastosta tehtävät suorasijoitukset. Sijoitusrahaston koko pääoma on 133,6 

miljoonaa euroa käsittäen myös ne sijoitukset, joista tutkimuksen tekohetkellä on 

ehditty tehdä irtaantuminen. Tutkimuksen tekohetkellä sijoitussalkussa on vajaat 140 

yritystä. 

Rahastosta tehdään ensisijoituksia tyypillisesti 15-20 kpl vuosittain ja irtaantumisia 

suurin piirtein saman verran, sillä salkussa olevien yritysten määrä on pysynyt suurin 

piirtein vakiona viime vuodet. Sijoitukset kohdeyhtiöihin tehdään aina 

vähemmistöosuuksina 10–40 prosentin omistusosuudella. Rahoitusinstrumentteina 

käytetään suoria osakepääomasijoituksia sekä lisäksi optio- tai pääomalainoja. 

Ensisijoituksen koko on enintään 500 000 euroa. Sijoituskierroksen koko on 

kuitenkin aina tätä suurempi, sillä sijoitukset tehdään aina yhdessä muiden 

sijoittajien kanssa. Sijoitusta pidetään salkussa tyypillisesti 4-8 vuotta, jonka jälkeen 

siitä irtaannutaan. 
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5.2 Tutkimuksen aineisto ja muuttujat 

Tutkimus on tyypiltään monitapaustutkimus ja se perustuu 15:een kohdeyhteisön 

vuonna 2013 aikana tekemään ensisijoitukseen. Tutkittujen sijoitusten 

keskimääräinen koko on 247 741 euroa. Kun huomioidaan myös muut kierrokselle 

osallistuneet sijoittajat, on sijoituskierrosten kokonaiskoko keskimäärin 741 583 

euroa. Ensisijoituksella tarkoitetaan kohdeyhteisön kannalta ensimmäistä sijoitusta 

kyseiseen yhtiöön. Toisin sanoen yhtiö on voinut vastaanottaa pääomasijoituksia 

muista lähteistä ennen kohdeyhteisön ensisijoitusta. Aineistossa mukana ovat kaikki 

vuoden 2013 aikana tehdyt sellaiset ensisijoitukset, joissa on tehty oman pääoman 

ehtoinen sijoitus osakeomistusta vastaan. Näin ollen mukana ei ole esimerkiksi 

pelkästään osakevaihdolla toteutettuja järjestelyitä eikä sellaisia sijoituksia, joissa 

rahoitus on tapahtunut pelkästään oman pääoman ehtoisella optiolainalla ilman 

välittömästi tapahtuvaa osakeomistuksen siirtymistä. Tällaisia aineistosta ulos 

jätettyjä tapauksia oli yhteensä 4 kappaletta. 

Aineiston sijoitustapauksiin viitataan jatkossa termein ”tapaus”, ”kohdeyritys” tai 

”yritys” riippuen siitä, halutaanko korostaa sijoituskohteen ominaisuutta osana 

tapausten joukkoa vaiko sen ominaisuuksia sijoituksen saaneena yrityksenä. 

Kohdeyritysten toimialajakauma on esitetty taulukossa 2 kohdeyhteisön käyttämän 

luokittelun mukaan. 

Taulukko 2. Kohdeyritysten toimialat. 

Yrityksen toimiala Lukumäärä 

Energia ja ympäristö 1 

Kemikaalit ja materiaalit 1 

Life Sciences 4 

Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 1 

Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 2 

Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 6 

Muuttujat sekä aineistoa kuvaavat tunnusluvut on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Muuttujat ja aineiston kuvaus. 

Muuttuja N Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Minimi Maksimi 

       

Selitettävä muuttuja 
      

Oman pääoman pre-money-valuaatio (EUR) 15 1 425 431,92 1 553 972,47 708 951,73 281 294,54 2 700 844,49 

       

Selittävät muuttujat 
      

Yrityksen ikä 
      

Yrityksen ikä vuosina 15 3,07 3,00 2,63 0,00 9,00 

Yrityksen taloudelliset tiedot 
      

Liikevaihto (EUR) * 11 237 165,79 133 052,22 294 311,07 0,00 912 634,21 

Liiketoiminnan muut tuotot (EUR) * 11 47 505,59 31 255,80 64 198,92 0,00 222 602,40 

Liiketoiminnan kulut yhteensä (EUR) * 11 399 294,76 257 081,83 326 940,81 18 953,58 930 707,05 

Liiketulos (EUR) * 11 -114 623,38 -73 192,63 131 180,18 -423 398,22 20 000,00 

Liiketulos-% 7 -48,3 % -28,3 % 55,1 % -123,3 % 15,3 % 

Liiketulos-% (sis. liiket, muut tuotot) 10 -77,0 % -56,9 % 87,2 % -266,8 % 12,0 % 

Taseen loppusumma (EUR) 11 374 880,25 260 792,06 410 420,36 31 843,96 1 432 359,38 

Pys. vast. aineettomat hyödykkeet (EUR) 11 119 859,92 70 563,79 156 245,45 0,00 512 737,10 

Pys. vast. aineelliset hyödykkeet (EUR) 11 23 031,78 6 644,27 32 651,55 0,00 103 813,13 
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Vaihtuvat vastaavat (EUR) 11 231 961,27 150 841,71 260 628,41 31 000,00 895 929,14 

Aineettomat hyödykkeet suht. taseen loppusummaan 11 23,5 % 31,9 % 19,2 % 0,0 % 50,8 % 

Aineelliset hyödykkeet suht. taseen loppusummaan 11 9,7 % 1,7 % 19,6 % 0,0 % 64,0 % 

Vaihtuvat vastaavat suht. taseen loppusummaan 11 66,8 % 62,5 % 24,2 % 22,5 % 100,0 % 

Oma pääoma (EUR) 11 102 843,91 23 124,64 174 593,07 -25 320,33 554 317,32 

Vieras pääoma (EUR) 11 271 945,43 237 667,42 265 742,81 19 427,51 878 042,06 

Oma pääoma suht. taseen loppusummaan 11 13,0 % 8,9 % 44,7 % -79,5 % 91,2 % 

Vieras pääoma suht. taseen loppusummaan 11 86,9 % 91,1 % 44,6 % 8,8 % 179,5 % 

Sijoituskierros 
      

Toimivan johdon omistusosuus ennen sijoitusta 15 67,5 % 66,8 % 18,7 % 30,9 % 100,0 % 

Kierroksella sijoitettu oman pääoman kok.määrä (EUR) 15 741 583,06 521 430,00 822 542,56 75 000,00 3 500 312,50 

Sijoittajien lukumäärä kierroksella 15 4,73 4,00 2,91 2,00 10,00 

Johdon kokemus ja osaaminen, pisteytetyt muuttujat 
      

Startup-/yrittäjyyskokemus 15 2,07 2,00 1,22 1,00 4,00 

Aiempi liiketoimintamenestys 15 2,13 2,00 0,99 1,00 4,00 

Saman toimialan kokemus 15 2,80 3,00 0,94 1,00 4,00 

Kansainvälinen kokemus 15 2,47 2,00 1,06 1,00 4,00 

Myynti- ja markkinointiosaaminen 15 2,33 2,00 0,98 1,00 4,00 

Tuotteesen/palveluun liittyvä tekninen osaaminen 15 3,27 3,00 0,70 2,00 4,00 
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Tuotanto- ja jakeluosaaminen 15 2,13 2,00 0,83 1,00 4,00 

Talousjohdon osaaminen 15 2,00 2,00 0,93 1,00 3,00 

Esimies- ja/tai HR-osaaminen 15 2,20 2,00 0,94 1,00 4,00 

Kokemuksen ja osaamisen kokonaispistemäärä 15 21,40 22,00 6,23 11,00 33,00 

Johdon verkostovoima 
      

Osakkaina oleva toimiva johto, henkilöä 15 2,40 2,00 1,06 1,00 5,00 

Johdon verkostojen laajuus (pisteytetty) 15 2,87 3,00 0,83 2,00 4,00 

Tuotteen/palvelun erilaistamisaste 
      

Vaadittavan T&K:n kokonaismäärä (pisteytetty) 15 4,47 4,00 2,75 1,00 8,00 

Myönnettyjen ja vireillä olevien patenttien lukumäärä 15 2,53 2,00 2,80 0,00 8,00 

* = Tiedot standardoitu 12 kuukauden jaksolle.       



54 

Selitettävänä muuttujana on yrityksen oman pääoman pre-money-valuaatio. Pre-

money-valuaation arvon laskennassa ei ole huomioitu mahdollisia optiolainoja, eikä 

valuaatiota ole laimennettu mahdollisten optiopoolien vaikutuksesta. Ensiksi on 

laskettu post-money-valuaatio kohdeyhteisön sijoittaman rahamäärän ja sitä vastaan 

saadun välittömän omistusosuuden mukaan (kaava 1). Saadusta post-money-

valuaatiosta on vähennetty koko sijoituskierroksen koko eli myös muiden kuin 

kohdeyhteisön sijoittamat rahat (kaava 2), jolloin tuloksena on pre-money-valuaatio. 

Saatu valuaatioarvo on näin ollen riippumaton sijoituskierroksen koosta. 

Selittävät muuttujat on jaoteltu 6 ryhmään: yrityksen ikä, yrityksen taloudelliset 

tiedot, sijoituskierros, johdon kokemus ja osaaminen, johdon verkostovoima sekä 

tuotteen/palvelun erilaistamisaste. Ryhmissä on kolmen tyyppisiä muuttujia: 1) 

muuttujat, joilla on objektiivinen arvo (esim. tilinpäätöstiedoista laskettu tai 

sijoituskierroksen koko euroina), 2) muuttujat, joille on laskettu arvo tai jotka on 

pisteytetty jonkin säännön tai määrittelyn perusteella (esim. yrityksen ikä, 

vaadittavan T&K:n kokonaismäärä), sekä 3) muuttujat, jotka on pisteytetty 

asianomaisen managerin ja tutkimuksen tekijän subjektiivisten arvioiden perusteella. 

Kaikissa muuttujaryhmissä yrityksen taloudelliset tiedot -ryhmää lukuun ottamatta 

tapausten lukumäärä on 15. Yrityksen taloudellisten tietojen kohdalla näin ei ole 

kahdesta syystä. Ensinnäkin, ryhmän muuttujien tiedot laskettiin viimeksi ennen 

sijoitushetkeä päättyneen tilikauden tilinpäätöstiedoista. Neljällä yrityksellä oli 

sijoitushetkellä menossa ensimmäinen tilikausi, jonka takia edellisen tilikauden 

tietoja ei voitu käyttää. Sen tilikauden tietojen käyttäminen, jona aikana sijoitus on 

tapahtunut, olisi vääristänyt tuloksia, sillä sijoitus vaikuttaa paitsi taseeseen, myös 

yrityksen kulutasoon – käytetäänhän sijoitettuja rahoja esimerkiksi myynnin 

kehittämiseen ja uusien henkilöiden palkkaamiseen. Tästä olisi seurannut selittävien 

muuttujien keskinäistä korrelointia ja tapausten vertailukelpoisuuden heikkeneminen.  

Taloudelliset tiedot -ryhmän tapausten N-luku on edellisestä johtuen maksimissaan 

11. Lisäksi liiketulos-prosentin laskennassa on jouduttu jättämään pois ne  kaksi 

tapausta, joissa tunnuslukua ei voitu laskea liikevaihdon eli suhdeluvun jakajan 

ollessa nolla. Näiden lisäksi kolme tapausta on jätetty pois, koska ne on tulkittu 

outliereiksi eli muista arvoista merkittäväksi poikkeaviksi arvoiksi. Näissä 
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tapauksissa joko liiketulos-% tai liiketulos-% huomioiden liiketoiminnan muut tuotot 

oli itseisarvoltaan yli 1 000 %, jolle ei voida tehdä mielekästä yrityksen 

kannattavuuteen liittyvää tulkintaa nimittäjän pienuudesta johtuen. Kaiken kaikkiaan 

kannattavuutta mittaavien suhdelukujen mukaan ottamisen mielekkyyttä voidaan 

kyseenalaistaa, kun kyseessä ovat yritykset, jotka vasta kehittävät toimintaansa. 

Mielenkiinnon vuoksi suhdeluvut kuitenkin sisällytettiin tutkimukseen. 

Taseen rakenteen hahmottamiseksi tutkituille tase-erille laskettiin taseen 

loppusummaan suhteutetut arvot. Suhteuttamisen tavoitteena oli neutraloida taseen 

koon vaikutus ja saada selville, onko eri tase-erien suhteellisella koolla merkitystä 

valuaation kannalta. 

Johdon kokemus ja osaaminen -ryhmän muuttujilla pyrittiin mittaamaan yrityksen 

toimivan johdon kokemusta ja osaamista sijoitushetkellä. Toimivalla johdolla 

tarkoitetaan tässä yrityksen päivittäiseen toimintaa osallistuvaa, operatiivista johtoa. 

Käytännössä alkuvaiheen yrityksessä operatiivinen johto on usein sama kuin 

strateginen johto, kun pois jätetään pelkästään hallitustyöskentelyyn osallistuvat 

henkilöt. Hallitusjäsenet on luettu mukaan ainoastaan siinä tapauksessa, että he 

osallistuvat toimintaan päivittäisellä tasolla. Muuttujien mittaamisessa 

ongelmalliseksi muodostui ”toimivan johdon” määrittäminen haastattelutilanteessa. 

Managerit mielsivät yrityksen johtotason osaamisen ja kokemuksen usein laajana 

kokonaisuutena, johon herkästi luettiin mukaan koko hallituksen osaaminen. Lisäksi 

objektiivisia mittareita johdon arvioimiseksi oli vaikea määrittää. 

Suurimmaksi ongelmaksi nousi kuitenkin se, että managerien tuli arvioida johtoa sen 

tiedon valossa, mikä heillä oli sijoitushetkellä. Koska kaikissa tapauksissa oli 

kyseessä kohdeorganisaation tekemä ensisijoitus, oli ero sijoitushetken ja sen jälkeen 

kertyneen johdon kyvykkyyteen liittyvän tiedon välillä suuri. Managereille oli 

hankalaa erottaa sijoitushetkellä vallinnut näkemys johdon kokemuksesta ja 

osaamisesta siitä näkemyksestä, joka on muodostunut johdon kanssa tehdyn 

yhteistyön aikana sijoitushetken jälkeen. Tästä muodostui muuttujien pisteytyksen 

kannalta tarkkuutta vaativa asia, sillä muuttujien tulisi kuvata tilannetta 

sijoitushetkellä, ei sen jälkeen. 
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Johdon verkostovoima -ryhmän muuttujilla laajennettiin johtoa koskevan 

kyvykkyyden arviointia. Johdon laajuudella ja johdon verkostoilla oletettiin olevan 

painoarvoa valuaation muodostuksessa. 

Tuotteen/palvelun erilaistamisaste -ryhmän muuttujilla pyrittiin mittaamaan sitä, 

kuinka vaikeaa on tuottaa kohdeyrityksen päätuotteen tai -palvelun kanssa 

samankaltainen tuote markkinoille. Toisin sanoen tämän ryhmän muuttujat pyrkivät 

mittaamaan karkeasti yrityksen kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin. 

Vaadittavan tutkimuksen ja tuotekehityksen määrä tuotteen saattamiseksi 

markkinoille kuvastaa yritykseltä vaadittavia rahallisia panostuksia tuotteen tai 

palvelun saattamiseksi myyntikelpoiseksi. Muuttujan arvo perustuu managerien 

arvioon rahallisesta panostuksesta, jonka takia muuttuja päätettiin pisteyttää 

erotukseksi tarkoista euromääräisistä muuttujista. Myönnettyjen ja vireillä olevien 

patenttien lukumäärä mittaa patenttien ja patenttihakemusten määrää sijoitushetkellä. 

5.3 Metodologia 

Metodeita, jota tutkimuksessa ylipäätään oli mahdollista käyttää, rajasivat kaksi 

keskeistä seikkaa. Yhtäältä rajoittavana tekijänä oli aineiston saatavuus, joka tarkoitti 

pientä tapausten lukumäärää ja näin ollen hankaluutta luotettavalla tavalla tehdä 

johtopäätöksiä aineistosta tilastollisiin menetelmiin perustuen. Aineistoksi olisi voitu 

ottaa amerikkalaista tai monikansallista aineistoa tutkimustietokannoista, jolloin n-

luku olisi saatu helposti tilastollisten menetelmien edellyttämälle tasolle. Näin ei 

kuitenkaan haluttu tehdä, sillä tutkimuksen tekijän mielenkiinto kohdistui 

nimenomaan suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa kohtaan. 

Vaihtoehtona oli tehdä case-tutkimus ja perehtyä syvällisesti korkeintaan muutamaan 

sijoitustapaukseen. Vaarana kuitenkin oli, ettei yksi tai muutama sijoitustapaus 

antaisi lähellekään tutkimuksen tekijän kaipaamaa laajaa kuvaa 

riskisijoitustoiminnasta. Näin ollen päädyttiin monitapaustutkimukseen, johon 

valittiin mahdollisimman monta tapausta tutkimusaineiston kattavuuden lisäämiseksi. 

Koska tapausten määrä on 15 eli vähemmän kuin tilastolliseen päättelyyn tarvitaan,  

päätettiin yhdistää kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien vahvuudet ja 

käyttää tiedonkeruussa ja analyysissä näitä molempia. Ennen tarkempaa tutkimuksen 
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tiedonkeruun ja analyysin vaiheiden esittelyä eritellään seuraavassa hieman 

tutkimuksen metodologista rakennetta käyttäen hyväksi Koskisen, Alasuutarin ja 

Peltosen (2005: 62–66) aiheeseen tarjoamia näkökulmia. 

Tutkimuksen havainnot ja aineistot analysoidaan kahdessa toisistaan erillisessä 

osassa: Luvussa 5.4 kuvaillaan ja analysoidaan haastatteluin kerättyä tietoa, ja 

luvussa 5.5 tulkitaan aineistossa vallitsevia korrelaatioita. Analyysi siis aloitetaan 

kuvailemalla valuaation muodostuminen managerinäkökulmasta ilman, että siinä 

tehdään eroa eri tapausten välillä. Kyseessä on yleisiä toimintatapoja ja 

lainalaisuuksia kuvaileva faktanäkökulma. Luku 5.5 puolestaan edustaa 

näytenäkökulmaa: siihen on valittu 15 tosielämää mahdollisimman hyvin ja 

vinoutumattomasti kuvaavaa tapausta, joiden kautta pyritään löytämään syy-

yhteyksiä eri tekijöiden ja valuaation välillä. Valuaation kannalta merkityksellisten 

tekijöiden tunnistamiseen käytetään muuttujien välistä korrelaatiota, jota varten 

tapauksia koskeville muuttujille on annettu arvot. Korrelaatioista tehtäville 

tulkinnoille mahdollisista syy-yhteyksistä haetaan tukea haastatteluanalyysien ja 

toisaalta edellä tehdyn teoreettisen tarkastelun kautta syntyneen kuvan avulla. 

Tutkimuksessa tehtävä alkuvaiheen päättely noudattaa löyhästi analyyttisen 

induktion kaavaa (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen 2005: 233–237). Aivan ensin on 

muodostettu käsitys valuaation muodostumisesta kirjallisuuteen ja aiempiin 

tutkimuksiin perustuen. Tämän pohjalta on valittu alustavasti tekijöitä, joilla 

kuvitellaan olevan yhteys valuaatioon. Voidaan ajatella, että valitut muuttujat 

edustavat alustavaa hypoteesia. Jo muutaman tapauksen alustavan analyysin jälkeen 

kuitenkin nähdään, että tietyille tekijöille ei ole suppeassa aineistossa tukea. 

Muuttujia karsitaan eli laajasti ajatellen hypoteesia laajennetaan, kunnes nähdään 

tutkimuksen kannalta todennäköinen vaikuttavien tekijöiden joukko. Rajatulla 

muuttujamäärällä edetään tekemään varsinainen analyysi koko aineistossa soveltaen 

luonteeltaan kvantitatiivista korrelaatioanalyysiä. 

5.3.1 Tiedonkeruu 

Tiedonkeruun ensimmäisessä vaiheessa kohdeorganisaatiota pyydettiin toimittamaan 

sijoitustapauksia koskevat tiedot alustavaan muuttujalistaan perustuen. Alkuvaiheen 
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muuttujalista ja tapauksista kerättävät tiedot valikoituivat pitkälti teoreettisen 

viitekehyksen perusteella. Alustavia tietoja käytettiin yleiskuvan luomiseen 

tapauksista ennen haastatteluja. 

Alustavien tietojen saamisen jälkeen haastateltiin sijoitustiimin esimiestä sekä 

sijoitustapauksista vastaavat sijoitusmanagerit. 15 sijoitustapauksesta vastasi 

yhteensä 6 eri sijoitusmanageria. Managerien haastatteluissa haastattelurunkoina 

toimivat esitäytetyt ja vakiomuotoiset listat kutakin tapausta koskevista tiedoista. 

Lisäksi managereille esitettiin kysymyksiä teemahaastattelurungosta (liite 1) 

tilanteen ja haastatteluaikataulun sallimissa puitteissa. 

Managerihaastattelujen tavoitteena oli muodostaa kuva kustakin sijoitustapauksesta 

ja sen valuaatioon vaikuttaneista tekijöistä sekä perehtyä kohdeorganisaation 

sijoitusprosessiin yleensä. Haastatteluiden perusteella tulisi saada riittävä määrä 

tietoa tapausta koskevien muuttujien pisteyttämiseksi. Haastattelun aikana etukäteen 

saatuja tietoja tarkistettiin ja puuttuvia tietoja kerättiin. Haastatteluin kerättyjen 

tietojen lisäksi kerättiin kutakin kohdeyritystä koskevat tilinpäätöstiedot viimeksi 

ennen sijoitushetkeä  päättyneeltä tilikaudelta.  

Ne muuttujat, joiden pisteytykset perustuivat managerien subjektiivisiin arvioihin, 

tarkistutettiin managereilla ennen lopullista analyysiä. Tarkistukseen perustuen 

muuttujien arvoja korjattiin tarvittavilta osin.  

5.3.2 Analyysi 

Kohdeyritysten analyysi aloitettiin heti kunkin haastattelun jälkeen antamalla arvot 

tapausta koskeville muuttujille. Tarkka kuvaus muuttujista ja niiden laskenta- ja 

pisteytysperusteista on esitetty liitteessä 2. Lisäksi haastatteluista saatuja tietoja 

arvioitiin siltä kannalta, puuttuuko muuttujalistasta joitain olennaisia muuttujia tai 

ovatko jotkin muuttujat epärelevantteja. Arvioinnin perusteella joitain muuttujia 

jätettiin prosessin aikana pois ja toisia lisättiin. Esimerkiksi tuotteen tai palvelun 

uutuusarvoa koskeva muuttuja jätettiin analyysistä kokonaan pois, koska kaikissa 

tapauksissa tuotteella tai palvelulla oli uutuusarvoa, eikä muuttujalla ollut näin ollen 
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korrelaatioanalyysin kannalta tarpeellista hajontaa. Haastatteluihin kuluva aika oli 

yllättävän pitkä, ja se loi osaltaan painetta kutistaa muuttujalistaa. 

Alustava korrelaatioanalyysi aloitettiin, kun noin puolet haastatteluista oli tehty. 

Alkuvaiheessa selitettävien ja selitettävän muuttujien välille laskettiin ainoastaan 

Pearsonin korrelaatiokertoimet, jonka perusteella muuttujien merkityksellisyyttä 

valuaation kannalta alustavasti arvioitiin. Koska muuttujia oli selkeästi liikaa 

suhteessa haastatteluihin käytettävään aikaan, jätettiin pois haastattelujen ja 

korrelaatioiden perusteella selkeästi merkityksettömiltä vaikuttavia muuttujia ja 

sellaisia muuttujia, joiden arvon määrittäminen oli erityisen epätarkkaa. Lopulliseen 

korrelaatioanalyysiin valituille muuttujille laskettiin sekä Pearsonin että Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimet ja niitä vastaavat p-arvot. Kaikkien muuttuja-

valuaatioarvoparien sijoittuminen pistekaaviossa tarkistettiin silmämääräisesti sen 

tarkistamiseksi, onko mahdollisia epälineaarisia riippuvuuksia jäänyt 

korrelaatiokertoimissa havaitsematta tai onko yksittäisiä poikkeavia havaintoja, jotka 

vaikuttavat analyysiin. Lopullinen analyysi perustuu pisteytettyjen muuttujien osalta 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimiin ja muiden muuttujien osalta Pearsonin 

korrelaatiokertoimiin. 

Korrelaatiokertoimien tulkinnassa on käytetty 5 % merkitsevyystasoa alan 

vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Laajemman kuvan muodostamiseksi ja eri 

tekijöiden välisten syy-seuraussuhteiden hahmottamiseksi on paikoin kuitenkin 

analysoitu myös muuttujia, joiden korrelaatio on merkitsevää 10 % 

merkitsevyystasolla. Ylipäätään johtopäätösten tekeminen näin vähäisestä 

tapausmäärästä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, sillä käytettäessä 

yksinomaan tarkasti tiettyyn riskitasoon sidottua tilastollista päättelyä, tehtäisiin 

todennäköisesti johtopäätöksiä, joihin aineiston laajuus ei anna oikeutta. 

Korrelaatioanalyysin kanssa rinnakkain analysoitiin managerien toimintatapoja 

haastattelumuistiinpanoihin pohjautuen. Managerien mainitsemat seikat 

sijoitusprosessiin ja erityisesti valuaation muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden 

kannalta poimittiin esille, listattiin ja analysoitiin. 
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Analyysiin sisältyy näin ollen kaksi tyypiltään erilaista osaa: Ensimmäisenä 

analysoidaan managerien haastattelut ja muodostetaan kuva valuaation 

muodostumisesta managerinäkökulmasta. Tämän jälkeen tehdään kvantitatiivinen 

analyysi tapauksia koskevista muuttujista. 

5.4 Valuaation muodostuminen: managerinäkökulma 

Kuuden sijoitusmanagerin ja manageritiimin esimiehen haastatteluiden perusteella 

analysoitiin valuaation muodostumista tutkituissa sijoitustapauksissa. Seuraavassa 

selitetään sijoituspäätöksen syntyminen ja arvonmäärityksen menettelytavat sekä 

eritellään ja analysoidaan tekijöitä, joilla on sijoitusprosessin aikana vaikutusta 

sijoituskohteen valuaatioon. 

5.4.1 Sijoittamisen prosessista 

Sijoituksen tekeminen kohdeyhtiöön on kuukausia kestävä ja iteratiivinen prosessi. 

Prosessi käynnistyy yrityksen hakiessa rahoitusta kohdeorganisaatiolta. Prosessin 

aikana yrittäjiä tavataan, yritystä analysoidaan ja rahoituksesta neuvotellaan. 

Kohdeyritystä arvioidaan prosessin aikana kahdella tasolla. Ensimmäisessä vaiheessa 

yritystä arvioidaan siltä kannalta, soveltuuko se sijoituskohteeksi ylipäätään. 

Yrityksen on oltava kohdeorganisaation asettamien kriteerien mukainen, joita ovat 

mm. korkea teknologiataso, riittävä kansainvälinen markkinapotentiaali sekä 

uskottava tiimi tai yrityksen valmius tiimin vahvistamiseen tarvittavalla tavalla.  

Mikäli yrityksen katsotaan täyttävän asetetut kriteerit, lähdetään sitä arvioimaan 

sijoituskohteena tarkemmin. Tässä toisessa vaiheessa yritystä arvioidaan siltä 

kannalta, minkälaisena syndikaattina ja minkä suuruisena rahoituskierros voidaan 

järjestää sekä mitkä ovat sopivat sijoituksen ehdot ja sopiva valuaatiotaso. Prosessin 

rinnalla tehdään due diligenceä ja varmistetaan, ettei esteitä sijoitukselle ole. Mikäli 

sopivaan arvostustasoon päästään ja mikäli esteitä sijoittamiselle ei ilmene, tehdään 

varsinainen sijoituspäätös ja sijoitus. Tavoiteaika prosessille hakemuksesta 

sijoituspäätökseen on 3-4 kuukautta, mutta prosessi voi viedä pidemmänkin aikaa 

tapauksesta riippuen. 
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Arviointi- ja valuointiprosessissa arviointia suorittaa sekä tapauksesta vastaava 

manageri että koko managereista ja esimiehistä koostuva sijoitustiimi yhdessä. 

Vastuumanageri vie tapauksen valmistelua eteenpäin ja kommunikoi kohdeyhtiön 

suuntaan. Prosessissa tapaus altistuu kuitenkin useita kertoja koko sijoitustiimin 

arvioinnille, ja esimerkiksi päätös prosessin eteenpäinviemisestä eri vaiheissa 

tehdään sijoitustiimissä. Kaiken kaikkiaan kysymys on tiiviistä tiimityöstä, jossa 

koko sijoitustiimin osaaminen ja kokemus on käytettävissä kunkin sijoitustapauksen 

arvioinnissa. Tällä menettelyllä myös pyritään varmistamaan se, että eri 

sijoitustapauksia arvioidaan yhteismitallisin kriteerein ja että niitä käsitellään 

yhtenevällä tavalla. Lopullisen sijoittamispäätöksen tekee managereista erillinen 

rahaston hallitus. 

Yksinkertaistamisen vuoksi tutkimuksen tiedonkeruussa ja analysoinnissa 

sijoitustapauksen arviointia on lähestytty kuitenkin ainoastaan vastuumanagerin 

kautta hänen edustaessaan tiiveintä kontaktia kohdeyhtiöön ja hänen ollessaan 

sijoitusprosessia eteenpäin vievä taho aina kunkin kohdeyhtiön osalta. Hän myös 

toimii tapauksen esittelijänä sijoitustiimin suuntaan. Edempänä arviointi ja 

päätöksenteko näin ollen henkilöidään vastuumanageriin. On kuitenkin syytä 

muistaa, että tosiasiassa prosessissa on ollut mukana aina koko sijoitustiimi, vaikka 

siihen ei erikseen viitatakaan. 

Valuaation muodostuminen prosessissa ei riipu etukäteen asetetuista kriteereistä yhtä 

selvästi kuin vaikkapa sen arviointi, onko yritys kelvollinen sijoituskohde 

kohdeorganisaatiolle. Valuaatioon vaikuttaa useita tekijöitä, joita käsitellään 

edempänä. Itse prosessi varsin monisyinen, ja valuaatio muodostuu neuvottelun 

tuloksena. Neuvottelun osapuolia ovat yrittäjät, muut sijoittajat ja kohdeorganisaatio. 

Tällöin valuaation muodostuminen sijoituskierroksella ei riipu ainoastaan 

kohdeorganisaation näkemyksestä. Neuvottelussa eri osapuolet tuovat esille 

näkemyksiään ja perustelevat niitä. Paitsi perustelut, myös henkilöiden 

neuvotteluasema ja neuvottelukyvyt vaikuttavat valuaation muodostumiseen. 

Valuaatio ei myöskään ole ainoa neuvoteltava asia, vaan käsiteltävänä on koko 

sijoituskokonaisuus ehtoineen. Valuaatioon vaikuttavien tekijöiden ”kaava” on siis 

melko monimutkainen, ja osaa siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikeaa mitata. 

Kuinka esimerkiksi mitata neuvotteluosapuolten neuvotteluasemaa ja -kykyjä, ja 
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ottaa huomioon neuvottelun aikana mahdollisesti tapahtuva neuvottelutahojen 

kokoonpanon vaihtuminen? 

Vaikka neuvotteluosapuolia on monia, on kohdeorganisaatiolla toki oma 

vaikutuksensa neuvottelussa. Kohdeyhteisön manageri yhdessä manageritiimin 

kanssa muodostaa oman näkemyksensä sijoituskohteen arvosta tietyillä 

sijoitusehdoilla. Kuvaa arvosta verrataan yrittäjien ja muiden sijoittajien esittämään 

ehdotukseen ja muodostetaan käsitys siitä, onko sijoitus järkevä ja miten valuaatiota 

tai ehtoja tulisi muuttaa, jotta näin olisi. Toisilla managereilla puolestaan 

lähtökohtana on aina joko yrittäjien itsensä tai toisten sijoittajien tekemä arvio 

valuaatiosta ilman etukäteen tehtyä omaa arviota siitä, mikä valuaation tulisi olla. 

Jälkimmäisessä tapauksessa muiden sijoittajien muodostamaan arvioon luotetaan 

paljon. Molemmissa tapauksissa ehdolla olevaa valuaatiota verrataan sijoituskohteen 

tuottopotentiaaliin ja riskeihin sekä kohdeorganisaation sijoituspolitiikan asettamiin 

reunaehtoihin. Lopullinen arviointi tehdään aina koko sijoitustiimin voimin. 

5.4.2 Arvonmäärityksen menettely 

Kuinka sitten kohdeyhteisön manageri muodostaa kuvan sijoituskohteen arvosta? 

Haastatteluissa kävi selkeästi ilmi se, että ensisijoituksen ollessa kyseessä 

kohdeyritykseen liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Kohdeyritystä ja sen johtoa ei 

vielä tunneta. Informaation epäsymmetria kohdeyrityksen johdon ja 

kohdeorganisaation managerin välillä on tässä vaiheessa hyvin suuri. Kohdeyrityksen 

arvon määrittäminen kaavamaisilla arvonmääritysmalleilla koetaan turhaksi, sillä 

malleihin vaadittavat lähtöarvot ja ennusteet sisältävät merkittävää epävarmuutta. 

Epävarmuus vähenee vasta ajan edetessä, ja lisääntynyt kohdeyrityksen tuntemus on 

käytettävissä vasta jatkosijoituskierroksilla. 

Kohdeyrityksen valuaation asettaminen oikealle tasolle nimenomaan 

ensisijoituskierroksella nähtiin kuitenkin kriittisenä asiana sijoitusten tuoton 

kannalta. Ensinnäkin omistus laimenee jatkosijoituskierrosten myötä, joka on 

huomioitava valuaatiotasossa. Toiseksi, liian korkealle asetettu valuaatiotaso johtaa 

herkästi ns. down-roundeihin eli siihen, että jatkosijoituskierroksen joudutaan 

tekemään edellistä kierrosta matalammalla valuaatiolla. Tämä tarkoittaa jo tehdyn 
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sijoituksen arvon pienentymistä ja sitä, että mahdolliset uudet sijoittajat pääsevät 

aiemmilla sijoituskierroksilla riskiä ottaneita sijoittajia edullisempaan asemaan. 

Tilanne aiheuttaa kitkaa sijoittajien ja yrittäjien kesken ja saattaa vaikeuttaa 

jatkorahoituskierrosten toteuttamista. Molemmat tekijät antavat syytä valuaatiotason 

pitämiseen maltillisena ensisijoituskierroksella. Toisaalta tietyt tekijät aiheuttavat 

painetta valuaation pitämiseen riittävän korkealla tasolla. Nämä ristiriitaiset 

vaatimukset ja niiden taustalla olevat tekijät ohjaavat voimakkaasti valuaation 

muodostumista. 

Managerin pyrkiessä muodostamaan kuvan yrityksen arvosta yleensä käytetty 

lähestymistapa on tuottokertoimen käyttö. Lähtökohtana on kohdeyrityksen arvioitu 

tuleva arvo irtaantumishetkellä. Koska irtaantumiseen on ensisijoitushetkellä aikaa 

yleensä vuosia, sijoittuu arvio vuosien päähän. Alkuvaiheessa olevan yrityksen exit-

arvon määrittäminen vuosien päähän näin aikaisessa vaiheessa on erittäin epävarmaa, 

jonka takia arvion osuvuuden kannalta keskeistä on managerin kokemukseen 

perustuva sekä markkinoilta saatavissa oleva tieto vastaavankaltaisista tapauksista. 

Tämän jälkeen sijoitukselle määritetään tuottokerroin sijoituksen riskisyyden 

perusteella. Arvioidun exit-arvon ja tuottokertoimen perusteella voidaan tehdä arvio 

siitä, mikä yrityksen arvon tulee nyt olla, jotta tavoiteltuun tuottokertoimeen 

päästään. Näin ollen menetelmä on tähän asti matemaattisesti melko suoraviivainen. 

Lisäksi arvostustasossa huomioidaan se, että omistus tulee laimenemaan 

myöhemmillä jatkosijoituskierroksilla, jonka tulisi laskea nykyhetken valuaatiota.  

Lähtökohdaksi voidaan myös suoraan ottaa jokin esitetty arvio yrityksen 

nykyarvosta, arvioida exit-arvo ja sen jälkeen laskea tuottokerroin. Saatua 

tuottokerrointa verrataan sijoitukseen liittyviin riskeihin ja tehdään johtopäätöksiä 

siitä, onko tuottokerroin riittävä riskit huomioon ottaen. Menettelyn komponentit 

ovat siis samat edellä esitetyn kanssa, mutta vaiheet ovat eri järjestyksessä. 

Molemmissa tapauksissa käytetty arvonmääritysmenetelmä on variaatio ns. VC-

metodista. 

Arvonmääritys saattaa perustua myös eri tekijöiden arviointiin ilman matemaattista 

lähestymistapaa. Tällöin manageri arvioi kokemukseensa perustuen yrityksen 
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tuottopotentiaalia ja riskejä sekä omistuksen laimenemista. Lisäksi manageri huomioi 

muiden kierrokselle osallistuvien sijoittajien näkemykset sekä yrittäjien perustelut 

esitetylle valuaatiolle. Menettely nojaa vahvasti managerin ammattitaitoon ja 

kokemukseen aiemmista vastaavankaltaisista sijoitustapauksista ja on luonteeltaan 

intuitiivinen. Lopputuloksena on käsitys sopivasta valuaatiotasosta kyseisen 

yrityksen kohdalla. 

Kaiken kaikkiaan intuition merkitys prosessissa on tärkeä. Vaikka pelkän intuition 

varaan on hankala rakentaa objektiivisesti perusteltavaa käsitystä yrityksen arvosta, 

mahdollistaa intuitio sijoituspäätökseen (ja valuaatioon sen osana) sisältyvien 

ristiriitojen havaitsemisen. Tarve intuition käytölle sijoituspäätöksissä korostaa 

sijoittamistoiminnassa tehtävien päätöksien moniulotteisuutta: samanaikaisesti tulee 

arvioida lukuisten eri tyyppisten muuttujien muodostamaa sijoituskokonaisuutta ja 

siihen sisältyviä riskejä ilman, että päätöksentekoon ja valuointiin olisi olemassa 

tyhjentäviä kriteerejä. 

Mikäli yritys tarjoaa kassavirtaennusteisiin pohjautuvan tai muun laskelman 

yrityksen arvosta, voidaan sitä hyödyntää myös. Yleisesti kassavirtaennusteita, 

erityisesti niiden tulopuolta eli myyntiennusteita, pidetään kuitenkin erittäin 

epävarmoina. Kassavirtaperusteisen arvon terminaalikomponenttia ei välttämättä 

noteerata lainkaan. 

Työkaluna sijoituskokonaisuutta arvioidessa käytetään cap table -taulukkoa 

(capitalization table). Sen avulla hahmotetaan oman pääoman sekä mahdollisten 

muiden rahoitusinstrumenttien, kuten oman tai vieraan pääoman ehtoisten 

pääomalainojen valuaatio sekä nykyisten ja kierroksella osakkaiksi tulevien tahojen 

omistusosuudet. Lisäksi sijoituskohteista laaditaan dokumentti, johon kerätään 

sijoituksen kannalta keskeiset tiedot. Yritykselle asetettuja kriteereitä arvioidessa 

apuna käytetään tarkistuslistaa, joka ei itsessään ohjaa valuaation määräytymistä 

mutta auttaa huomioimaan myös sen kannalta oleelliset asiat. Riskien ja tuottojen 

välistä suhdetta arvioidaan erityisen asemointikaavion avulla. 
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Riippumatta siitä, käytetäänkö jotakin tiettyä arvonmäärityksen menettelyä, 

managerit arvioivat yrityksen arvoa lukuisten eri tekijöiden valossa. Näitä 

valuaatioon vaikuttavia tekijöitä käsitellään seuraavassa. 

5.4.3 Valuaatioon vaikuttavat tekijät 

Kohdeorganisaation sijoituskohteiden valuaatioon näyttäisivät vaikuttavan kolmen 

tyyppiset tekijät: 1) Yrityksen toiminnan tuottopotentiaaliin ja riskeihin vaikuttavat 

tekijät, 2) yrittäjien motivointi ja 3) muut sijoittajat ja sijoituksen ehdot. 

Yrityksen toiminnan tuottopotentiaaliin ja riskeihin vaikuttavat tekijät mittaavat 

lähtökohtaisesti yrityksen liiketoiminnan arvoa. Tekijät, joiden arvellaan lisäävän 

tuottopotentiaalia, nostavat yrityksen arvoa ja valuaatiota. Tekijät, jotka lisäävät 

tuottoihin tai toiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä tai indikoivat tuottojen 

epävarmuutta, vähentävät arvoa. Vastaavasti tekijät, jotka vähentävät tuottoihin 

liittyvää epävarmuutta, nostavat arvoa. Managerien haastattelujen aikana tunnistettiin 

seuraavia tuottopotentiaaliin ja riskeihin vaikuttavia tekijöitä: 

 Kuinka pitkällä yritys ja tuote ovat? Onko pystytty osoittamaan, että 

tuotteella on lisäarvoa ja kilpailuetua? Jos tuote edellyttää myyntilupaa, onko 

se jo saatu? Onko yrityksellä jo liikevaihtoa tai syntyneitä asiakassuhteita? 

Minkälaiset valmiudet yrityksellä on toimia, kehittyä ja kilpailla? 

 Markkina- ja kasvunäkymät. Kuinka suuret markkinat ovat kysymyksessä? 

Ollaanko avaamassa uutta markkinaa, jota ei vielä tunneta, joka ei ehkä vielä 

ole kehittynyt ja johon voi sisältyä riskiä? 

 Patentit ja tuotteen suojaus. Miten tuote on suojattu? Onko tuotteelle saatu jo 

patentteja? Minkälainen patenttiperhe yrityksellä on? 

 Tiimi.  

Yrittäjien ja tiimin laatua kuvattiin haastatteluissa monin tavoin. Esille nousivat 

tiimin sitoutuminen, koko (onko riittävän suuri), osaaminen omalla alalla, kontaktit 

ja verkostot, alan toimijoiden tuntemus, aiemmat yritykset ja niiden menestys sekä 

kyvyt ja näyttö yleensä. Myös se, onko tiimissä (yrittäjinä) ensikertalaisia, mainittiin. 
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Näyttönä voidaan pitää esimerkiksi aiempia menestyneitä liiketoimia tai yrityksiä. 

Näyttö voi syntyä myös nykyisessä yritysprojektissa, esim. kauppojen kautta tai 

saamalla myyntilupa luvanvaraiselle tuotteelle (life sciences -toimialalla), jota 

pidettiin vahvana osoituksena tiimin kyvykkyydestä ja arvoa nostavana tekijänä. 

Tiimin katsottiin vaikuttavan sekä yrityksen tuottopotentiaaliin että riskiin. Tiimi 

miellettiin yhdeksi tekijäksi, jossa ratkaisevaa ei ole yksittäisten osaajien 

olemassaolo, vaan tiimin toiminta kokonaisuutena ja yksilöiden kyky täydentää 

tiimiä ja tuoda toimintaan arvoa. Keskusteltaessa valuaatiosta tiimin tärkeyteen 

viitattiin mm. ilmauksin ”vahva tiimi”, ”Tiimi.” ja ”tiimi, tiimi, tiimi”. Ilmausten 

koruttomuus tiivistää hyvin yrittäjätiimin keskeisen roolin koko yritystoiminnan 

luojana ja eteenpäinviejänä. Lähtökohtaisesti hyvä yritysidea on arvoton, kunnes 

hyvä yrittäjäporukka lähtee viemään sitä käytäntöön. Rahoittajan rooliksi jää 

toiminnan mahdollistaminen rahoituksen avulla ja tiimin tukeminen omilla 

verkostoilla ja asiantuntemuksella sekä mahdollisesti osoittamalla 

osaajatäydennyksiä tiimiin. 

Kun tiimiä pidetään keskeisenä tekijänä yrityksen menestyksen kannalta, on 

luontevaa ajatella, että yrittäjien omalla näkemyksellä olisi painoarvoa valuaation 

muodostuksessa. Näin onkin erityisesti motivaationäkökulma puolesta, jota 

käsitellään edempänä. Yrittäjien näkemyksen ja neuvottelun kautta kuitenkin 

punnittiin myös yrittäjien osaamista: Se, että yrittäjä osaa realistisesti, joskin ehkä 

hieman yläkanttiin arvioida yrityksensä arvoa, on signaalina positiivinen. Täysin 

”väärälle hehtaarille” menevät arviot antavat päinvastaisen vaikutelman. 

Neuvottelutilanne antaa sijoittajalle myös tärkeää tietoa yrittäjän kyvystä ”tehdä 

diilejä”, joka on ensiarvoisen tärkeä taito liiketoiminnan menestymisen kannalta. 

Seuraavat valuaatioon vaikuttavat tekijät liittyvät yrittäjien motivointiin. Tällä 

tarkoitetaan käytännössä sitä, että yrittäjätiimille on jäätävä sijoituskierroksen ja 

tulevien jatkosijoituskierrosten jälkeen riittävän iso osuus yrityksestä, jotta heidän 

sitoutumistaan ja motivoitumistaan yrityksen kehittämiseen voidaan pitää varmana. 

Rahoituskierroksen pitää tuottaa yrittäjien kannalta mielekäs lopputulos ja ylläpitää 

kannustimia suuren ja sitoutumista vaativan ponnistelun aikana, joka alku- ja 

kasvuvaiheessa olevan yrityksen eteenpäinvieminen on. On siis olemassa omistuksen 
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yläraja, jonka ulkopuoliset sijoittajat voivat yrityksestä ottaa tekemättä hallaa 

perustajatiimin motivaatiolle. Tämä raja on hyvin yrityskohtainen ja riippuu yrittäjä- 

ja osakaskokoonpanosta. Koska sijoituskierros voi eri yritysten kohdalla olla 

suuruudeltaan hyvinkin eri kokoinen, johtaa tämä mielenkiintoiseen tilanteeseen: 

suurella rahoituskierroksella ei voida soveltaa pientä valuaatiota, koska se johtaisi ei-

toivottuun lopputulokseen perustajatiimin omistusosuuden kannalta. Tämä johtaa 

siihen, että sijoituskierroksen koko vaikuttaa yrityksen valuaatioon. 

Myös muut sijoittajat ja sijoituksen ehdot vaikuttavat yrityksen valuaatioon. 

Ensinnäkin muilla sijoittajilla on yleensä oma näkemyksensä yrityksen arvosta. 

Toiseksi, kanssasijoittajien laadulla on väliä. Suurten taikka kansainvälisten 

sijoittajien mukanaolo indikoi kohdeyrityksen laatua ja tuottopotentiaalia, joka voi 

vaikuttaa valuaatioon positiivisesti. Suurten sijoittajien mukanaolo myös pienentää 

jatkorahoitukseen liittyvää riskiä, sillä suurilla sijoittajilla on mahdollisuus tehdä 

sijoitus jatkorahoituskierroksilla, mikä ei aina ole asian laita pienten sijoittajien, 

etenkään sijoittajina toimivien yksityishenkilöiden kohdalla. Lisäksi sijoittajat 

pyrkivät edesauttamaan yrityksen toimintaa esimerkiksi hallitustyöskentelyn ja muun 

avustamisen kautta, jonka takia sijoittajien taustalla, verkostoilla ja osaamisella on 

väliä. Tässä suhteessa ”hyvä” kanssasijoittaja on arvoa nostava tekijä. 

Toisaalta myös hyvin pienillä sijoittajilla saattaa olla valuaatiota nostava vaikutus. 

Toisin kuin isojen sijoittajien kohdalla, tämä ei johdu laatuindikaatiosta, vaan pienten 

sijoittajien taipumuksesta arvostaa sijoituskohteet korkealle. Erityisenä 

sijoittajaryhmänä nousevat esille bisnesenkelit. Pariinkin kertaan nousee esille 

tilanne, jossa yritys on ehtinyt jo neuvotella rahoituskierroksen bisnesenkeleiden 

kanssa, jonka jälkeen kohdeorganisaation edustajat ovat tulleet mukaan 

keskusteluun. Bisnesenkeleiden hyväksymä valuaatio on näissä tilanteissa usein 

korkeampi, kuin mitä kohdeorganisaatio tai muut isot sijoittajat sen vaiheen 

yritykselle ovat halukkaita hyväksymään. 

Muidenkin kuin oman pääoman ehtoisia sijoituksia tekevien rahoittajien mukanaolo 

antaa positiivisen signaalin sijoittajalle. Muut rahoittajat ovat omalta osaltaan 

tutkineet sijoituskohteen, nostavat rahoituspaketin kokoa ja pienentävät sijoituksen 

riskiä. 
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Sijoituskierroksen neuvotteluissa neuvotellaan aina kokonaisuudesta, jossa 

valuaation lisäksi sovittavana ovat myös sijoitukseen liittyvät muut ehdot. Valuaatio 

ei siis ole itsenäinen ja irrallinen neuvoteltava asia. Sijoittajat pyrkivät 

maksimoimaan sijoituksensa todellisen arvon eli kasvattamaan oman osuutensa 

tuottopotentiaalia ja pienentämään oman tuotto-osuutensa saamiseen liittyviä riskejä. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että valuaation kasvaessa yli sijoittajan näkemän 

perustellun tason, pyrkii sijoittaja kompensoimaan tilannetta parantamalla 

sijoituksensa ehtoja, ja vastaavasti ehtoja voidaan löysätä valuaation alentuessa. 

Esimerkkinä sijoituksen ehdoista voidaan mainita likvidaatiopreferenssi eli 

realisointietuoikeus (liquidation preference) ja antidiluutiosuoja (anti-dilution 

provision). Likvidaatiopreferenssillä määritellään, missä järjestyksessä sijoittajat 

saavat rahansa yrityksen likvidaatiotilanteessa. Antidiluutiosuojan avulla sijoittaja 

taas suojautuu omistuksensa arvon laskulta mahdollisilla tulevilla down-roundeilla. 

Neljäntenä tekijänä valuaation määräytymisessä, joka jätettiin kuitenkin varsinaisen 

analyysin ulkopuolelle, vaikuttavat suhdanteet tai ”muoti”. Eri aikoina eri alat ovat 

nousussa. Esimerkiksi tutkimuksen tekohetkellä tällainen muotiala on peliteollisuus. 

Muotialoilla valuaatiot nousevat herkästi korkeammalle, kuin mitä ne olisivat ilman 

tällaisen muotiaallon olemassaoloa. Suhdanteiden ja muodin vaikutusta ei tämän 

tutkimuksen kannalta ole kuitenkaan relevanttia pohtia tässä aineistossa, sillä 

sijoitukset on tehty kaikki yhden vuoden aikana, aikana jona suhdanteisiin liittyvää 

hajontaa ei ehdi aineistoon syntyä 

5.5 Valuaatioon vaikuttavien muuttujien korrelaatioanalyysi 

Valuaatioon vaikuttavien muuttujien korrelaatioanalyysi suoritettiin mittaamalla 

kunkin muuttujan korrelaatio oman pääoman pre-money-valuaation kanssa. Lisäksi 

mitattiin korrelaatio selittävien muuttujien kesken. Korrelaatiota mitattiin kahdella 

eri korrelaatiokertoimella: Pearsonin korrelaatiokertoimella, joka mittaa muuttujien 

välisen lineaarisen korrelaation määrää, sekä tämän lisäksi Spearman 

järjestyskorrelaatiokertoimella, joka mittaa suuruusjärjestykseen asetettujen 

muuttujien välisen lineaarisen korrelaation määrää. Pearsonin korrelaatiokerrointa on 

mielekästä tulkita yrityksen iän ja taloudellisten tietojen sekä muiden vähintään 
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välimatka-asteikollisten muuttujien korrelaatioita tutkittaessa. Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerroin puolestaan on mielekäs myös järjestysasteikollisten 

muuttujien, eli tässä tapauksessa pisteytettyjen muuttujien tapauksessa. Näitä ovat 

johdon kokemusta ja osaamista, johdon verkostoja sekä vaadittavan T&K:n 

kokonaismäärää mittaavat muuttujat. Korrelaatiokertoimet sekä niiden p-arvot on 

esitetty taulukossa 4. 

Kaiken kaikkiaan kovinkaan voimakkaita korrelaatioita ei havaittu. Taulukosta 

nähdään tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot valuaation ja taseen loppusumman, 

aineettomien hyödykkeiden, vaihtuvien vastaavien, oman ja vieraan pääoman, 

kierroksella sijoitetun oman pääoman kokonaismäärän, johdon verkostojen laajuuden 

sekä myönnettyjen ja vireillä olevien patenttien lukumäärän kanssa. Muuttujien 

korrelaatiot on analysoitu aihekokonaisuuksittain tarkemmin seuraavassa. 

5.5.1 Yrityksen ikä 

Yrityksen iällä ei havaittu olevan yhteyttä yrityksen oman pääoman valuaatioon. 

Havainto tukee teoreettisen tarkastelun perusteella muodostunutta käsitystä siitä, että 

yrityksen ikä ei sellaisenaan vielä indikoi yrityksen kehityksen vaihetta. 

5.5.2 Yrityksen taloudelliset tiedot 

Yrityksen taseen loppusumman ja valuaation välillä on havaittavissa korrelaatio. 

Selittävien muuttujien välisessä analyysissä taseen loppusumma kuitenkin korreloi 

myös sijoituskierroksen koon kanssa (Pearsonin korrelaatiokerroin 0,89, p=0,0002), 

jonka takia joudutaan pohtimaan sitä, onko taseen koon ja valuaation välisen 

korrelaation taustalla tosiasiassa sijoituskierroksen koko. Sijoituskierroksen koon 

todettiin managerinäkökulmaa tarkastellessa vaikuttavan valuaatiotasoon ja se 

voidaan havaita myös korrelaatiokertoimista. 

Taseen koko saattaa indikoida yrityksen kehitysvaihetta, ehkä jopa paremmin kuin 

yrityksen ikä. Taseeseen kumuloituvat yrityksen kehittymisen myötä kerääntyvät 

omaisuuserät,  niin aineettomat kuin aineellisetkin. Taseen koon voitaisiin siis olettaa 

liittyvän jossain määrin yrityksen kehitysvaiheeseen, joka kohdeyhteisön 
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sijoituskäytännöissä vaikuttaa valuaatioon. Lisäksi taseesta mitattuna kooltaan 

suurempi yritys on pystynyt rahoittamaan omaisuuseriä, jota voitaneen pitää 

osoituksena yrityksen kyvykkyydestä ja muiden rahoittajien luottamuksesta yritystä 

kohtaan. 

Kohdeyritysten taseen loppusummaa kasvattavat erityisesti vaihtuvat vastaavat 

(keskimäärin 66,8 % taseen loppusummasta) ja pysyvien vastaavien aineettomat 

hyödykkeet (keskimäärin 23,5 % taseen loppusummasta). Pysyvien vastaavien 

aineellisten hyödykkeiden osuus on verrattain pieni (keskimäärin 9,7 % taseen 

loppusummasta). 

Vaihtuvien vastaavien absoluuttinen määrä taseessa korreloi valuaation kanssa. Sen 

sijaan vaihtuvien vastaavien suhteellisella osuudella taseessa ei näyttäisi olevan 

vaikutusta valuaatioon. Korrelaatio vaihtuvien vastaavien ja taseen loppusumman 

välillä on merkittävää (Pearsonin korrelaatiokerroin 0,97, p<0,0001). Vastaavasti 

pysyvien vastaavien aineettomien hyödykkeiden absoluuttinen määrä taseessa 

korreloi valuaation kanssa. Vaihtuvien vastaavien tapaan korrelaatio taseen 

loppusumman kanssa on merkittävää (Pearsonin korrelaatiokerroin 0,96, p<0,0001), 

eikä aineettomien hyödykkeiden suhteellisella osuudella taseessa ole vaikutusta 

valuaatioon. 

Valuaation ja aineiston kannalta tilannetta voitaneen tulkita niin, että taseen kasvu 

tapahtuu tyypillisesti näiden kahden tase-eräryhmän kautta. Aineettomat hyödykkeet 

näyttävät koostuvan kohdeyritysten kohdalla kehittämismenoista, aineettomista 

oikeuksista, muista pitkävaikutteisista menoista ja aineettomien hyödykkeiden 

ennakkomaksuista. Niiden määrän kasvu indikoi tuotteen tai palvelun kehittämistä ja 

aineettomien oikeuksien suojaamista. Vain yhdessä tapauksessa aineettomiin 

hyödykkeisiin on kirjattu myös liikearvoa. Vaihtuviin vastaaviin sisältyy mm. 

keskeneräiseen tuotantoon sitoutunutta varastoa, myyntisaamisia, muita saamisia, 

siirtosaamisia sekä rahaa. Muut saamiset voivat pitää sisällään merkittäviä määriä 

arvonlisäverosaamisia, joka johtuu verollisista hankinnoista toiminnan ollessa 

tappiollista. Tämä tase-erä linkittyykin toiminnan volyymiin, vaihtuvien vastaavien 

korreloidessa liiketoiminnan kulujen kanssa (Pearsonin korrelaatiokerroin 0,74, 

p=0,0087).
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Taulukko 4. Korrelaatioanalyysin tulokset. 

Muuttuja N Pearsonin korrelaatiokerroin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin 

      

  Arvo p Arvo p 

Yrityksen ikä      

Yrityksen ikä vuosina 15 0,29 0,295 0,29 0,295 

Yrityksen taloudelliset tiedot  
    

Liikevaihto (EUR) 11 0,36 0,282 0,28 0,400 

Liiketoiminnan muut tuotot (EUR) 11 0,27 0,420 0,20 0,555 

Liiketoiminnan kulut yhteensä (EUR) 11 0,59 0,054 0,53 0,096 

Liiketulos (EUR) 11 -0,55 0,079 -0,38 0,247 

Liiketulos-% 7 -0,41 0,364 -0,25 0,589 

Liiketulos-% (sis. liiket, muut tuotot) 10 0,14 0,700 0,04 0,907 

Taseen loppusumma (EUR) 11 0,71 0,014 0,57 0,066 

Pys. vast. aineettomat hyödykkeet (EUR) 11 0,70 0,017 0,62 0,044 

Pys. vast. aineelliset hyödykkeet (EUR) 11 0,32 0,344 0,44 0,177 

Vaihtuvat vastaavat (EUR) 11 0,66 0,026 0,50 0,117 

Aineettomat hyödykkeet suht. taseen loppusummaan 11 0,46 0,158 0,41 0,205 

Aineelliset hyödykkeet suht. taseen loppusummaan 11 0,11 0,757 0,34 0,301 
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Vaihtuvat vastaavat suht. taseen loppusummaan 11 -0,45 0,169 -0,39 0,235 

Oma pääoma (EUR) 11 0,67 0,024 0,57 0,066 

Vieras pääoma (EUR) 11 0,66 0,028 0,57 0,066 

Oma pääoma suht. taseen loppusummaan 11 0,53 0,094 0,44 0,180 

Vieras pääoma suht. taseen loppusummaan 11 -0,53 0,093 -0,44 0,180 

Sijoituskierros  
    

Toimivan johdon omistusosuus ennen sijoitusta 15 -0,24 0,399 -0,30 0,271 

Kierroksella sijoitettu oman pääoman kok.määrä (EUR) 15 0,58 0,024 0,78 0,001 

Sijoittajien lukumäärä kierroksella 15 -0,33 0,225 -0,33 0,225 

Johdon kokemus ja osaaminen, pisteytetyt muuttujat  
    

Startup-/yrittäjyyskokemus 15 -0,01 0,973 0,07 0,814 

Aiempi liiketoimintamenestys 15 -0,04 0,890 0,04 0,874 

Saman toimialan kokemus 15 0,03 0,925 0,07 0,798 

Kansainvälinen kokemus 15 0,28 0,312 0,31 0,257 

Myynti- ja markkinointiosaaminen 15 0,19 0,496 0,23 0,409 

Tuotteesen/palveluun liittyvä tekninen osaaminen 15 0,18 0,520 0,22 0,433 

Tuotanto- ja jakeluosaaminen 15 -0,09 0,750 -0,05 0,863 

Talousjohdon osaaminen 15 0,39 0,152 0,41 0,125 

Esimies- ja/tai HR-osaaminen 15 0,41 0,128 0,38 0,158 
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Kokemuksen ja osaamisen kokonaispistemäärä 15 0,20 0,471 0,32 0,250 

Johdon verkostovoima  
    

Osakkaina oleva toimiva johto, henkilöä 15 0,35 0,208 0,28 0,319 

Johdon verkostojen laajuus (pisteytetty) 15 0,51 0,053 0,54 0,040 

Tuotteen/palvelun erilaistamisaste  
    

Vaadittavan T&K:n kokonaismäärä (pisteytetty) 15 0,38 0,158 0,27 0,330 

Myönnettyjen ja vireillä olevien patenttien lukumäärä 15 0,57 0,027 0,52 0,048 

Selitettävänä muuttujana oman pääoman pre-money-valuaatio. Tummennettuna kertoimet, jotka merkitseviä 5 % merkitsevyystasolla (p < 0,05). 
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Liiketoiminnan kulujen korrelaatio valuaation kanssa ei saavuta tilastollisen 

merkitsevyyden rajaa 5 % merkitsevyystasolla, mutta 10 % merkitsevyystasolla 

kylläkin. Alkuvaiheen yrityksissä kulut indikoivat ehkä vielä tasettakin selkeämmin 

toiminnan volyymiä. Tämä tukisi tulkintaa, jossa toiminnan volyymi selittää 

valuaatiota. 

Taseen loppusumma kytkeytyy siis valuaatioon mahdollisesti useilla eri tavoilla. 

Taseen koko indikoi mahdollisesti yrityksen kehitysvaihetta, tuotekehityspanostuksia 

ja kyvykkyyttä rahoittaa toimintaa, joiden voidaan olettaa vaikuttavan valuaatioon. 

Lisäksi tasetta kasvattavat vaihtuvat vastaavat indikoivat yrityksen toiminnan 

volyymiä. Suuri tase kytkeytyy suurempiin rahoituskierroksiin, mahdollisesti 

suuremman rahoitustarpeen kautta, ja on tätä kautta yhteydessä suurempiin 

valuaatioihin. 

Kuinka taseen vastattavaa-puolen rakenne sitten heijastuu valuaatioon? Velkaisen 

yrityksen voisi odottaa olevan valuaatiotasoltaan matalampi kuin ei-velkaisen 

yrityksen. Tutkittaessa oman ja vieraan pääoman suhteellisia osuuksia taseesta 

havaitaan korrelaatio 10 % merkitsevyystasolla. Oman pääoman suhteellisen määrän 

kasvu tuottaa lievän positiivisen, ja vieraan pääoman suhteellisen määrän kasvu 

lievän negatiivisen korrelaation valuaation kanssa. Absoluuttisia määriä 

tarkastellessa sekä oman että vieraan pääoman ehtoinen rahoitus korreloivat 

valuaation kanssa, eli kyky rahoittaa yrityksen toimintaa on tärkeämpää valuaation 

kannalta kuin se, mistä rahoitus on peräisin. 

Liikevaihdolla ei näytä olevan korrelaatiota valuaation kanssa. On kuitenkin 

huomioitava, että analyysissä käytettiin sijoitushetkeä edeltävän tilikauden tietoja. 

Edeltävän tilikauden päättymiseen on sijoitushetkellä saattanut olla aikaa kuukausia, 

ja tilikauden kattama aika jopa 18 kuukautta. Liikevaihto kumuloi koko tilikauden 

ajan myynnin, jonka takia mahdollisesti läheltä nollaa alkanut, mutta voimakkaasti 

positiiviseen suuntaan kehittynyt myynti ei mitenkään ilmene liikevaihtoluvusta, 

vaan ainoastaan eri vuosien välisestä vertailusta. Lisäksi tilikauden jälkeen tehtyjä 

kauppoja ei tilinpäätöstiedoista näy. Managerit hyödyntävätkin tosiasiassa 

ajantasaisempia liikevaihtotietoja muodostaessaan käsitystä siitä, missä vaiheessa 

yritys on myynnin käynnistämisen ja kehityksen suhteen. 
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5.5.3 Sijoituskierros 

Rahoituskierroksella sijoitetun oman pääoman kokonaismäärä korreloi valuaation 

kanssa. Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevää sekä Pearsonin että Spearmanin 

kertoimilla mitattuna. Havainto on linjassa managerihaastatteluihin perustuvan 

johdon motivointinäkökulman kanssa. Suuri sijoitus yhdistettynä pieneen 

valuaatioon tuottaisi johdon motivoinnin kannalta ei-toivotun lopputuloksen johdon 

omistuksen laimentuessa alle mielekkäänä pidetyn tason. Lisäksi edellä todettiin, että 

suuret sijoitukset liittyvät myös taseen loppusummalla mitattuna suurempiin ja 

mahdollisesti kehityksessään pidemmällä oleviin yrityksiin. 

Toimivan johdon omistusosuudella ennen sijoitusta tai sijoittajien lukumäärällä ei 

havaita olevan korrelaatiota valuaation kanssa. Mielenkiintoisena nyanssina 

havaitaan kuitenkin liiketulos-prosentin (sisältäen liiketoiminnan muut tuotot) ja 

sijoittajien lukumäärän välinen negatiivinen korrelaatio (Pearsonin korrelaatiokerroin 

-0,86, p=0,0014). Sijoittajien suurta lukumäärää selittävät yleensä enkelisijoittajien ja 

yksityishenkilöiden mukanaolo, ja he ovat tavallisesti sijoittajina yrityksen aikaisessa 

vaiheessa, jolloin kannattavuus on tyypillisesti hyvin heikko.  

5.5.4 Johdon kokemus ja osaaminen 

Muuttujaryhmistä johdon kokemusta ja osaamista mittaaviin muuttujiin kohdistui 

eniten ennakko-odotuksia. Jokainen haastateltu manageri mainitsi tiimin merkityksen 

valuaation kannalta, ja osa korosti sitä voimakkaasti. Myös teoreettinen viitekehys 

ennusti tämän muuttujaryhmän vaikuttavan voimakkaasti valuaatioon ja olevan jopa 

tärkein kaikista tekijöistä. Korrelaatioanalyysissä minkäänlaista tukea ennakko-

oletuksille ei kuitenkaan saatu. Yksikään muuttujista ei korreloinut valuaation kanssa 

tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Korrelaatioltaan merkittävimmänkin muuttujan 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin on vain 0,41 ja p-arvo 0,125 (talousjohdon 

osaaminen). Minkä takia näin on? 

Selityksiä saattaa olla useita. Yksi syy muuttujaryhmän heikkoon korrelointiin 

valuaation kanssa voi olla taustalla ollut virheellinen oletus siitä, että tiimin vahvuus 

liittyisi nimenomaan kokemukseen tai osaamiseen. Muuttujat eivät huomioi muita 
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tiimin toiminnan ja suorituskyvyn kannalta olennaisia tekijöitä, kuten verkostoja, 

kykyä luoda suhteita, kykyä innostaa ja motivoida, sitoutumista, 

periksiantamattomuutta, ja tiimin kykyä toimia saumattomasti yhteistyössä. Näistä jo 

aivan aluksi puuttuvana tekijänä esille noussut johdon verkostot -muuttuja lisättiin 

tutkimukseen vasta aineiston keräämisen aikana  ja se sijoitettiin johdon 

verkostovoima -muuttujaryhmään, jota käsitellään edempänä. Myös muita edellä 

mainittuja tekijöitä mittaavia muuttuja olisi ollut hyvä sisällyttää analyysiin, joskin 

niiden mittaaminen luotettavalla tavalla jopa jälkikäteen mietittynä olisi ollut erittäin 

vaikea toteuttaa. Johdon verkostot ehkä toimivat hyvänä korvikemuuttujana osalle 

puuttuvista muuttujista. 

Toinen mahdollinen selitys liittyy muuttujien määrittelyyn ja pisteytykseen. Edellä 

todettiin, että managerien tuli arvioida johdon kokemusta ja osaamista 

sijoituspäätöksen tekohetkellä. On kuitenkin hankalaa jälkikäteen arvioida 

päätöksentekohetken tilannetta, kun ajan myötä johtoa on opittu tuntemaan ja siitä on 

päästy luomaan kattavampi kuva. Mielikuvaan siitä, minkälaiseksi johdon 

sijoitushetkellä on arvioinut, sekoittuu nykyhetken päivittynyt kuva. Tällöin 

haastatteluiden kautta muodostuva kuva ei vastaa ehkä sijoitushetken kuvaa. Lisäksi 

arviot olivat erittäin subjektiivisia ja selkeitä pisteytyksen raja-arvoja oli vaikea 

määritellä. Näin ollen muuttujien pisteytys ei välttämättä kuvaa aivan tarkasti 

sijoitushetkellä vallinnutta tilannetta ja käsitystä. 

Kolmas mahdollinen selitys liittyy siihen, että johdon arviointi olisi 

sijoitusprosessissa luonteeltaan kynnyskysymys. Toisin sanoen, jos johtoon ei uskota 

eikä tiimi ole hyvä, ei sijoitusta tehdä lainkaan. Jos taas tiimi on uskottava, voidaan 

sijoitus tehdä. Mahdolliset puutteet tiimissä kompensoidaan osaajatäydennyksillä. 

Tällöin johdolla ja tiimillä ei olisi merkitystä niinkään valuaation kannalta, vaan 

enemmänkin sijoituksen tekemisen kannalta. 

Todennäköisesti oikea selitysmalli on yhdistelmä näistä kolmesta selityksestä. 

Tutkimukseen valitut muuttujat eivät siis kuvaa tarpeeksi kattavasti todellista tiimin 

kyvykkyyttä, arviointikriteerit eivät ole riittävän tarkat ja ajan kuluminen vaikeutti 

arviointia sekä lisäksi tiimin arviointi on luonteeltaan sijoittamisen kynnyskysymys 

eikä pelkästään valuointikysymys. 
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5.5.5 Johdon verkostovoima 

Johdon verkostojen laajuuden ja valuaation välillä on havaittavissa tilastollisesti 

merkitsevä korrelaatio Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella mitattuna. 

Muuttujana verkostojen laajuus on lähes ”puhdas”, sillä se ei näyttäisi korreloivan 

tilastollisesti merkitsevästi minkään muun valuaatiota selittävän muuttujan kanssa. 

Tosin korrelaatio sijoituskierroksen koon kanssa on lähellä tilastollisesti merkitsevää, 

joskaan ei kovin voimakasta (Pearsonin korrelaatiokerroin 0,49, p=0,063, 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin 0,51 p=0,055). 

Johdon verkostojen laajuus on tutkimuksessa löydetty ainoa johtoa kuvaavista 

muuttujista, joka näyttäisi vaikuttavan valuaatioon. Osakkaana olevan johdon 

laajuudella ei näyttäisi olevan merkitystä valuaation kannalta. 

Mitä verkostot sijoittajalle merkitsevät? Verkostot todennäköisesti parantavat johdon 

toimintaedellytyksiä ja ovat osoitus johdon kyvykkyydestä. Verkostojen kautta 

saadaan tietoa liiketoimintamahdollisuuksista ja osaajista ja päästään niihin 

paremmin käsiksi. Verkostojen luonnin kannalta tärkeää on sosiaalinen kyvykkyys, 

joita tutkimuksessa ei muutoin mitattu.  Verkostot myös ilmentävät sitä, että henkilö 

voi tuottaa lisäarvoa verkoston jäsenille ja on näin ollen haluttu yhteistyökumppani. 

Verkostot ovat siis johdon omaa pääomaa, joka hyödyttää liiketoimintaa. 

5.5.6 Tuotteen/palvelun erilaistamisaste 

Myönnettyjen ja vireillä olevien patenttien lukumäärällä ja valuaatiolla havaitaan 

tilastollisesti merkitsevä korrelaatio molemmilla korrelaatiokertoimilla. Tulos on 

odotusten mukainen, sillä tuotteiden suojaus nousi esille sekä teoriassa että 

managerinäkökulmassa. Myönnetyt patentit parantavat kilpailuasetelmaa 

kohdeyrityksen kannalta ja patentit ovat yrityksen aineetonta omaisuutta. Vireillä 

olevat patentit puolestaan viestivät siitä, että yrityksellä pyrkimys suojata 

(suojattavissa oleva) tuote ja hankkia kilpailuetua sitä kautta. 

Vaadittavan T&K:n kokonaismäärällä ei havaittu olevan vaikutusta valuaation 

kannalta. 
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5.6 Tulosten yhteenveto 

Tutkimuksessa selvitettiin 15 kohdetapauksen kautta sitä, mitkä tekijät vaikuttavat 

valuaation muodostumiseen kohdeorganisaation ensisijoituksissa. Laadullisen 

analyysin ja muuttuja-analyysin avulla muodostettiin kaksi eri lähestymistapaa 

kysymyksen selvittämiseksi. Yhteenveto analyyseissä löydetyistä tekijöistä on 

esitetty kuviossa 2. 

 

Kuvio 2. Laadullisen analyysin ja muuttuja-analyysin mukaiset valuaatioon vaikuttavat tekijät. 

Laadullisessa analyysissä todettiin, että valuaatio muodostuu neuvottelun tuloksena 

ja valuaatioon näin olleen vaikuttavat paitsi kohdeorganisaation, myös muiden 

sijoittajien sekä yrittäjien näkemykset yrityksen arvosta. Lisäksi valuaatio on yksi 



79 

ehto sijoituskokonaisuuden monien ehtojen joukossa, jonka takia se ei ole muista 

asioista irrallaan määräytyvä seikka.  

Kohdeorganisaation managerit muodostavat kuvan kohdeyrityksen arvosta yhdistäen 

laajasti yritykseen liittyvää, pääosin laadullista tietoa. Mikäli sijoituksen arvoa 

pyritään arvioimaan laskennallisesti, käytetään yksinomaan VC-metodin 

yksinkertaistettuja muunnelmia. Kassavirtamenetelmää ei käytetä, vaikkakin siihen 

liittyviä laskelmia saatetaan tutkia, mikäli yrityksellä itsellään on niitä esittää. 

Pääasiallisena syynä menetelmän käyttämättömyyteen on ennusteiden pitäminen 

epäluotettavina yrityksen alkuvaiheessa. 

Ensisijoituskohteen pre-money-valuaatioon vaikuttavat laadulliset tekijät voidaan 

analyysin perusteella ryhmitellä kolmeen eri pääryhmään: 1) Yrityksen 

tuottopotentiaali ja riskit, 2) yrittäjien motivointi ja 3) muut sijoittajat ja sijoituksen 

ehdot. 

Ensimmäinen ryhmä käsittää yritykseen, yrittäjiin, tuotteeseen ja markkinaan 

liittyvät tekijät. Sen kautta arvioidaan, minkälaisia tuottoja sijoituskohteesta on 

mahdollista saada ja mitkä ovat tuottoihin liittyvät riskit. Pidemmällä tuotteen 

kehittämisessä ja myymisessä olevat yritykset, lupaava markkina, tuotteen 

suojaamisen kautta saavutettava kilpailuetu ja johdon kyvykkyys arvostetaan 

korkealle. Muuttuja-analyysin kautta vastaavia tekijöitä löydettiin taseen koosta, joka 

pitää sisällään tietoa yrityksen kehitysvaiheesta, kyvykkyydestä rahoittaa toimintaa, 

aineettomasta omaisuudesta eli tutkimus- ja kehittämispanostuksista ja IPR-

oikeuksista, sekä toiminnan volyymistä. Taseen koon todettiin korreloivan 

sijoituskierroksen koon kanssa, joka puolestaan korreloi valuaation kanssa. Muita 

valuaation kanssa korreloivia muuttujia ovat johdon verkostojen laajuus sekä 

myönnettyjen ja vireillä olevien patenttien lukumäärä. 

Yrittäjien motivaatioon liittyvät tekijät olivat mielenkiintoinen löydös laadullisessa 

analyysissä. Motivaatio kytkeytyy sijoituskierroksen kokoon, sillä suurella 

sijoituskierroksella ei voida soveltaa matalaa valuaatiota ilman, että yrittäjien osuus 

yrityksen omistuksesta laimenee merkittävästi. Omistuksen liikaa laimentumista 

pyritään välttämään, jotta voidaan olla varmoja riittävästä yrittäjien motivoitumisesta 
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ja sitoutuneisuudesta yrityksen kehittämiseen sijoituksen jälkeen. Muuttuja-

analyysissä motivaatiotekijöitä ei tutkittu, mutta sijoituskierroksen koon todettiin 

korreloivan valuaation kanssa, joka tukee laadullisen analyysin havaintoja. 

Kolmantena ryhmänä analyysissä nähtiin muiden sijoittajien ja sijoituskierroksen 

ehtojen vaikutus valuaatioon. Muiden sijoittajien laatu toimii sijoittajalle 

indikaationa sijoituskohteen laadusta. Lisäksi isot sijoittajat ovat kykeneviä 

rahoittamaan jatkosijoituskierroksia, joka vähentää sijoituksen riskejä. Muiden 

sijoittajien osaaminen myöskin vaikuttaa yritykseen hallitustyöskentelyn ja muun 

toiminnan kautta. Näin ollen isot ja laadukkaina pidetyt sijoittajat nostavat 

valuaatiota. Se, että mukana on oman pääoman ehtoisia sijoituksia tekevien 

rahoittajien lisäksi myös muita rahoittajia, antaa positiivisen signaalin sijoittajalle. 

Teoriatarkastelussa esille nousseelle näkemykselle siitä, että maineikkaat sijoittajat 

saisivat yrityksiä halvemmalla eli matalammalla valuaatiolla, ei tässä tutkimuksessa 

saatu tukea. 

Koska valuaatio muodostuu neuvottelun lopputuloksena, jossa neuvoteltavana on 

koko sijoituspaketti, vaikuttavat sijoituksen kokonaisehdot myös valuaatioon. 

Valuaatiossa voidaan joustaa suuntaan ja toiseen, mikäli tuottojen ja riskien 

kokonaissuhde saadaan pysymään vakiona. Muuttuja-analyysissä sijoituksen ehtoja 

ei tutkittu, kuten ei myöskään laadukkaina pidettyjen sijoittajien mukanaoloa. 

Sijoituskierroksen koko kuitenkin mahdollisesti kytkeytyy suuriin sijoittajiin heidän 

rahoituskykynsä takia. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Teorian ja käytännön synteesi 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat VC-

sijoituskohteen valuaatioon pääomasijoitustilanteessa. Tutkimuskysymykset olivat 

seuraavat: 

1) Millä menetelmillä VC-sijoituskohteen arvoa voidaan määrittää ja mitkä 

tekijät vaikuttavat arvonmääritykseen? 

2) Mitkä taustatekijät tosiasiallisesti korreloivat VC-sijoituskohteen valuaation 

kanssa tai selittävät sitä? 

Kysymyksiin selvitettiin vastauksia ensin kirjallisuuden kautta ja sen jälkeen 

tutkimalla 15 Suomessa tapahtunutta venture capital -sijoitustapausta saman 

sijoitusorganisaation sisältä. Empiirisessä tutkimuksessa haastateltiin sijoituksista 

vastaavan sijoitustiimin henkilöt sekä lisäksi analysoitiin tapaukset kvantitatiivisen 

analyysin avulla. 

Teoreettisen ja empiirisen lähestymisen kautta saatavat käsitykset VC-

sijoituskohteen valuaation muodostumisesta ovat pääosin yhtäpitävät, mutta 

painottuvat hiukan eri tavoin. Teoreettisessa lähestymistavassa arvonmäärityksellä 

on selkeä rooli valuaation muodostumisessa. Arvonmääritys näyttäytyy prosessina, 

joka systemaattisesti ottaa huomioon arvon määräytymiseen liittyvät rationaaliset 

näkökohdat. Arvonmääritys noudattaa selkeää proseduuria ja arvon muodostus 

voidaan pilkkoa eri osatekijöihin – ylätasolla odotettavissa olevien tuottojen ja niihin 

liittyvien riskien analysointiin. Relevantit arvonmääritystavat VC-sijoitusten 

tapauksessa ovat erilaiset tulevaisuuden tuottoihin perustuvat menetelmät, kuten 

kassavirtapohjainen arvonmääritys ja erilaisiin kertoimiin perustuvat menetelmät. 

VC-metodi on erityisesti VC-sijoituskohteiden arvonmäärityksessä sovellettava 

proseduuri, jonka osana voidaan käyttää edellä mainittuja arvonmäärityksen tapoja. 

Arvonmäärityksessä keskeisessä roolissa on tulevaisuuden tuottojen arviointi. Tuotot 

diskontataan käyttäen diskonttokorkoa, jolloin saadaan niiden nykyarvo. Käytettävän 
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diskonttokoron lähtökohtana on pääoman tuottovaatimus, jonka laskentaan on 

olemassa useita teoreettisia malleja (CAPM, FFM ja PSM). Mallit pohjautuvat 

käsityksiin sijoitukseen liittyvistä riskeistä, niiden hajauttamiskyvystä ja erilaisista 

preemioista, joita sijoittaja VC-sijoituskohteen tuotolta vaatii. Diskonttokorossa 

voidaan lisäksi huomioida ennusteskenaarioiden epävarmuuteen liittyvä erityinen 

ennustepreemio. 

Empiirisen tutkimuksen kautta saatava kuva painottaa laskennallisen 

arvonmäärityksen menettelyä huomattavasti vähemmän. Arvonmääritys on 

teoriatarkastelussa kuvattua menettelyä huomattavasti karkeampi, intuitiivisempi ja 

luonteeltaan laadullisempi. Ennusteiden rooli on lähes olematon. Sijoittamiseen 

liittyy kuitenkin tarkka prosessi, jonka kuluessa yritys analysoidaan huolellisesti ja 

sen arvosta muodostetaan käsitys yhdessä kierrokselle osallistuvien muiden 

sijoittajien kanssa. 

 

Kuvio 3. Valuaation muodostuminen VC-sijoitustilanteessa. 
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Synteesi teoreettisen tarkastelun ja empirian perusteella muodostuneesta valuaation 

muodostumisen kokonaisuudesta on esitetty kuviossa 3. Valuaatio muodostuu 

neuvottelun tuloksena sijoitustransaktion tapahtumisen hetkellä, ja se kuvaa 

yrityksen oman pääoman markkina-arvoa. Neuvotteluprosessin tulevat yhtäältä 

tekijät, jotka ovat lähtöisin kohdeyrityksestä ja sen toimintaympäristöstä, ja toisaalta 

tekijät, jotka liittyvät neuvotteluosapuoliin ja heidän tavoitteisiinsa maksimoida 

oman sijoituksensa arvo. 

Taustatekijöitä selvitetään due diligencen ja muun kohdeyritystä koskevan 

tiedonhankinnan avulla. Taustatekijät määrittävät pitkälti kohdeyritykseen liittyvää 

tuottopotentiaalia ja riskisyyttä. Taustatekijöitä arvioidaan kokonaisuutena ja 

arvioinnissa tärkeänä tekijänä on managerin ja koko sijoitustiimin ammatillinen 

osaaminen ja kokemus, jonka valossa arviota yrityksen arvosta tehdään. 

Arvonmääritys ei kohdeorganisaation omasta aloitteesta useinkaan seuraa 

teoriatarkastelussa kuvattuja tarkkoja matemaattisia malleja, vaan proseduuri on 

yleensä VC-metodin jokin tilanteeseen soveltuva muunnelma. 

Taustatekijät ovat käsiteltyjen aiempien tutkimusten ja empirian mukaan hyvin 

samansuuntaiset. Tärkeitä valuaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat tuotteeseen, 

teknologiaan ja markkinoihin liittyvät tekijät – esim. markkinoiden kasvunäkymät, 

tuotekehityksen kautta saavutettava tuotteen erilaistaminen ja patentit. Yrityksen 

johdon ominaisuudet mainittiin tärkeänä tekijänä sekä aiemmissa tutkimuksissa 

(Miloud, Aspelund & Cabrol 2012, Sievers, Mokwa & Keienburg 2013, Hsu 2007) 

että managerihaastatteluissa. Erityistä painoa empiirisessä tutkimuksessa sai johdon 

verkostojen laajuus. Yrityksen kehitysvaihe ja koko ovat valuaatiota selittävä tekijä 

valuaatioiden kasvaessa yrityksen kypsymisen myötä. Sijoituskierroksen koko 

korreloi yrityksen valuaation kanssa sekä aiempien tutkimusten (Seppä 2013, 

Cumming & Dai 2011) että empirian perusteella. 

Aiempien tutkimusten valossa taloudellinen informaatio, etenkin liikevaihto ja tulos, 

on monilta osin lähes merkityksetöntä yrityksen alkuvaiheessa (Armstrong, Davila & 

Foster 2006, Black 2003, Hand 2005). Kvantitatiivinen, analyysi paljasti samaa 

tuloslaskelman suhteen, kun tutkittiin vahvistettuja tilinpäätöstietoja. Tosin 

laadullinen analyysi antoi viitteitä liikevaihdon merkityksestä sen osoittaessa 
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yrityksellä olevan jo asiakkaita ja myyntiä. Tutkimuksessa käytetty vahvistettu 

tilinpäätösinformaatio on kuitenkin monissa tapauksissa vanhempaa kuin 

managereiden käytännössä soveltava tuoreempi tieto, joka selittää osin keskenään 

ristiriitaisia tuloksia. Aiemmissa tutkimuksissa useat yrityksen kuluerät korreloivat 

valuaation kanssa (Hand 2005, Xu, Magnan & André 2007, Armstrong, Davila & 

Foster 2006, Miloud, Aspelund & Cabrol 2012, Black 2003). Empiirisessä 

analyysissä viitteitä kulutuksen volyymin ja valuaation suhteesta löydettiin taseen 

vaihtuvista vastaavista, mutta myös liiketoiminnan kuluista. Myös yrityksen kokoa 

indikoivan taseen loppusumman ja aineetonta omaisuutta kuvaavan pysyvien 

vastaavien aineettomien hyödykkeiden havaittiin korreloivan valuaation kanssa. 

Neuvottelussa vaikutusta on sijoitussyndikaatin muiden sijoittajien laadulla ja 

näkemyksellä. Empirian – toisin kuin teoreettisen tarkastelun – kautta esille nousivat 

myös yrittäjien motivointikysymykset, jotka liittyivät riittävän omistusosuuden 

säilyttämiseen yrittäjillä näiden motivaation ja sitoutumisen varmistamiseksi. Tämä 

selittää osaltaan sitä, miksi suuremmilla sijoituskierroksilla valuaatiot ovat usein 

suurempia. 

Taulukko 5. Arvonmääritykseen menetelmät ja siinä vaikuttavat tekijät. 

Tekijä Teoria Empiria 

   

Arvonmääritys   

Metodit VC-metodi, kassavirtametodi VC-metodin yksinkertaistetut 

variaatiot 

Arvon perusta Tulevaisuuden exit-arvo, 

tulevaisuuden kassavirrat 

Tulevaisuuden exit-arvo 

Riskit riskianalyysissä Yritykseen, markkinaan ja 

kilpailuun liittyvät riskit, tiedon 

epäsymmetria, likvidiysriski 

Kaupallinen ja teknologiariski 

Pääoman tuottovaatimus CAPM, FFM, PSM Ei tutkittu 

Diskonttokorko Pääoman tuottovaatimus, jossa 

huomioitu markkina-, likvidiys- ja 

arvonluontipreemiot. Erityisenä 

lisänä ennustepreemio. 

Suuruusluokka 20–70 %. 

Diskonttokoron sijaan käytetään 

tuottokertoimia, joita verrataan 

riski- ja tuottoasemointiin. 

Arvonmäärityksen 

merkitys 

Systemaattinen tuottojen ja riskien 

analysointi ja niihin perustuva 

sijoituksen nykyarvon laskenta. 

Luonteeltaan määrällinen. 

Laskennallisten menetelmien 

merkitys vähäinen. Arvonmääritys 

on laaja kokonaisuus, johon liittyy 

hankkeen ja siihen liittyvien 

tekijöiden arviointi kokonaisuutena. 

Luonteeltaan laadullinen. 
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Taulukko 6. VC-sijoituskohteen valuaatioon vaikuttavat taustatekijät. 

Tekijä Teoria Empiria 

   

Neuvottelutekijät   

Syndikaatin sijoittajat Sijoittajien laadusta johtuva 

neuvotteluvoima (maine, rahaston 

koko), sijoittajien tarjonnan 

puutteesta johtuva neuvotteluvoima 

– valuaatiota laskeva. 

Muiden sijoittajien laatu, kyky tehdä 

jatkosijoituskierroksia – valuaatiota 

nostava. Muiden sijoittajien (ja 

muiden rahoittajien) näkemys 

yrityksestä. 

Sijoituskierroksen koko Suurempi koko nostaa valuaatiota. Suurempi koko nostaa valuaatiota. 

Arvon maksimointiin 

liittyvät tekijät 

Sijoituksen ehdot (esim. 

likvidaatiopreferenssi) 

Johdon motivaation ylläpitäminen, 

sijoituksen ehdot (esim. 

likvidaatiopreferenssi) 

Riskiä ja potentiaalia määrittävät taustatekijät 

Tuote, teknologia ja 

markkinat 

Patentit ja patenttihakemukset, 

tuotemerkit, markkinoiden ja 

kilpailun kautta määräytyvä 

potentiaali ja riskisyys 

Patentit ja patenttihakemukset, 

yrityksen aineeton omaisuus, 

markkinoiden ja kilpailun kautta 

määräytyvä potentiaali ja riskisyys 

(kaupallinen ja teknologiariski) 

Yrityksen johto Toimialakokemus, startup-kokemus, 

aiempi menestys, perustajatiimin 

kokoonpano (yksi vs. useampi 

perustaja), johtoryhmän täydellisyys 

positioiden täytön suhteen 

Tiimi (laadullinen analyysi) – tiimin 

sitoutuminen, koko, osaaminen 

omalla alalla, kontaktit ja verkostot, 

alan toimijoiden tuntemus, aiemmat 

yritykset ja niiden menestys sekä 

kyvyt ja näyttö yleensä. Johdon 

verkostot (muuttuja-analyysi). 

Yrityksen kehitysvaihe 

(siemen-/alkuvaihe, 

kasvuvaihe, myöhempi 

vaihe jne.) 

Yrityksen kehitysvaihe, yrityksen 

ikä yhdessä muiden muuttujien 

kanssa. Aikaisessa vaiheessa 

signaalimuuttujien merkitys 

korostuu: asiakkuudet, tuotemerkit, 

kumppanuudet ja verkostot. 

Laadullinen analyysi: Onko tuotteen 

lisäarvo ja kilpailuetu pystytty 

osoittamaan, onko yrityksellä jo 

liikevaihtoa tai syntyneitä 

asiakassuhteita,  minkälaiset 

valmiudet yrityksellä on toimia, 

kehittyä ja kilpailla. Muuttuja-

analyysi: taseen koko, (toiminnan 

volyymi, kyky rahoittaa toimintaa). 

Taloudellinen informaatio 

Taloudellinen 

informaatio 

Merkitys aluksi vähäistä, mutta 

lisääntyy yrityksen kypsyessä. 

Valuaatiota nostavat rahavarat ja 

taseen muut omaisuuserät, tutkimus- 

ja tuotekehityskulut, muut kuluerät, 

operaatioiden ja investointien 

ulospäin suuntautuvat kassavirrat, 

rahoituksen sisäänpäin suuntautuva 

kassavirta. Valuaatiota laskee velka. 

Liikevaihdon ja tuloksen merkitys 

vähäinen.  

Liikevaihto indikoi asiakkuuksia ja 

nostaa valuaatiota (laadullinen 

analyysi). Taseen loppusumma, 

pysyvien vastaavien aineettomat 

hyödykkeet ja vaihtuvat vastaavat 

korreloivat valuaation kanssa 

(muuttuja-analyysi). 

Muut tekijät   

Muut tekijät Yleinen markkinatilanne, 

valuaatiotasot eri toimialoilla. 

Suhdanteet, valuaatiotasot eri 

toimialoilla. 
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Tekijöitä, jotka vastaavat tutkimuskysymykseen 1 – Millä menetelmillä VC-

sijoituskohteen arvoa voidaan määrittää ja mitkä tekijät vaikuttavat 

arvonmääritykseen? – on listattu taulukkoon 5. Vastaavasti tulokset, jotka vastaavat 

tutkimuskysymykseen 2 – Mitkä taustatekijät tosiasiallisesti korreloivat VC-

sijoituskohteen valuaation kanssa tai selittävät sitä? – on listattu taulukkoon 6. 

6.2 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 

6.2.1 Validiteetti 

Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä kuvata tutkimuksen kohde ja siihen 

liittyvät asioiden väliset suhteet eri indikaattoreilla oikein (Grönsfors 1985: 173–174, 

Heikkilä 2008: 29–30). Validiteetin yläkäsitteen alta voidaan erottaa sisäinen 

validiteetti ja ulkoinen validiteetti. 

Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan käytännössä sitä, että tutkimuksen avulla 

selitettävät kausaalisuudet ovat todellisuudessa olemassa. Tällöin koetilanteessa 

saadut tulokset aiheutuvat tosiasiassa niistä tekijöistä, joiden niiden oletetaankin 

vaikuttavan (Hiltunen 2009). Sisäinen validiteetti tässä muodossaan on erityisen 

relevantti tarkastelun kohde ainoastaan tutkimuksen sen osuuden osalta, jossa 

tällaisia kausaliteettiselityksiä luodaan (Yin 2003: 36). Esimerkiksi kuvattaessa 

kohdeorganisaation sijoittamisen ja arvonmäärityksen prosesseja kysymys ei ole 

relevantti, sillä niissä ainoastaan kuvataan vallitsevia käytäntöjä. 

Sisäisen validiteetin syntymiselle kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa 

lähestymistavassa on hieman erilaisia haasteita. Kvantitatiivisen lähestymistavan 

osalta on relevanttia esittää kysymys: Onko mitattu tekijä suorana vaikuttajana 

valuaation muodostuksessa, vai onko olemassa jokin kolmas tekijät, joka korreloi 

yhtä aikaa kuvatun tekijän kanssa ja itse asiassa onkin havaitun ilmiön syy? Onko 

mitattu tekijä ilmiön aiheuttaja? Johtuen pienestä otoskoosta, ei valuaatiolle ollut 

järkevää rakentaa regressiomallia, missä olisi voitu yhtä aikaa kontrolloida eri 

muuttujia. Otoskoko onkin yksi sisäistä validiteettia mahdollisesti heikentävä tekijä.  

Selittävien muuttujien keskinäiset korrelaatiot kuitenkin tutkittiin huolellisesti ja ne 

otettiin huomioon esitettäessä tulkintoja syy-seuraussuhteista. Kvantitatiivisen 
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analyysin sisäistä validiteettia parantaa myös laadullinen analyysi, joka täydentää 

kvantitatiivista tietoa ja auttaa selittämään syy-yhteyksiä. 

Kvalitatiivisen (laadullisen) lähestymistavan osalta sisäistä validiteettia näkemykseni 

mukaan vaarantaa tietyt muuttujan ja valuaation muodostumisen kausaalisessa 

ketjussa mahdollisesti olevat katkokset, joita haastateltavat eivät itse tiedosta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että haastateltavan mielestä esimerkiksi johdon 

kyvykkyys nostaa yrityksen arvoa, mutta tuo käsitys yrityksen arvosta ei koskaan 

realisoidu varsinaiseen valuaatioon, vaikka haastateltava niin ajattelisikin. Tässäkin 

toinen eli kvantitatiivinen lähestymistapa mahdollistaa tulosten yhtäpitävyyden 

tarkistuksen. Nimenomaan johdon kokemuksen ja osaamisen osalta kvantitatiivisen 

ja kvalitatiivisen analyysin tuloksissa nähtiin ristiriita, jonka havaitseminen 

pelkästään yhdellä lähestymistavalla ei olisi ollut mahdollista. Ristiriidan syitä 

pohdittiin luvussa 5.5.4, ja mahdollisia selityksiä tunnistettiin useita: muuttujat eivät 

ehkä kuvaa tarpeeksi kattavasti todellista tiimin kyvykkyyttä, eivätkä 

arviointikriteerit ja arviot eivät ole riittävän tarkat. Ristiriitaisten tulosten takia 

analyysien lopputuloksena ei voida esittää täysin luotettavaa arviota johdon 

kokemuksen ja osaamisen vaikutuksesta valuaatioon. 

Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten yleistettävyyttä populaatioon (Hiltunen 

2009). Yinin (2003: 37) mukaan ulkoinen validiteetti on case-tutkimuksen keskeinen 

ongelma. Voidaanko yhden – tai muutaman – tapauksen perusteella sanoa mitään 

asioiden yleisestä tilasta tapausten ulkopuolella? Tämän tutkimuksen osalta kysymys 

on mielenkiintoinen, sillä tapauksia on peräti 15 kappaletta. Vaikka otoskoko ei 

mahdollista tilastollista yleistämistä tai edes yleistettävyyden tilastollista arviointia, 

on tässä monitapaustutkimuksessa eräs yleistettävyyttä koskeva vahvuus. Nimittäin 

kohdeorganisaation sijoitustapauksissa on mukana aina vähintään yksi toinen 

sijoittaja kohdeorganisaation ulkopuolelta. Keskimäärin sijoittajia on tutkituilla 

kierroksilla ollut 4,73 kappaletta, joka tarkoittaa keskimäärin 3,73:a 

kohdeorganisaation ulkopuolista sijoittajaa tutkituissa tapauksissa. Valuaatio on 

kaikille kierroksen sijoittajille yhteinen, jolloin tulokset kuvaavat jossain määrin 

laajempaa sijoittajamäärää kuin vain kohdeorganisaatiota yksistään. Kuitenkin, mitä 

lähemmäs analyysin laadullista päätä mennään, sitä enemmän tutkimus kuvaa 

pelkästään kohdeorganisaation arvostus- ja toimintatapoja. 
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Tutkimuksen yleistettävyyttä parantaa myös otoksen ottamistapa: Saman 

sijoittamisvuoden sisältä käsiteltäväksi valittiin kaikki ensisijoitustapaukset lukuun 

ottamatta niitä tapauksia, joissa ei ole tapahtunut välittömän osakeomistuksen 

siirtymistä. Tämä asettaa tapaukset samalle viivalle ja otos mitä todennäköisimmin ei 

ole vinoutunut. Otos siis kuvaa mahdollisimman ”normaalia” tapausten joukkoa. 

6.2.2 Reliabiliteetti 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja tarkemmin sitä, että mikäli 

tutkimus tehtäisiin uudelleen noudattaen samaa proseduuria, päädyttäisiin samoihin 

tuloksiin ja päätelmiin (Yin 2003: 37). Toisin sanoen tutkimusmenetelmän ja 

tutkittavien ilmiöiden ja niitä mittaavien muuttujien yhdessä tulee olla sellaisia, että 

tutkimuksen kokonaisuuden tuottamaa tietoa voidaan pitää luotettavana, reliaabelina. 

Reliabiliteetin merkitys on myös siinä, että tutkimus voidaan toistaa ja tarvittaessa 

aiemmat tulkinnat kiistää, joka on yksi tieteellisen tutkimuksen kulmakivistä 

(Koskinen, Alasuutari ja Peltonen 2005: 258). 

Haastatteluin hankitun tiedon osalta reliabiliteettiin vaikuttaa se, että muistikuvat 

sijoituspäätökseen ja valuaatioon vaikuttavista tekijöistä heikkenevät tai muuttuvat 

ajan myötä. Tämä mitä ilmeisimmin vähentää tutkimuksen reliabiliteettia. Ongelma 

koskettaa sekä laadullista että kvantitatiivista osaa tutkimuksesta, sillä molempien 

tiedonkeruuseen käytettiin haastatteluja. Laadullisen analyysin osalta haastattelut 

olivat yksinomainen tiedonlähde. Kvantitatiivisen analyysin osalta erityisesti 

numerotietoa haettiin myös haastattelujen ulkopuolelta. 

Kvantitatiivisen analyysin osalta yksi virhelähde on muuttujien pisteytys. 

Pisteytyksen pohjana olevat managerien arviot olivat subjektiivisia ja muistikuviin 

perustuvia, ja selkeitä pisteytyksen raja-arvoja oli vaikea määritellä. Näin ollen 

muuttujien pisteytys ei välttämättä kuvaa aivan tarkasti sijoitushetkellä tosiasiallisesti 

vallinnutta tilannetta ja käsitystä. Korostettakoon, että tämä koskee kuitenkin vain 

pisteytettyjä muuttujia, ei esimerkiksi tilinpäätöstietoja. Tilinpäätöstietoja voidaan 

pitää varsin luotettavina mittareina, sillä niitä ohjaavat kaikille yhteiset ja varsin 

tarkat säännöt. Luotettavuudeltaan välimaastoon sijoittuvat muut, luonteeltaan 

kvantitatiiviset suureet, kuten kierroksella sijoitetun pääoman kokonaismäärä, jonka 
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virhelähde voitaneen rajata kohdetapauksia koskevan tietojen arkistoinnin tai 

tiedonkäsittelyn virheisiin. 

Reliabiliteetin parantamiseksi tutkimuksessa on pyritty mahdollisimman tarkasti, 

mutta tarkoituksenmukaisessa pituudessa pysytellen kuvaamaan tutkimuksen 

metodologia (luku 5.3) sekä muuttujien pisteytysperusteet (liite 2). Luotettavaan ja 

kattavaan tietojen saantiin on kiinnitetty erityistä huomioita, ja sitä rajoittavia 

tekijöitä on pyritty vähentämään. Esimerkiksi salassapidosta ja tietojen käytöstä on 

sovittu tarkat mutta tutkimusraportoinnin mahdollistavat säännöt kohdeorganisaation 

kanssa, joka edesauttaa tutkimuksen kannalta riittävän kattavien tietojen saamista. 

6.3 Tulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusaiheet 

Sangen pitkä pro gradu -tutkimus sekä siitä tehtävät johtopäätökset on hyvä päättää 

sen pohtimiseen, minkälaista merkitystä tutkimuksen tuloksilla on. Venture capital -

sijoituskohteiden valuaation muodostusta ja oikeastaan arvonmääritystäkään ei ole 

Suomessa juurikaan tutkittu. Syynä saattaa olla suomalaisen yritystalouden 

painottuminen perinteisesti lainarahoitukseen ja se, että teknologiapainotteiset 

riskiyrityshankkeet ovat lisääntyneet vasta aivan viime vuosina. Venture capital -

rahoituksella ei näyttäisi Suomessa olevan kovin pitkää historiaa saati vahvaa 

jalansijaa. Lukuisten eri ihmisten kanssa käymieni keskusteluiden perusteella VC-

sijoitustoimintaan vaikuttaa liittyvän käsitys, jonka mukaan se on laadultaan hyvin 

epämääräistä, jonkinlaista onnen peliä. Rationaalisella, loogisella ja matemaattisella 

analyysillä nähdään hyvin rajoittuneet soveltamismahdollisuudet VC-toiminnan 

parissa. Mielestäni tämä on lievä puute kokonaisuudessa, sillä intuitiivisenkin 

päätöksenteon tueksi on viisaasta hankkia laajasti tietoa, jota eri 

analyysimenetelmillä voidaan helposti sijoituskohteesta paljastaa ja eritellä. 

Näenkin tämän tutkimuksen merkityksen siinä, että siinä puretaan tämä mystisenä 

pidetty valuaation muodostuminen ja mahdollinen VC-sijoituskohteelle tehtävä 

arvonmääritys loogisiin palasiin. Toisaalta käsitellään arvonmuodostus teoreettisella 

tasolla matemaattisen systematiikan kautta kohteen tuottopotentiaalin ja riskisyyden 

perusteella. Toisaalta ohitetaan vaikeasti ymmärrettävä valuaation tarkka 



90 

syntymekanismi ja keskitytään tutkimaan tekijöitä, jotka korreloivat ja ovat 

mahdollisesti kausaalisessa suhteessa tosiasiallisen valuaation kanssa. 

Tämä tutkimus tuo lisäarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen analysoimalla 

erityisesti suomalaista VC-sijoitusympäristöä ja siinä vaikuttavia tekijöitä. 

Tähänastinen tutkimus on näet keskittynyt käsittelemään pääasiassa laajoja 

kansainvälisiä aineistoja, jossa vahvimmin edustettuna ovat VC-sijoitustoiminnassa 

pitkälle kehittyneet maat, kuten esimerkiksi Yhdysvallat ja Iso-Britannia. 

Henkilökohtaisesti tutkimuksen merkitys on minulle hyvin yksinkertainen: Oppia 

ymmärtämään VC-sijoituskohteiden valuaation muodostumista, oppia tekemään 

parempia arvioita riskiyritysten arvosta ja oppia ymmärtämään, mitkä tekijät ovat 

sijoittajien kannalta arvokkaimpia riskiyritysten kehittämistä ajatellen. Tässä 

suhteessa tutkimus on onnistunut mielestäni erityisen hyvin. 

Tuloksia voidaan hyödyntää juuri tältä kannalta laajemminkin, eli käyttää niitä 

hyväksi pyrkiessä palastelemaan ja hahmottamaan VC-sijoituskohteiden 

arvonmäärityksen perusteita ja valuaation muodostumista. Lisäksi tutkimuksen voi 

ottaa lähtökohdaksi jatkotutkimuksiin ja jatkaa asioista, joihin tämä tutkimus ei löydä 

vastauksia. Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi mm. johdon kyvykkyyden eri 

osa-alueiden arviointi valuaation kannalta ja tarkempi erittely asiaosaamisen ja -

kokemuksen sekä sosiaalisen kyvykkyyden suhteen. Lisäksi arvonmäärityksen 

menettelyä voisi tutkia suomalaisten VC-sijoittajien näkökulmasta laajemmin. 

Erityisen haasteellinen aihe voisi olla analysoida sijoittajien valuaatioita ja 

toteutuneita tuottoja (irtaantumisten, irtaantumatta jättämisten ja alakirjausten osalta) 

ja selvittää, mitkä arviointi- ja arvostusmenetelmät ja mitkä muuttujat 

myötävaikuttavat kohteiden prosentuaaliseen tuottoon. Toisin sanoen, voidaanko 

salkun tuottoa parantaa vähentämällä kohteiden välisten tuottojen hajontaa ja 

nostamalla keskimäärin kaikkien sijoitusten tuottoprosenttia onnistuneen 

arvonmäärityksen ja valuoinnin kautta sen lisäksi, että hajautetaan tehokkaasti ja 

luotetaan muutamien ”tähtien” olemassaoloon salkussa. 
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Liite 1 

Teemahaastattelurunko 

Taustatietoja 

1) Kuvaile lyhyesti taustaasi sekä vastuitasi ja tehtäviäsi organisaatiossasi. 

Rahoitusneuvottelut ja arvonmääritys 

2) Kuvaile tyypillinen rahoitusneuvotteluiden kulku pääpiirteittäin. 

3) Millä keinoin kohdeyrityksen arvoa pyritään määrittämään ennen 

neuvotteluihin ryhtymistä ja niiden aikana? 

4) Minkälaista tuottoa sijoituksilta haetaan? Millä tavalla tämä näkyy 

arvonmäärityksessä? 

Toteutuneeseen valuaatioon vaikuttavat tekijät 

5) Kuvaile mielestäsi tärkeimmät sijoituksen tuottopotentiaaliin ja riskiin 

vaikuttavat tekijät. 

6) Vaikuttavatko edellä mainitut tekijät yrityksen toteutuneeseen valuaatioon 

käytännössä, ja millä tavalla? 

7) Mitkä muut tekijät vaikuttavat toteutuneeseen valuaatioon käytännössä? 

8) Millä tavalla mahdolliset tuotto- tai muut rahamääräiset laskelmat tai 

ennusteet (esim. katerakenne tai kassavirtalaskelma) vaikuttavat valuaatioon 

käytännössä? 

9) Arvioidaanko sijoituksen riskisyyttä erikseen ja vaikuttaako riskisyys 

sijoituksen tuottovaatimukseen (tuotto-% tai tuottokerroin)? 

Muut kysymykset 

10)  Onko edellisten lisäksi asioita, joita haluaisit nostaa esille tutkittaessa 

sijoituskohteiden valuaation muodostusta? 
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Liite 2 

Muuttujien kuvaus 

Muuttuja Tyyppi Kuvaus ja laskenta-/pisteytysperusteet 

   

Yrityksen ikä   

Yrityksen ikä vuosina Kokonaisluku Yrityksen ikä vuosina laskettuna sijoittamisvuoden ja perustamisvuoden erotuksena. 

Perustamisvuodeksi tulkitaan vuosi, jolloin yritys on merkitty kaupparekisteriin. 

   

Yrityksen taloudelliset tiedot   

Liikevaihto (EUR) * Euromäärä Liikevaihto standardoituna 12 kuukaudelle. 

Liiketoiminnan muut tuotot (EUR) * Euromäärä Liiketoiminnan muut tuotot, sisältäen mm. yritystuet ja avustukset.  

Liiketoiminnan kulut yhteensä (EUR) * Euromäärä Liiketoiminnan kulut yhteenlaskettuna sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, 

poistot ja arvonalentumiset sekä liiketoiminnan muut kulut. Mikäli valmistus omaan käyttöön 

on ilmoitettu tilinpäätöksessä liiketoiminnan kulujen ulkopuolella, on kuluja oikaistu 

vastaavasti. 

Liiketulos (EUR) * Euromäärä Liiketulos. 

Liiketulos-% Prosenttiosuus Liiketulos suhteutettuna liikevaihtoon. 

Liiketulos-% (sis. liiket. muut tuotot) Prosenttiosuus Liiketulos ja suhteutettuna liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen yhteissummaan. 

Taseen loppusumma (EUR) Euromäärä Taseen loppusumma. 

Pys. vast. aineettomat hyödykkeet (EUR) Euromäärä Taseen pysyvien vastaavien aineettomat hyödykkeet yhteensä. 

Pys. vast. aineelliset hyödykkeet (EUR) Euromäärä Taseen pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet yhteensä. 

Vaihtuvat vastaavat (EUR) Euromäärä Taseen vaihtuvat vastaavat yhteensä. 
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Aineettomat hyödykkeet suhteessa taseen 

loppusummaan 

Prosenttiosuus Taseen pysyvien vastaavien aineettomat hyödykkeet yhteensä suhteutettuna taseen 

loppusummaan. 

Aineelliset hyödykkeet suhteessa taseen 

loppusummaan 

Prosenttiosuus Taseen pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet yhteensä suhteutettuna taseen 

loppusummaan. 

Vaihtuvat vastaavat suhteessa taseen loppusummaan Prosenttiosuus Taseen vaihtuvat vastaavat yhteensä suhteutettuna taseen loppusummaan. 

Oma pääoma (EUR) Euromäärä Taseen oma pääoma laskettuna tasekaavan mukaisesti (huomioimatta oman pääoman ehtoisia 

lainoja). 

Vieras pääoma (EUR) Euromäärä Taseen vieras pääoma yhteensä sisältäen sekä pitkä- että lyhytaikaisen vieraan pääoman ja 

pääomalainat. 

Oma pääoma suhteessa taseen loppusummaan Prosenttiosuus Taseen osoittama oma pääoma suhteutettuna taseen loppusummaan. 

Vieras pääoma suhteessa taseen loppusummaan Prosenttiosuus Taseen osoittama vieras pääoma suhteutettuna taseen loppusummaan. 

   

Sijoituskierros   

Toimivan johdon omistusosuus ennen sijoitusta Prosenttiosuus Osakkaina olevan toimivan johdon omistusosuus yrityksen osakekannasta ennen sijoitusta. 

Toimivaksi johdoksi lasketaan ne henkilöt, jotka toimivat yrityksen operatiivisessa johdossa. 

Kierroksella sijoitettu oman pääoman kokonaismäärä 

(EUR) 

Euromäärä Kaikkien sijoituskierrokseen osallistuneiden sijoittajien oman pääoman ehtoiset sijoitukset 

yhteensä. Summaan eivät täten sisälly pääomalainat eivätkä avustukset. Summassa ei ole 

myöskään huomioitu optiolainoja, ovatpa ne sitten oman tai vieraan pääoman ehtoisia. 

Sijoittajien lukumäärä kierroksella Kokonaisluku Kaikkien sijoituskierrokseen osallistuneiden sijoittajien lukumäärä yhteensä. 

   

Johdon kokemus ja osaaminen   

Startup-/yrittäjyyskokemus Pist. 4-portainen Yrityksen toimivan johdon omakohtainen yrittäjyyskokemus startup- tai muusta yrityksestä. 

Aiempi liiketoimintamenestys Pist. 4-portainen Yrityksen toimivan johdon aiemmin johtamien liiketoimintaprojektien menestys omassa tai 

toisen omistamassa yrityksessä. 

Saman toimialan kokemus Pist. 4-portainen Yrityksen toimivan johdon kokemus samalta toimialalta liiketoimintaympäristössä. 

Kansainvälinen kokemus Pist. 4-portainen Yrityksen toimivan johdon kokemus kansainvälisestä työskentelystä ja/tai liiketoiminnasta. 
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Myynti- ja markkinointiosaaminen Pist. 4-portainen Yrityksen toimivan johdon kokemus markkinoinnissa ja myynnissä sekä näyttö markkinoinnin 

ja myynnin tehtävistä. 

Tuotteesen/palveluun liittyvä tekninen osaaminen Pist. 4-portainen Yrityksen toimivan johdon osaaminen liittyen yrityksen päätuotteen/-palvelun tekniseen 

taustaan (esim. kemian-, lääkekehityksen tai ohjelmistokehityksen osaaminen). 

Tuotanto- ja jakeluosaaminen Pist. 4-portainen Yrityksen toimivan johdon päätuotteen-/palvelun tuotannon ja jakelun kannalta relevantti 

osaaminen. 

Talousjohdon osaaminen Pist. 4-portainen Yrityksen toimivan johdon oma osaaminen liittyen talousjohtamiseen. 

Esimies- ja/tai HR-osaaminen Pist. 4-portainen Yrityksen toimivan johdon osaaminen ja näyttö esimies- ja/tai HR-tehtävistä. 

Osaamisen ja kokemuksen kokonaispistemäärä Kokonaisluku Johdon kokemus ja osaaminen –ryhmän muuttujien yhteispistemäärä. 

   

Johdon verkostovoima   

Osakkaina oleva toimiva johto, henkilöä Kokonaisluku Osakkaina olevan toimivan johdon henkilöiden lukumäärä. 

Johdon verkostojen laajuus Pist. 4-portainen Yrityksen johdon verkostojen laajuus kokonaisuudessaan käsittäen henkilökohtaiset suorat 

verkostot sekä hallitusjäsenten kautta avautuvat verkostot. 

   

Tuotteen/palvelun erilaistamisaste   

Vaadittavan T&K:n kokonaismäärä Pist. 8-portainen Arvioitu yrityksen päätuotteen-/palvelun markkinoille tuomisen edellyttämä tutkimus- ja 

kehittämismenojen kokonaismäärä käsittäen sijoitushetkeen mennessä kumuloituneet menot ja 

arvioidut tulevat menot. 

Myönnettyjen ja vireillä olevien patenttien lukumäärä Kokonaisluku Myönnettyjen patenttien ja vireillä olevien patenttihakemusten lukumäärä. 

   

Oman pääoman pre-money-valuaatio (EUR) 

 

Euromäärä Oman pääoman pre-money-valuaatio sijoituskierroksella laskettuna kaavalla kohdeyhteisön 

sijoitus / saatu omistusosuus – kierroksella sijoitettu oman pääoman kokonaismäärä. 

Valuaatioarvossa ei ole huomioitu mahdollisia optiolainoja tai yrityksen optiopooleja. 

* = Tiedot standardoitu 12 kuukauden jaksolle. Standardointi on suoritettu jakamalla arvo tilikauden kuukausien lukumäärällä ja kertomalla 12:lla. 

Yrityksen taloudelliset tiedot perustuvat viimeksi ennen sijoitushetkeä päättyneen tilikauden tilinpäätökseen. Taloudellisia muuttujia ei laskettu yrityksille, joilla oli 

sijoitushetkellä menossa ensimmäinen tilikausi. Mikäli kyseessä on konserni, perustuvat tiedot konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen. 
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Johdon kokemus ja osaaminen -ryhmän muuttujat on arvioitu ja pisteytetty asteikolla 1 = ei lainkaan näyttöä, 2 = jonkin verran näyttöä, 3 = vahvaa näyttöä, 4 = erittäin 

vahvaa näyttöä. 

Johdon verkostojen laajuus -muuttuja on arvioitu ja pisteytetty asteikolla 1 = vähäiset verkostot (eivät tuo liiketoimintaan juuri lisäarvoa), 2 = jonkin verran verkostoja 

(jonkin verran lisäarvoa liiketoimintaan), 3 = vahvat verkostot (vahva lisäarvo, liiketoiminta nojaa jossain määrin verkostoihin), 4 = erittäin vahvat verkostot (merkittävä 

lisäarvo, liiketoiminta nojaa verkostoihin). 

Vaadittavan T&K:n kokonaismäärä -muuttuja on arvioitu ja pisteytetty asteikolla 1 = alle 0,5 MEUR, 2 = 0,5-1,0 MEUR, 3 = 1,1-1,5 MEUR, 4 = 1,6-2,0 MEUR, 5 = 2,1-

2,5 MEUR, 6 = 2,6-3,0 MEUR, 7 = 3,1-3,5 MEUR, 8 = yli 3,5 MEUR. 

Kaikki johdon kokemusta ja osaamista, johdon verkostovoimaa sekä tuotteen/palvelun erilaistamisastetta kuvaavat muuttujat kuvaavat kohdeyrityksien tilannetta 

sijoitushetkellä. 

 


