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JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Suomen talous ei ole toipunut maailmantaloutta ravistelleesta finanssikriisistä. 

Kansantalouden kasvu on jäänyt kriisiä edeltäneitä vuosia alhaisemmalle tasolle. 

Kriisin jälkeinen talouden kehitys on myös ollut hitaampaa Suomessa kuin useissa 

muissa Euroopan maissa. Tämä johtuu lähinnä viennin ongelmista, mikä on 

aiheuttanut myös kotimaisen kysynnän laskua sekä työllisyyden heikkenemistä. 

Viennin ongelmien taustalla ovat ennen kaikkea rakennemuutokset elektroniikka- ja 

metsäteollisuuden aloilla. Lisäksi työikäisen väestön määrä on supistunut ja työn 

tuottavuuden kasvu on ollut vaimeaa. (Suomen Pankki 2014). 

Suomessa tarvitaan kasvua, jotta valtio voisi säilyttää hyvinvointivaltion roolinsa 

kansalaisten elintason ja toimeentulon varmistamisessa. Talouskasvu on riippuvainen 

yksityisen sektorin työn tuottavuuden kohenemisesta (Suomen Pankki, 2014). Työn 

tuottavuuden kasvusta 20–40 prosenttia on seurausta uusien yritysten perustamisesta 

ja vanhojen poistumisesta markkinoilta. Suomessa taloudellinen kasvu perustuukin 

merkittävästi teknologiaan ja innovaatioihin, jotka parantavat yritysten 

uusiutumiskykyä ja uusien liiketoimintojen kehittymistä. Suomessa esimerkiksi 

patentointien määrä on kansainvälistä kärkeä. Innovaatioiden olennaisena osana on 

yritysten riskinotto ja kyky ymmärtää teknologian ohella liiketoiminta- ja 

ansaintamalleja. (VM 2012).  

Kasvu on täten tiiviissä ja välttämättömässä yhteydessä pääomamarkkinoihin, sillä 

kasvua saadaan aikaiseksi lisäämällä työn tarjontaa ja parantamalla tuottavuutta, jota 

taas pääomamarkkinat tukevat. Taloudellinen kasvu tarvitsee toimivia 

pääomamarkkinoita, koska innovaatiota luovat yritykset tarvitsevat rahoitusta.     

(VM 2012). 

Puolet kaikkien yritysten liikevaihdon ja työllisyyden kasvusta on saatu aikaan 

nopeasti kasvavissa yrityksissä. Suuren osan kasvusta muodostavat myös maltillisesti 

kasvavat omistajayritykset. Kasvuyrityksillä on kansantalouden kannalta 

merkittävimmät ja nopeimmat vaikutukset, sillä ne lisäävät työllisyyttä, vaikuttavat 
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kansantuotteen kasvuvauhtiin ja lisäävät tuottavuutta. Kasvuyrityksillä on siis 

edistävä vaikutus talouden uudistumiseen, innovaatioiden syntymiseen, osaamisen 

hyödyntämiseen sekä kilpailun lisääntymiseen. (Halme et al. 2015). 

Yrittäjyys ja kasvuyritykset ovat tällä hetkellä yksi mahdollinen ratkaisu 

työttömyyden kaltaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tästä syystä uusien yrityksien 

synnyttämiseksi ja uusien kasvuhakuisten yritysten kehittymisen edistämiseksi 

tehdään Suomessa ja muualla maailmassa monenlaisia julkisen vallan toimenpiteitä. 

(Autio et al. 2014) Tämän lisäksi tärkeää on, että yksityiset rahoitusmarkkinat 

toimivat tehokkaasti. 

Finanssikriisin myötä ja pitkälti sen seurauksena myös Oulun seudulla on tapahtunut 

suhteellisen lyhyessä ajassa merkittäviä muutoksia liiketoiminnan 

kilpailukykyasetelmassa. Suuren mittakaavan ICT- ja paperiteollisuuden toiminnot, 

jotka ovat pitkän aikaa tukeneet Oulun seudun kokonaisliiketoimintaa, ovat lyhyessä 

ajassa menettäneet asemaansa globaaleilla markkinoilla. Aiemmin alueen 

liiketoiminta rakentui muutaman suuren toimijan varaan. (Kujala 2013). 

Tilanne on siten olennaisesti muuttunut ja johtanut siihen, että tällä hetkellä Oulun 

alueella tulee keskittyä laajemman, joustavamman ja innovatiivisemman 

yrityspohjan luomiseen. Olemassa olevia yrityksiä tulee kannustaa ja tukea kasvun 

lisäämisessä, mutta lisäksi tulee mahdollistaa uusien kasvuhakuisten yritysten 

syntyminen. Oulun kaupunki pyrkii osaltaan helpottamaan eri vaiheissa olevien 

yritysten rahoituksen järjestymistä sijoittamalla yrityksiin eri sijoitusrahastojen 

kautta. (Kujala 2013). 

1.2 Tutkimusongelman kuvaus ja rajaukset 

Tähän taustaan perustuen tutkimuskysymys muotoutuu seuraavan laiseksi: 

Mikä on nuorten kasvuyritysten nykytila, vaikutukset ja rahoituksen tehokkuus 

erityisesti Oulun seudulla? 
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Tätä tutkimusongelmaa lähestytään kahden eri näkökulman kautta. 

1) Nuorten kasvuyritysten kansantaloudelliset vaikutukset aiemman akateemisen 

tutkimuksen perusteella sekä nuorten kasvuyritysten määrän ja rahoituksen 

kehitys Suomessa ja Oulun seudulla viime vuosina. 

 

2) Rahastosijoitusten vaikutukset nuorten kasvuyritysten investointeihin, 

kasvuun, työllistämiseen, vientiin sekä lisärahoituksen saamiseen Oulun 

seudulla empiirisen aineiston pohjalta. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nopeaa kasvua tavoittelevien yritysten 

merkitys kansantalouden kannalta sekä näiden yritysten rahoituksen nykytila, 

vaikutukset ja tehokkuus erityisesti Oulun seudulla. 

Rajaukset 

OECD - Eurostat - määritelmän mukainen kasvuyritys on lähtötilanteessa vähintään 

kymmenen henkilöä työllistävä yritys, jonka kasvuvauhti on 20 prosentin lisäys 

yrityksen liikevaihdossa vuosittain. Tässä tutkimuksessa kasvuyrityksiä tarkastellaan 

tätä määritelmää laajemmin. Huomioon otetaan myös alle 10 henkilön yritykset. 

Kasvuyritysten sijaan tutkielmassa käytetään termiä nuoret kasvavat yritykset. Usein 

puhutaan myös startup-yrityksistä, mutta termille ei ole olemassa vakiintunutta 

määritelmää, mistä syystä tätä termin käyttöä pyritään tässä tutkielmassa 

rajoittamaan. Tutkielma painottuu pääosin alle 10-vuotiaiden yritysten tarkasteluun. 

Lisäksi tutkielmassa on mukana myös kaikkein pienimmät alle 10 henkilöä 

työllistävät mikroyritykset. 

Tämän tutkielman teoreettisessa ja empiirisessä osiossa olevat yritykset ovat 

pääasiassa nuoria kasvua tavoittelevia yrityksiä, jotka voivat olla kolmessa eri 

vaiheessa. Nuori kasvava yritys voi olla siemenvaiheessa (seed), käynnistysvaiheessa 

(startup) sekä aikaisen kasvun vaiheessa. Siemenvaiheessa eli valikoitumisvaiheessa 

olevat yritykset ovat perustamista edeltävässä tilanteessa, jolloin yrittäjä on juuri 

päättänyt ryhtyä yrittäjäksi.  Startup – vaihe on yrityksen käynnistysvaihe, jolla 
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tarkoitetaan alkavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämistä ja sitä seuraavia 

vaiheita. Tällöin pannaan toimeen yrityksen liiketoimintamalli ja strategiat sekä 

kehitetään, konseptoidaan ja pilotoidaan tuotteita tai palveluita. Aikaisen kasvun 

vaiheessa eli laajentumisvaiheessa yritykset laajentavat toimintaansa joko kotimaassa 

tai ulkomailla. Nuoret kasvavat yritykset tavoittelevat usein kansainvälistä kasvua. 

Näissä vaiheissa oleviin yrityksiin tehtäviä sijoituksia kutsutaan Venture – 

sijoituksiksi. (FVCA 2014; Halme et al. 2015).  

Tässä tutkielmassa keskitytään lähinnä näissä kolmessa vaiheessa oleviin yrityksiin 

erityisesti rahoituksen vaikutuksien osalta. Alla olevassa kuviossa on 1 on kuvattu 

aloittavan yrityksen vaiheet sekä rahoitus eri vaiheissa. 

  

Kuvio 1. Alkuvaiheen yrityksen kolme vaihetta. Lähde: Fiban, 2014. 

Lisäksi tutkielma keskittyy rahoituksen osalta alkuvaiheen yrityksiin tehtäviin 

pääomasijoituksiin eli venture – sijoituksiin, koska empiirisessä osassa käsiteltävät 

yritykset ovat valtaosin saaneet rahoitusta pääomasijoitusrahastoista. Nämä 

sijoitukset ovat Venture - sijoituksia, joita ovat ainoastaan alku- tai kasvuvaiheen 
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vähemmistöpääomasijoitukset. Tällöin kohdeyritysten tulevaisuuden 

kasvuodotuksilla on suuri merkitys venture - sijoitusten arvon määräytymisessä. 

Erityisesti kasvuhakuisten yritysten rahoituksen näkökulmasta osakeyhtiöille 

ominaiset rahoitusinstrumentit ovat merkittävässä roolissa. Yksityisten 

pääomasijoitusrahastojen lisäksi nuoria kasvuvaiheessa olevia yrityksiä rahoittavat 

Suomessa myös muutamat julkiset rahoittajatahot. Julkiset rahoittajat pyrkivät 

paikkaamaan markkinaehtoisen rahoituksen puutteita. Suomessa keskeisimmät 

puutteet markkinaehtoisessa rahoituksessa ovat erityisesti Suomen markkinoiden 

pieni koko ja sen aiheuttama toimijoiden vähäinen määrä. Suomessa julkisia 

rahoittajia ovat mm. Tekes, Tekesin NIY-rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille, 

Finnvera, ELY-keskukset sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy. Koska yksityinen 

pääomasijoitustoiminta on tämän tutkielman kannalta keskeisin osa-alue, keskitytään 

siihen tässä hieman tarkemmin. 

Pääomasijoituksesta käytetään kahta termiä: venture capital ja private equity, joista 

ensimmäisellä tarkoitetaan yleensä ainoastaan alku- tai kasvuvaiheen 

vähemmistöpääomasijoitusta. Jälkimmäinen puolestaan tarkoittaa yritysjärjestelyihin 

kohdistuvaa pääomasijoitusta. Private equitya voidaan pitää myös tietynlaisena 

yläkäsitteenä, johon venture capital kuuluu. 

Pääomasijoitustoiminta tarkoittaa sitä, että varoja sijoitetaan kohdeyhtiöön sen 

kasvattamiseksi ja kehittämiseksi sijoitetun pääoman avulla. Pääomasijoittaja tarjoaa 

noteeraamattomille yrityksille pitkäaikaista pääomaa ja sitoutunutta yhteistyötä sekä 

arvonnousua tarjoamallaan lisäarvolla. Pääomasijoitukset ovat määräaikaisia, 

keskipitkän aikavälin rahoitusta ja ne tehdään oman pääomanehtoisina eli merkitään 

osakkeita osakepääoman korotuksessa tai välipääomarahoituksena. Pääomasijoittaja 

ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman 

mukaisesti. Pääomasijoitus tehdään yleensä, kun tarkoituksena on perustaa yritys, 

kasvattaa yrityksen toimintaa, rahoittaa yrityskauppa, tervehdyttää yritystä tai 

muuttaa merkittävästi liiketoimintaa. Lisäksi se voi tulla kyseeseen omistuksen ja 

liikkeenjohdon uudelleenjärjestelyiden rahoittamisessa. Pääomasijoitus tehdään 

sellaiseen yritykseen, jolla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Arvonnousu 

realisoituu irtautumisvaiheessa, jolloin pääomasijoitusyhtiö luopuu osuudestaan 

kohdeyrityksessä. (FVCA 2006). 
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Pääomasijoittaja tuo mukanaolollaan yritykselle myös muuta lisäarvoa rahoituksen 

lisäksi. Yleensä pääomasijoittajalla on vankka osaaminen strategioiden luomisessa, 

rahoituksen kokonaisjärjestelyissä, yritysjärjestelyissä, hallitustyöskentelyssä, 

budjetoinnissa, markkinoinnissa, johtamisjärjestelmien kehittämisessä ja 

toimialatuntemuksessa. Pääomasijoittaja tuo yritykselle lisää uskottavuutta sen 

muihin sidosryhmiin nähden ja parantaa myös muun rahoituksen saamista 

huomattavasti. Lisäksi kohdeyritykset saavat käytettäväkseen pääomasijoittajan 

kotimaisen ja kansainvälisen yhteysverkoston. (FVCA 2010, Strömberg 2009). 

Tutkielman rakenne 

Tutkielma käsittää sekä teoreettisen että empiirisen osion. Teoreettinen osuus 

painottuu tutkielman alkupäähän ja siinä tarkastellaan aikaisempia akateemisia 

tutkimuksia pääomasijoittamiseen ja nuoriin kasvuhakuisiin yrityksiin liittyen. 

Empiirisessä osiossa puolestaan käsitellään nuorten kasvuhakuisten yritysten määrää 

ja rahoitusta Suomessa sekä Oulun seudulla. Lisäksi empiirisessä osiossa 

tarkastellaan muutamien Oulun seudun yritysten tilannetta rahoituksen vaikutuksien 

osalta. Lopuksi on yhteenveto, jossa pohditaan Oulun seudun yritysten tilannetta 

sekä teoreettisen että empiirisen aineiston pohjalta. 

 Tutkielma etenee seuraavan kaavion mukaisesti. 

 

Kuvio 2. Tutkielman rakenne.  

Toisessa luvussa käsitellään nuorten kasvuhakuisten yritysten kansantaloudellista 

merkitystä. Tarkoituksena on osoittaa nuorten kasvuhakuisten yritysten vaikutukset 

koko yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääjänä. Luvussa käsitellään myös niitä tekijöitä, 
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jotka vaikuttavat sekä edistävästi että hidastavasti nuorten kasvuhakuisten yritysten 

toimintaan.  

Kolmannessa luvussa tarkastellaan nuorten kasvuhakuisten yritysten määrää 

Suomessa ja kuinka kasvuhakuiset yritykset jakaantuvat Suomen eri alueille. 

Neljännessä luvussa käsitellään nuorten kasvuyritysten rahoitusta 

pääomasijoittamisen osalta. Viides luku sisältää empiirisiä tutkimustuloksia Oulun 

seudulta. Aineisto on luonteeltaan kvalitatiivinen. Lopuksi on aiheesta yhteenveto. 
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2  NUORET KASVUYRITYKSET 

Nuorista kasvavista yrityksistä käytetään usein puhekielessä nimitystä startup – 

yritys. Startup – yritykselle ei ole olemassa tarkkaa määritelmää vaan se on yleensä 

nimitys nuorelle, innovatiiviselle ja skaalautuvaa liiketoimintaa tavoittelevalle 

yritykselle, jonka tavoitteena on ennen kaikkea kansainvälinen kasvu. Sartup – yritys 

rakentuu usein muutaman henkilön perustajatiimin varaan ja sille on tyypillistä, että 

se kehittää ensimmäistä tuotettaan. Tällöin tutkimus- ja kehitystyön osuus 

liikevaihdosta on usein suuri ja yleensä tarvetta on myös ulkopuoliselle 

riskipääomalle (venture capital). Uusi kasvuyritys voi syntyä myös irtautumalla 

suuresta yrityksestä tai esimerkiksi kehittymällä yliopistossa tutkimusprosessin 

seurauksena (spin-off). Usein pienille yrityksille innovaation lähteenä on jonkin 

suuryritysasiakkaan tarve. (Puttonen 2010). 

2.1 Nuorten kasvavien yritysten kansantaloudellinen merkitys 

Yhtä tärkeää kuin olemassa olevan vakiintuneen yritystoiminnan kilpailukyvyn ja 

kasvun edellytysten mahdollistaminen on myös nuorien kasvuhakuisten yritysten 

tukeminen. Kansantaloudet tarvitsevat molempia. Vaikka nopeasti kasvavat yritykset 

vastaavat puolesta yritysten liikevaihdon ja työllisyyden kasvusta, suuren osan 

kasvusta muodostavat myös maltillisesti kasvavat omistajayritykset (VM, 2015). 

Vakiintuneet yritykset luovat perustan taloudelle, kun taas nuorten kasvuyritysten 

myötä yritysten kirjo laajenee, suurempien voittojen mahdollisuus kasvaa ja 

hyvinvointi lisääntyy. (Puttonen 2010). 

Nuorilla kasvavilla yrityksillä on Lernerin (2009) mukaan seuraavan laisia 

vaikutuksia. Ensinnäkin, vaikka Schumpeter (1961) oletti, että suurilla yrityksillä on 

luontaista etua innovaatioiden luomisessa verrattuna pieniin yrityksiin, on 

kasvuyrityksillä suhteellisesti ottaen merkittävämpi rooli innovaatioiden kannalta. 

Tämä on useiden empiiristen tutkimusten tulos. Monilla sellaisilla toimialoilla kuten 

lääketeollisuus, kommunikaatioteknologia, puolijohteet ja ohjelmistojen valmistus, 

ennen kaikkea juuri pienet yritykset luovat suuren osan uusista innovaatioista, jotka 

he sitten lisensoivat tai myyvät suuremmille yrityksille. 
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Lerner (2009) mainitsee innovaatiot yhtenä tärkeimmistä talouskasvun lähteistä. 

Tämä on myös alkujaan Schumpeterin (1961) ajatuksia. Hänen mukaansa 

innovaatioita ovat kaikki uudet toimintatavat kuten esimerkiksi 

organisaatiouudistukset, uusille markkinoille pääsy yrittäjien toiminnan tuloksena 

sekä rahoitusjärjestelmän kehittyminen. Näitä voidaan luonnehtia myös eräänlaiseksi 

tuotannontekijöiden uudelleenjärjestelyksi, jonka avulla tuotanto tehostuu ja voiton 

mahdollisuus kasvaa. (Puttonen 2012). 

Innovaatioita tekevät yrittäjät. Schumpeter (1961) määrittelee yrittäjän käsitteen 

melko laajasti. Hänen mukaansa yrittäjä voi olla myös osakkeenomistaja tai kuka 

tahansa yrityksessä työskentelevä henkilö, joka osallistuu tuotannontekijöiden 

uudelleenjärjestelyyn. Useimmiten yrittäjillä ei Schumpeterin (1961) mukaan 

kuitenkaan ole innovaation toteuttamiseen tarvittavaa pääomaa. Tämän vuoksi 

rahoituksella on erittäin suuuri merkitys taloudellisessa kehityksessä. Pääomaa 

puolestaan on mikä tahansa rahoitus, jolla innovaatiot rahoitetaan. Yrityksen 

rahoittajat luovat ikään kuin tyhjästä yrittäjien tarvitsemaa ostovoimaa, joka 

maksetaan myöhemmällä voitolla. (Landreth 1976: 478 - 479). 

Puttosen (2010) mukaan uudet innovatiiviset yritykset lisäävät koko elinkeinoelämän 

innovaatiokykyä. Innovaatiot puolestaan lisäävät hyvinvointia, koska niiden avulla 

tuottavuus paranee. Tehokkaammilla tuotantoprosesseilla saadaan aikaan enemmän 

tuotantoa pienemmin panoksin.  Tuottavuus on siis talouskasvun keskeinen lähde. 

Tästä esimerkkinä voisi olla esimerkiksi informaatioteknologian alalla olevat 

innovaatiot, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti erilaisiin teknologisiin prosesseihin. 

Uusien innovaatioiden myötä ihmisten elämänlaatu kohenee ja keskimääräinen 

elinikä pitenee. (Lerner, 2009: 44 – 45). Myös Napier et al. (2012) ovat todenneet 

pienten yritysten olevan ketterämpiä ja tehokkaampia muuttuvissa 

markkinatilanteissa, mikä edistää toimialojen kehittymistä ja uudistumista. Tämä 

liittyy vahvasti Schumpeterin (1961) luomaan ”luovan tuhon” käsitteeseen, jolla 

tarkoitetaan sitä, että uudet tuottavammat yritykset tai tuotteet, menetelmät ja 

palvelut korvaavat tuottamattomammat kilpailijansa. Tämä johtaa lopulta talouden 

uusiutumiseen, tehostumiseen ja tuottavuuden lisääntymiseen. (Puttonen 2012). 
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Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu pienten ja nuorten yritysten 

kasvavan nopeimmin ja luovan suuren osan uusista työpaikoista. (Audretsch, Grimm 

& Wessner, 2005; Birch, 1981). Näin ei kuitenkaan ole kaikkien pienten yritysten 

kohdalla, vaan useiden tutkimusten mukaan hyvin pieni joukko nuorista yrityksistä 

luo huomattavan osan uusista työpaikoista (esim.; Delmar, Davidsson, & Gartner, 

2003; Henrekson & Johansson, 2009). Lisäksi tutkimuksissa on todettu, että tämä 

joukko selittää myös eri maiden välisiä eroja työpaikkojen määrän kasvussa 

(Anyadike-Danes et al., 2014). Kasvun ja sitä kautta syntyvien uusien työpaikkojen 

syntymisen merkittävin tekijä vaikuttaisi kuitenkin olevan ennen kaikkea yrityksen 

ikä, ei koko. (Acs 2008). 

         

Kuvio 3. Innovaatioiden rooli kasvun selittäjänä. Lähde Hyytinen & Pajarinen, 2005. 
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Innovaatiot ovat lisäksi merkittäviä kumulatiivisuutensa vuoksi. Monet uudet 

innovaatiot luovat pohjan uusille innovaatioille. Tästä hyvänä esimerkkinä on 

varhainen tietokone, josta on monien parantelujen jälkeen syntynyt kaikkien 

saatavilla oleva hyödyke ja joka on poikinut valtavasti uusia laitteita ja innovaatioita. 

(Scotchmer, 2005). 

Näiden argumenttien nojalla on siis perusteltua, että yrittäjyyttä ja uusia 

kasvuyrityksiä tulisi tukea ja rahoittaa. Se ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. 

Kasvuyritysten rahoittamisen tulisi ennen kaikkea olla tehokasta. (Lerner 2009: 44 – 

45) 

Tarkastellaan vielä Scotchmerin (2005) teoriaa, josta näemme, miksi yksityisten 

pääomasijoittajien mukanaolo on koko yhteiskunnan kannalta tärkeä asia. 

Oletetaan, että yrittäjällä on idea, jota voidaan kuvata parina { }cv, . Parametri v  

kuvastaa innovaatiosta saatavaa yhteiskunnallista hyötyä ( itse asiassa kuluttajan 

ylijäämää) kullakin periodilla ja c  puolestaan on yhden kerran maksettavat 

kustannukset, jotka syntyvät, kun ideasta kehitetään innovaatio. Yhteiskunnallisen 

hyödyn yli ajan nykyarvo V  on korkokannalla r , ( 10 << r 	) seuraavanlainen: 

                       ...
1

1
...

1

1

1

1

1

32

+








+
+









+
+









+
+

+
= v

r
v

r
v

rr

v
V

T

,                 (1) 

josta seuraa 

r

v

r
r

v

rrrr

v
V

T

=



















+
−+

=













+









+
+









+
+








+
+

+
=

1

1
1

1

1
...

1

1
...

1

1

1

1
1

1

2

                (2) 

Edellä kaavioissa (1) ja (2) sovelletaan suppenevan geometrisen sarjan 

summakaavaa. Näin ollen saadaan, että kaikki ne ideat, joille pätee 0/ >− crv , ovat 

yhteiskunnallisesti kannattavia. Järjestellään edellisen epäyhtälön termit uudelleen ja 
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piirretään nämä ideat kuvioon 4. Suoran rcv =  yläpuolella ovat kaikki yhteiskunnan 

kannalta kannattavat ideat. 

 

Kuvio 4. Yhteiskunnan kannalta kannattavat ideat. 

Jos oletamme, että yritys markkinoi itse keksintöä, periodittaiset voitot ovat ��, jossa 

� on arvoltaan vähemmän kuin yksi. Patentoimalla yritys voi saavuttaa voitot ���, 

jossa � on patentin diskontattu pituus1. Yrityksen voiton nykyarvo, fΠ , on siis 

cvTf −=Π π ,                                                                  (3) 

jossa π  on se osuus yhteiskunnallisesta arvosta, jonka yritys voi saada hankittua 

itselleen. Näin ollen luonteva oletus on, että 10 << π . Arvokkaiden ideoiden 

kehittämisen ollessa kalliimpaa kuin niihin liittyvien immateriaalioikeuksien 

kustannukset saadaan, vTcrv π>>/ . Tästä seuraa, että 
T

r
π
1< . Piirretään yrityksen 

tilanne kuvioon 5. Kahden suoran välissä olevat ideat ovat yhteiskunnallisesti 

hyödyllisiä, mutta yritykset eivät toteuta niitä. 

                                                 
1 Diskontattu pituus. Kts. Scotchmer, s. 59. 
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Kuvio 5. Yhteiskunnallisesti hyödylliset, mutta yrityksille kannattamattomat ideat. 

Julkinen valta voi tukea ideoiden toteuttamista antamalla tukea määrän �. Nyt 

yrityksen voiton nykyarvo fΠ  on 

scvTf +−=Π π .                                                              (4) 

Piirretään kuvioon 6 kaikki ne ideat, joille pätee 

0=Π f ⇒ 0=+− scvTπ ⇒
T

s

T

c
v

ππ
−=                                    (5) 

                                                 

 
Kuvio 6. Yhteiskunnan kannalta kannattamattomat ideat. 
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Kuviosta 6 nähdään, että yritykset voivat nyt toteuttaa ideoita, jotka eivät ole 

yhteiskunnan kannalta kannattavia. Nämä ideat sijaitsevat suorien rcv =  ja 

Tscv π/)( −=  välissä siten, että Acs << . Tällaisten ideoiden rahoittaminen on 

rahan tuhlausta ja johtaa arvottomiin innovaatioihin. Tämä asiaintila voidaan korjata 

pakottamalla yritys hankkimaan ”yksityistä” rahaa (matching funds). Kuvataan tätä 

rahoitusta parametrilla 	. Yrityksen voiton nykyarvo on nyt 

scvTf +−=Π π +	,                                                                (6) 

Josta seuraa edellisen tavoin 

0=Π f ⇒ 0=++− mscvTπ ⇒ + � = �
� −

�
� −

�
�              (7) 

Oletetaan, että innovaation kehittäjä saa tekijänoikeuden vain tuettuun innovaatioon. 

Tällä kannustinmekanismilla on kaksi vaikutusta. Ensinnäkin jos � < 	, 

innovaatiota ei tueta, koska kehittävä osapuoli voi saada tekijänoikeuden myös ilman 

tukea ja on paljon kannattavampaa saada tekijänoikeudet pienemmällä 

kustannuksella �. Vain ne ideat (�, �), jotka toteuttavat ��� > 	, ovat niitä, joihin 

kehittävä osapuoli voi hakea tukea. Tämä vähentää luvussa 2.3 myöhemmin 

käsiteltävää moraalikadon ongelmaa. Osapuolet eivät yritä hankkia tukea arvottomiin 

innovaatioihin, sillä se velvoittaisi heidät sitoutumaan rahoitukseen 	. Yksityisten 

rahastojen olemassaolo antaa siis julkiselle sektorille mahdollisuuden tukea ideoita, 

jotka muuten eivät saisi rahoitusta, ilman, että rahoitus kanavoituu arvottomiin 

innovaatioihin. (Scotchmer 2004). 

2.2  Nuorten kasvavien yritysten menestystekijät 

Yritysten menestymiseen ja kasvuun vaikuttavat monet tekijät. Aiheesta on runsaasti 

tarjolla erilaisia tutkimuksia. Tärkeää on ymmärtää se, ettei yritysten kasvuun 

välttämättä ole yhtä oikeaa syytä, sillä yritysten kirjo on laaja (Halme et al. 2015). 

Muutamia tärkeitä seikkoja voidaan kuitenkin tutkimusten perusteella osoittaa 

yritysten kasvun ja menestyksen selittäjäksi (Pajarinen & Rouvinen, 2006).  
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Seuraava jaottelu mukailee löyhästi Halmeen et al. (2015) tekemää jaottelua 

raportissaan Työ- ja elinkeinoministeriölle. 

Kuvio 7. Nuorten kasvavien yritysten menestystekijät. 

Kasvuhakuisuus 

Keskeisimpänä kasvun ja menestyksen lähteenä pidetään yrityksen johdon 

kasvuhakuisuutta sekä kasvutavoitteita, vaikka kasvun taustalla saattaa olla 

monenlaisia muita tekijöitä (Pajarinen & Rouvinen 2006). Myös Autio (2009) toteaa, 

että ” kasvuhakuisuus ei takaa kasvua, mutta sen puute todennäköisesti takaa kasvun 

puuttumisen”. Kasvuhakuinen yrittäjä näkee mahdollisuuksia ja haluaa tarttua niihin. 

Hän tiedostaa riskin olemassaolon, mutta on silti valmis kasvattamaan yritystään.  

Kasvuhakuisimpia yrityksiä Suomessa ovat perustamisvuoden perusteella 

tarkasteltuna kaikkein nuorimmat yritykset. (Pk-yritysbarometri 2/2010 ja 2/2014). 

Tämän hetkisen heikon taloustilanteen voisi olettaa heikentävän kasvuhalukkuutta, 

mutta Suomen Yrittäjien toteuttama yritysbarometri (2015) osoittaa, että heikosta 

taloustilanteesta huolimatta, seitsemän prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä 

ilmoitti olevansa erittäin kasvuhakuisia ja 35 prosenttia suunnittelee kasvavansa 

mahdollisuuksiensa mukaan. Suurta muutosta ei siis yritysten kasvuhalukkuudessa 

ole näköpiirissä, vaikka taloustilanteen epävarmuus on pitkittynyt. Kasvuhalukkuus 
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on edelleen korkeampi kuin rahoituskriisin aikana vuonna 2009 (Pk-yritysbarometri 

1/2015). Halme et al. (2015) myös havaitsivat raportissaan että kunnianhimoista 

kasvua tavoittelevat yritykset kasvattivat sekä liikevaihtoaan että 

henkilöstömääräänsä selvästi nopeammin kuin ne yritykset, joissa kasvuhalukkuus ei 

ollut niin suurta. (Halme et al. 2015). 

Yrittäjätiimi 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että kasvuhakuisella yrittäjällä on usein 

aiempaa johtamis- ja yrittäjäkokemusta. (esim. Mason & Brown 2010; Audretsch 

2012) Lisäksi tiimin merkitystä kasvun mahdollisuuksissa ei tule aliarvioida, sillä 

eräät tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri osa nopeasti kasvavista yrityksistä on 

useamman kuin yhden henkilön perustamia. (esim. Mason & Brown 2010). 

Suomessa tilanne on sellainen, että kasvuyrittäjäksi vaikuttaisi hakeutuvan liian 

vähän sellaisia yrittäjiä, joilla kasvuhakuiseen yrittäjyyteen olisi eniten potentiaalia. 

(Autio, 2009). (Halme et al. 2015). 

Innovaatiot sekä tutkimus- ja kehitystoiminta 

Innovaatioiden ja kasvun välillä on myös havaittu yhteys, vaikkakaan esimerkiksi 

OECD:n kasvuun vaikuttavia tekijöitä tarkastelleen selvityksen mukaan 

innovaatiotoiminta ei aina selitä yrityksen nopeaa kasvua eikä se ole yrityksen 

kasvun edellytys (OECD, 2010). Mason ja Brown (2010) puolestaan korostavat sitä, 

että nopeasti kasvavat yritykset ovat asiakaslähtöisiä ja pyrkivät ymmärtämään 

asiakkaidensa tarpeet. (Halme et al. 2015). 

Toimialan merkitys 

Tutkimusten valossa toimialan merkitys yrityksen menestykseen ei ole aivan selvä 

(Halme et al. 2015). Tutkimusten mukaan nopea kasvu on todennäköisempää tietyillä 

aloilla, mutta kasvu ei ole toimialasta riippuvainen, vaan nopeaa kasvua voi tapahtua 

millä tahansa toimialalla. (Autio 2009) Almus ja Nerlinger (2000) tutkivat 

pohjoisamerikkalaisia yrityksiä ja havaitsivat, että kasvu on nopeampaa hyvin 

korkean teknologian aloilla. Napier et al. (2012) ovat puolestaan tutkineet 
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pohjoismaisia kasvuyrityksiä ja havainneet, että kasvu on usein nopeinta hyvin 

osaamis- ja tietointensiivisillä aloilla. Pohjoismaisessa kasvuyrittäjyyskatsauksessa 

tuloksena oli, että selvästi suurin osa Pohjoismaisista nopeasti kasvavista yrityksistä, 

ns. gaselleista, toimii palvelualoilla. Suomessa lähemmäs 40 prosenttia nopeasti 

kasvavista yrityksistä oli vuonna 2009 tietointensiivillä palvelualoilla ja noin 35 

prosenttia muilla palvelualoilla. Valmistavassa teollisuudessa gaselleja oli yhteensä 

noin 10 prosenttia. (Napier et al. 2012).                                                             

(Halme et al. 2015). 

Osaaminen ja resurssit yrityksessä 

Useiden tutkimusten mukaan rahoituksen saatavuus on yksi merkittävä yrityksen 

kasvuun vaikuttava tekijä (Audretsch 2012, Lilischkis 2011). Rahoituksen 

saatavuuden merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina (Lilischkis 

2011). Tutkimukset pääomasijoittamisen vaikuttavuudesta Suomessa osoittavat, että 

pääomasijoittaminen vaikuttaa positiivisesti kohdeyritysten kehitykseen. 

Pääomasijoittamisen on huomattu muun muassa kiihdyttävän kohdeyhtiöiden kasvua 

ja kansainvälistymistä. 

Paitsi rahoituksella, myös yrityksen osaamispääomalla ja henkilöstön koulutustasolla 

on todettu olevan yhteys kasvuun (Audretsch 2012). Erityisesti yrityksen 

alkuvaiheessa yritys tarvitsee korkeasti koulutettua työvoimaa selvitäkseen 

alkuvaiheessa olevista haasteista. Lisäksi tärkeää yrityksen sosiaalinen pääoma 

(social capital) voi olla ratkaisevassa asemassa kasvun kannalta. Sosiaalista pääomaa 

ovat esimerkiksi yrityksen verkostot, ihmissuhteet ja yhteydet muihin yrityksiin.                               

(Halme et al. 2015). 

Pääomasijoittajan ei-rahallinen merkitys 

Jain (2001) tutki pääomasijoittajan vaikutusta yrityksen johtamiseen, strategiatyöhön, 

toimialaan sekä muihin suorituksiin. Hänen tavoitteenaan oli tarkastella 

pääomasijoittajan vaikutusta yrityksen pitkän aikavälin suorituskykyyn.  Hän havaitsi 

kolme merkittävää tekijää. Ensimmäinen tekijä on pääomasijoittajan ja yrityksen 

johdon strategioiden yhteensopivuus. Taloudelliset edut toteutuvat, kun yrityksessä 



24 

on mukana pääomasijoittaja, jonka asiantuntemus ja vahvuudet voidaan hyödyntää 

mahdollisimman hyvin strategian ohjaamisessa ja päätöksentekoprosesseissa. Mitä 

lähempänä strategiat olivat toisiaan ja mitä paremmin ne sopivat yhteen, sitä 

todennäköisemmin kohdeyhtiö menestyi hyvin. Toinen vaikutus yrityksen 

suorituskyvyn parantamiseksi on pääomasijoittajan pitkäaikainen sitoutuminen 

kohdeyritykseen. Kolmanneksi havaittiin, että pääomasijoittajan merkitys yrityksen 

menestymisessä on suurin yrityksen alkuvaiheessa.  

Sijainti 

On vielä epäselvää, mikä on sijaintiin liittyvien tekijöiden vaikutus yrityksen 

kasvuun (Audretsch 2012). Yleisesti ottaen nopeasti kasvavia yrityksiä näyttäisi 

olevan kaikilla alueilla, joskin joidenkin tutkimusten mukaan kasvukeskuksissa 

sijaitsevat yritykset kasvavat nopeammin (esim. Acs et al. 2008). Alueellisten 

osaamiskeskittymien (klustereiden) läheisyydessä kilpailu on kovempaa ja yritykset 

joutuvat innovoimaan enemmän selviytyäkseen kilpailusta ja kasvaakseen. Joidenkin 

tutkimusten mukaan alueellisten osaamisklustereiden läheisyydessä sijaitsevat 

yritykset kasvavat keskimääräistä nopeampaa. Tätä on perusteltu sillä, että 

osaamisklustereiden läheisyydessä sijaitsevat yritykset löytävät helpommin 

yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. He myös pystyvät helpommin hyödyntämään 

uusia käytäntöjä, tietoa ja ideoita. Verkostot mahdollistavat yrityksille sellaisen 

osaamisen ja tiedon käytön, johon yrityksellä itsellään ei olisi varaa. (Halme et al. 

2015). 

2.3 Nuorten kasvuyritysten kompastuskivet 

Yllä mainitut menestystekijät ovat tärkeitä vaikuttimia nuorten alkuvaiheessa olevien 

yritysten menestymiselle. Minkä tahansa menestystekijän puute voi olla 

vaikuttamassa yrityksen tulevaisuuteen. Alla on mainittu muutamia yrityksestä 

itsestään riippumattomia tekijöitä. Näiden lisäksi yrityksen operatiivisella 

toiminnalla on suuri vaikutus yrityksen kasvumahdollisuuksiin. Lisäksi on 

huomioitava myös yleinen markkinatilanne. 
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Informaation epäsymmetria 

Uusien ja nuorten yritysten ongelmaksi voi muodostua informaation epäsymmetria, 

joka tarkoittaa sitä, että rahoittajan tiedot nuorten ja pienten yritysten toiminnasta 

voivat olla vähäiset. Osapuolten välillä vallitsee siten informaation epäsymmetria. 

Tämä voi johtaa siiten, että pienten ja nuorten yritysten rahoituksen saaminen 

vaikeutuu, kun rahoittajatahot jatkavat tuntemiensa, kenties vakiintuneempien, 

yritysten rahoittamista (Audretsch 2012). Toisaalta taas nuorilla ja uusilla yrityksillä 

voi olla varsin vähän tietoa eri rahoitusvaihtoehdoista. (Halme et al. 2015). 

Informaation epäsymmetrialla viitataan nuorten kasvuhakuisten yritysten 

rahoittamisessa epäsuotuisan valikoitumisen (adverse selection) sekä moraalikadon 

(moral hazard) ongelmiin. Epäsuotuisa valikoituminen on seurausta informaation 

epäsymmetriasta ja tarkoittaa sitä, että parhaat kohdeyritykset eivät tule valikoiduksi. 

Moraalikadon ongelma puolestaan kuvastaa tilannetta, jossa osapuoli lisää 

riskinottoaan, koska tietää, että osa riskien seurauksista koituu jollekulle toiselle. 

Tiedon puute vaikeuttaa ulkopuolisen sijoittajan valintaa hyvien ja huonojen 

sijoituskohteiden välillä.  Ellei hyviä hankkeita voida tehokkaasti tunnistaa, tiedon 

epäsymmetria saattaa haitata markkinoiden toimintaa ja aiheuttaa näin ollen 

tehottomuutta myös yhteiskunnan näkökulmasta. Pääomasijoittajat käyttävätkin 

kallista ja aikaa vievää "due diligence – prosessia” arvioidessaan mahdollisten 

sijoitusten todellista arvoa. Tämä prosessi on samanlainen ja yhtä kallis riippumatta 

sijoituksen koosta. Siksi on paljon kustannustehokkaampaa sijoittajille arvioida 

vakiintuneita yrityksiä, joilla on aiemmin kirjattua tietoa yrityksen menestyksestä 

(track record). Tämä on yksi tärkeä syy siihen, miksi riskipääoman sijoittajat ovat 

siirtyneet pois siemen- ja käynnistysvaiheessa olevien yritysten rahoittamisesta 

myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin, joista on saatavilla parempaa tietoa ja joihin 

voidaan sijoittaa suuria rahasummia. (Maula 2007). 

Epäsymmetrisen informaation ongelmia voidaan joidenkin teorioiden mukaan 

poistaa. Esimerkiksi Scotchmer (2005) tuo teoksessaan esille Vickreyn 

huutokauppamallin (Vickrey auction), jonka perusteella tehokkaat sijoituskohteet 

voidaan valita, mikäli kohteen arvo voidaan todentaa jälkikäteen (ex post). Tätä 

mallia ei kuitenkaan ole sovellettu käytännössä. Tässä toiseksi korkeimman hinnan 
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huutokauppamallissa rahoittaja tiedustelee innovaatioiden tekijöiltä �	 = 	1,2 

mahdollisia sosiaalisia ylijäämiä 

�� = ���� ��	 −	��,                                                    (1) 

jossa ��/� on innovaation diskontattu2 arvo ja � kuvastaa kustannuksia. 

Yritys ilmoittaa arvot ��, � . Rahoittaja ei kuitenkaan voi varmasti tietää kumpi yritys 

ilmoittaa arvonsa �� rehellisesti. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, sillä luvattu 

rahoitus antaa yrityksille insentiivin toimia rehellisesti. Rahoittaja valitsee sen 

yrityksen, joka ilmoittaa korkeimmat nettoylijäämät, ja lupaa rahoittaa sitä. Oletetaan 

tässä, että voittaja on yritys 1. Rahoituksen suuruus on 

(1/�)�� 	− 	� .                                                    (2) 

Huomionarvoista on se, että tässä rahoitus riippuu toisen yrityksen antamasta arvosta 

� , eikä voittaneen yrityksen antamasta arvosta	��. Rahoittaja pyytää rahoituksen 

saanutta yritystä 1 investoimaan. Maksettuaan omat kustannuksensa �� yritys 1 

päätyy maksuerään, jonka suuruus on 

!(1 �⁄ )�� −	� −	��# = 	 �� −	� .                                     (3) 

Toiseksi korkeimman hinnan huutokauppamallilla on kaksi ominaisuutta. Ensinnäkin 

olettaen, että yritykset ilmoittavat ylijäämänsä rehellisesti, rahoituksen suuruus sen 

saavalle yritykselle 1 on lähellä yrityksen kustannuksia �� , mutta kuitenkin aina 

suuremmat, jos �� on lähellä � . Toisekseen rahoituksen saanut yritys tekee ei-

negatiivisiä voittoja suorittaessaan rahoituksen vastineeksi määrättyä maksuja. 

(Scotchmer 2004). 

Saavuttaako yritys hyötyjä vääristelemällä nettoylijäämiään rahoittajalle? Siinä 

tapauksessa, että �� < � , haluaako yritys 1 liioitella  ��:stä? Ellei vääristely auta 

yritystä saamaan rahoitusta, siitä ei ole hyöytä. Jos taas yritys onnistuu 

vääristelemällä muuttamaan lopputulosta, yrityksen 1 voitot ovat �� −	�  ja ne 

saattavat olla negatiiviset. Tällöin yrityksen 1 on kannattavampaa olla saamatta 

rahoitusta ja tehdä nollavoittoja. (Scotchmer 2004). 

                                                 
2 Kts. Scotchmer s. 59. 
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Kannattaako yrityksen 1 vähätellä ylijäämiään ��, siinä tapauksessa, että �� >	� ? 

Jos vääristely vaikuttaa siten, että yritys saa rahoituksen, sillä ei ole vaikutusta 

lopputulokseen eikä näin ollen merkitystä. Jos taas vääristely vaikutta 

lopputulokseen eikä yritys saakaan rahoitusta, yritys 1 tekee nollavoittoa ja menettää 

voittonsa �� −	� , joka on positiivinen. Täten yrityksellä 1 ei ole insentiiviä 

vääristellä ��. Samat argumentit pätevät yritykselle 2. (Scotchmer 2004). 

Toiseksi korkeimman hinnan huutokauppamallin mukaan yrityksillä on insentiivi 

ilmoittaa rehellisesti mahdollisesti saavutettavista nettoylijäämistään ja rahoittaja voi 

turvallisesti valita sen yrityksen, jolla on mahdollisuus saavuttaa suurimmat voitot. 

(Scotchmer 2004).  

Informaation epäsymmetrian ja moraalikadon ongelmien lisäksi myös erot 

verosäännöksissä voivat aiheuttaa kiilan ulkoisen ja sisäisen rahoituksen väliin. Se 

selittää sen, miksi pienet innovatiiviset yritykset rahoittavat innovaatiotoimiaan 

ainakin aluksi sisäisen pääoman avulla. Näissä olosuhteissa innovaatioprojektit eivät 

välttämättä edes käynnisty, ne viivästyvät tai niistä luovutaan. Niihin liittyy suuri 

konkurssiriksi ja lisäksi aineettomilla hyödykkeillä on alhainen vakuusarvo. Jopa 

uudesta pääomasta tulee kohtalaisen huono vaihtoehto, koska pienet yritykset 

joutuva luopumaan omistusoikeudestaan, mikä uhkaa yrittäjän omaa päätöksentekoa 

yrityksessä. (OECD 2010). 

Taloudelliset rajoitteet 

Bottazzi, Secchi ja Tamagni (2014) analysoivat rahoituksen saannin rajoitusten 

vaikutuksia yritysten dynamiikkaan. He mittasivat taloudellisia rajoituksia 

käyttämällä apunaan yrityksen luottoluokitusta, joka kuvaa ulkoisen rahoituksen 

saatavuutta ja kustannuksia. He havaitsivat, että taloudelliset rajoitteet (financial 

constraints, FCs) heikensivät yritysten keskimääräistä kasvua. Taloudellisiin 

rajoitteisiin myös liittyy korkeampi volatiliteetti ja epäsymmetria kasvusokkien 

hajonnassa. Myös Angelini & Generale (2005) tutkivat taloudellisten rajoitteiden ja 

yrityksen koon välistä yhteyttä ja havaitsivat, että taloudellisilla rajoitteilla on 

negatiivinen vaikutus yrityksen kokoon. Ne yritykset, jotka olivat taloudellisesti 

rajoitettuja, olivat keskimäärin pienempiä kuin ne, joilla ei ollut taloudellisia 
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rajoitteita. Erel, Jang & Weisbach (2015) havaitsivat, etteivät yritysostot 

merkittävästi vähennä yritysten taloudellisia rajoitteita. 

Pääomasijoittajan sitoutuneisuus 

Tirolen (2006) mukaan pääomasijoittamisessa tärkeää on huomioida yritysten 

likviditeettitarpeiden ajoitus. Korkean teknologian alan nuorilla yrityksillä ei 

alkuvaiheessa usein ole tulorahoitusta pitkiin aikoihin, joten yritykset tarvitsevat 

pääomasijoituksia. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin rahoitus voi kuitenkin johtaa 

vakaviin likviditeettiongelmiin sekä aiheuttaa tehottomuutta. 
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3 NUORET KASVUYRITYKSET SUOMESSA JA OULUN ALUEELLA 

Suomessa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 498 557 yritystä, joista 242 363 oli 

osakeyhtiöitä, 202 250 yksityistä elinkeinonharjoittajaa sekä 85 083 asunto-

osakeyhtiötä (PRH 2014). Suomessa yritysten kokonaismäärä on kansainvälisesti 

vertailukelpoinen, mutta kasvuyritykset ovat Suomessa varsin harvinaisia.   

OECD:n määritelmän mukainen kasvuyritys työllistää lähtötilanteessa vähintään 10 

henkilöä ja sen kasvuvauhti on vähintään 20 prosenttia vuosittain. Suomessa tämän 

määritelmän mukaisia kasvuyrityksiä tarkastelujaksolla 2010 - 2013 oli yhteensä 

798. Tämä on hieman vähemmän kuin aikaisemmalla tarkastelujaksolla 2009 - 2012 

(811), mutta kuitenkin enemmän kuin jaksolla 2006 - 2009 (660). Vuonna 2013 

määritelmän mukaiset kasvuyritykset työllistivät lähes 74 000 henkilöä, mikä on 

vähemmän kuin minkään muun edellisen tarkastelujakson lopulla. Jakson 2009 – 

2012 OECD – määritelmän mukaisten kasvuyritysten määrä (811) on 4,4 prosenttia 

kaikista yrityksistä vuonna 2012. Huomionarvoista tässä on se, että OECD – 

määritelmän ulkopuolelle jää valtaosa Suomessa toimivista yrityksistä. Lisäksi nämä 

luvut sisältävät myös konsernijärjestelyihin ja yritysfuusioihin perustuneen kasvun ja 

voivat näin ollen antaa hieman harhaanjohtavan kuvan kasvuyrityksistä. Kuitenkin 

voidaan todeta, että kasvuyritysten kansantaloudellinen merkitys on huomattava. 

(Halme et al. 2015). 

Muihin Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin verrattuna Suomessa on selvästi 

vähemmän yrityksiä, jotka työllistävät yli 10 ihmistä. Suomen yrityskannassa on 

paljon alle 10 ihmistä työllistäviä mikroyrityksiä ja suurin osa niistä on yksinyrittäjiä. 

Euroopan komission määritelmän mukaan pienet ja keskisuuret yritykset (pk – 

yritykset) työllistävät alle 250 henkilöä. Vuonna 2012 Suomessa oli pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Mikroyrityksiä oli vuonna 

2012 kaikista yrityksistä 93,3 prosenttiyksikköä ja niistä kaksi kolmasosaa, työllisti 

vuosityöllisyydellä mitattuna alle kaksi henkilöä. (Yritystukikatsaus, 2014). 

Suomessa keskisuurten yritysten määrä on kasvussa kun taas suurten – yli 250 

henkilöä työllistävien – yritysten määrä on laskemaan päin. Suuret yritykset 

työllistävät kuitenkin edelleen yli kolmanneksen yksityisen sektorin henkilöstöstä. 

(Halme et al. 2015). 
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Kuvio 5 osoittaa, että kasvuyritysten ja gasellien – eli nuorten, korkeintaan viisi 

vuotta toimineiden kasvuyritysten – määrä on Suomessa melko vähäinen. Suomessa 

nuoria kasvuhakuisia yrityksiä on vähemmän kuin muualla Euroopassa. Suurin osa 

pienistä ja keskisuurista yrityksistä ovat vanhoja, yli kymmenen vuotta toiminnassa 

olleita yrityksiä. Suomessa uusia alle 2 vuotta vanhoja yrityksiä on vain 9 prosenttia 

kaikista yrityksistä. Lisäksi Suomen alle viisi vuotta vanhojen pk-yritysten merkitys 

uusien työpaikkojen syntymiselle oli kaikkein alhaisin. Suomessa myös suhteellisen 

suuri osa pienistä yrityksistä työllistää harvemmin useamman kuin yhden henkilön. 

Tässä kuviossa on mukana OECD – määritelmän mukaisten yritysten lisäksi myös 

mikroyritykset. (Suomen pankki 2013, Criscuolo et al. 2014). 

                

 
Kuvio 8.  Alle 50 henkilöä työllistävien yritysten ikäjakauma 18 OECD-maassa 2001-2011. 
Lähde: Criscuolo et al., 2014. 

Viimeisimmän pk-yritysbarometrin mukaan kasvuhakuisten yritysten määrä ei ole 

muuttunut vuosien 2010 – 2014 välisenä aikana. Voimakkaasti kasvuhakuisimmat 

yritykset olivat yli 50-henkilön yritykset molempina ajankohtina. Pienimmistä alle 5-

henkilön yrityksistä voimakkaasti kasvuhakuisia oli 5 prosenttia vuonna 2014. Tämä 

on hieman vähemmän kuin vuonna 2010. Perustamisvuoden mukaan tarkasteltuna 
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eniten kasvuhakuisia yrityksiä oli kaikkein nuorimpien yritysten joukossa. (Pk-

yritysbarometri 2/2010 ja 2/2014, Halme et al. 2015).3 

Suomen yrittäjyysympäristö on kokonaisuudessaan arvioitu Pohjoismaiden parhaaksi 

ja kaikista OECD-maista kahdeksanneksi parhaaksi. Lisäksi Suomessa ja muissa 

pohjoismaissa ollaan riskinsietokykyisiä ja yrittäjähenkisiä. (Sigfússon et al. 2010). 

Tämä ei kuitenkaan näy uusien yritysten eikä nuorten kasvuyritysten määrässä.  On 

hämmästyttävää, että nuoria kasvuyrityksiä on Suomessa verrattain vähän. 

Ongelmana Suomessa ja muissa pohjoismaissa on liiketoiminta- ja 

yrittäjyyskoulutuksen vähäisyys sekä vaikeudet houkutella kyvykkäitä 

maahanmuuttajia. Pohjoismaissa ja Suomessa myös työvoimasäännökset ja 

ansiotuloverotus hankaloittavat yrittäjyyttä anglosaksiseen vertailuryhmään nähden. 

(Sigfússon et al. 2010). Kokonaisuutena pohjoismaisten nuorten kasvuyritysten 

määrä suhteessa yrityskantaan on kansainvälisesti vertaillen kohtuullinen. Erot 

maiden välillä ovat kuitenkin suuria. Suomi jää jälkeen tällä saralla OECD-maiden 

keskiarvosta eikä pärjää vertailussa Norjalle tai Ruotsille. (Sigfússon et al. 2010). 

Myös GEM1 - tutkimuksen keskeinen havainto on, että suomalaisten yrittäjien 

kasvutavoitteet ovat vähäisemmät kuin monissa vertailumaissa. Suomessa nopeaa 

kasvua, eli yli 20 uutta työpaikkaa seuraavan viiden vuoden aikana, tavoittelee noin 

8,5 prosenttia uusista yrittäjistä. Tässä suhteessa Suomi jää selvästi jälkeen parhaiten 

sijoittuvista vertailumaista. Taiwanissa esimerkiksi uusista yrittäjistä kovaa kasvua 

tavoittelee 30 prosenttia, Japanissa 26 prosenttia ja Singaporessa 24 prosenttia. 

Lisäksi Suomessa alkuvaiheen yrittäjistä kansainvälistymisaikeita on vain 10 %:lla. 

Singaporessa vastaava osuus on peräti 37 %. (Stenholm et al. 2014, Halme et al. 

2015) Suomessa on yrittäjyyden näkökulmasta vähintäänkin kohtuulliset olosuhteet, 

mutta siitä huolimatta yrittäjyysaktiivisuus ja erityisesti kasvu- ja 

kansainvälistymishakuinen yrittäjyys on keskimääräistä vähäisempää. (Autio 2009, 

Kelley et al. 2010). Tarkastellaan seuraavaksi kasvuyritysten sijainnin jakaumaa 

Suomessa. 

                                                 
3 GEM – tutkimus eli Global Entrepreneuship Monitor 
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Suomessa nuorien kasvuyritysten määrä keskittyy Uudellemaalle.  

Pääkaupunkiseudulla kasvuhakuisia yrityksiä oli keskimäärin enemmän kuin koko 

maassa keskimäärin.  Kuvio 6 osoittaa, että OECD – määritelmän mukaisten nuorten 

kasvuhakuisten yritysten määrästä 41,4 prosenttia sijaitsi Uudellamaalla. Pohjois-

Pohjanmaalla nuorten kasvuhakuisten yritysten osuus Suomen kasvuyrityksistä oli 

7,8 prosenttia. 

 

Kuvio 9. OECD-määritelmän mukaisten nuorten kasvuyritysten sijainti Suomessa 2011. Lähde: 
TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus, Yritys‐ ja toimipaikkarekisteri. 

Kuviosta 7 nähdään, miten nuorten kasvuhakuisten yritysten määrä on kehittynyt 

alueittain. Vuodesta 2009 vuoteen 2012 nuorten kasvuhakuisten yritysten määrä on 

kasvanut selvästi ainoastaan Uudellamaalla. Muualla Suomessa nuorten 

kasvuyritysten määrä on vähentynyt, lukuun ottamatta Varsinais- ja Kaakkois-

Suomea, joissa nuorten kasvuhakuisten yritysten määrä on kasvanut hieman. Tämä 

viittaa siihen, että entistä useampi uusi kasvuhakuinen yritys Suomessa perustetaan 

pääkaupunkiseudulle.  
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Kuvio 10. Nuorten kasvuyritysten sijainnin jakauma Suomessa 2009 - 2012. Lähde: 
Toimialaonline, 2013. 

Vaikka noin 40 prosenttia kasvuyrityksistä sijaitsee Uudellamaalla, kuvio 8 osoittaa, 

että alueiden yrityskantaan suhteutettuna Oulun seudulla on suhteellisesti eniten 

OECD – määritelmän mukaisia nuoria kasvuhakuisia yrityksiä. Oulun seudulla 

nuoria kasvuhakuisia yrityksiä koko alueen yrityskannasta oli 0,39 prosenttia. 

Suhteutettuna yrityskantaan alueiden väliset erot ovat ylipäätään melko pieniä. 

Kasvuyritysten osuus alueiden koko yrityskannasta vaihteli 0,19 ja 0,39 prosentin 

välillä.  

 
Kuvio 11. OECD-määritelmän mukaisten nuorten kasvuyritysten osuus alueen yrityskannasta. 
2011. Lähde: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus, Yritys‐ ja 
toimipaikkarekisteri. 
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Nieminen (2015) toteaa Työ- ja elinkeinoministeriölle toteuttamassaan Alueelliset 

kehitysnäkymät – raportissa, että Oulun seudulla on hyvää vireyttä alkavien yritysten 

toiminnassa. Kasvu- ja vientihaluisten yritysten määrä on kasvussa aiemmasta ja 

yritykset haluavat mennä vahvasti eteenpäin. Uusimmassa pk-yritysbarometrissä 

todettu muita maakuntia korkeampi kasvuyritysten määrä koskettaa varsinkin Oulun 

seutua. (Nieminen 2015). 

Kuviosta 9 nähdään Oulun seudun yrittäjien kasvuhalukkuus. Tuoreimman pk-

yritysbarometrin alueellisen raportin mukaan Oulun seudulla sijaitsevat yritykset 

ovat keskimäärin kasvuhaluisempia kuin yritykset Suomessa keskimäärin. Pk-

yritysbarometrin mukaan, niissä yrityksissä, joissa rahoitusta aiottiin hankkia 

seuraavan 12 kuukauden aikana, Oulun seudulla yritykset aikovat käyttää rahoitusta 

kasvuun, kehittämishankkeisiin ja ennen kaikkea kansainvälistymiseen enemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. (Pk-yritysbarometri 2015). 

 
Kuvio 12. Ulkoisen rahoituksen aiottu käyttötarkoitus, % yrityksistä, jotka aikovat hankkia 
rahoitusta seuraavan 12kk:n aikana. Lähde: Pk-yritysbarometri, 2015. 
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4 VENTURE – SIJOITUKSET SUOMESSA JA OULUN SEUDULLA 

Rahoituksen ja erityisesti pääomasijoittamisen tämän hetkinen tila on tärkeässä 

roolissa tässä tutkielmassa. Tässä luvussa tarkastellaan suomalaisia 

pääomasijoituksia. Suomalaisen pääomasijoittamisen tärkein edunvalvoja ja 

asiantuntija on Suomen pääomasijoitusyhdistys ry eli Finnish Venture Capital 

Assosiation, FVCA, joka tuottaa säännöllisin väliajoin erilaisia julkaisuja ja 

tutkimuksia pääomasijoittamisen tilasta Suomessa. FVCA:n julkaisujen lisäksi tässä 

luvussa hyödynnetään Suomen pankin julkaisuja sekä Global Entrepreneuship 

Monitor – ja Nordic Entrepreneurship Monitor  - raporttien tuloksia. 

Nordic Entrepreneurship Monitor – raportin mukaan Pohjoismaat sijoittuvat 

vertailuryhmän kärkeen velkapääoman saannissa, mutta osakemarkkinoiden 

toiminnassa Yhdysvallat, Kanada ja UK ovat selkeästi edellä. Aikaisen vaiheen 

pääomarahoituksen saatavuudessa Pohjoismaat ovat vertailun kärjessä. (Sigfússon et 

al., 2010) Yhdysvaltojen osalta huomionarvoista on se seikka, että talouden 

rakenteellisista poikkeavuuksista johtuen, erot aikaisen vaiheen pääomasijoitusten 

saatavuudessa ovat huomattavat eri alueilla Eritysesti Kalifornian ja Massachusettsin 

osavaltioissa sijaitsevien innovaatiokeskittymien ympärille on kehittynyt merkittävää 

venture capital – toimintaa ja näillä alueilla aikaisen vaiheen pääomasijoitusten 

saatavuus on muita osavaltiota ja myös Suomea parempi. 

Myös Aution ym. (2007) mukaan venture capital -sijoituksien saatavuus on 

Suomessa hyvällä tasolla. Tämä selittyy jossain määrin julkisen sektorin aktiivisella 

pääomasijoitustoiminnalla. Sen sijaan Suomessa yksittäisen yrityksen saamat 

sijoitukset ovat kooltaan pienempiä kuin muissa Euroopan Unionin maissa. 

Pääomasijoitustoiminnan seurauksena vaikuttaisi siis olevan, että yritysten saama 

rahoitus jakautuu suurelle yritysjoukolle, mutta yksittäisen yrityksen saama tuki ei 

välttämättä täytä kasvuyrityksen tärkeitä tuki- ja rahoitustarpeita. (Autio, Kronlund, 

et al. 2007, Halme et al. 2015). 

Suomen aikaisen vaiheen pääomasijoitusten osuus on eurooppalaisittain korkeaa 

tasoa. Seuraavasta kuviosta 10 voidaan havaita, että vuonna 2013 Suomen venture –

sijoitusten osuus bruttokansantuotteesta oli 0,052 prosenttia. Ainoastaan neljässä 
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Euroopan maassa sijoitukset ovat bruttokansantuotteeseen suhteutettuna suuremmat 

kuin Suomessa. (EVCA 2014). 

 
Kuvio 13. Venture capital – sijoitukset Euroopassa suhteutettuna BKT:hen vuonna 2013. 
Lähde: EVCA, 2014. 

Suomen Pankin, Elinkeinoelämän Keskusliiton EK, Finanssialan Keskusliiton, 

Finnvera Oyj:n, Suomen Yrittäjien sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttaman 

Yritysrahoituskyselyn tarkoituksena oli selvittää Suomessa toimivien yritysten 

rahoitustarpeita ja -ongelmia sekä rahoituksen saatavuutta ja hintaa.  Kyselyn 

keskeisimpänä tuloksena oli, että huomattavalla osalla vuonna 2013 rahoitusta 

tarvinneista yrityksistä oli ollut ongelmia rahoituksen saamisessa sekä rahoituksen 

saamiseen liittyvissä ehdoissa. Rahoituksen saamisen ongelmasta kärsi lähes 40 

prosenttia rahoitusta tarvinneista mikro-, pienistä ja keskisuurista yrityksistä sekä 

hieman alle 20 prosenttia suurista yrityksistä. Suhteellisesti eniten vaikeuksia saada 

rahoitusta oli niillä yrityksillä, joiden kannattavuus tai liikevaihto oli heikentynyt 

viimeisen 12 kuukauden aikana. (Suomen pankki 2013). Mikro- ja pienten yritysten 

kohdalla keskeisimpiä ongelmia rahoituksen suhteen olivat liian alhaisiksi arvioidut 

vakuusvaatimukset sekä se, ettei toivottua rahoitusta saatu lainkaan. Suurten 

yritysten suurimmat rahoitukseen liittyvät ongelmat olivat sen liialliseksi arvioitu 
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hinta, toivottua nopeampi rahoituksen takaisinmaksuaika, sekä myönnetyn 

rahoituksen liian pieni määrä. (Suomen pankki 2013). 

Myös Hyytinen (2013) tarkasteli pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen 

saatavuutta Euroopan Keskuspankin (EKP) säännöllisesti tekemän kyselyn (Survey 

on the access to finance of SMEs in the euro area) pohjalta. Hän havaitsi, että 

suomalaisille pk-yrityksille vaikuttaisi olevan rahoitusta melko hyvin tarjolla. Hänen 

mukaansa rahoituksen saatavuus ei vaikuta olevan erityisen yleinen ongelma pk-

sektorilla Suomessa. Hän myös korosti, ettei tämä kuitenkaan sulje pois sitä, että 

rahoituksen saatavuudessa ei voisi olla katvealueita esimerkiksi nopeaa kasvua 

tavoittelevien ja hyvin nuorten yritysten keskuudessa. Katsaus käsitteli lähinnä 

pankkirahoitusta. Muun ulkoisen rahoituksen osalta suomalaisista pk-yrityksistä 64% 

raportoi saaneensa kokonaan tai melkein kokonaan muuta ulkoista rahoitusta,mikäli  

ne sitä kyselyitä edeltäneiden kuuden kuukauden aikana olivat hakeneet. Tosin tällä 

osa-alueella euroalueen pk-yritykset raportoivat harvemmin saatavuusongelmista 

kuin suomalaiset pk-yritykset. 

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen, FVCA:n tuoreimman raportin mukaan 

pääomasijoittamisen volyymi on Suomessa kasvanut edellisvuodesta. Vuonna 2014 

ennätysmäärä suomalaisia yrityksiä sai pääomasijoituksen. Vuonna 2013 

pääomasijoituksen sai yhteensä 177 suomalaisyritystä. Pääomasijoituksen saaneiden 

yritysten määrä vuonna 2014 oli 202, joka on 14 prosenttia suurempi kuin edellisenä 

vuonna. Tämä on kaikkien aikojen ennätys. (FVCA 2015). 

Myös siemenvaiheessa olevien yritysten sijoitukset nousivat merkittävästi, sillä 

määrä nelinkertaistui viime vuodesta. Yhteensä 45 suomalaista alkuvaiheen yritystä 

sai siemenrahoitusta vuonna 2014 kun vuonna 2013 sitä sai yhteensä 11 yritystä. 

Myös pääomasijoitusrahastojen varainkeruu on huipussaan finanssikriisin jälkeen. 

Suomalaiset pääomasijoittajat keräsivät 585 miljoonaa euroa sijoitettavaksi uusiin 

kasvuyrityksiin. Viime vuonna pääomasijoittajat keräsivät varoja 423 miljoonaa 

euroa. Vuosituhannen alkuun verrattuna pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun 

tähtäävä rahoitus on kaksinkertaistunut.  (FVCA 2015). 
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Alla olevassa kuviossa 11 on kuvattu suomalaisten pääomasijoittajien tekemien 

sijoitusten keskimääräinen koko vuosittain. Kyseessä ovat venture-sijoitukset. 

Punainen käyrä kuvaa sijoitusten kappalemäärää. Sininen käyrä puolestaan kertoo 

sijoituksen euromääräisen koon ja kuvastaa sijoituksen keskimääräistä kokoa yhdestä 

sijoitusrahastosta kohdeyritykseen. Näiden sijoitusten koko on ollut vuonna 2014 

noin 300 000 euroa. Kaikista rahastoista yhteensä yhteen yritykseen kertyneet 

sijoitukset ovat vuonna 2014 olleet keskimäärin 470 000 euroa. Kappalemääräiset 

sijoitukset ovat kasvamaan päin. Tämä on yhtäältä hyvä asia. Yhä useampi 

suomalainen aikaisen vaiheen kasvuyritys saa rahoitusta pääomasijoittajalta. 

Toisaalta keskimääräiset sijoitussummat ovat laskemaan päin ja ovat alhaisemmalla 

tasolla kuin koskaan aikaisemmin tarkasteluajanjaksolla 1996 - 2014. Myös yritysten 

saama kokonaissijoitus on laskemaan päin, sillä vuonna 2013 vastaava luku oli 

580 000 euroa (FVCA 2014). 

 

 
Kuvio 14. Pääomasijoitusten keskimääräinen koko Suomessa 1996 - 2014. Lähde: FVCA, 2015. 

Keskimäärin Oulun seudulla tehtiin suhteellisen paljon venture-sijoituksia. 

Kappalemäärältään ja suuruudeltaan venture-sijoituksia tehtiin Oulun seudulla 

kaiken kaikkiaan toiseksi eniten heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Sijoituksia tehtiin 

vuonna 2014 yhteensä 58 kappaletta. Vuosi sitten Oulun seudulla tehtiin venture- 

sijoituksia yhteensä 37 kappaletta, joten niiden määrä on kasvanut huomattavasti. 

Pääkaupunkiseudulla sekä sijoitusten lukumäärä että alueen yrityksiin sijoitettu 

euromäärä kasvoivat vain hieman. Vuonna 2014 Oulun seudulla sijaitseviin 

alkuvaiheen yrityksiin sijoitettiin 12,5 miljoonaa euroa. Tämä on 1,5 miljoonaa euroa 
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vähemmän kuin edellisenä vuonna. Oulun seudulla keskimääräiset sijoitussummat 

ovat siis pienentyneet huomattavasti, sillä kappalemääräiset sijoitukset ovat 

kasvaneet ja euromääräiset sijoitukset sitä vastoin pienentyneet.  

 

Kuvio 15. Suomalaiset pääomasijoitukset alueittain. Lähde: FVCA, 2015. 
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5 EMPIRIAA OULUN SEUDULTA 

Oulun kaupunki pyrkii osaltaan helpottamaan eri vaiheissa olevien yritysten 

rahoituksen järjestymistä sijoittamalla yrityksiin eri sijoitusrahastojen kautta. Oulun 

kaupunki on mukana kuudessa eri rahastossa, jotka ovat Oulun seudun 

hyvinvointirahasto Ky, Inveni Life Sciences Fund I Ky, Vision+ Fund I Ky, 

Northern Start up Fund I ja II Ky sekä Teknoventure Oy. Oulun kaupunki on ollut 

muutamissa rahastoissa mukana jo pidemmän aikaa. Rahastot tekevät sijoituksia 

Oulun alueella toimiviin yrityksiin. Joukossa on useita eri vaiheessa olevia yrityksiä. 

Näiden rahastojen sijoitustoiminta on pääasiassa pääomasijoitustoimintaa ja rahastot 

toimivat tavanomaisen yksityisen rahaston tavoin, vaikka yhtenä sijoittajana 

rahastoissa onkin Oulun kaupunki. 

Tässä luvussa tarkastellaan Oulun seudun rahastosijoitusten vaikutuksia. Tavoitteena 

on kartoittaa rahastoista tehtyjen sijoitusten merkitys yritysten investointeihin, 

työllistämiseen, vientiin ja kasvuun. Tätä kautta pyritään selvittämään sijoitusten 

vaikutukset Oulun alueen talouteen. Tarkasteluperiodi on vuodesta 2000 vuoteen 

2014. 

Oulussa käytössä oleva rahastomalli on Suomessa ainutlaatuinen. Tutkielman 

empiirisessä osuudessa pyritään kartoittamaan Oulun kaupungin rahastosijoituksien 

vaikutuksia alueen talouteen. Pääomasijoittaminen on merkittävä tekijä 

innovatiivisten liikeideoiden toteutumisessa ja taloudellisessa kehityksessä. Kuinka 

suuri on tässä tutkielman empiirisessä osassa käsiteltävien rahastojen merkitys alueen 

talouteen ja elinvoimaisuuteen? 

5.1 Empiirisen aineiston keruu 

Niistä rahastoista, joissa Oulun kaupunki on mukana, on tarkasteluajanjaksolla tehty 

sijoituksia yhteensä 51 yritykseen Oulun seudulla. Raportin aineiston keruu tapahtui 

haastattelujen ja kyselyiden avulla sekä tilinpäätöstiedoista. Haastattelu tehtiin 

yhteensä 32 yrityksessä.  
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Haastattelututkimuksessa menetelminä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua eli 

teemahaastattelua sekä strukturoitua haastattelua kyselylomakkeen muodossa. 

Teemahaastattelu muodostuu haastattelijan esittämistä kysymyksistä ja 

haastateltavan usein tarinoivista vastauksista. Teemahaastatteluiden etuna on se, että 

kerättävä aineisto rakentuu aidosti haastateltavan henkilön kokemuksista. Tutkijan 

etukäteen suunnittelemat tai 'tietämät' vastausvaihtoehdot eivät rajaa kertyvää 

aineistoa, mutta silti tutkijan etukäteen valitsemat teemat sitovat aineiston 

tutkimusongelmaan. Haastattelua ohjaavana instrumenttina toimi haastattelurunko, 

joka varmistaa sen, että kaikki kysymykset käydään läpi. Lisäksi se varmistaa, että 

haastattelu sujuu mahdollisimman luontevasti. Teemahaastattelussa voi silloin tällöin 

nousta esille sellaisiakin asioita, jotka eivät kuulu alkuperäiseen 

tutkimussuunnitelmaan. Tutkijan ennakkoon asettamat teemat eivät välttämättä ole 

samat kuin teemat, jotka aineistoa analysoimalla osoittautuvat olennaisesti aineiston 

sisältöä ja tutkimusaihetta jäsentäviksi.  (Alasuutari, Koskinen & Peltonen 2005). 

Haastatteluiden sisältö: 

1. yleisesti yrityksestä investointien, työllistämisen, kasvun, viennin ja 

lisärahoituksen kannalta 

2. millaista hyötyä yritys on kyseisestä sijoituksesta saanut vai onko saanut lainkaan? 

3. millä tavalla saatu pääomitus on vaikuttanut yrityksen investointeihin, 

työllistämiseen, kasvuun ja mahdolliseen vientiin sekä lisärahoituksen saamiseen? 

4. mitä konkreettisia toimia sijoitus on mahdollistanut? Mihin tarpeeseen sijoitus on 

tullut? 

5. onko sijoitus ollut riittävä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Kyselyn lopussa oli likert - asteikko, jolla on kartoitettu vastaajien käsityksiä 

saatujen pääomitusten vaikutuksista yrityksen investointeihin, kasvuun, 

työllistämiseen, vientiin sekä lisärahoituksen saamiseen. Arvioinnissa käytettiin 
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asteikkoa: 1 ei lainkaan tärkeä – 2 ei kovin tärkeä – 3 melko tärkeä – 4 erittäin 

tärkeä. Vastaajia pyydettiin perustelemaan vastauksensa.  

5.2 Empiirisen aineiston tulokset 

Oulun kaupunki on sijoittanut vuosina 2000 - 2014 yllä mainittuihin rahastoihin 

yhteensä 13 miljoonaa euroa helpottaakseen eri vaiheissa olevien yritysten 

rahoituksen järjestymistä. Rahastoista puolestaan on tehty sijoituksia Oulun alueella 

toimiviin yrityksiin noin 37 miljoonan euron edestä.  Kuviossa 1 on kuvattu Oulun 

kaupungin rahastoihin tekemät sijoitukset vuosien 2000 - 2014 välisenä aikana sekä 

rahastoista tehdyt sijoitukset yhteensä Oulun alueella toimiviin yrityksiin kyseisellä 

aikavälillä. Kaikki summat tässä ovat markkinahintaisia. 

Kuviosta 13 voidaan nähdä, että Teknoventure – rahastosta on tehty sekä 

absoluuttisesti että suhteellisesti eniten sijoituksia Oulun alueen yrityksiin. Syynä 

tähän on toki se, että rahasto on ollut pisimpään toiminnassa ja näin ollen ehtinyt 

tehdä useita sijoituksia toimintansa aikana. Oulun seudun hyvinvointirahastosta, 

Vision+ - sekä Inveni Life Sciences – rahastoista on tehty hieman enemmän 

sijoituksia Oulun alueella toimiviin yrityksiin kuin Oulun kaupunki on niihin 

sijoittanut. Ainoastaan Northern Startup – rahastosta on tehty vähemmän sijoituksia 

Oulun seudulla toimiviin yrityksiin kuin Oulun kaupunki on rahastoon sijoittanut. 

Tähän selityksenä lienee se, että rahasto on ollut toiminnassa vasta muutaman 

vuoden ja Oulun kaupungin osuus rahastosta on eritäin merkittävä 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



43 

 
Kuvio 16. Rahastoihin sijoitetut summat sekä niistä edelleen yrityksiin tehdyt sijoitukset. 

Kuviossa 14 on esitetty kaikista rahastoista tehdyt sijoitukset yhteensä Oulun alueella 

oleviin yrityksiin vuosittain tarkasteluperiodilla. Sijoitusten yhteenlasketut määrät 

vaihtelevat vuoden 2004 sijoitetuista 69 000 eurosta vuoden 2014 sijoitettuun 6,3 

miljoonaan euroon. Oulun kaupunki sijoitti Teknoventure -rahastoon jo ennen vuotta 

2000. Rahastosta on tehty sijoituksia oululaisiin yrityksiin siitä saakka. 

 
Kuvio 17. Sijoitukset rahastoista yhteensä Oulun alueen yrityksiin vuosina 2000 - 2014. 



44 

Vuoteen 2006 asti Oulun kaupunki oli mukana ainoastaan Teknoventure – 

rahastossa. Kaupunki sijoitti vuonna 2007 Oulun seudun hyvinvointirahastoon ja 

Inveni Life Sciences- rahastoon sekä sittemmin vuonna 2012 myös Vision+ - ja 

Northern Startup – rahastoihin. Näihin rahastoihin sijoittamisen myötä Oulun alueen 

yrityksiin tehtyjen sijoitusten määrä on luonnollisesti kasvanut. Vuosien 2004 ja 

2011 notkahdukset sijoitusten määrissä noudattelevat yleistä kansallista trendiä. 

Kyseisinä vuosina sijoitusten määrät laskivat Venture - sijoitusten osalta koko 

Suomessa. (FCVA 2014). 

Alla olevassa kuviossa 15 puolestaan on esitetty rahastosijoitusten keskimääräiset 

koot vuosittain kaikista rahastoista. Keskimääräiset koot vaihtelevat vuoden 2004 

keskimäärin sijoitetusta 34 688 eurosta vuoden 2012 keskimäärin sijoitettuun 525 

732 euroon.  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 18.  Sijoitukset rahastoista keskimäärin Oulun alueen yrityksiin vuosina 2000 – 2014. 

Kuten kuviosta 15 voidaan havaita, rahastosijoitusten keskimääräinen suuruus on 

trendiltään hieman nousemaan päin. Eniten keskimääräisen sijoitussumman kasvuun 

vaikuttaa Teknoventure – rahaston tekemät sijoitukset, joiden suuruus keskimäärin 

on viime vuosina kasvanut, sekä Inveni Life Sciences –rahastosta tehty sijoitus 

oululaiseen Biosiltaan. Kaiken kaikkiaan keskimääräiset sijoitussummat ovat 

kuitenkin selvästi alhaisemmalla tasolla kuin Suomessa keskimäärin. Keskimääräiset 
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sijoitussummat alkuvaiheen yrityksiin ovat olleet Oulun seudun 

hyvinvointirahastosta 176 644 euroa, Vision+ -rahastosta 260 000 euroa, Northern 

Startup – rahastosta 113 040 euroa. Inveni Life Scienses rahasto on 

sijoitusmäärältään hyvin poikkeuksellinen. Teknoventure – rahastosta puolestaan on 

tehty myös myöhäisen kasvuvaiheen sijoituksia. 

 Vuonna 2013 suomalaisten pääomasijoittajien sijoitusten keskimääräinen koko 

yhdestä rahastosta yrityksiin oli 380 000. Kyseessä ovat venture capital – sijoitukset 

(FVCA 2014). Kuten edellä mainittiin, keskimääräiset sijoitussummat ovat 

Suomessa laskeneet vuodesta 2013 sekä venture- että buyout sijoitusten osalta. 

Vuonna 2014 venture capital – sijoitusten keskimääräinen koko oli yhdestä 

rahastosta yrityksiin noin 300 000 euroa. (FVCA 2015). 

Kuvio 16 osoittaa rahastoittain ja vuosittain tehdyt sijoitukset kappaleittain Oulun 

seudulla toimiviin yrityksiin. Kyseessä ovat kaikki sijoitukset. Keskimäärin Oulun 

alueella on sijoitettu vuosittain noin kahdeksaan (7,6) yritykseen. Suuren 

poikkeuksen tekee Northern Startup – rahasto, josta jo toisena toimintavuonna tehtiin 

viisitoista sijoitusta Oulun alueella toimiviin yrityksiin.  Sijoituksista 9 on 

ensisijoituksia. Muiden rahastojen sijoitukset ovat kappalemääriltään maltillisempia. 

 
 
Kuvio 19. Kappalemääräiset sijoitukset Oulun alueen yrityksiin vuosittain ja rahastoittain. 



46 

Tarkastellaan seuraavaksi sijoituksia rahastoittain. 

Teknoventure Oy 

Teknoventure Oy on rahasto, jota hallinnoi vuonna 1991 perustettu yksityinen 

pääomasijoittaja Teknoventure Management. Sijoitusrahaston taseen koko on tällä 

hetkellä noin 23 miljoonaa euroa. Rahastossa on sijoittajina merkittäviä suomalaisia 

institutionaalisia sijoittajia.  Osuuskunta PPO, Oulu ICT Sijoitus Oy ja 

hallinnointiyhtiö Teknoventure Management Oy ovat lisänneet omistustaan 

sijoitusrahasto Teknoventure Oy:stä. Rahaston yksityisomistus on järjestelyjen 

jälkeen yli 73 prosenttia ja rahasto toimii yksityisellä statuksella. Osuuskunta PPO ja 

Oulu ICT Sijoitus Oy ovat rahaston suurimmat omistajat. Oulun kaupunki omistaa 

rahastosta noin 18 prosenttia. 

Pääomasijoittajana Teknoventure Management Oy tarjoaa oman pääoman ehtoisia 

rahoitus- ja omistusratkaisuja suomalaisille yrityksille, joilla on edellytykset 

arvonnousuun kasvun tai kehittämisen kautta. Sijoituskohteiden liiketoiminta voi olla 

myös aikaisessa tai myöhäisessä kasvuvaiheessa. Sijoitukset kohdistuvat johdon 

yritysostoihin, yritysjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen. Tavoitteena on yhtiön 

arvonnousu kasvun ja kannattavuuden parantumisen avulla. (http://www.noweco.fi/) 

Teknoventure - rahastosta on sijoitettu vuoden 2000 jälkeen yhteensä 73 sijoitusta 31 

yritykseen, jotka toimivat Oulun seudulla. Näistä ensisijoituksia on siis 31 

kappaletta. Sijoituksia on tehty yhteensä oululaisiin yrityksiin 27 390 897 eurolla. 

Keskimääräinen sijoitussumma on 375 218 euroa. Ensisijoitusten keskimääräinen 

suuruus on 410 560 euroa. Suurimmillaan yksittäiseen yritykseen tehty ensisijoitus 

on ollut kooltaan 1 524 000 euroa. 
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Kuvio 20. Sijoitukset Teknoventure - rahastosta vuosina 2000 – 2014. 

Kuviossa 17 on esitetty Teknoventure – rahastosta tehdyt sijoitukset 

tarkasteluperiodilla yhteensä ja keskimäärin. Molemmilla käyrillä trendi on kasvava. 

Teknoventure – rahaston vuosittaiset sijoitukset yhteensä vaihtelevat 69 000 euron ja 

reilun neljän miljoonan euron välillä. Rahaston kohteena ovat aikaisen tai myöhäisen 

kasvuvaiheen yritykset. Sen portfoliossa on monta eri vaiheessa olevaa ja eri 

toimialalla toimivaa yritystä. Yritysten toimialoja ovat mm. kaivosala, vaatteiden 

yleisvähittäiskauppa, perusteollisuus, lasitus, metallirakenteiden valmistus, 

liikkeenjohdon konsultointi, tietokonepelien kustantaminen ja kone- ja 

prosessisuunnittelu. Osa sijoituksista on tehty yrityksiin hyvin aikaisessa vaiheessa. 

Sijoituksia on tehty yritystoiminnan käynnistämisen lisäksi yritysten 

tervehdyttämiseksi, kasvun aikaansaamiseksi tai liiketoiminnan tehostamiseksi tai 

muuttamiseksi. 

Oulun seudun hyvinvointirahasto 

Oulun Seudun Hyvinvointirahastoa hallinnoi Fortel Management Oy. Yritys on 

perustettu alkuvuodesta 2008. Rahasto tekee sijoituksia alku- ja varhaisen 
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kasvuvaiheen yrityksiin. Kohteina ovat Oulun ja Kainuun alueella olevat yritykset, 

joilla on ihmisten tai ympäristön hyvinvointiin liittyvä tuote tai konseptoitu palvelu. 

Rahoituksen saamisen edellytyksiä ovat myös monistettavuus ja skaalautuvuus. 

Rahaston perustajina on yksityisiä businessenkeleitä, jotka muodostavat 

sijoittajarenkaan. Oulun kaupunki on rahastossa sijoittajana 2 miljoonalla eurolla. 

(KH 3.9.2007 § 468, KH 10.12.2007§ 707). 

Oulun seudun hyvinvointirahastosta on tehty vuosina 2008 – 2013 sijoituksia 

yhteensä kahdeksaan Oulun seudulla toimivaan yritykseen. Sijoituksia on tehty 

yhteensä 2 649 660 eurolla. Sijoitusten keskimääräinen suuruus on 176 644 euroa. 

Ensisijoitukset vaihtelevat 75 000 euron ja 400 000 euron välillä.                                  

 
Kuvio 21. Sijoitukset Oulun seudun hyvinvointirahastosta vuosina 2008 – 2013. 

 Kuvio 18 esittää Oulun seudun hyvinvointirahastosta vuosittain tehdyt sijoitukset 

oululaisiin yrityksiin. Kuviosta nähdään, että eniten sijoituksia on rahastosta tehty 

vuonna 2010. Kyseisenä ajankohtana sijoitettiin kolmeen eri yritykseen.  Sittemmin 

sijoitussummat ovat vähentyneet. Rahasto ei tee enää uusia sijoituksia vaan keskittyy 

olemassa olevien sijoituksien rahoittamiseen ja kehittämiseen. 
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Inveni Life Sciences 

Inveni Life Sciences I Ky on rahasto, jota hallinnoi vuonna 2007 perustettu 

hallinnointiyhtiö Inveni Capital.   Inveni Capital on hyvinvointiteknologiaan 

keskittynyt pääomasijoitusyhtiö ja se tarjoaa oman pääoman ehtoisia sijoituksia 

yrityksille Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Rahaston toimintakausi on kymmenen 

vuotta. Oulun kaupunki on sijoittanut rahastoon 1 miljoonaa euroa. (KH 10.12.2007 

§ 707). 

Inveni Life Sciences -rahastosta on tehty sijoitus vain yhteen oululaiseen yritykseen, 

joka on Biosilta Oy. Vuonna 2008 yritykseen sijoitettiin 0,85 miljoonaa ja vuonna 

2014 2,5 miljoonaa euroa. Yrityksen tuotteista 90 % menee vientiin, mutta 

liiketoiminta ei vielä ole voitollista. Inveni Life Sciencesin sekä Oulun seudun 

hyvinvointirahaston osuus yrityksen rahoituksesta on erittäin merkittävä, joten 

rahoituksella on ollut hyvin suuri merkitys yrityksen kaikkeen toimintaan. 

Vision+ 

Vision+ - rahasto on vuonna 2012 toimintansa käynnistänyt pääomarahasto, jonka 

koko on tällä hetkellä 50 miljoonaa euroa. Se on keskittynyt digitaalisiin 

kuluttajatuotteisiin kuten esimerkiksi internet- ja pilvipalveluihin, sovelluksiin ja 

peleihin. Rahasto toimii tavanomaisesta pääomasijoitusrahastosta poiketen 

uudenlaisella rahoitusmallilla. Se ei pyri kohdeyhtiön osakkaaksi, vaan investoi 

tuotteisiin ja saa vastineeksi osuuden niiden myyntituotoista. Sijoittajan tuotto 

muodostuu tuotteen myynnistä jaettavista rojalteista. Rahaston sijoitusmallin 

tavoitteena on saada aikaan nopea pääomien palautuminen, joka mahdollistaa 

investoinnin takaisin liiketoimintaan. (www.teollisuussijoitus.fi/). 

Rahasto ei myöskään sijoita tutkimus- ja kehitystoimintaan eikä yrityksen 

alkuvaiheen kehitykseen vaan sen tarkoitus on rahoittamalla auttaa yrittäjiä 

kaupallistamaan tuotteensa sekä löytämään oikeat kumppanit ja asiakkaat. Toisin 

kuin pääomasijoituksen kohdalla, nykyisten omistajien omistusosuus ei pienene 

Vision+ -rahoituksen vaikutuksesta. Oulun kaupungin osuus rahastosta on 1 

miljoonaa euroa. (KH 20.12.2011 § 665). 



50 

Vision+ -rahastosta on tehty sijoituksia yhteensä viiteen Oulun alueella toimivaan 

yritykseen. Vuonna 2012 tehtiin yksi sijoitus, jonka suuruus oli 150 000 euroa. 

Vuonna 2013 tehtiin kolme sijoitusta, jotka yhteenlaskettuna olivat 1 150 000 euroa. 

Yhteensä sijoitukset ovat 1 300 000 euroa. Keskimääräinen sijoitussumma oli 260 

000. 

Northern Start up Fund 

Northern Startup Fund – rahastoa hallinnoi hallinnointiyhtiö Butterfly Ventures, joka 

on oululainen aikaisen vaiheen startup - yritysten kehittämiseen ja niihin sijoittavien 

pääomasijoitusrahastojen hallinnointiin erikoistunut yhtiö. Se tekee sijoituksia 

lähinnä siemenvaiheessa ja käynnistysvaiheessa oleviin yrityksiin. Kohteena ovat 

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat nopeaa kansainvälistä kasvua hakevat 

tietointensiiviset yritykset. Rahaston koko on 10 miljoonaa euroa, josta Oulun 

kaupungin osuus on 5 miljoonaa. Lisäksi rahastoon on haettu 5 miljoonaa euroa 

EAKR-varoja hyödynnettäväksi rahaston sijoitus- ja hallinnointitoiminnassa 

yksityisten varojen sekä rahaston ensimmäisen vaiheen julkisten varojen ohella. 

Edellä mainittu sijoitus tehdään ELY-keskuksen hallinnoimista EAKR-varoista 

Oulun kaupungin kehittämisrahastoon ja sieltä edelleen Northern Startup Fund II Ky 

-rahastoon. EAKR-varat tulee olla sijoitettuna ja niitä koskevat hallinnointipalkkiot 

maksettuna vuoden 2015 loppuun mennessä. (KH 20.12.2011 § 665, BusinessOulu 

liikelaitos johtokunta 17.12.2013 § 87 ja 88, KH 20.12.2011 § 665) 

Kyseessä on niin kutsuttu asymmetrinen rahasto, jossa sijoittajat ovat sekä julkisia 

että yksityisiä osapuolia. Tuotot jaetaan yksityisten sijoittajien eduksi ja julkinen 

sektori hyötyy sijoituksestaan esimerkiksi verotulojen kautta. Julkinen sijoittaja 

alentaa näin ollen yksityisen sijoittajan sijoitusriskiä tarjoamalla yksityiselle 

sijoittajalle mahdollisuuden pääoman palautukseen ja tuotto-osuuteen rahaston 

sijoituksia realisoitaessa ennen julkista sijoittajaa. 

Butterfly Ventures on sijoittanut Northern Startup Fund - rahastosta vuonna 2013 

seitsemään oululaiseen yritykseen yhteensä yhdeksän sijoitusta. Vuonna 2014 tehtiin 

28 sijoitusta viiteentoista oululaiseen yritykseen, joista yhdeksän oli ensisijoituksia.  

Lisäksi tehtiin sijoitukset viiteen muualla Suomessa sijaitsevaan yritykseen. 
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Sijoitukset oululaisiin yrityksiin ovat yhteenlaskettuna 2 712 962 euroa. Keskimäärin 

sijoitussummat ovat 113 040 euroa. Ensisijoitukset vaihtelevat 40 000 eurona ja 500 

000 euron välillä. Ensisijoitusten suuruus on keskimäärin 109 400 euroa. 

5.3 Vaikutukset rahastoittain 

Tässä kappaleessa käydään läpi sijoitusten vaikutukset rahastoittain. Käsittely on 

pitkälti laadullista sen vuoksi, että vertailu toisistaan paljon poikkeavien 

sijoitusrahastojen välillä on haastavaa. Luvussa 5 käsiteltiin kaikkia rahastoja 

kokonaisuutena ja huomioon otettiin myös ne yritykset, joissa haastatteluja ei tehty. 

Tässä luvussa käsitellään niitä yrityksiä, joissa haastattelu tehtiin. Tämä senkin 

vuoksi, että muista yrityksistä ei tarvittavia tietoja ole saatavilla. Suoraviivaisia 

päätelmiä rahastojen välisistä eroista ei ole mielekästä tehdä, mutta vastauksia 

voidaan hyödyntää Oulun seudun menestyksen mahdollisuuksia pohdittaessa. 

Tässä luvussa on taulukoihin koottu vastaajien näkemykset rahastosijoitusten 

tärkeydestä yritysten investointien, työllistämisen, kasvun, viennin ja lisärahoituksen 

saamisen kannalta. Asteikkona on käytetty seuraavaa: 

1 Ei lainkaan tärkeä – 2 Ei kovin tärkeä – 3 Melko tärkeä – 4 Erittäin tärkeä.  

Palkin korkeus taulukoissa sekä saadun arvon suuruus kertovat sijoituksen 

tärkeydestä. 

Teknoventure Oy 

Yhteensä 29 sijoituksen saaneesta yrityksestä 13 haastateltiin. Yrityksistä 9 on 

joutunut konkurssiin tai lakannut, minkä vuoksi haastattelua niissä ei voitu tehdä. 

Haastattelua ei tehty myöskään niissä kolmessa yrityksessä, jotka sijaitsevat nykyisin 

muualla. Lisäksi viisi yritystä kieltäytyi haastattelusta tai olivat muuten 

tavoittamattomissa. Vastausprosentiksi jäi näin ollen 45 prosenttia kaikista 

sijoituksen saaneista yrityksistä. 
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Kuvio 22. Teknoventure –rahastosta tehtyjen sijoitusten vaikutukset. 

Kuvio 19 esittää vastaajien näkemykset sijoituksen tärkeydestä. Vastaajat kokivat 

sijoituksen tärkeimmäksi investointien kannalta. Teknoventure – rahastosta tehdyt 

sijoitukset ovatkin usein koskeneet sekä laite- että tuotekehitysinvestointeja, jotka 

ovat vaikuttaneet myös työllistämiseen ja kasvuun. Sijoituksia on tehty myös 

puhtaasti kasvun lisäämiseksi. Teknoventure – rahastosta tehdyt sijoitukset ovat 

vaikuttaneet kaikista rahastoista eniten haastateltujen yritysten kasvuun. Liikevaihto 

on lisääntynyt yhteensä haastatelluissa yrityksissä 43 miljoonalla eurolla ja 

henkilöstömäärän lisäys on ollut 301 henkilöä tarkasteluperiodilla. Usean vastaajan 

mukaan kasvu ei olisi ollut mahdollista ilman sijoituksia. Lisäksi joissakin 

yrityksissä pääomitusta on tarvittu hetkellisen kassakriisin paikkaamiseen. Nämä 

toimet ovat olleet kannattavia. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,25. 

Sijoitusten merkitys yritysten vientiin ei ole kovin merkittävä. Kansainvälisyys ei ole 

kaikissa sijoituksissa kriteerinä. Suurin osa yrityksistä, joihin Teknoventure – 

rahastosta on sijoitus tehty toimivat pääasiassa kansallisesti. Viennin osuus yritysten 

liikevaihdosta on erittäin pieni tai sitä ei ole lainkaan, muutamaa yritystä lukuun 

ottamatta. Sijoitukset ovat kuitenkin vaikuttaneet yrityksen vientiin merkittävästi 

niissä yrityksissä, joilla sitä on. 
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Oulun seudun hyvinvointirahasto Ky 

Oulun seudun hyvinvointirahaston kahdeksasta kohdeyrityksestä haastateltiin neljä. 

Vastausprosentti on 50. Kaikkia yrityksiä ei voitu haastatella, sillä yksi yrityksistä oli 

tehnyt konkurssin ja toinen käytännössä lakannut toimimasta. Kolmas puolestaan oli 

myyty ja sen johto oli vaihtunut, joten haastattelua ei voitu tehdä. Neljättä ei 

tavoitettu haastatteluun. 

Oulun seudun hyvinvointirahastosta on tehty sijoituksia hyvin erilaisiin tarpeisiin. 

Osa yrityksistä on ollut hyvin alkuvaiheessa, osassa taas on pyritty kasvun ja 

kansainvälistymisen lisäämiseen. Kaikkein tärkeimmäksi koettiin lisärahoituksen 

saaminen. Tätä perusteltiin erityisesti uskottavuuden lisääntymisellä muiden 

sijoittajien silmissä. Oulun seudun hyvinvointirahaston tekemien sijoitusten myötä 

myös usea julkinen rahoittaja sijoitti yrityksiin. 

Sijoitusten vaikutukset kasvuun ja vientiin koettiin vähemmän tärkeinä, vaikka juuri 

niihin yrityksissä on aktiivisesti pyritty. Sijoitukset eivät ole mahdollistaneet 

toivottua kasvua. Syynä tähän oli rahoituksen riittämättömyys sekä huonot ajat 

taloudessa. Toisaalta ilman sijoituksia viennin ja kasvun paranemista ei olisi edes 

voitu tavoitella. Vaikutukset työllistämiseen taas koettiin tärkeiksi, sillä olemassa 

olevat työntekijät voidaan niiden turvin työllistää. Lisäksi kyettiin tekemään tärkeitä 

rekrytointeja kun mukana on pitkäjänteinen rahoittaja.  

 
Kuvio 23. Oulun seudun hyvinvointirahastosta tehtyjen sijoitusten vaikutukset. 
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Henkilöstömäärän lisäys yrityksissä on ollut yhteensä 10 henkilöä. Liikevaihto 

puolestaan on kasvanut 2 600 000 euroa vuosien 2008 -2014 aikana. Tämä kasvu on 

tapahtunut lähinnä yhdessä yrityksessä. Muissa yrityksissä kasvu on ollut 

vähäisempää tai sitä ei ollut lainkaan. Niissä, joissa liikevaihdollista kasvua ei ollut 

tapahtunut, koettiin kuitenkin, että yritystä oli voitu viedä eteenpäin. Ne olivat 

kehittyneet, mutta eivät kasvaneet. Tuotteita ja tuoteportfolioita on kehitetty. 

Muutamien vastaajien mukaan ilman sijoitusta koko yritystä ei olisi olemassa. Tämä 

näkyy sijoitusten tärkeytenä investointeihin. 

Vision+ Fund I Ky 

Vision+ -rahastosta tehtiin sijoitus viiteen oululaiseen yritykseen vuosina 2012 ja 

2013. Näistä yrityksistä haastatteluun osallistui neljä. Vastausprosentti on 80. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan sijoitukset olivat kaikkein tärkeimpiä investointien 

kannalta. Vision+ -rahastosta tehdyt sijoitukset on tehty alkuvaiheen yrityksiin ja 

rahoitus on poikkeuksetta suunnattu tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. 

Tuotekehitysvaihe oli joissain yrityksissä kuitenkin venähtänyt. 

Kuvio 21 osoittaa, että työllistämisen kannalta sijoituksia ei koettu kovinkaan 

tärkeinä. Yritykset ovat henkilöstömäärältään hyvin pieniä 2 - 7 hengen yrityksiä. 

Henkilöstömäärän kasvu yrityksissä yhteensä on 5. 

Lisärahoituksen saamisen kannalta sijoituksia pidettiin yllättävän vähän tärkeinä. 

Jotkut yritykset olivat kuitenkin saaneet lisärahoitusta Vision+ -rahaston sijoituksen 

myötä. Kasvussa ja viennissä on tapahtunut pientä muutosta sijoituksen saamisen 

jälkeen. Liikevaihdon lisäys yrityksissä yhteensä vuosina 2012 – 2014 oli 75 000 

euroa. Yhteensä kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,15. 
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 Kuvio 24. Vision+ -rahastosta tehtyjen sijoitusten vaikutukset. 

Northern Startup Fund 1 ja 2 Ky 

Northern Startup – rahastosta on tehty sijoitus 16 oululaiseen yritykseen. Haastattelu 

tehtiin 11 yrityksessä. Muualla Suomessa sijaitsevia yrityksiä ei haastateltu. Lisäksi 

haastattelujen aikana rahastosta tehtiin uusia sijoituksia yrityksiin. Vaikutuksia 

kartoittaessa ei näitä yrityksiä ollut vielä mielekästä haastatella. Vastausprosentti 

Oulun seudulla toimivat yrityksen huomioon ottaen on 69. 

Kuviosta 22 voidaan todeta, että haastateltavien mukaan kaikkein tärkeimpiä 

sijoitukset ovat olleet lisärahoituksen saamisen ja työllistämisen kannalta. Pientä 

kasvua henkilöstömäärissä on tapahtunutkin, sillä henkilöstömäärät haastatelluissa 

yrityksissä kasvoivat yhteensä 20 henkilöllä. Merkittävä hyöty työllistämisen 

kannalta on ollut olemassa olevien henkilöiden työllistäminen. Erittäin moni vastaaja 

kertoi Butterfly Venturesin sijoituksen kanavoineen yritykseen myös muuta 

rahoitusta uskottavuuden nousun myötä. Rahastosijoitus on tuonut yrityksiin ennen 

kaikkea institutionaalisia sijoittajia. Ilman näitä rahoittajia suurinta osaa yrityksistä ei 

olisi olemassa. 

Rahaston kohteena ovat siemenvaiheessa ja käynnistysvaiheessa olevat nopeaa 

kansainvälistä kasvua hakevat tietointensiiviset yritykset. Suuri osa yrityksistä on 
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vielä tuotekehitysvaiheessa, joten kasvu ja vienti eivät vielä ole konkretisoituneet. 

Toisaalta monessa yrityksessä tuotekehitysvaihe on haastateltavien mukaan venynyt 

tarpeettoman pitkäksi. Liikevaihto on haastatelluissa yrityksissä kasvanut yhteensä 

973 800 euroa. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 2,98. 

 

Kuvio 25. Northern Startup –rahastosta tehtyjen sijoitusten vaikutukset. 

Inveni  Life Sciences 

Kuten edellä mainittiinkin, Inveni Life Sciences on tehnyt sijoituksen vain yhteen 

oululaiseen yritykseen, joka on Biosilta Oy. Yrityksen tuotteista 90% menee vientiin, 

mutta liiketoiminta ei vielä ole voitollista. Henkilöstömäärä yrityksessä on 

lisääntynyt kahdella ja liikevaihto kasvanut 11 000 eurolla. Yrityksen toimitusjohtaja 

osallistui haastatteluun.  

Koska yritys on toiminnassa rahastosijoitusten turvin ja rahoituksen avulla kaikki 

toiminnot yrityksessä voidaan tehdä, koettiin sijoitukset erittäin tärkeiksi kaikilla 

yrityksen osa-alueilla. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4. Inveni Life Sciencesin 

sijoituksia ei tarkastella tässä raportissa sen enempää, sillä rahastosta on tehty sijoitus 

vain tähän yhteen yritykseen Oulun seudulla. 
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Yhteensä 

Kaikkien tärkeimpänä vastaajat pitivät sijoituksia investointien kannalta. Kaikissa 

rahastoissa on tehty merkittäviä investointeja niin laitteisiin, koneisiin kuin 

tuotekehitykseenkin. Vaikutukset vientiin olivat kaikkein vähäisimmät joko syystä, 

että vientiä ei yrityksissä ole tai siihen vaiheeseen ei vielä yrityksissä ole päästy. 

Tässä yhteenvedossa ei ole mukana Inveni Life Sciences – rahastoa. 

 

 
Kuvio 26. Kaikkien vastausten keskiarvo koko joukon yli. 

 

5.4 Rahastosijoitusten hyödyt ja kritiikki yrityksissä 

On selvää, että rahastojen olemassaolo ja niistä tehtävät sijoitukset vaikuttavat 

positiivisesti Oulun seudun talouteen ja elinvoimaisuuteen. Pohjois-Suomessa 

rahoituksen saaminen on haastavampaa kuin eteläisemmässä Suomessa, muusta 

Euroopasta puhumattakaan. Sijoittajia on vähemmän eikä raha liiku samalla tavalla 

kuin muualla maailmassa. Tästä syystä kaikenlainen sijoitustoiminta Oulun seudulla 

on enemmän kuin tervetullutta. Oulun aluetta tulee kuitenkin kehittää yhä edelleen 

houkuttelevammaksi sekä yrittäjille että rahoittajille. Tässä luvussa on koottuna ne 

asiat, joihin haastateltavat olivat erityisen tyytyväisiä. 
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5.4.1 Merkittävimmät hyödyt 

Yritysten olemassaolo 

Hyvin usea haastateltava painotti sitä, että ilman sijoituksia koko yritystä ei olisi 

voitu perustaa. Rahastojen toiminta on siis luonut uutta liiketoimintaa Oulun 

seudulle. Uusia yrityksiä on syntynyt verrattain paljon ja rahastojen olemassaolo 

tukee tätä kehitystä. Sijoitukset ovat olleet merkittävässä roolissa yritysten 

käynnistämisessä ja olemassaolossa. 

”Ilman tätä sijoitustoimintaa tätä yritystä ei olisi tullut.” 

”Iliman noita rahotuksiahan tätä yritystä ei olis perustettu.” 

”Tää eka sijotus ja muut sijotukset on ollu yritykselle elinehto.” 

- - -  

Investoinnit 

Merkittävin vaikutus sijoituksilla on ollut yritysten IPR-, laite- ja 

tuotekehitysinvestointeihin kaikkien rahastojen osalta. Yrityksissä on tehty suuria 

ponnistuksia uusien tuotteiden kehittämiseksi. Rahastosijoitukset ovat 

mahdollistaneet tämän työn tekemisen useiden uusien yritysten perustamisen ohella. 

”Tää (sijoitus) on ollut erittäin tärkeä. Me ei oltais varmaan pystytty tekeen tätä 

tuotekehitystä loppuun ilman tätä sijotusta.” 

”Se tuotekehityshän ois jääny kokonaan tekemättä.” 

”Lähettiin kahteleen rahostusta yrityksen perustamiseen. Se oli aika mittava 

investointi, että kaiken kaikkiaan yli neljän miljoonan investoinnit oli sillon kuitenkin 

kyseessä. - - - Se sijoitus mahdollisti tän yrityksen toiminnan.”  
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Kasvu 

Pääomasijoitusten avulla muutamissa yrityksissä on saatu aikaan huomattavaa 

kasvua. Kasvua on tapahtunut niin henkilöstömäärissä kuin liikevaihdossa. 

Rahastojen sijoitukset ovat olleet ratkaisevassa roolissa kasvua tavoiteltaessa. 

”Se kasvu tuli niin kalliiksi, että meijän käytännössä oli pakko saaha siihen 

rahoitusta. Mutta se tavoite oli mulle niin tärkeä.” 

”Nimenomaan sen rahotuksen kautta on ollu uskallusta kasvaa. - - - Kyllä tällä 

sijotuksella on ollu olennainen rooli siinä että ollaan päästy eteenpäin.” 

- - - 

Ei-rahallinen tuki 

Osa vastaajista oli tyytyväisiä pääomasijoittajan antamaan muuhun kuin rahalliseen 

tukeen. Pääomasijoittaja on useissa tapauksissa tuonut sijoituksen ohella yrityksen 

käytettäväksi myös omat verkostonsa. Rahastojen sijoitukset ovat vaikuttaneet 

lisärahoituksen saamiseen. Erityisesti rahastoista tehdyt sijoitukset ovat houkutelleet 

institutionaalisia sijoittajia sekä julkisia rahoittajia sijoittamaan yrityksiin. 

Yrityksen tervehdyttäminen 

Muutamien yritysten kohdalla sijoituksia on tarvittu hetkellisen kassakriisin 

paikkaamiseen. Sijoituksen avulla yrityksen toiminta on pyritty turvaamaan sekä 

säilyttämään työpaikat ja liiketoiminta. Näissä tapauksissa tulokset ovat olleet hyviä. 

”Se sijoitus tuli siis ihan yrityksen operatiiviseen tervehdyttämiseen, niin että saatiin 

siis hommaa jatkettua. Oli paljon asioita, jotka piti laittaa kuntoon.” 

”Finanssikriisi näkyi meidän yrityksessä sillä lailla, että liikevaihto laski aika 

reippaasti, että kyllä tämä sijoitus liittyy käyttöpääoman vahvistamiseen. Kyllähän se 

on mahdollistanut sen, että meidän toiminta on pystynyt jatkumaan.” 
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”Ilman sitä kokonaisuutta, jossa tämä sijoitus oli yksi palanen, niin aika heikosti olis 

varmaan käyny.” 

5.4.2 Kritiikkiä 

Alasuutari, Koskinen ja Peltonen teoksessaan ”Laadulliset menetelmät 

kauppatieteissä” (2005) toteavat: ”Teemahaastatteluaineistosta voi joskus löytää 

uusia asioita analysoitavaksi, mutta tämä riippuu onnesta. Entä jos kolme 

haastateltavaa kymmenestä ensimmäisestä ottaa oma-aloitteisesti ja toisistaan 

riippumatta esille jonkin seikan, jota ei ole kysytty?” Näin kävi tämän raportin 

aineistoa kerättäessä. 

Saatuihin sijoituksiin ei aina oltu tyytyväisiä. Jopa yksi kolmasosa kaikista 

haastateltavista otti asian esille oma-aloitteisesti. Rahoitus koettiin usein liian 

pienenä ja usein sen myös koettiin tulevan liian myöhään. Ikävimpiä puolia tässä on 

se, että tuotekehitys viivästyy rahoituksen riittämättömyyden vuoksi. Tämä on 

pahimmillaan johtanut siihen, että yrityksen kilpailijat ovat ehtineet vallata 

markkinat. Aikaa ei myöskään jää itse liiketoiminnan pyörittämiseen, koska 

rahoituksen hankkimiseen kuluu niin paljon aikaa.  

”Kyllä mä mieluummin tekisin niin, et tulis kerralla se tarvittava raha  eikä erissä. 

Se aiheuttaa ylimääräst tyhjäkäyntiä siin välillä ku se raha pitää hankkia ja 

yrittäjälle ylimääräst dilitoitumista.” 

”Toimivasta johdosta tuntuu aina siltä, että rahoitukset tulevat aina liian pieninä ja 

liian myöhään. Et se on niinku semmonen yleinen tendenssi, et toimivassa johdossa 

toivois aina että rahotus tulis aiemmin ja se olis suurempi. Eli myöhässä ja liian 

vähän.” 

”Sillä tavalla ei rakenneta sellaisia huipputiimejä, että sitä rahaa laitetaan pienissä 

erissä.” 

”Täällä joutuu kilpailemaan niitä miljoonilla rahoitettuja Piilaaksossa toimivia 

yrityksiä vastaan ja niitä yrityksiä vastaan jotka kerää joukkorahotuksella miljoonia. 
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Niin täällä joutuu tappelemaan niistä hiluista, niistä muutamista kymmenistä ja 

muutamista sadoista tuhansista euroista. - - - Niukkuuden jakamista.” 

”Summat sais olla isompia. Että eihän sellasella niinku muutaman kymppitonnin 

sijotuksella, niin eihän niillä pitkälle pötki.” 

”Se on vähän niinku sairaalassa ku sää oot tiputushoidossa nii sulle annetaan vaan 

just sen verran lääkettä, että sä pysyt hengissä – ei tuu ainakaan hyvä olo. Ja se 

tippojen tulo loppuu jos näyttää, että ei tästä oo enää mihinkään.” 

Melko usea haastateltava oli tyytymätön pääomasijoittajan ei-rahalliseen 

panostukseen tai osaamisen koettiin loppuvan liiketoiminnan volyymin kasvaessa. 

 ”Se osaaminen loppui ku mentiin uusille markkinoille.” 

”Voin sanoa, että meidän talon sisällä oleva osaaminen on ollut enemmän kuin mitä 

sieltä (rahastosta) on tullut.” 

Muutama haastateltava oli sitä mieltä, että on hyvä ja kannattava asia, että Oulun 

kaupunki on mukana rahastoissa sijoittajana. Heidän mukaansa Oulun kaupungin 

sijoitukset lisäävät työllisyyttä ja kaupunki saa nopeasti omansa pois verotulojen 

kautta. Toisaalta taas muutama haastateltava oli sitä mieltä, että Oulun kaupungin ei 

kannattaisi sijoittaa rahastoihin. He olivat sitä mieltä, että kannattavat liikeideat 

saavat rahoituksen muualtakin. 
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6 YHTEENVETO 

Suomessa aikaisemmin tehdyt tutkimukset osoittavat, että pääomasijoitustoiminnalla 

on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja kansantalouteen. Pääomasijoituksen 

saaneet yritykset kasvavat ei-pääomasijoitusta saanutta vertailujoukkoa nopeammin 

sekä liikevaihdolla että henkilöstön määrällä mitattuna. On selvää, että rahastojen 

toiminta Oulun seudulla on tärkeä tekijä alueen elinvoimaisuudelle ja 

menestymiselle.  

Oulun seudulla tilanne on erittäin hyvä nuorien kasvuhakuisten yritysten määrän 

osalta. Vaikka kasvuyritykset keskittyvät pääasiassa pääkaupunkiseudulle, on Oulun 

seudulla yrityskantaan nähden paljon nuoria kasvuhakuisia yrityksiä. Oulun seudun 

yritykset ovat myös kasvuhakuisempia kuin Suomessa keskimäärin. Oulun seutu 

pohjoisena osaamisklusterina parantaa yrittäjien menestymisen mahdollisuuksia. 

Pääomasijoitustoiminta on kasvamaan päin ja yhä useammat nuoret yritykset saavat 

rahoitusta pääomasijoittajilta. Myös Oulun seudulla kappalemääräiset sijoitukset ovat 

kasvaneet. Toisaalta sijoitusten keskimääräinen koko on laskenut koko valtakunnan 

tasolla, mutta erityisesti Oulun alueella. 

Sijoitusten keskimääräistä pienemmät koot herättävät ajatuksia. On selvää, että 

sijoituksien kokoon vaikuttaa oman pääomanehtoisuus. Tällöin yrityksillä ei ole 

mahdollisuutta hankkia kovin suurta rahoitusta kerralla, sillä muuten yrityksen 

perustajat menettävät omistusoikeuttaan yrityksessä. Yleensä perustajajäsenet 

haluavat pitää päätäntävallan yrityksessä itsellään, mikä johtaa siihen, että kovin 

suuria summia ei yhdestä rahastosta yrityksiin voida tehdä.  Sijoitettavien summien 

pienet koot merkitsevät sitä, että yrittäjä joutuu jatkuvasti hankkimaan uutta 

rahoitusta, mikä aiheuttaa yrittäjälle paljon työtä, eikä aikaa jää välttämättä itse 

ydinliiketoiminnan pyörittämiseen. Uutta rahoitusta on hankittava tiheästi. Tämä 

hidastaa useissa tapauksissa liiketoiminnan kehitystä. 

Kun rahastosta tehdään useita pieniä sijoituksia moniin eri yrityksiin, herää myös 

kysymys siitä, onko pääomasijoittajalla enää resursseja tukea kaikkia näitä yrityksiä 

myös ei-rahallisesti. Immosen (2012) mukaan ratkaiseva merkitys lopputuloksen ja 
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myös vaikuttavuustavoitteiden kannalta on sillä, että pääomasijoittaja poimii 

yritysten joukosta rahoituskohteekseen sellaiset yritykset, joilla on parhaat 

kehittymis- ja kasvuedellytykset. Resurssien kuten pääoman, kehitystyön ja 

osaamisen kohdistaminen sellaisiin yrityksiin, joilla on parhaat edellytykset niiden 

hyödyntämiseen, on myös kansantalouden kannalta erittäin arvokasta. 

Pääomasijoittajan kannalta parhaiden kohteiden valikoituminen vaikuttaa siten, että 

ne, jotka ovat onnistuneet sijoituskohteiden valinnassa, saavat kerätyksi uusia 

rahastoja ja jatkavat toimintaansa. Jos taas valinta epäonnistuu, sijoittajat eivät saa 

uusia kerätyksi uusia rahastoja ja poistuvat aikaa myöten alalta. Ratkaiseva merkitys 

on myös onnistuminen sijoituskohteiden kehittämisessä. Huonot kohdeyritykset eivät 

menesty hyvälläkään kehittämispanoksella ja vastaavasti hyvät valinnat voidaan 

tärvellä, mikäli panostus yrityksen kehittämiseen ei ole riittävää. (Immonen 2012). 

Oulun seudulla pääomarahastoista tehdään useita pieniä sijoituksia alueen yrityksiin. 

Taka-ajatuksena tässä mitä luultavimmin on riskin hajauttaminen, mikä toisaalta voi 

synnyttää alueelle paljon pieniä yrityksiä, joiden kasvunäkymät ovat 

kasvuhalukkuudesta ja potentiaalista huolimatta lohduttomat. Tämä aiheuttaa paljon 

tehottomuutta paitsi yritysten myös pääomasijoittajan kannalta. Sijoituskohteen 

valinta on aikaa vievä prosessi, joka aiheuttaa sijoittajalle kustannuksia. Useiden 

pienten sijoitusten tekeminen rahastosta voi siis olla tehotonta myös sijoittajan 

kannalta. 

Toisaalta sijoitukset tuovat aina lisää uskottavuutta ja mahdollisia uusia rahoittajia 

yritykselle. Uutta rahoitusta voi kanavoitua yritykseen, kun mukana on yksityinen 

sijoittaja. Lisäksi rahoitusyhtiön mukanaolo tuo yritykselle näkyvyyttä. Myös lainan 

saanti pankista voi helpottua. Tällöin pienilläkin sijoitussummilla voi olla merkitystä 

yritysten menestymiseen. Mikäli yritys vielä saa pääomasijoittajan verkostot 

käyttöönsä, voi keskimääräistä pienemmilläkin sijoitussummilla olla vaikutuksia 

alueen talouteen.  
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  HEIKKOUDET 

• Sijoitusten koot pienemmät kuin 

muualla Suomessa 

• Rahoitus tulee liian myöhään 

• Pääomasijoittajan panostus ja 

osaaminen 

• Rahoituksen lyhytjänteisyys 

• Rahoittajia vähän ja rahoituksen 

saaminen vaikeaa 

• Verkostojen puute, toiminta hidasta 

 

VAHVUUDET 

• Oulu alueellinen 

osaamiskeskittymä 

• Yrittäjämyönteinen ympäristö 

• Koulutettua, nuorta työvoimaa 

• Mahdollisuus riskinottoon 

• Paljon nuoria kasvuhakuisia 

yrityksiä 

• Paljon pääomasijoituksia 

  MAHDOLLISUUDET 

• Pääomasijoittamisen volyymi kasvaa 

• Kansainväliset sijoittajat 

• Kotimaiset sijoittajat  

• Menestyvät kasvavat yritykset   

              keskittyvät Oulun seudulle 

 

UHAT 

• Yritykset karkaavat Etelä-

Suomeen tai muualle Eurooppaan 

• Osaavat työntekijät muuttavat 

muualle 

• Yritysten toimintakyky heikkenee, 

mistä seuraa tehottomuutta 

 

Taulukko 1. SWOT-analyysi. 
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LIITTEET 

 

OULUN KAUPUNGIN RAHASTOSIJOITUSTEN VAIKUTUKSET 
                                        

 

 

Osakkuusyhtiö: 

Rahasto: 

Sijoitukset: 

Sijoitusajankohdat: 

 

 

 

1. Kerro lyhyesti yrityksenne kasvutarina. 

• Investoinnit 

 

 

 

• Työllistäminen 

 

 

 

 

• Kasvu ja rahoitus 

 

 

 

• Vienti 
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2. Kerro yrityksenne rahoitustarina. 

• Millainen rooli eri rahoitusinstrumenteilla on ollut lisärahoituksen saamiseksi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Ensisijoitus (vuosi)  

Kokonaissijoitus (€)  

Exit (vuosi)  

Liikevaihto 

sijoitushetkellä 

 

Liikevaihto 

sijoituksen jälkeen 

ajankohta 

 

Henkilöstö 

sijoitushetkellä 

 

Henkilöstö 

sijoituksen jälkeen 

ajankohta  

 

Rahoituksen käyttö  

Muu rahoitus 

(pl. pankkirahoitus) 

 

Julkinen rahoitus   

Yksityinen rahoitus  

3. Arvioikaa kuinka tärkeää pääomitus on ollut seuraavien asioiden kannalta: 
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Ympyröi jokaisen kysymyksen oikealta puolelta 

numero, joka vastaa parhaiten mielipidettäsi asian tärkeydestä.  

Käytä taulukon ylärivillä olevaa asteikkoa. 

 

Investoinnit 

Tärkeys 

Ei lainkaan 

tärkeä 

Ei kovin 

tärkeä 

Melko 

tärkeä 

Erittäin 

tärkeä 

Millainen rooli yrityksen saamilla sijoituksilla on ollut 

investointien kannalta? 
1 2 3 4 

Millainen rooli investointeihin on ollut sen 

sijoitusrahaston sijoituksella/sijoituksilla, jossa Oulun 

kaupunki on mukana? 

1 2 3 4 

 

    Lisätietoja: 

 

Työllistäminen 

Tärkeys 

Ei 

lainkaan 

tärkeä 

Ei kovin 

tärkeä 

Melko 

tärkeä 

Erittäin 

tärkeä 

Millainen rooli yrityksen saamilla sijoituksilla on ollut 

työllistämisen kannalta? 
1 2 3 4 

Millainen rooli työllistämiseen on ollut sen sijoitusrahaston 

sijoituksella/sijoituksilla, jossa Oulun kaupunki on mukana? 
1 2 3 4 

 

    Lisätietoja: 

 

Kasvu 

Tärkeys 

Ei 

lainkaan 

tärkeä 

Ei kovin 

tärkeä 

Melko 

tärkeä 

Erittäin 

tärkeä 

Millainen rooli yrityksen saamilla sijoituksilla on ollut 

yrityksen kasvun kannalta? 
1 2 3 4 

Millainen rooli yrityksen kasvuun on ollut sen 

sijoitusrahaston sijoituksella/sijoituksilla, jossa Oulun 

kaupunki on mukana? 

1 2 3 4 

    

  Lisätietoja: 

 

Vienti 

Tärkeys 

Ei 

lainkaan 
tärkeä 

Ei kovin 

tärkeä 

Melko 

tärkeä 

Erittäin 

tärkeä 

Millainen rooli yrityksen saamilla sijoituksilla on ollut 

vientiin? 
1 2 3 4 

Millainen rooli yrityksen vientiin on ollut sen 

sijoitusrahaston sijoituksella/sijoituksilla, jossa Oulun 

kaupunki on mukana? 

1 2 3 4 

    

    Lisätietoja: 

 

Lisärahoitus 

Tärkeys 

Ei 

lainkaan 

tärkeä 

Ei kovin 

tärkeä 

Melko 

tärkeä 

Erittäin 

tärkeä 

Millainen rooli yrityksen saamilla sijoituksilla on ollut 

lisärahoituksen saamiseksi? 
1 2 3 4 

Millainen rooli yrityksen lisärahoituksen saamiseksi on 

ollut sen sijoitusrahaston sijoituksella/sijoituksilla, 

jossa Oulun kaupunki on mukana? 

1 2 3 4 

    Lisätietoja: 


