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Resilienssi kuvaa erilaisten toimijoiden kykyä selviytyä vastoinkäymisistä, muutoksista ja häiriöistä.
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1

JOHDANTO

Osa yksilöistä, organisaatioista ja alueista selviytyy vastoinkäymisistä ilmiömäisen
hyvin. Parhaimmillaan vastoinkäyminen opettaa yksilöitä, pakottaa organisaatiot
uudistamaan toimimattomat prosessinsa ja mahdollistaa alueiden kasvun ja
kehityksen. Toisaalta muutokset voivat myös olla kuormittavia ja niihin sopeutuminen
hyvin vaikeaa. Tätä eroa eri toimijoiden kyvyssä sopeutua odottamattomiin
tapahtumiin selitetään tyypillisesti resilienssin käsitteen avulla.
Resilienssi kuvaa kykyä selviytyä vastoinkäymisistä. Resilienssiin liitetään usein
häiriöihin varautuminen, häiriöistä selviytyminen ja häiriöiden vaikutuksiin
sopeutuminen. Resilientit yksilöt löytävät keinon nousta takaisin jaloilleen
vastoinkäymisen

jälkeen.

Resilientit

organisaatiot

kykenevät

suorittamaan

ydintehtävänsä myös mullistuksen keskellä. Resilientit alueet onnistuvat toimimaan
tehokkaasti sokista huolimatta.
Erilaiset toimijat ovat kautta aikain joutuneet sopeutumaan vaihteleviin sokkeihin.
Vastoinkäymisten selättämisessä itsessään ei siis ole mitään uutta, sillä esimerkiksi
sotia, talouskriisejä ja luonnonkatastrofeja on ollut aina. Resilienssin käsite on
kuitenkin noussut yleiseen tietoisuuteen vasta nyt vallitsevan koronaviruspandemian
myötä. Yksilöiltä, organisaatioilta ja alueilta on vaadittu sopeutumiskykyä pitkään
jatkuneessa koronaviruspandemian aiheuttamassa epävarmassa tilanteessa.
Kuormittavat tilanteet arjessa ovat väistämättömiä ja lähes jokainen ihminen kohtaa
potentiaalisesti traumaattisen kokemuksen jossain kohtaa elämäänsä (Wu ym., 2013).
Vastoinkäymisten selättäminen ja epävarmuuden sietäminen koskettaa siis kaikkia
meistä. Organisaatioiden osalta resilienssi voi olla kilpailuetu, jonka avulla
menestyksekkäät

organisaatiot

erottuvat

kriisitilanteissa

kyvyllään

toimia

poikkeusolosuhteista huolimatta (Hamel & Välikangas, 2003). Alueilta puolestaan
vaaditaan resilienssiä, jotta ne kykenevät vastaamaan jatkuvasti muuttuviin
ympäristön vaatimuksiin ja menestymään nykypäivän globalisoituneessa maailmassa
(Simonen, Herala & Svento, 2020).
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Vaikka tutkijoiden keskuudessa kiinnostus resilienssiä kohtaan on lisääntynyt
tasaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana, ymmärrys resilienssistä on vielä
vajavaista. Esimerkiksi yksilöitä, jotka käsittelevät läheisen menetyksen hyvin,
pidetään joskus kylminä ja tunteettomina, kun taas henkeä uhkaavasta kokemuksesta
onnistuneesti toipuvat yksilöt kuvataan usein sankarillisiksi tai vahvoiksi. Tämä
jaottelu on omiaan vahvistamaan sitä väärinkäsitystä, että vain poikkeuksellisen
vahvat yksilöt tietynlaisten vastoinkäymisten yhteydessä voivat olla resilienttejä.
(Bonanno, 2004.) Organisaatioiden ja alueiden näkökulmasta on epäselvää, mikä on
syytä ja mikä seurausta. Johtuuko organisaatioiden resilienssi alueellisesta
resilienssistä vai onko organisaatioiden resilienssi yksi alueellisen resilienssin
edellytys? (Boschma, 2015.)
Resilienssiä tutkitaan eri tieteenaloilla ja eri näkökulmista. Resilienssistä käytettävät
määritelmät poikkeavat toisistaan, mutta ne ovat myös vaikuttaneet toisiinsa.
Tutkimuksissa käsitellään lukuisia erilaisia sokkeja, kuten yksilöllisiä traumoja,
terrori-iskuja, luonnonkatastrofeja ja luontoon liittyviä muutoksia, globaaleja
talouskriisejä, teknologian kehityksestä aiheutuvia muutoksia sekä poliittisia
mullistuksia (Boschma, 2015). Resilienssin käsite istuu siis hyvin erilaisiin
konteksteihin.
Tässä tutkielmassa tarkastellaan epäsymmetrisen pääomasijoitusrahaston merkitystä
alueellisen resilienssin taustalla. Tutkielmassa perehdytään resilienssin käsitteeseen
aluetason lisäksi yksilöiden ja organisaatioiden näkökulmasta, ja kuvataan näiden
kolmen tason resilienssin yhteyttä. Lisäksi tutkielmassa esitellään, miten resilienssiä
mitataan näillä edellä mainituilla tasoilla. Tutkielman empiirisenä osuutena
tarkastellaan oululaisia Northern Startup Fund -pääomasijoitusrahastoja (NSFrahastoja) ja niiden kohdeyritysten kehitystä. NSF-rahastot ovat epäsymmetrisiä
kanssasijoitusrahastoja, joissa Oulun kaupunki on yksi sijoittaja. Alueellinen
pääomasijoitusrahasto edistää alueen innovaatioverkostojen, startup-ekosysteemin ja
pääomasijoitustoiminnan kehittymistä. Epäsymmetrinen rahastorakenne puolestaan
houkuttelee

alueelle

lisää

yksityisiä

pääomasijoittajia.

Alueellinen

pääomasijoitusrahasto on siis keino edistää alueen ja alueen toimijoiden resilienssiä.
Tutkielman tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
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Miten resilienssi määritellään yksilö-, organisaatio- ja aluetasolla?
Millainen yhteys näiden eri tasojen resilienssillä on?
Miten epäsymmetrinen pääomasijoitusrahasto tukee alueellista resilienssiä?
Empiirinen osuus perustuu BusinessOulun toimeksiantona tehtyyn selvitykseen.
Osuudessa tarkastellaan NSF-rahastoista sijoituksia saaneita kohdeyrityksiä niiden
liikevaihdon, työllisyyden ja rahoituksen kehityksen osalta. Kohdeyrityksiä on
yhteensä 39. Aineistona on käytetty Oulun kaupungin tilinpäätöksiä, Oulun
kaupunginhallituksen päätöksiä sekä hallinnointiyhtiö Butterfly Ventures Oy:n
toimittamia tietoja kohdeyrityksistä. Kohdeyritysten tietoja on täydennetty Business
Finlandin julkaisemilla tiedoilla maksetusta julkisesta rahoituksesta sekä Voitto+
-tietokannasta

löytyvillä

tilinpäätöstiedoilla.

Lisäksi

aineistona

on

kuuden

kohdeyrityksen edustajan haastattelut. Haastattelujen avulla on kartoitettu saadun
pääomasijoituksen

merkitystä

sekä

hallinnointiyhtiön

tuomaa

lisäarvoa

kohdeyrityksille.
Tämä tutkielma koostuu seitsemästä pääluvusta. Johdannon jälkeen esitellään
resilienssin määritelmiä ja resilienssiä edistäviä tekijöitä yksilö-, organisaatio- ja
aluetasolla. Luvussa pyritään kuvaamaan millainen yhteys yksilön, organisaation ja
alueellisen resilienssin välillä on. Kolmas luku keskittyy resilienssin mittaamiseen
näillä edellä mainituilla tasoilla. Luvussa käsitellään käytettyjä menetelmiä sekä
pohditaan mittaamiseen liittyviä haasteita. Neljäs luku pohjustaa tutkielman empiiristä
osuutta. Luvussa käydään läpi pääomasijoitustoiminnan logiikkaa ja NSF-rahastojen
toimintaperiaatteita. Lisäksi neljännessä luvussa luodaan yleiskatsaus NSF-rahastojen
kohdeyrityksiin

ja

verrataan NSF-rahastojen

tuottoja

muiden

suomalaisten

pääomasijoitusrahastojen tuottoihin. Viidennessä luvussa tarkastellaan rahastojen
vaikutuksia kohdeyritysten liikevaihdon, työllisyyden ja rahoituksen kehityksen
kautta. Kohdeyrityksiä tarkastellaan ensin yleisesti ja sen jälkeen kolmessa ryhmässä:
onnistuneesti irtautuneina, aktiivisina ja lopettaneina. Kuudennessa luvussa käydään
läpi toteutettujen haastattelujen sisältöä. Viimeisessä luvussa esitetään tutkielman
johtopäätökset, rajoitukset sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet.
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2

KOLMITASOINEN RESILIENSSI

Resilienssin käsitteen esitetään usein pohjautuvan Hollingin (1973) tutkimukseen,
jossa resilienssi kuvaa systeemin kykyä omaksua muutoksia ilman, että sen rakenne
muuttuu. Resilienssin käsitteen on myös esitetty syntyneen luonnontieteissä
käsiteltäessä erilaisia materiaaleja.

Resilientti materiaali kykenee palautumaan

aiempaan muotoonsa venyttämisen tai vääntymisen jälkeen. (Annarelli & Nonino,
2016.)
Nykyisin resilienssin käsite on levinnyt laajasti eri tieteenaloille. Resilienssin käsitettä
käytetään luonnontieteiden lisäksi esimerkiksi psykologiassa, taloustieteessä ja
tekniikan aloilla. Resilienssiä käsitellään eri tasoilla, kuten yrityksen, järjestelmän tai
maan näkökulmasta. Lisäksi resilienssiä voidaan tarkastella globaalina ilmiönä.
Ilmastonmuutos on hyvä esimerkki tällaisesta globaalista uhasta, johon koko
maailman täytyy sopeutua. Resilienssin käsitteen siirtäminen kontekstista toiseen ei
kuitenkaan ole ongelmatonta, sillä käsiteltäessä esimerkiksi meren ekosysteemin tai
tietyn aluetalouden resilienssiä kyseessä ovat hyvin erilaiset kokonaisuudet (Martin,
2012).
Resilienssin käsitteen määritelmä ei ole yksiselitteinen tieteenalojen välillä, mutta ei
myöskään tieteenalojen sisällä. Tämä heijastuu vaihtelevien määritelmien käyttönä,
mikä luo omat haasteensa resilienssin tutkimukselle. Esimerkiksi resilienssin
yleisyyttä kuvaavat tutkimustulokset eivät ole vertailukelpoisia, mikäli käsitteestä
käytetyt määritelmät poikkeavat selkeästi toisistaan. Erilaisista määritelmistä johtuvia
sekaannuksia voidaan välttää käyttämällä tilannesidonnaisia käsitteitä. (Luthar,
Cicchetti & Becker, 2000.) Kline ja Short (1991) esimerkiksi käyttävät kasvuikäisten
poikien sosiaalista kehitystä tutkiessaan termiä tunneresilienssi (emotional resilience).
Termillä he kuvaavat tunnetasolla tapahtuvaa sopeutumisprosessia kouluvuosien
aikana. Uraresilienssi (career resilience) puolestaan kuvaa yksilön kykyä selviytyä
juuri työuraan liittyvistä haasteista, muutoksista ja häiriöistä. Uraresilienssi kehittyy
työuran edetessä yksilön sisäisten tekijöiden ja taustatekijöiden vuorovaikutuksen
seurauksena. Yksilön sisäisiä tekijöitä ovat henkilökohtaiset ominaisuudet, taidot,
asenteet, tavat ja työhistoria; taustatekijöitä kannustava työympäristö, työn luonne ja
perheen tarjoama tuki. (Mishra & McDonald, 2017.)
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Vaikka resilienssille ei ole yhtä selkeää määritelmää, se liitetään ihmisten kohdalla
lähes poikkeuksetta kykyyn ennakoida, valmistautua, vastata ja sopeutua
vastoinkäymisiin. Käsitettä voidaan käyttää yksilön tai laajemman yhteisön
yhteydessä. (Bal, 2020; Card & Barnett, 2015.) Resilienssi ei liity ainoastaan ihmisiin
ja ihmisten muodostamiin kokonaisuuksiin. Esimerkiksi materiaalit, järjestelmät tai
ekosysteemit voivat myös olla resilienttejä. Tässä luvussa perehdytään tarkemmin
yksilön, organisaation ja alueellisen resilienssin käsitteisiin sekä siihen, mistä
resilienssi näillä eri tasoilla muodostuu.
2.1

Yksilön resilienssi

2.1.1 Yksilön resilienssi prosessina
Yksilön resilienssiä tutkitaan erityisesti psykologiassa ja kehityspsykologiassa. Alun
perin resilienssi määriteltiin psykologiassa yksilön ominaisuutena. Aikaisimmat
tutkimukset keskittyvät selittämään huonoista olosuhteista ponnistaneiden lasten
poikkeuksellisia ominaisuuksia. (Sutcliffe & Vogus, 2003; Windle, 2011.) Nykyisin
tutkimuksen painopiste on keskittynyt yksilöä kuormittavien riskitekijöiden ja niitä
torjuvien suojaavien tekijöiden tarkasteluun. Tutkijat pyrkivät ymmärtämään
suojaavia prosesseja, eli sitä, millainen vaikutus suojaavilla tekijöillä on myönteisen
lopputuleman saavuttamisessa. (Luthar ym., 2000.) Suojaavia tekijöitä käsitellään
tarkemmin alaluvussa 2.1.2.
Yksilön näkökulmasta resilienssi kuvataan vaihtelevasti prosessina, ominaisuutena tai
lopputulemana (Fletcher & Sarkar, 2013). Kirjallisuuden perusteella resilienssi
määritellään useimmiten alati mukautuvana prosessina. Esimerkiksi Windlen (2011)
mukaan resilienssi on prosessi, joka mahdollistaa huomattavan vastoinkäymisen tai
trauman tehokkaan käsittelemisen ja siihen sopeutumisen. Toipumista edistävät
yksilön omat ja hänen ympärillään olevat resurssit, eli suojaavat tekijät. Resilienssi ei
ole synnynnäinen ominaisuus, vaan se kehittyy elinkaaren mukana. (Windle, 2011.)
Fergus ja Zimmerman (2005) painottavat, että juuri vastoinkäymisestä selviytymisen
kehityskulku

on

resilienssiä.

Myönteinen

sopeutuminen

merkittävään

vastoinkäymiseen on tämän prosessin lopputulema. Prosessin ja lopputuleman eroa
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voidaan havainnollistaa yksinkertaisen esimerkin avulla: kaksi ihmistä voi sairastua
samaan sairauteen ja toipua siitä kokonaan, mutta toipumisprosessi on voinut olla
täysin erilainen. Resilienssin kannalta on kiinnostavaa tietää mitä toipumisprosessin
aikana tapahtui, mitkä tekijät edistivät toipumista ja miten tämä kokemus vaikuttaa
kykyyn toipua tulevista vastoinkäymisistä. Toipumisprosessin ymmärtäminen kertoo
paljon enemmän kuin pelkkä tieto siitä, että molemmat sairastuneet parantuivat.
Aikuisten näkökulmasta resilienssi menetyksen tai muun potentiaalisesti traumaattisen
kokemuksen yhteydessä tarkoittaa kykyä säilyttää suhteellisen vakaa tasapainotila.
Aikuisten kokemat vastoinkäymiset tapahtuvat yleensä muutoin normaaleissa
olosuhteissa ja ovat yksittäisiä tapahtumia, kuten läheisen kuolema tai henkeä uhkaava
tilanne. Resilientit yksilöt voivat kokea psyykkisiä oireita ja häiriöitä tavanomaisessa
toiminnassaan, kuten uupumusta tai univaikeuksia. Pitkällä aikavälillä he kuitenkin
kykenevät säilyttämään tavanomaisen toimintakykynsä suhteellisen vakaana
potentiaalisesti traumaattisen kokemuksen jälkeen. (Bonanno, 2004; 2005.)
Yksilön resilienssiä tarkastellaan yleensä yhden tai useiden vastoinkäymisten
luomassa kontekstissa (Windle, 2011). Käsitettä voidaan toisaalta yhtä lailla käyttää
myös myönteisen muutosten yhteydessä (Fletcher & Sarkar, 2013). Myönteisten
muutosten käsittely kirjallisuudessa on harvinaisempaa, sillä usein yksilön kohdalla
resilienssiin liitetään vaatimus vastoinkäymisestä (adversity) sekä myönteisestä
sopeutumisesta (positive adaptation). Resilienssin olemassaolo vaatii nykyisiä tai
menneitä vastoinkäymisiä tai riskitekijöitä, joilla on tai on ollut mahdollisuus suistaa
yksilön

toimintakyky

raiteiltaan.

Resilienssiin

yhdistettäviä

merkittäviä

vastoinkäymisiä ei pidä sekoittaa tavallisiin arkipäivän hidasteisiin, joiden
kohtaaminen elämässä on väistämätöntä. Onnistunut sopeutuminen jokapäiväiseen
hidasteen ei vielä kuvasta resilienssiä. (Masten, 2001; Roisman, 2005.)
Myönteinen sopeutuminen liittyy tavanomaisen toimintakyvyn säilyttämiseen
(Windle, 2011). Vastoinkäymisen tai riskitekijän luonteen ymmärtäminen on tärkeää.
Mitä

merkittävämpi

vastoinkäyminen

on,

sitä

herkemmin

toimintakyvyn

säilyttäminen tulkitaan resilienssiksi. Toisin sanoen, jos vastoinkäyminen on hyvin
merkittävä, yksilön toimintakyky voi heikentyä osittain ja hän voi silti olla resilientti.
Jos taas vastoinkäyminen tai riskitekijä ei ole huomattava, resilientin yksilön
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toimintakyky säilyy lähes tavanomaisella tasolla. (Luthar ym., 2000.) Resilienssin
tulkintaan liittyy siis aina kysymys siitä, millä kriteereillä sopeutumisen laatua
mitataan (Masten, 2001).
Yksilöllinen resilienssi määritellään toisinaan myös yksilön persoonallisuuden
piirteenä.

Tällöin

resilienssi

kuvaa

henkilökohtaisia

ominaisuuksia,

jotka

mahdollistavat menestymisen epäsuotuisissa olosuhteissa. (Connor & Davidson,
2003.) Ominaisuuspainotteinen näkökulma esittää resilienssin synnynnäisenä kykynä
ja korostaa siten yksilön vastuuta vastoinkäymisten selättämisessä (Schultze-Lutter,
Schimmelmann & Schmidt, 2016). Kritiikki ominaisuutena kuvattua resilienssiä
kohtaan perustuu siihen, että jos resilienssi ajatellaan synnynnäisenä piirteenä, sitä
joko on tai ei ole (Roisman, 2005). Näin ollen yksilön resilienssi ei voisi kehittyä
esimerkiksi kokemusten kautta. Resilienssin määritteleminen persoonallisuuden
piirteenä on harvinaisempaa kuin resilienssin tulkinta prosessina.
2.1.2 Yksilön resilienssin muodostuminen
Yksilön resilienssi pohjautuu suojaaviin tekijöihin, jotka ovat yksinkertaisimmillaan
tavallisia arkielämän taitoja ja voimavaroja. Suojaavat tekijät ovat tapauskohtaisia,
useilla vuorovaikutteisilla tasoilla toimivia resursseja, jotka voivat muuttaa tai
kokonaan poistaa vastoinkäymisten vaikutukset. (Masten, 2001; Windle, 2011.)
Useimmille yksilöille vastoinkäymiset eivät tarkoita automaattisesti huonoa
lopputulemaa, sillä suojaavat tekijät luovat pohjan vastoinkäymisistä selviytymiselle
ja niihin sopeutumiselle (Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick & Sawyer, 2003).
Suojaavat tekijät parantavat yksilön reagointia haastaviin tilanteisiin ja sopeutuminen
niiden myötävaikutuksessa on onnistuneempaa kuin se olisi niiden puuttuessa
(Werner, 1995).
Suojaavia tekijöitä kutsutaan kirjallisuudessa sisäisiksi resursseiksi (assets) (ks. esim.
Richardson, 2002) sekä ulkoisiksi resursseiksi (resources) (ks. esim. Olsson ym.
2003). Sisäiset ja ulkoiset resurssit auttavat yksilöitä käsittelemään riskitekijöitä sekä
selviytymään vastoinkäymisistä. Fergusin ja Zimmermanin (2005) mukaan sisäiset
resurssit ovat yksilön henkilökohtaisia resilienssiä edistäviä tekijöitä, esimerkiksi
sosiaaliset taidot tai luottamus omiin kykyihin. Ulkoiset resurssit puolestaan tulevat
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ympäristöltä, kuten perheen tarjoama tuki kriisitilanteessa. (Fergus & Zimmerman,
2005.)
Suojaavat tekijät riippuvat aina yksilöstä, hänen tilanteestaan ja vastoinkäymisen
luomasta kontekstista. Yksi merkittävä tutkimus suojaaviin tekijöihin liittyen on
pitkittäistutkimus, jossa seurattiin erilaisten riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden
vaikutusta Havaijilla Kauain saarella vuonna 1955 syntyneiden lasten kehitykseen.
Tutkimuksessa havaittiin, että suojaavat tekijät muodostuvat sekä lapsen omista
ominaisuuksista että ympäristön tarjoamasta tuesta. Resilientit lapset sitoutuvat toisiin
ihmisiin ja omaavat hyvät kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaidot. Lisäksi he
uskovat voivansa vaikuttaa teoillaan oman elämänsä kulkuun. Ympäristön puolesta
resilienssiä edistää tunnetason side ainakin yhteen luotettavaan aikuiseen sekä
vertaisilta, koulutusjärjestelmästä ja yhteisöltä saatava tuki. (Werner, 1995.)
Myös aikuisten kohdalla erilaiset henkilökohtaiset ominaisuudet voivat toimia
suojaavina tekijöinä. Vaikka resilienssi ei ole ainoastaan yksilöllinen luonteenpiirre,
on lukuisilla ominaisuuksilla havaittu olevan resilienssiä edistävä vaikutus. Resilientit
yksilöt ovat sopivan optimistisia: he ovat toiveikkaita, mutta myös hyväksyvät erilaiset
tilanteet niihin liittyvine realiteetteineen (Coutu, 2002). Resilientit yksilöt ovat
aikaansaavia, osaavat käsitellä haastavia tilanteita (Fergus & Zimmerman, 2005) ja
luottavat omiin kykyihinsä haasteiden selvittämisessä (Block, 2016). Lisäksi he ovat
suunnitelmallisia, päättäväisiä, kehittävät itseluottamustaan (Hornor, 2017) ja
kykenevät tarvittaessa improvisoimaan (Coutu, 2002). Resilientit yksilöt kykenevät
löytämään myönteisiä kokemuksia ja kokemaan positiivisia tunteita vastoinkäymisten
selättämisessä. (Tugade & Fredrickson, 2004).
Yksilöllistä

resilienssiä

voidaan

edistää

yhteiskuntatason

toimilla,

kuten

lainsäädännöllä ja muilla toimenpiteillä, jotka pyrkivät pienentämään eroja yksilöiden
välisissä mahdollisuuksissa. Minimipalkan nostaminen tai koulutusmahdollisuuksien
parantaminen ovat esimerkkejä yhteiskuntatason toimista, jotka vahvistavat
yksilöllistä resilienssiä. Lisäksi yksilön resilienssiä edistävien piirteiden tunnistaminen
ja kehittäminen ovat keskeisessä roolissa resilienssin vahvistamisessa. Esimerkiksi
osallistuminen harrastustoimintaan voi kehittää yksilön itseluottamusta ja siten myös
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resilienssiä, vaikka harrastustoiminta itsessään ei liittyisikään resilienssiin. (Hornor,
2017.)
Yksilöllinen resilienssi voi kehittyä kokemalla vastoinkäymisiä. Kokemusten kautta
yksilö voi oppia tärkeitä taitoja, kuinka kohdata ja selättää haasteita myös
tulevaisuudessa. Resilienssin kehittyminen vastoinkäymisten kautta ei kuitenkaan ole
itsestään selvää. Koettujen haasteiden tulee olla sellaisia, että yksilö todella kykenee
selviytymään niistä. Pahimmillaan vastoinkäymiset kuormittavat yksilöä liikaa ja
hänen toimintakykynsä kärsii pysyvästi. (Fregus & Zimmerman, 2005; Olsson ym.,
2003.)
2.2

Organisaation resilienssi

2.2.1 Organisaation resilienssin määritelmiä
Vastaavasti kuten yksilön kohdalla, ei myöskään organisaation resilienssille ole yhtä
vakiintunutta määritelmää. Organisaation resilienssi ei ole sama asia kuin esimerkiksi
organisaation sopeutumiskyky (Chakravarthy, 1982), organisaation ketteryys
(McCann, 2004) tai organisaation joustavuus (Ghemawat & del Sol, 1998). Nämä
käsitteet liittyvät läheisesti organisaation resilienssiin, mutta ne ovat yksistään
suppeampia kuin useita eri ominaisuuksia yhdistelevä resilienssin käsite. (Ma, Xiao &
Yin, 2018.)
Organisaation resilienssiä lähestytään tyypillisesti kolmen näkökulman kautta.
Ensimmäinen näkökulma rajaa organisaation resilienssin tarkoittamaan kykyä
vastustaa ja toipua odottamattomasta, stressaavasta tai muuten epäsuotuisasta
tapahtumasta. Sen mukaan resilientti organisaatio kykenee palaamaan häiriötä
edeltäneelle toiminnan tasolle. Näkemys jäljittelee luonnontieteiden määritelmää
resilientistä materiaalista, joka palautuu aiempaan muotoonsa venyttämisen tai
vääntymisen jälkeen. (Duchek, 2020; Lengnick-Hall, Beck & Lengnick-Hall, 2011.)
Toisen näkökulman mukaan organisaation resilienssiin kuuluu olennaisena osana
oppiminen ja vastoinkäymisten tuomien kokemusten hyödyntäminen tulevaisuudessa
(Rodríguez-Sánchez & Perea, 2015). Resilientit organisaatiot kykenevät oppimaan
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kokemistaan vastoinkäymisistä, minkä seurauksena ne kasvavat, kehittyvät ja toimivat
aiempaa paremmin. Organisaation resilienssi perustuu prosesseihin, joiden tarkoitus
on parantaa organisaation yleistä kyvykkyyttä ja erityisesti kykyä oppia virheistä.
(Lengnick-Hall ym., 2011; Sutcliffe & Vogus, 2003.) Tämän näkökulman perusteella
organisaation resilienssi on siis enemmän kuin vain toiminnan ylläpitämistä ja
palautumista aiempaan. Resilienssi on aktiivinen prosessi, jonka avulla organisaatio
mukautuu vastaamaan sitä ravistelevaan sokkiin (Duchek, 2020). Sokki voi olla
lähtöisin organisaation sisältä tai ulkoisen syyn aiheuttama.
Kolmas näkökulma korostuu erityisesti uudemmassa kirjallisuudessa. Esimerkiksi
Duchekin (2020) mukaan organisaation resilienssi on aktiivinen prosessi, johon
sisältyy kriisinaikaisten ja -jälkeisten toimien lisäksi myös vastoinkäymisten
ennakointi. Resilienssi koostuu siis odottamattomien tapahtumien ennakoimisesta,
niihin sopeutumisesta sekä niistä oppimisesta. Duchekin kolmivaiheista määritelmää
käydään läpi tarkemmin myöhemmin tässä alaluvussa.
Toisena mainitun oppimista korostavan näkökulman perusteella organisaation ja
yksilön resilienssissä on paljon yhteisiä piirteitä. Kuten yksiön, myös organisaation
resilienssi muuttuu sen elinkaaren aikana. Resilienssi ei ole vain yksi ominaispiirre,
vaan jatkuva muutokseen sopeutumisen prosessi. Lisäksi sekä yksilöt että
organisaatiot voivat kehittyä vastoinkäymisten käsittelyssä oppimalla aiemmista
kokemuksistaan. Organisaation resilienssin tutkimus onkin saanut vaikutteita yksilön
resilienssin tutkimuksesta. Esimerkiksi Rodríguez-Sánchezin ja Perean (2015)
tutkimus tiimin ja organisaation resilienssistä tarkastelee suojaavia resursseja, joiden
taustalla on ajatus yksilön resilienssiin liitetyistä suojaavista tekijöistä.
Yksilöiden ja organisaatioiden yhteys on havaittavissa myös useissa resilienssin
määritelmissä. Esimerkiksi Coutun (2002) mukaan yksilön ja organisaation resilienssi
koostuu samoista kolmesta ominaisuudesta. Resilientit yksilöt ja organisaatiot
hyväksyvät tosiasiat, uskovat oman toimintansa olevan merkityksellistä sekä
kykenevät improvisoimaan haastavissakin tilanteissa. Vastoinkäymisestä voi selviytyä
vain yhden tai kahden ominaisuuden avulla, mutta varsinainen resilienssi vaatii
kaikkien kolmen ominaisuuden toteutumista. (Coutu, 2002.)
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Rosen (2004) määritelmä taloudelliselle resilienssille yhdistää myös yksilöt ja
organisaatiot, sillä käsitettä voidaan käyttää kummallakin tasolla. Taloudellinen
resilienssi viittaa yksilöiden ja yhteisöjen kykyyn toipua merkittävästä taloudellisesta
sokista. Keskeinen tekijä taloudellisen resilienssin taustalla on käyttäytyminen sokin
aikana ja sen jälkeen. Resilientit yksilöt ja organisaatiot eivät toimi kriisitilanteessa
samalla tavalla kuin tavallisissa olosuhteissa. Resilientit toimijat ovat kekseliäitä ja
näkevät ylimääräistä vaivaa sopeutuakseen muuttuneeseen tilanteeseen. (Rose, 2004.)
Annarelli ja Nonino (2016) määrittelevät organisaation resilienssin osin Rosen (2004)
näkemyksen pohjalta. Resilienssi tarkoittaa organisaation valmiutta ja kykyä kohdata
odottamattomia tapahtumia. Resilienssi jakautuu staattiseen ja dynaamiseen osaan:
resilienssi on staattista, kun se perustuu ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja
dynaamista, kun se perustuu odottamattomien tapahtumien hallintaan niiden
tapahtuessa. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla pyritään minimoimaan uhkien
todennäköisyyttä ja vähentämään niiden mahdollisia haittavaikutuksia. Staattisen
resilienssin avulla organisaatio kykenee ylläpitämään ydintehtävänsä sokkitilanteessa.
Dynaaminen resilienssi puolestaan mahdollistaa epäsuotuisten jälkiseurausten keston
lyhenemisen ja organisaatiotoiminnan palautumisen alkuperäiselle tai alkuperäistä
paremmalle tasolle mahdollisimman nopeasti. (Annarelli & Nonino, 2016.)
Rahin (2019) mukaan organisaation itsetuntemus liittyy vahvasti sen resilienssiin.
Rahi

jakaa

organisaation

resilienssin

kahteen

osaan,

tietoisuuteen

ja

mukautumiskykyyn. Tietoisuus viittaa organisaation ymmärrykseen sen omista
haavoittuvuuksista, ympäristöstä sekä tekijöistä, jotka ohjaavat sen toimintaa.
Tietoisuuden avulla organisaatio voi kehittää kykyään vastata nykyisiin ja
tulevaisuuden mahdollisiin uhkiin. Mukautumiskyky puolestaan kuvaa organisaation
reaktiota odottamattomiin tapahtumiin ja sitä, kuinka organisaatio kykenee
muuttamaan

rakennettaan

toipuakseen

vastoinkäymisistä.

Organisaation

mukautumiskyky on kriittisessä roolissa organisaation selviytymisen kannalta, sillä
häiriöihin onnistuneesti sopeutuvat organisaatiot kykenevät tekemään päätöksiä ja
hyödyntämään resursseja oikeaan aikaan. (Rahi, 2019.)
Duchek (2020) määrittelee organisaation resilienssin tarkoittamaan organisaation
kykyä ennakoida mahdollisia uhkia, kykyä selviytyä tehokkaasti vastoinkäymisistä
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sekä kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Resilienssi on kolmivaiheinen prosessi,
jonka taustalla vaikuttaa joukko organisaation kykyjä ja rutiineja mahdollistaen
onnistuneen suoriutumisen jokaisessa vaiheessa. Prosessi kuvataan kuviossa 1.
Vaiheet eivät ole toisistaan irrallisia, vaan ne kytkeytyvät toisiinsa. Tehokas
selviytyminen kriisin aikana rakentuu osittain onnistuneen ennakoimisen pohjalle.
Myönteistä sopeutumista edistää tehokas selviytyminen. (Duchek, 2020.)

Ennakointi
• Tarkkailu ja
tunnistaminen
• Valmistautuminen

Sopeutuminen
• Oppiminen
• Kasvaminen

Selviytyminen
• Hyväksyminen
• Ratkaisujen
kehittäminen

Kuvio 1. Kolmivaiheinen organisaation resilienssi (mukaillen Duchek, 2020).

Organisaatioista voidaan tunnistaa ominaisuuksia, jotka ovat kuviossa 1 esitetyn
prosessin vaiheiden taustalla. Ennakoinnin kannalta on olennaista tarkkailla ja
tunnistaa mahdollisia sisäisiä ja ulkoisia uhkia sekä valmistautua odottamattomiin
tapahtumiin. Tarkkailu ja tunnistaminen mahdollistavat organisaation reagoinnin
muutoksiin ennen kuin ne tapahtuvat täysimittaisina, sillä resilientti organisaatio
kykenee näkemään varoitusmerkkejä tulevista haasteista. (Duchek, 2020; Ma ym.,
2018.) Organisaation resilienssi ei siis kuvaa ainoastaan toimintaa kertaluontoisen
kriisin yhteydessä, vaan se on jatkuvaa tulevaisuuden vastoinkäymisten ennakointia ja
niihin valmistautumista. Resilienssi on organisaation kyky muuttua ennen kuin
muutoksen tarve on väistämätöntä. (Hamel & Välikangas, 2003.)
Valmistautuminen

puolestaan

auttaa

organisaatiota

kehittämään

yleisesti

kriisitilanteissa tarvittavia voimavaroja. Valmistautuminen tarkoittaa organisaation
varautumista, vaikka se ei tiedä tarkalleen mitä vastaan se varautuu. (Duchek, 2020.)
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Epävarmuudesta huolimatta resilientillä organisaatiolla on jonkinlainen etukäteen
suunniteltu toimintamalli haastavia tilanteita varten (Ma ym., 2018).
Rose (2004) korostaa käyttämässään resilienssin määritelmässä sitä, että resilienssi
kuvaa organisaation käyttäytymistä tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Tapahtuman
todennäköisyyden lieventäminen sen sijaan perustuu sokkien ennakointiin. Rose siis
erottaa ennakoinnin resilienssistä, toisin kuin Duchek (2020), jonka mukaan
ennakoivat toimenpiteet kuuluvat selkeästi resilienssiprosessin ensimmäiseen
vaiheeseen. Rose huomauttaa, että vaikka ennakointi voi lieventää merkittävästi
vastoinkäymisten todennäköisyyttä, kykenevät yksilöt ja organisaatiot selviämään
vastoinkäymisistä myös ilman ennakointia juuri resilienssinsä avulla. Myöskään
Duchekin mukaan resilienssi ei perustu ainoastaan ennakointiin. Ennakointikyky on
välttämätöntä organisaation resilienssin kehityksen kannalta, vaikkakaan se ei
yksistään riitä tekemään organisaatiosta resilienttiä. Ennakointikyky luo kuitenkin
pohjan organisaation tehokkaalle toiminnalle kriittisessä tilanteessa. (Duchek, 2020.)
Selviytyminen jakautuu ongelman hyväksymiseen sekä ratkaisujen kehittämiseen
(Duchek, 2020). Ongelman hyväksyminen juontaa juurensa yksilön resilienssin
tutkimuksesta, sillä sekä resilientit yksilöt että organisaatiot hyväksyvät tosiasiat
haastavissakin tilanteissa (Coutu, 2002). Resilientit organisaatiot eivät ole liian
luottavaisia, mutta eivät myöskään liian varovaisia: ne osaavat hyödyntää aiempia
kokemuksiaan, mutta tiedostavat myös oman rajallisuutensa. Ratkaisujen kehittämisen
osalta organisaatio tarvitsee toisaalta virallisia rakenteita ja toisaalta vapautta. Selkeä
vastuunjako yllättävässä tilanteessa nopeuttaa päätöksentekoa, mutta riittävä vapaus
mahdollistaa joustavan ja luovan toiminnan. (Duchek, 2020.)
Prosessin kolmas vaihe, sopeutuminen, muodostuu oppimisesta ja kasvamisesta.
Oppiessaan organisaatio käy läpi kokemaansa yllättävää tapahtumaa ja pyrkii
ymmärtämään omaa toimintaansa kyseisessä tilanteessa. Oppiminen kytkeytyy
suoraan ennakointivaiheeseen, sillä erilaisista tilanteista oppiva organisaatio kykenee
siirtämään tietonsa tietystä vastoinkäymisestä yleisemmäksi tiedoksi tulevia
vastoinkäymisiä silmällä pitäen. Kasvaminen puolestaan liittyy organisaation
muuttumismahdollisuuksiin vastoinkäymisen seurauksena. (Duchek, 2020.) Aivan
kuten yksilön kohdalla, myös organisaation täytyy vastata ympäristön muuttuviin
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vaatimuksiin. Parhaimmillaan organisaation kokema odottamaton tapahtuma pakottaa
organisaation uudistamaan toimimattomat prosessinsa (Annarelli & Nonino, 2016),
minkä myötä voi avautua uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kasvun suhteen.
2.2.2 Organisaation resilienssin muodostuminen
Organisaation

resilienssin

empiirinen

tutkimus

keskittyy

erityisesti

tapaustutkimuksiin, joissa tarkastellaan hyvin tai huonosti toimivia organisaatioita
tietyn odottamattoman tapahtuman luomassa kontekstissa. Näissä tutkimuksissa
resilienssi kuvataan yleensä onnistuneena lopputulemana tai siihen johtavina
ominaisuuksina. Tutkijat pyrkivät selvittämään retrospektiivisesti, miten organisaatio
toimi tietyn vastoinkäymisen kohdalla ja mitä siitä seurasi. Tapaustutkimusten avulla
etsitään tekijöitä, joilla on myönteinen tai kielteinen vaikutus organisaation
resilienssin kehittymiselle. Tapaustutkimuksiin pohjautuvat havainnot auttavat
organisaatioita kehittämään resilienssiään käytännössä. (Duchek, 2020; Linnenluecke,
2017.)
Organisaation resilienssin muodostumisesta ei ole yleistä käsitystä (Duchek, 2020).
Useiden tutkijoiden mielestä organisaation jäsenten kyvyt ja ominaisuudet ovat
avainasemassa tarkasteltaessa organisaation resilienssiä (ks. esim. Coutu, 2002;
Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs, 2006; Mallak, 1998). Organisaation
resilienssin tutkimus on kehittynyt viiteen pääsuuntaukseen, jotka kukin näkevät
organisaation resilienssin omalla tavallaan. Yksi näistä suuntauksista on resilienssin
tulkitseminen juuri organisaation jäsenten vahvuuksina. Muut näkemykset kuvaavat
resilienssin organisaation vastauksina ulkoisiin uhkiin, organisaation luotettavuutena,
liiketoimintamallien

mukautuvuutena

tai

toimitusketjujen

haavoittuvuutta

vähentävinä suunnitteluperiaatteina. (Linnenluecke, 2017.)
Organisaation resilienssi perustuu toisaalta yksilötason tietoihin, taitoihin ja kykyihin,
ja toisaalta organisaatiotason rutiineihin ja prosesseihin. Resilienssin kehittyminen
organisaatiossa on vuorovaikutuksellinen prosessi, sillä organisaatiotason toiminnot,
kuten resurssienhallinta tai henkilöstöjohtaminen, tukevat yksilöiden kehittymistä.
Vastavuoroisesti yksilöiden toiminta on koko organisaatiotoiminnan ydin. LengnickHall ym. (2011) esittävät, että organisaation resilienssin kehityksen taustalla on
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strateginen henkilöstöjohtaminen, sillä se mahdollistaa keskittymisen organisaation
avainhenkilöihin ja heidän taitoihinsa. Keskeisten työntekijöiden osaamisen ansiosta
organisaatio voi vastata joustavasti sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. (Lengnick-Hall
ym., 2011.)
Myös Mallak (1998) korostaa organisaatiossa toimivien yksilöiden ominaisuuksia
tärkeinä tekijöinä organisaation resilienssin muodostumisessa. Resilientti organisaatio
koostuu ihmisistä, jotka voivat vastata muutokseen nopeasti ja mahdollisimman
tehokkaasti. Organisaation resilienssiä tukevia piirteitä ovat yksilöiden myönteinen
suhtautuminen

muutokseen,

päätöksentekovaltuudet,

riittävät

organisaatiotason

tilannesidonnainen

resurssit,

kekseliäisyys

laajat

(bricolage),

päätöksentekokyky epävarmassa tilanteessa sekä tiimin eri jäsenten roolien
ymmärtäminen. (Mallak, 1998.)
Duchek (2020) nostaa organisaation resilienssin kannalta tärkeiksi tekijöiksi aiemman
tietopohjan, resurssien saatavuuden, sosiaaliset resurssit sekä vallan ja vastuun
jakautumisen kokemuksen perusteella. Useat Mallakin (1998) ja Duchekin
luettelemista tekijöistä eivät ole mitenkään erikoisia tai vaikeasti saavutettavia.
Organisaatiokulttuuri on mahdollista rakentaa hyvin yksilömyönteiseksi, ja
esimerkiksi hierarkian madaltaminen on mahdollista toteuttaa osana jokapäiväistä
organisaatiotoimintaa.
Organisaatio kuvastaa sen muodostavia yksilöitä. Sama pätee myös resilienssin
kohdalla, eli organisaation resilienssin tulisi olla harmoniassa organisaation
muodostavien

yksilöiden

resilienssin

kanssa.

Jatkuva

sopeutumiskyvyn

ja

joustavuuden vaatiminen yksilöiltä voi olla uuvuttavaa, mikäli yksilöt eivät ole
erityisen resilienttejä. Resilienssi tulisi kyetä istuttamaan organisaatiokulttuuriin niin,
että siitä ei tule yksilön vastuu ja velvollisuus. Vaatimus resilienssistä voi aiheuttaa
esimerkiksi työntekijän hyvinvointiin, työelämän laatuun tai yleiseen suoriutumiseen
kielteisesti vaikuttavaa stressiä. (Bal, 2020.)
Resilientit yksilöt eivät automaattisesti takaa resilienttiä organisaatiota. Ma ym. (2018)
tarkastelevat tutkimuksessaan resilienssiä yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. He
havaitsevat, että jatkuvan vuorovaikutuksen takia resilienssi esimerkiksi yksilötasolla
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voi edistää resilienssin kehittymistä ryhmätasolla. On kuitenkin myös mahdollista, että
resilientti yksilö ei edistä ryhmän resilienssin syntyä. Yksilö voi toimia ryhmässä
täysin eri tavalla kuin hän toimisi käsitellessään vastoinkäymistä yksin. (Ma ym.,
2018.)
2.3

Alueellinen resilienssi

2.3.1 Näkemyksiä alueellisesta resilienssistä
Kun aluetaloudet kohtaavat sokkeja, osa alueista kykenee uudistumaan ja osa ei. Jotkut
alueet ovat parempia käsittelemään ulkoisia sokkeja kuin toiset. Tätä eroa selittää
alueellisen resilienssin käsite, joka on keskeisessä roolissa arvioitaessa aluetalouden
kykyä sopeutua erilaisiin häiriöihin sen toimintaympäristössä. Lisäksi tämä aluetason
sopeutumis- ja selviytymiskyky vaikuttaa merkittävästi alueen kilpailukykyyn.
(Martin, 2012; Simonen ym., 2020.) Alueen näkökulmasta resilienssi kytkeytyy hyvin
samanlaisiin teemoihin kuin mitä yksilön ja organisaation kohdalla havaittiin.
Kirjallisuudessa organisaatioita ja alueita ei kuitenkaan rinnasteta samalla tavoin kuin
yksilöitä ja organisaatioita.
Alueellinen resilienssi mahdollistaa alueen tuotannon ja työllisyyden myönteisen
kehityksen sokin jälkeen. Lukkiutuminen tarkoittaa tilannetta, jossa aluetalous on
lukittunut tietylle kasvu-uralle. Tämänkaltainen kasvu-uralle lukkiutuminen voidaan
nähdä sekä myönteisenä että kielteisenä. Myönteisen näkemyksen mukaan resilientti
aluetalous kykenee lukitsemaan tietyn kasvu-uran ja pysymään sillä ulkoisista
häiriötekijöistä huolimatta. Kielteisen näkemyksen mukaan lukkiutunut aluetalous ei
kykene uudistumaan ja näin ollen sopeutumaan sokkeihin. Tässä tapauksessa
lukkiutuminen heikentää aluetalouden resilienssiä. (Simmie & Martin, 2010.)
Alueellista resilienssiä voidaan tarkastella teknisestä ja ekologisesta näkökulmasta.
Teknisen näkökulman mukaan sokki tai häiriö siirtää aluetalouden pois sen tasaisen
kasvun uralta, mutta itsekorjaavat voimat (self-correcting forces) palauttavat
aluetalouden takaisin uralleen. Tässä tapauksessa resilienssi kuvaa aluetalouden
herkkyyttä sokeille ja sen palautumisnopeutta takaisin tasapainotilaansa. Ekologisen
resilienssin näkökulmasta taloudelle on olemassa lukuisia tasapainojatiloja vain yhden
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sijasta. Aluetalous voi siirtyä yhdestä tasapainotilasta toiseen sokin seurauksena,
jolloin resilientti alue on sellainen, joka palaa aiemmalle tai jopa aiempaa paremmalle
kasvu-uralle. Oleellista on kuitenkin pohtia, ovatko alueet oikeastaan koskaan
tasapainotilassa vaan pikemminkin jatkuvasti muutoksen alaisina. Talouden kehitys
riippuu yksittäisten taloudellisten toimijoiden teoista, ja he voivat oppia, kehittyä ja
muovata käytöstään. (Simmie & Martin, 2010.)
Alueet

koostuvat

yksilöistä,

organisaatioista,

toimialoista,

verkostoista

ja

instituutioista, joilla kaikilla on ominaisia piirteitä resilienssiin liittyen. Alueellisen
resilienssin kannalta onkin kriittistä kysyä, miten nämä kaikki muokkaavat omalta
osaltaan alueellista sopeutumiskykyä. Alueellisen resilienssin kohdalla ei ole täysin
selvää mikä on syytä ja mikä seurausta: onko esimerkiksi organisaatioiden
sopeutumiskyky merkki alueellista resilienssistä vai onko organisaatiotason
sopeutumiskyky yksi alueellisen resilienssin osatekijöistä? (Boschma, 2015.)
Alueellista resilienssiä lähestytään usein neljän ulottuvuuden avulla. Resilienssi
koostuu

vastustuskyvystä

(resistance),

toipumisesta

(recovery),

uudelleen

orientoitumisesta (re-orientation) ja uudistumisesta (renewal). (Martin, 2012.)
Bristowin ja Healyn (2018) mukaan tämä jaottelu on myös ajan suhteen
moniulotteinen, sillä vastustuskyky ja toipuminen kuvaavat lyhytaikaista resilienssiä,
kun taas uudelleen orientoituminen ja uudistuminen ilmentävät pitkäaikaista
resilienssiä. Alueellisen resilienssin jakautuminen havainnollistetaan kuviossa 2.

Alueellinen
resilienssi

Vastustuskyky

Toipuminen

Uudelleen
orientoituminen

Uudistuminen

Kuvio 2. Alueellisen resilienssin neljä ulottuvuutta (mukaillen Martin, 2012).

Vastustuskyky kuvaa aluetalouden herkkyyttä tai haavoittuvuutta erilaisiin häiriöihin.
Erityisesti toimialarakennetta on usein pidetty avainroolissa arvioitaessa alueen
herkkyyttä

sokeille.

(Martin,

2012.)

Mitä

enemmän

alueella

on
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toimintamahdollisuuksia häiriön tapahtuessa, sitä resilientimpi se on. Alueen kohdalla
toimintamahdollisuuksien

laajentaminen

tarkoittaa

tyypillisesti

taloudellisten

toimintojen hajauttamista ja sitä kautta lisääntynyttä kykyä vastata taloudellisiin
häiriöihin. (van Dijk & Edzes, 2016.)
Toipuminen kuvaa kuinka nopeasti alue palaa takaisin häiriötä edeltäneelle tasolleen.
Jos alue kykenee reagoimaan häiriöihin nopeasti, se myös toipuu niistä nopeasti.
Vaikka alue kykenisi sokin jälkeen palaamaan nopeasti aiemmalle kasvu-uralleen, se
ei välttämättä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna jää sille uudelleen orientoitumisen ja
uudistumisen takia. Uudelleen orientoituminen viittaa rakenteelliseen muutokseen,
jonka alue kokee häiriöstä johtuen. Mitä sopeutuvaisempi alue on, sitä paremmin se
kykenee vastaamaan muutoksiin ympäristössään häiriön jälkeen. (Martin, 2012.)
Uudistuminen liittyy läheisesti hystereesivaikutukseen. Alue voi palata häiriön jälkeen
häiriötä edeltäneelle kasvu-uralle tai siirtyä täysin uudelle kasvu-uralle. Tämä siirtymä
kasvu-uralta toiselle kuvastaa hystereesiä, ja tyypillisesti sokin vaikutus on
negatiivinen. Näin ei kuitenkaan aina ole, sillä sokin hystereesivaikutus voi myös olla
positiivinen. Sokit voivat karsia alueelta tehottomia toimintoja ja siirtää aluetalouden
kasvun pysyvästi korkeammalle tasolle. (Martin, 2012.) Tällainen positiivinen
siirtymä havaittiin esimerkiksi Oulun alueella merkittävän toimialarakennemuutoksen
seurauksena (Simonen ym., 2020).
Nämä kaikki neljä edellä mainittua ulottuvuutta linkittyvät toisiinsa, sillä ne koskevat
prosessia, jonka alue käy läpi vastatessaan häiriöihin (Martin, 2012). Häiriöt eivät
vaikuta kaikkiin alueisiin samalla tavalla,

koska ne eroavat esimerkiksi

toimialarakenteen, sijainnin, inhimillisen pääoman ja instituutioiden osalta toisistaan
(van Dijk & Edzes, 2016). Vaihtelevista vaikutuksista huolimatta kaikki alueet
kohtaavat häiriöitä ja vastoinkäymisiä, joihin niiden täytyy kyetä vastaamaan parhaalla
mahdollisella tavalla.
2.3.2 Alueellisen resilienssin muodostuminen
Alueellista resilienssiä käsittelevässä kirjallisuudessa on kiinnitetty runsaasti huomiota
alueen toimialarakenteeseen. Erikoistuneet alueet ovat vähemmän alttiita tiettyä
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toimialaa koskeville sokeille, mutta aluetaloutta hallitsevaa toimialaa koskevan sokin
iskiessä vahingot ovat laajat. (Boschma, 2015.) Lisäksi alue, jonka toimialarakenne on
hyvin erikoistunut ja jonka menestys on riippuvainen vain muutamasta yrityksestä, on
erityisen herkkä suhdannevaihteluille tai teknologian nopealle kehittymiselle
(Simonen ym., 2020). Sen sijaan alueet, joiden toimialarakenne on hajautettu,
kohtaavat todennäköisemmin toimialakohtaisen sokin rakenteen monipuolisuuden
takia. Toimialakohtainen sokki ei kuitenkaan lamaannuta koko aluetaloutta, vaan
vahingoittaa ainoastaan osaa siitä. (Boschma, 2015.)
Simonen ym. (2020) esittävät, että laajempien alueiden optimaalinen toimialarakenne
voi olla hajautetumpi kuin pienempien alueiden. Vaikka hyvin kapea toimialarakenne
altistaa alueen herkemmin tiettyä toimialaa koskeville häiriöille, pienten alueiden ei
välttämättä kannata hajauttaa kovin laajasti. Pienet alueet eivät välttämättä kykene
hyödyntämään hajauttamisen seurauksena syntyviä myönteisiä ulkoisvaikutuksia yhtä
tehokkaasti kuin laajemmat alueet. (Simonen ym., 2020.)
Sokki tietylle toimialalle voi käynnistää alueen koko toimialarakenteen radikaalin
muutoksen. Tällaista radikaalia muutosta voidaan verrata evoluutiotaloustieteilijä
Joseph Schumpeterin vuonna 1942 esittelemään kuvaukseen luovasta tuhosta (creative
destruction). Schumpeterin (1994, s. 81–86) mukaan luovassa tuhossa vanhentuneet ja
tuottamattomat liiketoiminnat korvautuvat paremmilla ratkaisuilla. Luovun tuhon
tärkeimpiä edistäjiä ovat yrittäjyys ja innovaatiot. Esimerkiksi Oulun alue on käynyt
läpi luovan tuhon prosessin alueen merkittävän työnantajan Nokian lakkautettua osan
paikallisista toiminnoistaan. Oulussa alueen saama äkillisen rakennemuutoksen
rahoitus käytettiin aidosti uusien toimintojen rahoittamiseen, eikä vanhojen
toimijoiden elvyttämiseen. Tämä on epäilemättä yksi keskeinen syy sille, että Oulun
alue on menestynyt radikaalista toimialarakennemuutoksesta huolimatta. (Simonen
ym., 2020.)
Toimialarakenteen lisäksi alueen kykyyn sopeutua kriiseihin vaikuttaa merkittävästi
paikallisten työntekijöiden sopeutumiskyky. Tärkeä syy juuri innovaatioalueiden
korkeaan resilienssiin on niiden korkeakoulutettujen työntekijöiden resilienssi. Alueen
kyky säilyttää osaava työvoima mullistuksen keskellä on siis yksi keskeisimmistä
alueen resilienssiin vaikuttavista tekijöistä. Tästä syystä yksilöiden tukeminen
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sokkitilanteessa on hyvin tärkeää. Esimerkiksi rakenteellisen muutoksen yhteydessä
yksilöitä voidaan tukea tarjoamalla heille ajantasaista tietotaitoa koulutuksen kautta.
Tällainen koulutus voi vaikuttaa merkittävästi yksilön kykyyn sopeutua muutokseen,
mikä puolestaan edistää alueellista resilienssiä. (Bristow & Healy, 2018; Simonen ym.,
2020; van Dijk & Edzes, 2016.)
Alueen yritysten ja työntekijöiden resilienssi vaihtelee eri tilanteissa. Yritykset ja
yksilöt voivat olla hyvinkin resilienttejä, mutta se ei vielä takaa esimerkiksi
työmarkkinoiden nopeaa toipumista taloudellisesta sokista. Alueellinen resilienssi
erilaisiin häiriöihin voi vaihdella ja muuttua ajan myötä, sillä yksittäisten sokkien syyt
ja luonne vaihtelevat. Lisäksi alueellista resilienssiä muokkaavat tekijät ja mekanismit
voivat itsessään kehittyä ja muuttua. Näistä syistä resilienssi ei ole aluetalouden vakaa
ominaisuus, vaan dynaaminen prosessi, johon vaikuttaa sokkien vaikutuksen lisäksi
käynnissä oleva rakenteellinen muutos ja sopeutuminen. (Martin, 2012.)
Innovointi ja innovaatioverkostot erityisesti teknologia-aloilla ovat tärkeitä tekijöitä
alueellisen resilienssin taustalla (Bristow & Healy, 2018). Teknologiset innovaatiot
ovat resilienssin kannalta oleellisia uudelleen orientoitumisessa ja uudistumisessa,
sillä ne lisäävät alueen toimialarakenteen sopeutumiskykyä (Boschma, 2015).
Innovaatioverkostot mahdollistavat tiedon leviämisen ja uusien keksintöjen
syntymisen. Resilienssin kannalta optimaalisin on verkosto, jonka jäsenet ovat
kytkeytyneet toisiinsa vuorovaikutteisesti. Tällaisessa verkostossa keskeisen jäsenen
kokema sokki ei heikennä koko verkoston toimintakykyä. Jos taas innovaatioverkosto
on keskittynyt vain yhden tai muutaman toimijan ympärille, voi keskeisen toimijan
kohtaama sokki vaikuttaa hyvinkin negatiivisesti koko verkostoon. (Crespo, Suire &
Vicente, 2014.)
Alueellista innovointia ja siten resilienssiä voidaan edistää luomalla vankka ja
kannustava startup-ympäristö. Uudet innovaatiot eivät synny ilman hallittua
riskinottoa. Yrittäjyyteen rohkaisevat alueet pyrkivät tukemaan startup-yrityksiä sekä
pieniä ja keskisuuria yrityksiä esimerkiksi tarjoamalla niille rahoitusta. Yrityskulttuuri
ja paikallinen, instituutioiden tukema kannustava ympäristö vaikuttavat merkittävästi
alueen resilienssiin. (Simonen ym., 2020.)
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Alueellinen

resilienssi

ei

rakennu

ainoastaan

alueen

toimialarakenteesta,

innovaatioverkostoista tai yritysten ja työntekijöiden kyvystä sopeutua muuttuviin
olosuhteisiin. Myös erilaiset politiikkatoimenpiteet ovat merkittävässä osassa
alueellista resilienssiä. Kansallisella tasolla alueiden kasvua voidaan edistää erilaisten
yritys- ja muiden tukien avulla, jos ne suunnataan tuotekehitykseen, investointeihin tai
infrastruktuurin parantamiseen. Täysin uuden toimialan kehittymisen tukeminen tai
koulutuksen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita varten voivat estää esimerkiksi
rakenteellisen muutoksen kielteisiä vaikutuksia. Haaste kyseisten toimenpiteiden
kohdalla liittyy siihen, miten hyvin näitä muutoksia osataan odottaa ja ennakoida.
(Simonen ym., 2020.)
Alueellinen resilienssi merkittävien sokkien yhteydessä vaatii myös yhteisöllisyyttä ja
luottamusta alueen eri tahojen välillä. Toimiva triple helix -yhteistyö korkeakoulujen,
elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon välillä on oiva esimerkki tilanteesta, jossa
alueelliset toimijat luottavat toisiinsa ja ovat sitoutuneita yhteisesti sovittuihin
tavoitteisiin. Paikalliset kehitysviranomaiset voivat tukea alueellista resilienssiä
yhteisen, tulevaisuuteen suuntauneen kehitysstrategian avulla. (Simonen ym., 2020.)
Aiemmin häiriöitä kokenut alue saattaa olla parempi selviytymään tulevaisuuden
kriiseistä aiempien kokemusten takia. Häiriön vaikutukset sokkeja kokeneella alueella
voivat olla pienemmät kuin alueella, joka ei ole koskaan kohdannut sokkia. (Simonen
ym., 2020.) Myös yksilön ja organisaation resilienssin osalta painotetaan kykyä oppia
koetuista vastoinkäymisistä. Resilientit toimijat kykenevät siirtämään kokemuksen
kautta hankitun tiedon käytäntöön tulevien vastoinkäymisten käsittelyssä. Tämä sama
ajatus toistuu alueellisen resilienssin kohdalla.
2.4

Yksilön, organisaation ja alueellisen resilienssin yhteys

Resilienssiä tarkastellaan yksilötasolla tai laajemman kokonaisuuden, kuten tässä
tutkielmassa organisaation ja alueen, näkökulmasta. Yksiselitteisen määritelmän
puutteesta huolimatta on resilienssin tulkinnoilla eri tasoilla selvästi yhteisiä piirteitä.
Läpi tieteenalojen resilienssi tulkitaan tyypillisemmin dynaamisena prosessina kuin
pysyvänä ominaisuutena. Resilienssin tulkinta prosessina mahdollistaa sen, että sitä
voi oppia ja kehittää elinkaaren aikana. Resilienssi on riippuvainen tietyn
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vastoinkäymisen luomasta kontekstista. Prosessinäkökulma mahdollistaa muuttuvan
ympäristön huomioimisen sietokykyä arvioitaessa.
Yksilön, organisaation ja alueen resilienssiä käsittelevissä tutkimuksissa käytetään
hieman erilaista käsitteistöä. Yksilön kohdalla puhutaan pääasiassa kyvystä selviytyä
vastoinkäymisistä, vaikkakin osa tutkijoista (ks. esim. Fletcher & Sarkar, 2013) kokee
käsitteen olevan validi myös positiivisten muutosten yhteydessä. Pääasiassa
yksilötason tutkimukset kuitenkin keskittyvät vastoinkäymisiin. Organisaation
kohdalla resilienssi kuvataan tyypillisesti kykynä vastata ja sopeutua odottamattomiin
tapahtumiin. Odottamaton tapahtuma on vastoinkäymistä neutraalimpi termi ja voi
kuvata myös positiivista muutosta. Alueellinen resilienssi puolestaan viittaa alueen
kykyyn toipua sokista. Riippuen siis tarkastelun kohteena olevasta tasosta, resilienssi
kuvaa selviytymistä vastoinkäymisestä, odottamattomasta tapahtumasta tai sokista.
Tutkimuskirjallisuuden perusteella yksilön resilienssiin liittyy esivaatimuksena
vastoinkäymisen kokeminen tai merkittävälle riskitekijälle altistuminen. Yksilön
resilienssi on dynaaminen prosessi, joka herätäkseen vaatii tällaisen epäedullisen
tapahtuman kokemisen. Tässä suhteessa yksilön resilienssi poikkeaa organisaation
resilienssistä, sillä organisaation osalta ennakointi huomioidaan ensimmäiseksi osaksi
resilienssiprosessia. Organisaatio voi olla resilientti varautumalla vastoinkäymisiin,
mutta yksilön näkökulmasta resilienssiä on tyypillisempää tarkastella vasta
vastoinkäymisen tapahduttua.
Yksilön resilienssiin liitetään suojaavien tekijöiden olemassaolo ja niiden kyky
vähentää tai kokonaan poistaa vastoinkäymisten vaikutukset. Kirjallisuudessa ei
määritellä suojaavia tekijöitä yksiselitteisesti, vaan ne ovat aina tapauskohtaisia
yksilön sisäisiä ja ulkoisia resursseja riskitekijöitä vastaan. Vaikka organisaatio- ja
aluetason resilienssiä käsittelevässä kirjallisuudessa ei suoraan puhuta suojaavista
tekijöistä, ovat käsiteltävät asiat hyvin paljon niiden kaltaisia. Esimerkiksi RodríguezSánchez ja Perea (2015) tarkastelevat tiimin ja organisaation resilienssiin vaikuttavia
suojaavia resursseja, joiden taustalla on selkeästi ajatus yksilötason suojaavista
tekijöistä. Taulukossa 1 esitetään aiemmin tässä tutkielmassa esiteltyjä resilienssiä
edistäviä tekijöitä yksilön, organisaation ja alueen näkökulmasta.
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Taulukko 1. Resilienssiä edistäviä tekijöitä yksilö-, organisaatio- ja aluetasolla.
Yksilö

Organisaatio

Alue

Aiemmat kokemukset

Aiemmat kokemukset

Aiemmat kokemukset

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Improvisointikyky

Innovaatioverkostot

Itseluottamus

Itsetuntemus

Eri tahojen yhteistyö

Positiiviset tunteet

Matala hierarkia

Startup-ekosysteemi

Sosiaaliset taidot

Mukautumiskyky

Toimialarakenne

Yhteiskunnan toimet

Organisaation jäsenten kyvyt

Työntekijöiden resilienssi

Ympäristön tarjoama tuki

Resurssienhallinta

Yrityskulttuuri

Resilienssin eri tasoilla käsitellään usein hyvin samantyyppisiä asioita. Yksilö-,
organisaatio- ja aluetason resilienssiä käsittelevässä kirjallisuudessa korostetaan sitä,
että resilienssiä on mahdollista kehittää oppimisen kautta. Aiemmat kokemukset
häiriöistä vahvistavat kykyä selviytyä haastavista tilanteista myös tulevaisuudessa.
Vaikka resilienssi vaihtelee eri tilanteissa, aiemmista kokemuksista on mahdollista
poimia yleisiä oppeja vastoinkäymisten käsittelemiseksi.
Oppimisen lisäksi yksilön, organisaation ja alueellisen resilienssin yhdistävä tekijä on
resurssien merkitys vastoinkäymisen selättämisessä. Yksilölle resurssi voi olla
kannustava ympäristö, organisaatioille sen jäsenet ja alueelle innovatiivinen
yritysverkosto. Näin ollen kaikki kolme tasoa ovat kytkeytyneet toisiinsa ja yhdellä
tasolla tunnistettu resurssi vaikuttaa todennäköisesti myös muilla tasoilla. Yksilön,
organisaation ja alueellisen resilienssin yhteyttä havainnollistetaan kuviossa 3.

Alue

Organisaatio

Yksilö

Kuvio 3. Yksilön, organisaation ja alueellisen resilienssin yhteys.
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Yksilötason resilienssi vaikuttaa suoraan organisaatio- ja aluetason resilienssiin, mutta
myös epäsuorasti organisaatioiden kautta alueelliseen resilienssiin. Yksilöiden on
havaittu olevan sopeutumiskykyisempiä, mikäli heillä on käytössään riittävästi sisäisiä
ja ulkoisia resursseja vastoinkäymisten käsittelyä varten. Sisäiset resurssit ovat
yksilöllisiä luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia, kuten optimismi, itseluottamus ja
positiivisten tunteiden hyödyntäminen. Ulkoisiin resursseihin lukeutuu esimerkiksi
ympäristön tukijärjestelmät mahdollisesti traumaattisen tilanteen käsittelyssä tai
yhteiskuntatason toimet yksilöllisen resilienssin edistämiseksi.
Organisaation osalta resursseja ovat organisaation jäsenet ja organisaation
ominaisuudet. Organisaation ominaisuudet, kuten matala hierarkia ja kyky mukautua
ketterästi,

edistävät

organisaation

kykyä

selviytyä

ydintehtävistään

myös

kriisitilanteessa. Organisaation keskeisin resurssi on kuitenkin sen muodostavat
yksilöt, joiden toimintaan organisaation toiminta pohjautuu. Organisaation kannalta
paras resurssi on työntekijät, jotka vastaavat muutokseen nopeasti ja tehokkaasti.
Yksilöiden ja organisaatioiden resilienssi nivoutuvat yhteen puhuttaessa alueellisesta
resilienssistä. Alueellisen resilienssin kulmakiviä ovat resilientit työntekijät,
innovaatioverkostot ja toimialarakenne. Näin ollen alueen näkökulmasta yksilöt ja
organisaatiot ovat yksi sen tärkeimmistä resursseista. Alueet muodostuvat myös
lukuisista muista toimijoista, jotka kaikki voivat omalta osaltaan edistää tai heikentää
alueellista sopeutumiskykyä. Toisaalta alueen tarjoamat mahdollisuudet vaikuttavat
siihen, miten sen toimijat kykenevät selviytymään sokeista. Kriisitilanteessa alueet
voivat esimerkiksi edistää yksilöiden resilienssiä koulutuspäätöksillä tai tukea
organisaatioiden muodostamaa ekosysteemiä rahoituksella.
Eri tasojen ja vuorovaikutteisuuden huomioiminen resilienssin tutkimuksessa ei ole
helppoa. Vuorovaikutuksen takia tarkasteltaessa esimerkiksi yksilön resilienssiä tulisi
huomioida myös ympäristö, jossa yksilö on ja yhteisöt, joihin yksilö kuuluu. Sama
pätee organisaatioihin ja alueisiin: niitä ei voi tarkastella muusta ympäristöstä
irrallisina yksikköinä, sillä jatkuva vuorovaikutus vaikuttaa myös niiden resilienssiin.
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3

RESILIENSSIN MITTAAMINEN

Tässä luvussa keskitytään resilienssin mittaamiseen yksilö-, organisaatio- ja
aluetasolla. Resilienssin mittaamiseen ja aidosti toimivan asteikon kehittämiseen
liittyy haasteita. Resilienssin tutkimusta on kritisoitu lukuisten eri määritelmien ja
mittausmenetelmien käytöstä. On perusteltua kyseenalaistaa, onko kyseessä todella
yksi ja sama ilmiö, jota eri tutkimuksilla yritetään selittää. (Luthar ym., 2000.) Lisäksi
esimerkiksi yksilölliseen resilienssiin vaikuttaa yksilön itsensä lisäksi myös ympäristö.
Näin ollen laajemmasta kokonaisuudesta kumpuava suojaava tekijä tai sitä uhkaava
riskitekijä voi vaikuttaa myös yksilön kykyyn sopeutua muutoksiin. Tästä syystä
kokonaisvaltainen resilienssin tutkimus edellyttää useiden eri tasojen tarkastelua ja
yhteensovittamista. (Card & Barnett, 2015.)
Resilienssin mittaamisesta saatuja tuloksia, edellä mainituista haasteista huolimatta,
voidaan käyttää päätöksenteon tukena, tavoitteiden asettamisessa ja standardien
luomisessa. Säännöllinen mittaaminen mahdollistaa kehityksen seurannan, ja
erilaisten mittaustuloksien pohjalta voidaan luoda ennusteita tulevasta. Lisäksi
mittaamisen avulla voidaan välittää tietoa ja kiinnittää huomiota erimerkiksi
resilienssiä edistäviin tekijöihin. (Briguglio, Cordina, Farrugia & Vella, 2006.)
Tyypillisesti resilienssiä tarkastellaan kuvailevien, kausaalisten ja analyyttisten
mallien avulla. Kuvailevien mallien avulla pyritään tunnistamaan resilienttien
kokonaisuuksien päätekijöitä. Näissä malleissa ei kuitenkaan välttämättä perehdytä
tarkemmin tapahtumien aikajärjestykseen tai kausaalisiin suhteisiin. Kuvailevat mallit
tarjoavat ensisijaisesti luokittelujärjestelmän, joka kuvailee yksityiskohtaisesti
resilientin kokonaisuuden osatekijöitä. (Serfilippi & Ramnath, 2018.)
Kausaaliset mallit sen sijaan keskittyvät tapahtumien kulkuun ja pyrkivät löytämään
syy-seuraussuhteita

sokkien,

resilienssiä

edistävien

tekijöiden

ja

erilaisten

lopputulemien välillä. Kausaalisten mallien perusteella ei kuitenkaan tiedetä, miten
valita sopivia ja relevantteja indikaattoreita resilienssin mittaamiseen. Analyyttiset
mallit ovat kaikista kehittyneimpiä ja pyrkivät selittämään muuttujien tilastollisia
yhteyksiä huomioiden esimerkiksi endogeenisuuteen liittyvät ongelmat. (Serfilippi &
Ramnath, 2018.)
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3.1

Yksilön resilienssin mittaaminen

Yksilön näkökulmasta resilienssin tutkiminen ja mittaaminen muuten kuin
kyselytutkimuksilla on vaikeaa. Resilienssi on monitahoinen piirre, joka vaihtelee
kontekstista, ajasta, iästä, sukupuolesta ja kulttuuriperimästä riippuen (Connor &
Davidson, 2003). Tämä vaikeuttaa kaikki nämä ulottuvuudet huomioivan mittarin
kehittämistä. Lisäksi yksilön tahallinen altistaminen merkittävälle vastoinkäymiselle
olisi hyvin epäeettistä, minkä takia yksilöllistä resilienssiä ei voida testata
koeolosuhteissa (Card & Barnett, 2015).
Yksilön resilienssiä tutkitaan usein muuttujakeskeisen (variable focused) tai
henkilökeskeisen (person focused) menetelmän avulla. Muuttujakeskeinen menetelmä
perustuu useita muuttujia hyödyntäviin tilastollisiin menetelmiin, jotka tutkivat
vastoinkäymisten, suojaavien tekijöiden ja lopputulemien suhteita. Muuttujakeskeisen
menetelmän keskiössä on suojaavien tekijöiden kyky muokata vastoinkäymisen
vaikutuksia. Muuttujakeskeinen menetelmä sopii hyvin yksittäisten kytkösten
löytämiseen, esimerkiksi miten tietty suojaava tekijä vaikuttaa tietyn vastoinkäymisen
kohdalla. (Masten, 2001.) Henkilökeskeinen menetelmä puolestaan toimii yleisten
kaavojen havainnoinnissa. Henkilökeskeisen menetelmän avulla pyritään löytämään
resilienttejä yksilöitä laajemmasta joukosta ja selittämään, mikä erottaa juuri heidät
muista

yksilöistä.

Tyypillisesti

henkilökeskeistä

menetelmää

hyödynnetään

vertailemalla kahta ryhmää samasta korkean riskin otoksesta ja tutkimalla ryhmien
sopeutumista erilaisiin vastoinkäymisiin. (Windle, 2011.)
Ahernin, Kiehlin, Solen ja Byersin (2006) mukaan paras aikuisen resilienssin mittari
on Wagnildin ja Youngin (1993) kehittämä resilienssiasteikko (Resilience Scale).
Resilienssiasteikkoa voidaan pitää luotettavana, sillä sen toimivuus on varmistettu
lukuisissa muissa tutkimuksissa. Tutkittavien henkilöiden ikä ja etninen ryhmä ovat
vaihdelleet, joten resilienssiasteikon käyttöä ei ole rajattu vain tiettyyn kohderyhmään.
(Ahern ym., 2006.) Resilienssiasteikko on validoitu myös suomenkieliseksi (Losoi
ym., 2013).
Wagnild ja Young (1993) määrittelevät resilienssin tarkoittamaan positiivista
persoonallisuuden piirrettä, joka edistää yksilön sopeutumista ja lieventää
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kuormituksen kielteisiä vaikutuksia. Resilienssiasteikko sisältää 25 kohtaa, joista
jokainen itsearvioidaan asteikolla yhdestä (eri mieltä) seitsemään (samaa mieltä). Näin
ollen yksilön saamat pisteet vaihtelevat välillä 25–175. Korkeampi pistemäärä kuvaa
korkeampaa resilienssiä. (Wagnild & Young, 1993.) Suomenkielisessä versiossa
käytettävät väittämät listataan taulukossa 2.
Taulukko 2. Resilienssiasteikon suomenkieliset väittämät (mukaillen Losoi ym., 2013, s. 4–5).
Resilienssiasteikko
1. Kun olen suunnitellut jotain, myös toteutan

15. Pidän yllä kiinnostusta asioihin

suunnitelmani

16. Minun on yleensä helppo keksiä

2. Yleensä kyllä selviydyn tavalla tai toisella

naurun aihetta

3. Luotan itseeni enemmän kuin kehenkään muuhun

17. Selviydyn vaikeista ajoista, koska

4. Minulle on tärkeää olla kiinnostunut erilaisista

uskon itseeni

asioista

18. Hätätilanteissa minä olen yleensä se,

5. Voin olla yksin, jos on pakko

johon ihmiset voivat luottaa

6. Olen ylpeä siitä, että olen saanut jotain aikaan

19. Yleensä pystyn tarkastelemaan

elämässäni

tilanteita monelta kannalta

7. En tavallisesti hermostu tai järkyty vastoinkäymisistä 20. Joskus pakotan itseni tekemään jotain
tai yllätyksistä

riippumatta siitä, haluanko vai en

8. Olen sinut itseni kanssa

21. Elämälläni on jokin tarkoitus

9. Mielestäni pystyn käsittelemään monta asiaa yhtä

22. En jää hautomaan asioita, joille en

aikaa

mahda mitään

10. Olen määrätietoinen

23. Jos joudun kiperään tilanteeseen,

11. Mietin harvoin, mitä järkeä tässä kaikessa on

keksin yleensä jonkin ulospääsytien

12. Elän elämääni päivä kerrallaan

24. Minulla on riittävästi energiaa siihen,

13. Kestän vaikeat ajat, koska olen kokenut niitä

mitä minun pitää tehdä

aikaisemminkin

25. Ei haittaa, vaikka jotkut eivät pidäkään

14. Minulla on itsekuria

minusta

Resilienssiasteikon (Wagnild & Young, 1993) avulla kartoitetaan yksilön
ominaisuuksia vastoinkäymisten käsittelemiseksi sekä yksilön yleistä suhtautumista
elämään. Resilienssiasteikon perusteella resilientit yksilöt uskovat itseensä, ovat
määrätietoisia,

suunnitelmallisia

ja

kykenevät

sietämään

vastoinkäymisiä.

Hätätilanteissa muut ihmiset luottavat resilientteihin yksilöihin ja he toimivat
neuvokkaasti kiperissä tilanteissa. Resilienssiä lisää itsekuri ja ylpeys omista
saavutuksista. Resilientit yksilöt uskovat, että elämällä on tarkoitus ja heillä on hyvä
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itsetunto. Lisäksi resilienssiä edistää kyky tehdä myös epämiellyttäviä asioita sekä
tietoisuus siitä, että vastoinkäymisistä voi selvitä, koska on selvinnyt niistä
aiemminkin. (Wagnild & Young, 1993.)
Toinen hyvin samantapainen mittari yksilön resilienssin mittaamiseksi on Connorin ja
Davidsonin (2003) kehittämä Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC1. Myös
CD-RISC sisältää 25 resilienssiin yleisesti liitettyä kohtaa, joita yksilö arvioi perustuen
omiin tuntemuksiinsa viimeisen kuukauden ajalta. Jokainen kohta pisteytetään
asteikolla nollasta (harvoin totta) neljään (lähes aina totta). Lopullinen pistemäärä CDRISC-asteikolla on välillä 0–100 ja suurempi lukema tarkoittaa korkeampaa
resilienssiä. (Connor & Davidson, 2003.)
3.2

Organisaation resilienssin mittaaminen

Organisaation resilienssi ja kilpailukyky muodostuvat pitkälti samoista tekijöistä.
Usein resilienssin kehittämisen tarve tunnistetaan organisaatiojohdon tasolla, mutta
resilienssin edistämiseen ei silti paneuduta kunnolla. Tämä johtuu osittain siitä, että
resilienssin kehittämisestä on vaikeaa havaita suoraan mitattavissa olevaa hyötyä.
Tyypillisesti resilienssi liittyy organisaatiokulttuuriin ja organisaation sisäisiin
sosiaalisiin tekijöihin, joiden mittaaminen ja kytkeminen taloudelliseen menestykseen
on haastavaa. (Lee, Vargo & Seville, 2013.)
Resilienssin hyödyistä on oltava selkeää näyttöä, jotta organisaatio päättää investoida
resilienssiä edistäviin tekijöihin. Organisaation tulisikin arvioida omaa resilienssiään
säännöllisesti. Mittaamisen ja seurannan avulla organisaatiot kykenevät näkemään
paremmin yhteyden kilpailukyvyn ja resilienssin kehityksessä. Seurannan myötä on
mahdollista saada konkreettisia havaintoja siitä, onko resilienssin kehittäminen ollut
kannattavaa. Lisäksi säännöllisen tarkastelun avulla voidaan havaita resilienssiä

1

Muita yksilön resilienssin mittareita ovat esimerkiksi Baruth Protective Factors Inventory [BPFI]
(Baruth & Carroll, 2002), Adolescent Resilience Scale [ARS] (Oshio, Kaneko, Nagamine & Nakaya,
2003), Resilience Scale for Adults [RSA] (Friborg, Hjemdal, Rosenvinge & Martinussen, 2003), BriefResilient Coping Scale [BRCS] (Sinclair & Wallston, 2004) sekä Predictive 6-Factor Resilience Scale
[PR6] (Rossouw & Rossouw, 2016). Tutkielman rajallisuuden takia näitä mittareita ei tarkastella
tarkemmin.
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parantavia tekijöitä, joihin organisaatio voi panostaa tulevaisuudessa enemmän. (Lee,
ym., 2013.)
Kuten yksilöiden kohdalla, myös organisaatioiden resilienssiä mitataan tyypillisesti
kyselyillä. Leen ym. (2013) kyselyssä organisaation resilienssi koostuu kahdesta
päätekijästä, suunnittelusta ja sopeutumiskyvystä. Ne jakautuvat 13 indikaattoriin:
suunnittelua kuvaavia indikaattoreita on viisi ja sopeutumiskykyä kuvaavia
kahdeksan. Kyselyssä on yhteensä 53 kohtaa eri indikaattoreihin liittyen. Kohdat
arvioidaan neliportaisella likert-asteikolla, jonka ääripäät ovat ”vahvasti samaa mieltä”
ja ”vahvasti eri mieltä”. (Lee ym., 2013.)
Leen ym. (2013) mukaan kysely tulee teetättää mahdollisimman monella
organisaation jäsenellä. Tulosten on tarkoitus heijastaa laajasti kokemuksia
organisaation kaikilta eri tasoilta, ei ainoastaan johdon näkökulmaa. Kattava
vastausten kerääminen kuvaa todennäköisemmin sitä, mitä organisaatiossa todella
tapahtuu ja miten esimerkiksi organisaation strategia on saatu istutettua
organisaatiokulttuuriin. Jos vain organisaation johtamisesta vastaavat henkilöt
vastaavat kyselyyn, vastaukset saattavat kuvata sitä, mitä organisaatiossa haluttaisiin
tapahtuvan. (Lee ym., 2013.)
Leen ym. (2013) kyselyssä suunnittelua kuvaavia indikaattoreita ovat esimerkiksi
”Toimintaympäristön haavoittuvuuksia hallitsevat strategiat”, ”Ennakoiva asenne
aikaisia varoitusmerkkejä kohtaan” ja ”Laaja ymmärrys organisaation prioriteeteista
kriisitilanteessa ja sen jälkeen”. Sopeutumiskykyä kuvaavia indikaattoreita ovat
esimerkiksi ”Ymmärrys sisäisistä resursseista ja niiden hallinnasta”, ”Työntekijöiden
sitoutuminen ja osallistuminen” ja ”Innovatiivisuus ja luovuus erilaisten ratkaisujen
kehittämisessä”. (Lee ym., 2013.) Kaikki suunnittelua ja sopeutumiskykyä kuvaavat
indikaattorit esitetään taulukkossa 3. Indikaattorien perusteella työntekijöiden
toiminnalla

on

merkittävä

rooli

organisaation

resilienssin

edistämisessä.

Työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon, aktiivinen osallistuminen erilaisiin
harjoituksin ja ennakoiva käyttäytyminen ovat tärkeitä sekä suunnittelun että
sopeutumiskyvyn kannalta. Lisäksi organisaation sisällä vallitseva laaja ymmärrys
organisaation toiminnasta, resursseista ja sidosryhmistä edistää organisaation
resilienssiä.
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Taulukko 3. Organisaation resilienssin indikaattorit (mukaillen Lee ym., 2013, s. 34).
Suunnittelu

Sopeutumiskyky

1. Toimintaympäristön haavoittuvuuksia

1. Siiloajattelun minimoiminen

hallitsevat strategiat

2. Ymmärrys sisäisistä resursseista ja niiden

2. Henkilöstön osallistuminen kriisiharjoituksiin

hallinnasta

3. Ennakoiva asenne aikaisia varoitusmerkkejä

3. Työntekijöiden sitoutuminen ja osallistuminen

kohtaan

4. Tietotaito ja muiden organisaation jäsenten

4. Ymmärrys ulkoisista resursseista ja niiden

roolien ymmärtäminen

hallinnasta

5.Vahva kriisijohtaminen

5. Laaja ymmärrys organisaation prioriteeteista

6. Innovatiivisuus ja luovuus erilaisten

kriisitilanteessa ja sen jälkeen

ratkaisujen kehittämisessä
7. Henkilökunnan mahdollisuus osallistua
erityisesti itseään koskevaan päätöksentekoon
8. Sisäinen ja ulkoinen tilanteenarviointi

Chen, Xie ja Liu (2021) tarkastelevat organisaation resilienssiä aiempien tutkimusten
ja kuuden case-yrityksen kautta. Case-yritykset ovat Southwest Airlines, Apple,
Microsoft, Starbucks, Kyocera ja Lego. Yritykset ovat valikoituneet tarkastelun
kohteeksi sen takia, että ne ovat pitkäikäisiä ja todistettavasti selviytyneet
merkittävistä kriiseistä toiminta-aikanaan. Lisäksi näistä yrityksistä on saatavilla
riittävästi tietoa analyysiä varten. Case-yritykset mielletään resilienteiksi, sillä niiden
toiminta on kasvanut odottamattomista tapahtumista huolimatta. (Chen ym., 2021.)
Chen

ym.

tarkoittamaan

(2021)

määrittelevät

organisaation

kykyä

tutkimuksessaan
säilyttää

organisaation

ydintehtävänsä

resilienssin

kriisitilanteessa

resurssien, prosessien ja rakenteiden muovaamisen avulla. Resilientit organisaatiot
eivät ainoastaan toivu kriiseistä nopeasti, vaan ne kykenevät myös edistämään kasvua
kriisitilanteessa. Organisaation resilienssi jaetaan tutkimuksessa viiteen osaan:
pääomaresilienssiin, strategiseen resilienssiin, kulttuuriresilienssiin, suhderesilienssiin
sekä oppimisresilienssiin. (Chen ym., 2021.)
Chen ym. (2021) ovat käyttäneet case-yritysten edustajien teemahaastatteluja apuna
kehittäessään kyselyä organisaation resilienssin mittaamiseksi. Haastattelujen avulla
on tarkennettu sitä, mitkä tekijät auttavat resilientin organisaation itsensä mielestä
yrityksiä selviämään kriiseistä ja mitkä organisaatiotason toimet auttavat yrityksiä
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välttämään kriisejä. Tässä kyselyssä organisaation resilienssiä mitataan sen viiden
osatekijän kautta, joihin kaikkiin liittyy neljä väittämää. Yhteensä väittämiä on siis 20
ja ne arvostellaan seitsenportaisella likert-asteikolla. Asteikon ääripäät ovat täysin eri
mieltä (1) ja vahvasti samaa mieltä (7). (Chen ym., 2021.)
Kyselyssä

pääomaresilienssi

kuvaa

organisaation

resilienssin

taloudellista

näkökulmaa. Pääomaresilienssiin liittyviä väittämiä ovat esimerkiksi ”Yrityksemme
kassavirta

on

hyvä”

ja

”Yrityksemme

velkaantuneisuusaste

on

matala”.

Pääomaresilienssiin viittaavat väittämät kuvaavat yrityksen kykyä jatkaa toimintaa
mahdollisimman normaalisti myös kriisitilanteessa. Riittävä kassavirta, terve
pääomarakenne, kohtuullinen velkaantuneisuusaste ja yritystoiminnan tavoitteellisuus
edistävät yrityksen pääomaresilienssiä. Erityisesti ne yritykset, joilla on korkea
velkaantuneisuusaste, kokevat usein kriisitilanteesta selviytymisen vaikeaksi. (Chen
ym., 2021.)
Strategisessa resilienssissä korostuu yrityksen kyky säilyttää toiminnassaan
strateginen jatkuvuus. Strategisen resilienssin väittämät liittyvät strategiseen
osaamiseen sekä kasvuun, esimerkiksi ”Keskitymme ydinliiketoimintaamme” tai
”Tavoittelemme elinvoimaista, strategista kasvua”. Väittämät heijastavat yrityksen
tarvetta selkeälle strategialle, visiolle ja missiolle, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa
kohti asetettuja tavoitteita. (Chen ym., 2021.)
Suhderesilienssin osalta väittämät kuvaavat yrityksen ja sidosryhmien keskinäisten
suhteiden laatua, kuten esimerkiksi väittämässä ”Pyrimme jaettuun menestykseen
sidosryhmiemme kanssa”. Yrityksen sidosryhmiä ovat esimerkiksi työntekijät,
asiakkaat ja sijoittajat. Mitä paremmat suhteet yrityksellä on sidosryhmiinsä, sitä
paremmin se kykenee luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta kriisitilanteessa.
Yrityksen ja sidosryhmien välinen yhteenkuuluvuuden tunne kriisitilanteessa edistää
yrityksen mahdollisuutta tukeutua sidosryhmiinsä ja selviytyä kriisistä. (Chen ym.,
2021.)
Työntekijöiden sitoutuminen, yrityskulttuuri ja organisaatiossa vallitseva yhteishenki
heijastuvat kulttuuriresilienssiä kuvaavissa väittämissä, esimerkiksi väittämässä
”Yrityskulttuurimme

on

suunniteltu

edistämään

yhteisöllisyyden

tunnetta”.
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Työntekijöiden hyvinvointiin ja sitoutumiseen perustuva yrityskulttuuri edistää
kulttuuriresilienssiä. Lisäksi resilientissä organisaatiossa vallitsee yhteisöllisyyden
tunne. Tällaiset tekijät yrityskulttuurissa voivat auttaa organisaatiota selviytymään
kriiseistä. (Chen ym., 2021.)
Oppimisresilienssin osalta väittämät kuvaavat organisaation kykyä selviytyä
oppimiseen liittyvistä paineista ja haasteista. Esimerkiksi väittämä ”Valitsemme
oppimistavoitteemme yrityksemme erityispiirteiden mukaisesti” kuvaa sitä, kuinka
oppiakseen organisaation tulee tuntea itsensä ja oma tilanteensa. Lisäksi
oppimisresilienssin kannalta on tärkeää se, että organisaatio kykenee oppimaan
aiemmin kokemistaan kriiseistä. (Chen ym., 2021.)
3.3

Alueellisen resilienssin mittaaminen

3.3.1 Mittaamiseen liittyvät haasteet
Tyypillisesti alueellista resilienssiä tarkastellaan joko bruttokansantuotteen tai
työllisyyden kehityksen kautta. Usein työllisyys koetaan merkityksellisemmäksi
mittariksi, koska työllisyysluvuilla on myös sosiaalista arvoa. Työllisyyttä pidetään
erityisesti poliitikkojen keskuudessa vahvana merkkinä talouden hyvinvoinnista.
(Sensier, Bristow & Healy, 2016.)
Alueellista resilienssiä voidaan analysoida joko absoluuttisena tai suhteellisena
arvona. Absoluuttisesta näkökulmasta alueen lopputulemaa verrataan alueen omaan
normaaliin, esimerkiksi työllisyyden osalta sokin jälkeistä työllisyyttä verrataan ennen
sokkia vallinneeseen työllisyystasoon. Tämän vertailun perusteella määritellään, onko
alue ollut sokkia kohtaan resilientti vai ei. Suhteellisesta näkökulmasta tiettyä aluetta
verrataan johonkin määriteltyyn arvoon, vaikkapa kaikkien tarkasteltavien alueiden
keskiarvoon. Suhteellista mittaustapaa käytettäessä resilienssin tulkinta riippuu siitä,
mihin alueen suoriutumista verrataan. Tämän takia suhteellisen mittaustavan käyttö
voi johtaa alueiden epäjärjestelmälliseen luokitteluun, mikäli verrokkiarvoa ei valita
huolellisesti. (Sensier ym., 2016.)
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Alueellisen resilienssin mittaamisessa on erityisen tärkeää huomioida sokin ajoitus ja
luonne. Suuri haaste alueellisen resilienssin mittaamiseen liittyen on määrittää, milloin
sokki todella alkoi ja loppui tietyllä alueella. Aluetalous vastaa jatkuvasti pieniin
muutoksiin ympäristössään, mutta vasta kun sokki saavuttaa tietyn laajuuden tai
tapahtuu tietyssä kontekstissa, sokin vaikutuksista tulee havaittavia. Tämän suhteen
taloudellisia sokkeja voidaan verrata maanjäristyksiin: pieniä maanjäristyksiä tapahtuu
jatkuvasti, mutta vasta suuremmilla on näkyviä vaikutuksia. (Sensier ym., 2016.)
Joillekin sokeille alkamispäivän määrittäminen on hyvin suoraviivaista, esimerkiksi
tilanteessa, jossa alueen merkittävä työnantaja ilmoittaa toimintansa lopettamisesta.
Maailmanlaajuisten sokkien kohdalla sen sijaan ei ole tarkoituksenmukaista etsiä yhtä
tiettyä alkamispäivämäärää. Ainoastaan yhden alkamiskohdan käyttämisen riskinä on
se, että tosiasiassa sokki on saattanut vaikuttaa tiettyyn alueeseen jo aiemmin tai vasta
paljon myöhemmin, ja näin mittaustulos ei ole luotettava. Parempia tuloksia on
mahdollista saavuttaa tarkastelemalla jokaista aluetta yksilöllisesti, esimerkiksi
alueellisten suhdannevaihteluiden avulla. (Sensier ym., 2016.)
Alueellista resilienssiä mitattaessa on hyvin tärkeää määritellä mitä resilienssillä
tarkoitetaan. Resilientit alueet voivat olla niitä, joiden kasvu jatkuu taloudellisesta
sokista huolimatta, tai toisaalta resilientti alue voi olla sellainen, joka ylipäätään toipuu
sokista. Jälkimmäisen kohdalla täytyy päättää, milloin toipuminen on tapahtunut ja
missä ajassa alueen tulee toipua sokista ollakseen resilientti. Toipumisen tulee
tapahtua resilienteillä alueilla riittävän nopeasti, koska suurin osa alueista toipuu
lopulta takaisin sokkia edeltäneelle tasolle. Esimerkiksi koko Eurooppaa koskettaneen
1990-luvun taloudellisen laman osalta alueiden elpymisnopeus vaihteli merkittävästi.
Viidesosalla tarkastelluista alueista saavutettiin sokkia edeltänyt työllisyysaste
neljässä vuodessa. Kahdella kolmasosalla alueista työllisyys palasi sokkia edeltäneelle
tasolle kymmenen vuoden kuluessa. (Sensier ym., 2016.)
Lisäksi resilienssin mittaamiseen liittyy kysymys siitä, millä tasolla sitä mitataan.
Kuten jo aiemmin todettiin, resilienssi suppeammalla tasolla ei välttämättä takaa
resilienssiä laajemmalla tasolla. Näin ollen mitattaessa esimerkiksi tietyn alueen ja
kokonaisen valtion resilienssiä tulokset voivat olla hyvinkin poikkeavat. Tietty alue
voi olla alueellisten ominaisuuksien ansiosta erittäin sopeutuvainen merkittävään
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muutokseen, mutta valtiotasolla samanlaista muutosjoustavuutta ei välttämättä
havaita.
3.3.2 Alueellisen resilienssin mittaaminen työllisyyden kautta
Bristow ja Healy (2018) mittaavat Euroopan alueiden absoluuttista resilienssiä vuosien
2007–2008 finanssikriisiä kohtaan työllisyyden kehityksen kautta. Jokaista aluetta
tarkastellaan tutkimuksessa omana aikasarjanaan ja jokaiselle alueelle määritellään
yksilöllisesti suhdannevaihteluiden käännekohdat, jotka esitetään kuviossa 4.
Yksilöllisen tarkastelun avulla sokin ajoitus sekä laskusuhdanteen ja sitä seuraavan
toipumisen kesto on mahdollista hahmottaa aluekohtaisesti. Tämä on merkittävää, sillä
kaikki alueet kohtaavat sokin hieman eri aikaan ja toipuvat siitä omaa tahtiaan.
Alueellinen

resilienssi

määritellään

tarkastelemalla

työllisyyden

muutosta

laskusuhdanteen aikana sekä laskemalla toipumisaika takaisin sokkia edeltäneelle
tasolle. (Bristow & Healy, 2018.) Alueellisia suhdannevaihteluita hyödyntävä
menetelmä on kuvattu tarkemmin Sensierin ym. (2016) tutkimuksessa.

Työllisyys
H2
H1

H = huippu
P = pohja
T = toipuminen

T

P
Aika

Kuvio 4. Suhdannevaihtelut alueellisen resilienssin mittaamisessa (mukaillen Sensier ym., 2016,
s. 137).

Resilienssi tarkoittaa Bristowin ja Healyn (2018) tutkimuksessa aluetalouden kykyä
vastustaa sokkia säilyttämällä sokkia edeltänyt työllisyys tai kykyä toipua sokkia
edeltäneelle työllisyyden tasolle kolmen vuoden kuluessa laskusuhdanteen
alkamisesta. Kuviossa 4 tämä tarkoittaa sitä, että laskusuhdanne alkaa pisteestä H1 ja
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noususuhdanne pisteestä P. Toipuminen on tapahtunut pisteessä T alueen saavuttaessa
vastaavan työllisyystason kuin pisteessä H1. Jos aika pisteiden H1 ja T välillä on
korkeintaan kolme vuotta, alue on resilientti.
Alueet

jaetaan

neljään

ryhmään

niiden

toipumisen

vaiheen

perusteella:

vastustuskykyiset, toipuneet, toipuminen alkanut ja toipuminen ei alkanut. Näistä
ryhmistä vastustuskykyiset ja toipuneet alueet ovat resilienttejä. Vastustuskykyisillä
alueilla ei tapahtunut negatiivista työllisyyskehitystä sokin seurauksena. Toipuneilla
alueilla työllisyys laski, mutta se palasi vuoteen 2011 mennessä sokkia edeltäneelle
tasolle. Ne alueet, jotka eivät olleet toipuneet sokista vuoteen 2011 mennessä sokkia
edeltäneelle tasolle jakautuivat alueisiin, joilla työllisyys oli alkanut nousta ja
alueisiin, joilla ei. (Bristow & Healy, 2018.) Alueiden jakautuminen resilienssiä
kuvaaviin ryhmiin esitetään taulukossa 4.
Taulukko 4. Eurooppalaisten alueiden resilienssi v. 2007–2008 finanssikriisiä kohtaan (mukaillen
Bristow & Healy, 2018, s. 275).
Ryhmä

Alueiden määrä

Osuus (%)

Vastustuskykyiset

18

9,7

Toipuneet

37

19,9

Toipuminen alkanut

75

40,3

Toipuminen ei alkanut

56

30,1

Yhteensä

186

100

Bristowin ja Healyn (2018) tutkimuksen perusteella lähes 30 % Euroopan alueista oli
resilienttejä vuosien 2007–2008 finanssikriisiä kohtaan (vastustuskykyiset ja
toipuneet). Alueista 18 (9,7 %) oli vastustuskykyisiä, eli ne kykenivät vastustamaan
sokkia eikä negatiivista työllisyyskehitystä tapahtunut lainkaan. Toipuneita alueita oli
37 (19,9 %). Näiden alueiden työllisyys laski sokin seurauksena, mutta se palasi sokkia
edeltäneelle tasolle vuoteen 2011 mennessä. Sen sijaan hieman yli 70 % alueista ei
ollut toipunut sokista vuoteen 2011 mennessä. Toipuminen oli alkanut 75 alueella
(40,3 %). Näiden alueiden työllisyyskehitys oli kääntynyt kasvuun, mutta ei ollut vielä
saavuttanut sokkia edeltänyttä tasoa. Alueista 56 (30,1, %) koki vielä työllisyyden
laskua, eikä niiden toipuminen ollut alkanut. (Bristow & Healy, 2018.)
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Tutkimuksessa havaitaan, että vuosien 2007–2008 finanssikriisi alkoi ja päättyi eri
alueilla eri aikaan. Kriisin kesto vaihteli riippuen siitä, miten alueet kykenivät
vastustamaan ja toipumaan kriisistä. Ensimmäiset merkit finanssikriisistä näkyivät
Euroopassa jo vuonna 2006, ja vuoteen 2009 mennessä kriisi iski täysimittaisena
Eurooppaan. Tutkimuksessa kuitenkin havaitaan myös, että osa alueista alkoi toipua
finanssikriisistä jo vuoden 2009 aikana. (Bristow & Healy, 2018.) Tämä havainto
kuvaa erinomaisesti sitä, kuinka tärkeää on huomioida alueiden yksilölliset erot sokin
alkamisessa ja loppumisessa alueellista resilienssiä mitattaessa.
3.3.3 Alueellisen resilienssin tarkastelu tapaustutkimuksena
Alueellisen resilienssin kokonaisvaltainen mittaaminen vain yhden indikaattorin
avulla on haastavaa, sillä lukuisat eri tekijät vaikuttavat siihen. Tyypillisesti alueellista
resilienssiä tarkastellaan bruttokansantuotteen ja työllisyyden kautta, koska ne ovat
useimmin käytettyjä indikaattoreita alueellisesta hyvinvoinnista ja sen muutoksista.
Alueellista resilienssiä voidaan myös arvioida kokonaisvaltaisemmin perehtymällä
vain yhteen tiettyyn alueeseen, kuten Simonen ym. (2020) tekevät tarkastellessaan
Oulun alueen sopeutumista merkittävään rakennemuutokseen.
Yksi Suomen tärkeimmistä alueellisista teknologiakeskittymistä sijaitsi 2000-luvun
alussa Oulussa, jota pidettiin maailman johtavana mobiiliteknologian ja langattomien
verkkojen tutkimus- ja kehitystyön keskuksena. Oulun seudulla työskenteli
enimmillään lähes 14 000 henkilöä korkean teknologian toimialan yrityksissä vuonna
2001. Alueen merkittävimmät työnantajat olivat Nokia ja muutama muu pienempi
yritys elektroniikka-alalla. Nokian asema markkinajohtajana alkoi horjua 2000-luvun
aikana matkapuhelinteknologian kehittymisen seurauksena. Vuonna 2009 Nokia
lomautti ensimmäistä kertaa työntekijöitään Oulussa, mikä oli ensimmäinen merkki
tulevasta rakenteellisesta muutoksesta. Vuosien 2009–2014 aikana Oulun alueella
irtisanottiin yhteensä noin 3 500 työntekijää korkean teknologian alan yritysten
toimesta. (Herala, Simonen & Svento, 2017; Simonen ym., 2020.)
Oulun

tapauksessa

paikalliset

päättäjät

ymmärsivät

jo

ennen

Nokian

matkapuhelinliiketoiminnan romahdusta, että korkean teknologian toimiala oli liian
erikoistunut ja liian riippuvainen Nokian menestyksestä kansainvälisillä markkinoilla.
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Innovaatioekosysteemi oli rakentunut pitkälti Nokian ympärille, joten jos Nokia
kohtaisi ongelmia liiketoiminnassaan, se aiheuttaisi merkittäviä haasteita koko
alueelle. Nokian matkapuhelinliiketoiminnan romahdettua Oulussa käynnistyikin
merkittävä rakenteellinen muutos. (Simonen ym., 2020.)
Äkillisen rakennemuutoksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia torjuttiin Oulussa
useilla eri keinoilla ja alueella tehtiin paljon yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Oulun
innovaatioallianssi perustettiin tukemaan koulutuksen, tutkimuksen, liike-elämän ja
julkisen sektorin yhteistyötä. Terva-ryhmä koordinoi rakennemuutosta hallitsevia
toimia alueen eri elinkeinopoliittisten toimijoiden kesken. Hajallaan toimineet
yrityspalvelut

ja

elinkeinotoimijat

yhdistettiin

BusinessOulun

alaisuuteen.

BusinessOulun yrityspalvelut suunnattiin erityisesti kasvuun ja kansainvälistymiseen
tähtääville

yrityksille.

Uusien

yritysten

kasvualustaksi

perustettiin

Oulun

Yritystakomo, jonka tarkoituksena oli tuoda yhteen eri alojen osaajia ja siten synnyttää
uusia ideoita, innovaatioita ja liiketoimintaa. Oulun yliopiston ja Oulun
ammattikorkeakoulun yhteistyössä syntyi Business Kitchen, joka kokosi yhteen
yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä. Lisäksi Nokia osallistui rakennemuutosten
vaikutusten torjuntaan tarjoamalla ohjausta aloitteleville yrityksille Bridge-ohjelman
kautta. (Herala ym., 2017; Simonen ym., 2020.)
Vuonna 2012 Oulun seutu määriteltiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja alueelle
myönnettiin äkillisen rakennemuutoksen rahoitusta yhteensä noin 30 miljoonaa euroa.
Rahoitusta käytettiin esimerkiksi toimintaympäristön kehittämiseen ja uusien
kasvualojen tunnistamiseen, pienten ja keskisuurten yritysten investointi- ja
kehityshankkeisiin sekä yksilöiden koulutus- ja työnvälityspalveluihin. Oulun seutu
sai Euroopan globalisaatiorahastosta noin kuusi miljoonaa euroa irtisanottujen
työntekijöiden uudelleen työllistymisen tukemiseksi. Lisäksi esimerkiksi PohjoisPohjanmaan ELY-keskus, Finnvera ja Tekes (nykyinen Business Finland) osallistuivat
rakennemuutoksen hallintaan myöntämällä yritystukia, lainoja ja takauksia alueen
yrityksille. (Herala ym., 2017.)
Rakennemuutoksen

haitallisia

vaikutuksia

torjuttiin

panostamalla

erityisesti

työllisyyteen ja kasvuyrittäjyyteen, mutta myös irtisanotut työntekijät olivat hyvin
proaktiivisia tilanteen hallinnassa. Irtisanotut henkilöt olivat esimerkiksi valmiita
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jäämään Oulun seudulle ja toisaalta paikalliset päättäjät ymmärsivät heti irtisanottujen
työntekijöiden

potentiaalin

alueelle.

(Simonen

ym.,

2020.)

Oulun

kaupunginhallituksen päätöksessä vuodelta 2011 todetaan, että ”Oulun aluetta
koskettaa ICT-alan rakennemuutos, josta johtuen suurista yrityksistä vapautuva
työvoima siirtyy alkaviin yrityksiin tai poistuu alueelta” (OKH 20.12.2011 § 665).
Tähän vapautuvaan työvoimaan panostettiin voimakkaasti, minkä seurauksena
merkittävää henkisen pääoman lähtömuuttoa ei tapahtunut. Irtisanotut työntekijät
uudelleen kouluttautuivat, ryhtyivät yrittäjiksi tai työllistyivät muille korkean
teknologian aloille. (Simonen ym., 2020.)
Oulun kaupunginhallituksen päätöksen mukaan ”Oulu on innovatiivinen alue, jolla
syntyy vuosittain suuri määrä uusia innovaatioita ja yrityksiä” (OKH 20.12.2011 §
665). Tämä edisti osaltaan Oulun alueen selviytymistä ”Nokia-sokista”, sillä alueen
korkean innovaatiokyvykkyyden on havaittu lisäävän alueellista resilienssiä. Yritysten
ja alueiden innovaatiokyvykkyys puolestaan riippuu hyvin pitkälti niiden
työntekijöistä.

Korkeakoulutetut

työntekijät

ovat

valmiimpia

uudelleen

kouluttautumaan tai siirtymään uuteen työhön, mikä havaittiin myös Oulun seudulla.
Oulun alueen selviytymisen kannalta oli erittäin hyvä, että iso osa alueella
irtisanotuista työntekijöistä oli korkeakoulutettuja ja valmiita mukautumaan
muuttuneisiin olosuhteisiin. (Simonen ym., 2020.)
Oulussa vahvistettiin alueen toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria ja
alueelle pyrittiin luomaan elinvoimainen, startup-yrityksiä ja innovaatioita palveleva
ekosysteemi. Tämä edisti alueen kykyä sopeutua rakennemuutokseen, sillä startupyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen erilaisin keinoin edistää
alueellista resilienssiä. (Simonen ym., 2020.) Yhtenä merkittävänä keinona edistää
kasvuyritystoiminnan kehitystä ja startup-ekosysteemin syntyä Oulun kaupunki
käynnisti vuonna 2012 epäsymmetristen, aikaisen vaiheen yrityksiin sijoittavien
Northern Startup Fund -pääomasijoitusrahastojen (NSF-rahastojen) ylösajon.
Rahastojen

perustamista

perusteltiin

esimerkiksi

seuraavalla

tavalla:

”Innovatiivisuuden, markkinamurroksen ja yrittäjyyden lisääntymisen sekä yleisen
rahoitustilanteen heikentymisen seurauksena Oulun alueella on kasvava tarve saada
lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta alkuvaiheen yrityksille” (OKH päätös
20.12.2011 § 665).
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Kuten Oulun kaupunginhallituksen päätöksestä (OKH 20.12.2011 § 665) selviää,
alueella oli paljon yrittäjähenkisiä toimijoita ja mahdollisuuksia uuden luomiseen.
Alueella ei kuitenkaan toiminut riittävästi aikaisen vaiheen yritysten pääomahuollosta
vastaavia riskisijoittajia. Oulun kaupunki päätti perustaa NSF-rahastot korjatakseen
tätä vinoumaa. Oulussa oltiin valmiita kantamaan myös pääomasijoittamisen kielteiset
seuraukset, sillä läheskään kaikki startup-yritykset eivät menesty, eikä sijoitettua
pääomaa välttämättä saada takaisin.
Edellä esitettyihin seikkoihin peilaten 2010-luvun alussa perustetut NSF-rahastot ovat
olleet yksi keino hallita rakennemuutoksen negatiivisia vaikutuksia Oulussa. NSFrahastojen avulla on haluttu vastata aikaisen vaiheen yritysten rahoituksen
markkinapuutteeseen ja laajentaa pääomasijoitustoimintaa Oulun alueella. Lisäksi
rahastojen avulla on pyritty edistämään uusien yritysten syntyä ja siten säilyttämään
osaava työvoima alueella. Rahastojen voidaan sanoa edistäneen Oulun alueen
resilienssiä, sillä ne ovat lisänneet startup-yritystoimintaa, monipuolistaneet
yrityskantaa, kanavoineet alueelle myös muuta rahoitusta sekä mahdollistaneet
yrityksen perustamisen useille henkilöille.
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NORTHERN STARTUP FUND -RAHASTOT

Tässä luvussa tutustutaan NSF-rahastoihin. Ensimmäisenä tarkastellaan yleisesti
pääomasijoitustoiminnan logiikkaa sekä pääomasijoitustoimialan kehitystä Suomessa.
Pääomasijoitustoiminnan

läpikäynnin

jälkeen

perehdytään

tarkemmin

NSF-

rahastoihin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Luvussa luodaan katsaus NSF-rahastojen
kohdeyrityksiin ja tarkastellaan NSF-rahastojen tuottoja suhteessa suomalaisiin
pääomasijoitusrahastoihin.
4.1

Pääomasijoitustoiminta

Tässä tutkielmassa pääomasijoittamisella viitataan venture capital -sijoittamiseen.
Pääomasijoittaminen tarkoittaa sijoituksen tekemistä yritykseen, jota ei ole listattu
pörssiin. Pääomasijoitus on oman pääoman ehtoista rahoitusta, eli pääomasijoittaja saa
vastineeksi sijoituksestaan omistusosuuden kohdeyrityksestä. Yleensä pääomasijoitus
on aikaisen vaiheen rahoitusta ja se tehdään yrityksen ollessa siemen-, käynnistys- tai
kasvuvaiheessa. Tyypillisesti pääomasijoitus tehdään nuoreen ja innovatiiviseen
startup-yritykseen, joka pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun. (Puttonen, 2010;
Pääomasijoittajat ry, 2021b.)
Pääomasijoituksen

tarkoituksena

on

yrityksen

näkökulmasta

kasvun

mahdollistaminen. Rahoituksen lisäksi pääomasijoittaja tuo yritykseen myös muuta
lisäarvoa, esimerkiksi apua myyntiin ja markkinointiin tai kansainvälistymiseen.
Pääomasijoittaja voi auttaa yritystä kasvustrategian luomisessa tai toiminnan
ammatillistamisessa kehittämällä hallintoa, seurantaa ja hallitustyöskentelyä.
Pääomasijoittajan läsnäolo tuo yritystoimintaan ryhtiä ja voi lisätä yrityksen
uskottavuutta sidosryhmien silmissä mahdollistaen vaikkapa jatkorahoituksen
saamisen. Lisäksi pääomasijoittajan verkostot hyödyttävät kohdeyritystä esimerkiksi
sopivien henkilöiden rekrytoinnissa. (Luukkonen, Deschryvere & Bertoni, 2013;
Puttonen, 2010.)
Pääomasijoitukselle ei odoteta tuottoa lyhyellä aikavälillä, vaan pääoma sitoutuu
kohdeyritykseen useiden vuosien ajaksi. Pääomasijoitusrahastoilla on noin viiden
vuoden mittainen ensisijoituskausi, jonka aikana tehdään sijoitukset uusiin yrityksiin.
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Ensisijoituskauden jälkeen kohdeyrityksiä kehitetään ja soveltuviin yrityksiin tehdään
jatkosijoituksia. Pääomasijoitus tehdään tietoisesti määräaikaiseksi, tyypillisesti noin
kymmenen vuoden mittaiseksi. Pääomasijoitusrahasto luopuu omistusosuudestaan
kohdeyrityksessä irtautumalla julkisen listautumisen, yritysmyynnin tai sijoituksen
alaskirjaamisen kautta. Pääomasijoitusrahaston tuotto tai tappio realisoituu
irtautumisen myötä. (Puttonen, 2010; Suomen Teollisuussijoitus Oy, 2021.) Kuvio 5
kuvaa pääomasijoitusprosessia sijoittajan näkökulmasta.

Sijoitus
Arvonnousu
Pääomasijoitus
tehdään rahaston
Pääomasijoittaja
sijoitusperiaatteisiin osallistuu
sopivaan yritykseen aktiivisesti
kohdeyrityksen
kehittämiseen

Irtautuminen
Pääomasijoittaja
irtautuu yrityksestä
ja arvonnousu
konkretisoituu

Kuvio 5. Pääomasijoitusprosessi yksinkertaistetusti sijoittajan näkökulmasta.

Koska pääomasijoitus tehdään yleensä alkuvaiheen yritykseen, sijoitukseen liittyy
korkea riski ja paljon epävarmuutta. Iso osa tehdyistä pääomasijoituksista epäonnistuu,
eli niistä ei saada riittävää tuottoa rahastolle. Pääomasijoitustoiminnan luonteeseen
kuuluu, että lopulta vain harvat sijoituskohteet vastaavat koko rahaston tuotoista. Tästä
syystä pääomasijoittajan tavoittelema tuottoprosentti on korkea, mikä heijastuu
kohdeyrityksiin

kasvupaineena.

Mitä

varhaisemman

vaiheen

yrityksiin

pääomasijoitusrahastosta sijoitetaan, sitä korkeampi tuotto-odotus on. (Puttonen,
2010; Pääomasijoittajat ry, 2021b.)
Korkeamman

riskitasonsa

vuoksi

pääomasijoitusrahaston

tulisi

tarjota

osakemarkkinoita korkeampaa tuottoa. Pääomasijoitusrahastoja ja osakemarkkinoita
voidaan verrata PME-luvun (Public Market Equivalent) avulla. PME-luku kertoo
pääomasijoitusrahaston yli- tai alituoton verrattuna siihen, että samat sijoitukset olisi
tehty

samoina

ajankohtina

listattuun

osakemarkkinaan.

Suomalaisten

pääomasijoitusrahastojen kohdalla rahastojen tuottoa verrataan Helsingin pörssin
yleisindeksin tuottoon. Vuonna 2020 vuosina 2009–2015 perustettujen rahastojen
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tuotto vastasi 1,5-kertaisesti osakemarkkinoiden tuottoa. (Suomen Teollisuussijoitus
Oy, 2021.)
Pääomasijoittajan tavoittelema korkea tuottoprosentti johtaa myös siihen, että
läheskään

kaikki

yritykset

eivät

sovellu

pääomasijoituskohteeksi.

Usein

pääomasijoituskohteeksi soveltuvat yritykset ovat tietointensiivisiä ja niiden
liiketoiminta

on

skaalautuvaa.

Soveltuvilla

yrityksillä

on

merkittävää

kasvupotentiaalia ja mahdollisuus kansainväliseen menestykseen. (Puttonen, 2010;
Pääomasijoittajat ry, 2021b.)
Suomessa pääomasijoituksia tekevät rahastot ovat yleensä yhtiömuodoltaan
kommandiittiyhtiöitä. Rahaston äänettömiä yhtiömiehiä ovat sijoittajat, joilta rahaston
sijoitettavat varat on kerätty. Sijoittajia ovat esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt,
eläkerahastot, yritykset, rahastojen rahastot tai julkiset toimijat, kuten kaupungit.
Rahaston vastuunalainen yhtiömies on hallinnointiyhtiö, joka hallinnoi sijoituksia ja
osallistuu

rahastosijoituksia

saaneiden

yritysten

kehittämiseen

aktiivisesti.

Hallinnointiyhtiö pyrkii edistämään osallistumisellaan yrityksen ja täten myös tehdyn
sijoituksen arvonnousua. Rahaston äänettömät yhtiömiehet maksavat rahaston
hallinnointiyhtiölle palkkiota sijoitustensa hoitamisesta. (Puttonen, 2010; Suomen
Teollisuussijoitus Oy, 2021.)
4.1.1 Julkisten toimijoiden pääomasijoittaminen
Julkisten

toimijoiden

harjoittamasta

pääomasijoitustoiminnasta

käytetään

kirjallisuudessa englanninkielistä termiä governmental venture capital. Tyypillisesti
julkiset toimijat ryhtyvät pääomasijoitustoimintaan korjatakseen rahoituksen
puutteesta johtuvan markkinahäiriön. Julkiset toimijat pyrkivät omalla toiminnallaan
houkuttelemaan markkinoille myös yksityisiä pääomasijoittajia. (Vogelaar & Stam,
2021.) Tähän pyrittiin myös Oulussa NSF-rahastojen avulla, sillä markkinoilla ei ollut
riittävästi riskipääomaa tarjolla sitä tarvitseville yrityksille. Tarjoamalla rahoitusta
suoraan yrityksille julkiset toimijat voivat kuitenkin tahattomasti syrjäyttää yksityiset
sijoittajat ja siten jopa hidastaa pääomasijoitusmarkkinoiden kehittymistä. Usein
esitetäänkin, että julkisten toimijoiden tulisi ennemmin keskittyä investoimaan
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pääomasijoitusmarkkinoiden

kehittämiseen,

kuin

suoraan

sijoitustoimintaan.

(Puttonen, 2010.)
Julkisten toimijoiden osallistumista pääomasijoitustoimintaan on kritisoitu erityisesti
siitä, että julkisten toimijoiden tekemät sijoituspäätökset voivat olla vääristyneitä
poliittisten

intressien

takia.

Pääomasijoitusrahastojen

toiminta

perustuu

korkeatuottoisiin irtautumisiin, joihin niiden tulisi aktiivisesti pyrkiä. Julkisilla
toimijoilla voi kuitenkin olla halu rahoittaa esimerkiksi yritystä, joka luo alueelle
työpaikkoja tai muuta sosiaalista arvoa. (Vogelaar & Stam, 2021.) Markkinoiden ja
julkisten toimijoiden mahdollisten eriävien intressien takia julkinen rahoitus tulisi
kytkeä ainakin jollain tapaa yksityiseen rahoitukseen. Näin varmistetaan, että
sijoituskohteet ovat yleisesti markkinoiden hyväksymiä. (Puttonen, 2010.)
Epäsymmetrinen pääomasijoitusrahasto on esimerkki rahoitusinstrumentista, joka
yhdistää yksityisen ja julkisen rahoituksen. Epäsymmetrisen rahaston sijoittajat ovat
sekä yksityisiä että julkisia toimijoita, mutta yksityisillä sijoittajilla on etuoikeus
rahaston tuottoihin ja palautuvaan pääomaan. Julkinen taho puolestaan saa vuosittaista
tuottoa verotusoikeutensa perusteella. Epäsymmetrisen voitonjaon on havaittu olevan
tehokas

kannustin

yksityisen

pääoman

houkuttelemiseksi

uusiin

pääomasijoitusrahastoihin. (Puttonen, 2010.) Seuraavassa luvussa tarkasteltavat NSFrahastot olivat aikanaan ensimmäisiä epäsymmetrisellä mallilla toteutettuja
pääomasijoitusrahastoja Suomessa (Sirviö, 2012).
Toinen

yksityisen

kanssasijoitusrahasto.

ja

julkisen

rahoituksen

yhdistävä

rahastorakenne

Kanssasijoitusrahastossa

jokaiseen

rahastosta

on

tehtyyn

sijoitukseen liittyy myös suoraan kohdeyritykseen tehty sijoitus. Tyypillisesti suoraan
rahastoon sijoittavat toimijat ovat julkisia ja kohdeyrityksiin sijoituksen tekevät
kanssasijoittajat

yksityisiä.

(Owen

&

Mason,

2017.)

NSF-rahastot

ovat

epäsymmetrisiä kanssasijoitusrahastoja, joita hallinnoi yksityinen hallinnointiyhtiö.
4.1.2 Pääomasijoitustoiminta Suomessa
Ammattimaisen pääomasijoittamisen juuret ovat Yhdysvalloissa, missä ensimmäinen
moderni pääomasijoitusyhtiö American Research and Development Corporation
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perustettiin vuonna 1946. Toden teolla pääomasijoitustoiminta alkoi 1960-luvulla
Piilaakson alueella. Yhdysvaltoihin verrattuna pääomasijoittamisen historia Suomessa
on vielä varsin lyhyt, vaikka Suomessakin on ollut pääomasijoitustoimintaa jo 1960luvulta lähtien. Ensimmäinen suomalainen pääomasijoitusyhtiö Sponsor Oy
perustettiin vuonna 1967 Suomen Pankin toimesta. Varsinaisesti suomalaisen
pääomasijoittamisen alku kuitenkin ajoittuu 1990-luvun puoliväliin. (Sipola, 2015;
2021.)
Toiminta ennen 1990-lukua oli pientä ja useat pääomasijoitusyhtiöt julkisia.
Esimerkiksi Tekesin (nykyinen Business Finland) perustamisvuonna 1983 Suomessa
oli kymmenen pääomasijoitusyhtiötä, joista ainoastaan yksi oli yksityinen.
Pääomasijoitustoiminnalla ajettiin työllisyyteen ja aluekehittämiseen liittyviä
tavoitteita, eikä sijoituksilla niinkään tähdätty onnistuneisiin irtautumisiin. Valtion
pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) perustettiin vuonna 1995,
mikä käynnisti kunnolla suomalaisen pääomasijoittamisen. Tesin tarkoituksena oli
tehostaa pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa etenkin alkuvaiheen yritysten osalta
tekemällä sijoituksia suoraan kohdeyrityksiin rahastojen rahastona toimimisen lisäksi.
Tesi on toiminnassa edelleen. (Sipola, 2015; 2021.)
Pääomasijoitusmarkkinoiden kehitystä jatkettiin edelleen 2000-luvulla pyrkimyksenä
lisätä yksityisten pääomasijoittajien määrää Suomessa (Sipola, 2015). Tultaessa 2010luvulle Suomessa oli jo hyvin tarjolla riskirahoitusta pääomasijoituskohteeksi
soveltuvien yritysten määrään nähden. Haasteena oli kuitenkin yhä se, että
alkuvaiheen yrityksiin aktiivisesti sijoittavien yksityisten pääomasijoitusyhtiöiden
määrä oli vähäinen. Rahoitus oli pääasiassa julkista ja tehdyt sijoitukset kooltaan
pieniä. (Puttonen, 2010.)
Kuvio 6 havainnollistaa pääomasijoitustoimialan kehitystä Suomessa vuosina 2010–
2020. Kuviossa esitetään eri kotimaisten (FI) ja kansainvälisten (KV) sijoittajien
tekemät sijoitukset suomalaisiin startup-yrityksiin. Sijoitukset ovat kasvaneet
merkittävästi vuosien 2010–2020 välillä. Vuonna 2010 sijoitukset suomalaisiin
startup-yrityksiin olivat yhteensä 122 miljoonaa euroa, kun vuonna 2020 vastaava luku
oli 951 miljoonaa euroa. Kasvua on ollut erityisesti kansainvälisten sijoittajien
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tekemissä sijoituksissa, jotka ovat nousseet noin 20 miljoonasta yli 540 miljoonaan
euroon.
Vuosien 2010–2020 välillä suomalaisten pääomasijoittajien sijoitukset suomalaisiin
startup-yrityksiin ovat kasvaneet 91 miljoonasta 223 miljoonaan euroon. Merkittävintä
kasvu on ollut vuosien 2019 ja 2020 välillä, jolloin sijoitukset liki kaksinkertaistuivat.
Lisäksi erityisesti kotimaisten yritysten sijoitukset startup-yrityksiin ovat kasvaneet,
minkä takia niitä on ryhdytty seuraamaan ensimmäistä kertaa omana luokkanaan
vuonna 2020 (Pääomasijoittajat ry, 2021a).
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Kuvio 6. Sijoitukset suomalaisiin startup-yrityksiin (mukaillen Pääomasijoittajat ry, 2021a).

Kuviossa 6 ei eritellä yksityistä ja julkista rahoitusta. Osa suomalaisista
pääomasijoitusrahastoista, kuten NSF-rahastot, on rahoitettu puhtaasti julkisin varoin.
Lisäksi kuvion ulkopuolelta on hyvä huomata, että suomalaiset julkiset toimijat, kuten
Business Finland ja ELY-keskukset, rahoittavat startup-yritysten ja muiden yritysten
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(tuotekehitys)toimintaa vuosittain. Esimerkiksi vuosina 2015–2020 Business
Finlandin myöntämä julkinen rahoitus (avustukset ja lainat yhteensä) sen
määrittelemän start-kategorian yrityksille oli 903 miljoonaa euroa (Sipola, 2022).
Edellä esitettyyn peilaten on tärkeää ymmärtää, millaisessa ympäristössä NSF I
-rahasto päätettiin perustaa. Vuonna 2011, jolloin NSF I -rahaston perustamispäätös
tehtiin, kotimaisten pääomasijoittajien tekemät sijoitukset olivat matalimmillaan
ajanjaksolla 2010–2020. Pääomasijoitustoimiala oli vasta kehittymässä erityisesti
yksityisten sijoittajien osalta koko Suomenkin tasolla, ja pääomasijoittajat olivat
keskittyneet hyvin voimakkaasti Etelä-Suomen alueelle. Oulu oli alueena merkittävän
rakennemuutoksen keskellä ja alueen toimijat kehittivät yhteistyössä erilaisia
ratkaisuja miten selvitä sokin vaikutuksista. Yhtenä mahdollisuutena esiin nousi
kysymys, voitaisiinko NSF-rahastojen tyyppisten rahoitusinstrumenttien avulla tukea
alueellista resilienssiä.
NSF-rahastot ovat osa laajempaa pääomasijoitustoimialan kehitystä, ja osaltaan ne
ovat olleet luomassa pääomasijoittamisen kulttuuria Oulun alueella. Ymmärrys
pääomasijoittamisen pelisäännöistä on karttunut ja koko toimiala kasvanut
merkittävästi rahastojen elinkaarten aikana. Myös haastatellut yrittäjät olivat tästä
ilmiöstä samaa mieltä, sillä pääomamarkkinoiden koettiin kehittyneen ”valovuosia”
sijoitusjakson aikana. Kehityksestä huolimatta osa haastateltavista oli sitä mieltä, että
suomalaiset pääomasijoitusmarkkinat ovat yhä pienet ja rahoituksen saaminen hyvin
haastavaa. Toiset taas kokivat, että rahoitusta on saatavilla hyvin, mutta sopivan
pääomasijoittajan löytäminen on haasteellista.
4.2

NSF-rahastojen kuvaus

NSF-rahastot

perustettiin

korjaamaan

Oulun

alueella

vallinnutta

riskipääomarahoituksen markkinapuutetta. Oulun kaupunginhallituksen päätöksessä
vuodelta 2011 todetaan seuraavaa: ”Alkuvaiheen yritysten pääomahuollossa
pääomasijoittajat

ovat

oleellisessa

roolissa.

–

–

Viimeaikoina

yksityiset

pääomasijoittajat ovat kuitenkin kaikonneet alkuvaiheen yritysten rahoittamisesta
johtuen alkuvaiheen yrityksiin kohdistuvasta korkeasta riskistä. – – Oulun alueella on
vähän paikallisiin alkuvaiheen yrityksiin sijoittavia pääomasijoittajia, paikallisten
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pääomasijoittajien tekemät sijoitukset ovat määrällisesti vähäisiä tai niiden toiminta
on muuttumassa tai loppumassa. Innovatiivisuuden, markkinamurroksen ja
yrittäjyyden lisääntymisen sekä yleisen rahoitustilanteen heikentymisen seurauksena
Oulun alueella on kasvava tarve saada lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta
alkuvaiheen yrityksille.” (OKH 20.12.2011 § 665.) Lisäksi NSF III -rahaston osalta
todetaan seuraavaa: ”Rahaston perustaminen tukee Oulun kaupunkistrategian ja
BusinessOulun toimenpidesuunnitelman tavoitteita saada aikaan elinvoimaisia
kansainvälistyviä yrityksiä ja siten luoda uusia työpaikkoja” (OKH 8.5.2015 § 271).
NSF-rahastojen sijoituskohteena ovat listaamattomat, toimintansa alkuvaiheessa
olevat nopeaa kansainvälistä kasvua tavoittelevat tietointensiiviset yritykset PohjoisPohjanmaan alueella. Kohdeyrityksillä on tyypillisesti jokin kilpailuetu tai innovaatio,
jolle on kysyntää markkinoilla. Merkittävän määrän kohdeyrityksistä odotetaan
tuottavan

positiivista

ensisijoituksesta,

kassavirtaa

riippuen

keskimäärin

kuitenkin

24–48

toimialasta.

kuukauden

NSF-rahastot

kuluttua

keskittyvät

siemenvaiheen yrityksiin, mutta portfolioissa voi olla yrityksiä myös muista
sijoitusvaiheista.
NSF-rahastojen sijoitukset on määritelty tehtäväksi Pohjois-Pohjanmaan alueen
yrityksiin ilman toimialarajausta. Rahastot tavoittelevat nuoria yrityksiä myös muualta
Suomesta, mikäli ne ovat valmiita perustamaan toimintansa tai ainakin osan siitä
Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Tällä pyritään siihen, että kohdeyritys on mukana alueen
kehittämisessä esimerkiksi kasvattamalla alueen työvoiman kysyntää. Kaikki NSFrahastojen kohdeyritykset ovat suomalaisia.
NSF-rahastot ovat yksityisen hallinnointiyhtiön hallinnoimia epäsymmetrisiä
kanssasijoitusrahastoja. Epäsymmetrisyys tarkoittaa sitä, että yksityiset sijoittajat
saavat etua varojen palautuksessa suhteessa julkiseen tahoon. Kanssasijoitusrahasto
puolestaan tarkoittaa sitä, että jokaiseen NSF-rahastosta tehtyyn sijoitukseen liittyy
suoraan kohdeyritykseen tehty sijoitus. Kaikki suoraan NSF-rahastoihin sijoittaneet
toimijat ovat julkisia: Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä EAKRrahasto/Euroopan Unioni. Suoraan kohdeyrityksiin sijoittaneet kanssasijoittajat ovat
yksityisiä sijoittajia. Rahastojen käynnistysvaiheessa yksityisen kanssasijoittajan
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tekemän sijoituksen on pitänyt olla vähintään 30 % kokonaissijoituksesta,
myöhemmin vähintään 50 %. NSF-rahastojen rakenne kuvataan kuviossa 7.

Hallinnointiyhtiö

Butterfly
Ventures Oy

Pääomasijoitusrahastot

NSF I, II ja III
Ky

Sijoitusportfolio

Kohdeyritykset
39 kpl

Kanssasijoittajat

Yksityiset
sijoittajat

Julkiset
sijoittajat

Kuvio 7. NSF-rahastojen rakenne.

NSF-rahastot

koostuvat

kolmesta

erillisestä

rahastosta.

NSF

I

-rahaston

sijoitustoiminta alkoi vuonna 2013 ja se toimii vuoteen 2023 asti. NSF II -rahaston
toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2014. Euroopan rakennerahastojen ohjelmakauden
vaihtumisen vuoksi NSF II -rahastosta täytyi tehdä ensisijoitukset vuoden 2015
loppuun mennessä. Vuodesta 2016 alkaen NSF II -rahastosta on ollut mahdollista
tehdä vain jatkosijoituksia. NSF III -rahaston toiminta käynnistyi vuonna 2016 ja sen
arvioitu kesto on kuusi vuotta sijoitustoiminnan aloittamisesta. (Oulun kaupungin
tilinpäätökset 2012, 2013, 2014 & 2016; OKH 3.2.2014 § 49; OKH 8.5.2015 § 271.)
NSF-rahastojen yksityiskohtaisempi kehitys kuvataan liitteessä 2.
NSF-rahastoja hallinnoi vuonna 2012 perustettu oululainen Butterfly Ventures Oy,
joka koostuu nelihenkisestä sijoittajatiimistä. Butterfly Ventures hallinnoi NSFrahastojen lisäksi myös NSF-rahastojen jälkeen perustettua 15 miljoonan euron
kokoista Butterfly Venture Fund III -rahastoa. Butterfly Venturesin hallinnoimien
rahastojen kautta on tehty sijoituksia yhteensä 84 yritykseen, joista 39 on saanut
rahoitusta NSF-rahastojen kautta.
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4.2.1 Sijoitukset NSF-rahastoista
NSF-rahastoihin sijoitettu pääoma on yhteensä 16,1 miljoonaa euroa. Tästä summasta
vajaa 13,7 miljoonaa euroa on sijoitettu edelleen kohdeyrityksiin ja reilu 2,4 miljoonaa
euroa käytetty rahaston kuluihin. Rahaston kulut edustavat rahaston sijoittajien
maksamaa

palkkiota

hallinnointiyhtiölle

varojensa

sijoittamisesta

(Suomen

Teollisuussijoitus Oy, 2021). NSF-rahastoista on maksettu hallinnointiyhtiölle
hallinnointipalkkiota laskennallisesti vuosittain 240 000 euroa, joka vastaa 1,5
prosenttia rahaston koosta.
Onnistuneesti irtautuneisiin yrityksiin sijoitettiin yhteensä 3,4 miljoonaa (25 %
sijoitetusta summasta). Aktiivisiin, vielä irtautumattomiin yrityksiin on tällä hetkellä
sitoutunut 7,4 miljoonaa euroa (54 %). Aktiivisia yrityksiä on 16, joista kaksi on ns.
zombeja, eli niistä ei odoteta tuottoja rahastolle. Lopettaneet yritykset ovat yrityksiä,
joiden toiminta on jo lakannut. Tällä hetkellä NSF-rahastoista sijoitettiin lopettaneisiin
yrityksiin yhteensä 2,9 miljoonaa euroa (21 %). Onnistuneesti irtautuneita, aktiivisia
ja lopettaneita yrityksiä käsitellään tarkemmin omina ryhminään pääluvussa 5. NSFrahastojen kulut ja sijoitetut summat havainnollistetaan kuviossa 8.

2,4 M€
Rahastojen kulut

240 000 €
Hallinnointipalkkio
per vuosi
3,4 M€
Onnistuneesti
irtautuneet

16,1 M€
Rahastojen koko
13,7 M€
Sijoitettu
kohdeyrityksiin

7,4 M€
Aktiiviset
2,9 M€
Lopettaneet

Kuvio 8. NSF-rahastojen kulut ja sijoitukset kohdeyrityksiin.

NSF-rahastoista tehtiin ensisijoitus 39 yritykseen. Ensisijoitukset tehtiin vuosien
2013–2017 aikana. Eniten ensisijoituksia tehtiin vuonna 2014 (12 kappaletta) ja
vähiten vuonna 2017 (1). Rahastoista tehtiin ensisijoituksia yhteensä noin 2,6
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miljoonalla eurolla ja ensisijoitus oli keskimäärin 68 000 euroa. Vuoden 2021 loppuun
mennessä rahastoista oli tehty jatkosijoituksia yhteensä 32 yritykseen. Keskimääräinen
sijoitusaika kohdeyritykseen oli vuoden 2021 loppuun mennessä ollut 5,5 vuotta.
Vuoden 2021 loppuun mennessä tehty kokonaissijoitus NSF-rahastoista oli
keskimäärin 351 000 euroa per kohdeyritys. Kokonaissijoitus vaihteli 15 000 euron ja
2,1 miljoonan euron välillä. Vuonna 2020 suomalaisen pääomasijoittajan
keskimääräisen sijoituksen koko siemenvaiheen yritykseen oli 300 000 euroa
(Pääomasijoittajat ry, 2021b). NSF-rahastoista tehdyt sijoitukset ovat siis samaa tasoa
suomalaisten pääomasijoittajien kanssa, sillä NSF-rahastot keskittyvät siemenvaiheen
yrityksiin. Kuviossa 9 esitetään tietoa NSF-rahastojen kohdeyrityksistä.

Oulun seudulla: 26
PK-seudulla: 7
Muualla: 6

Onnistuneesti
irtautuneita: 7
Aktiivisia: 16
Lopettaneita: 16

Yleisin toimiala:
ohjelmistojen
suunnittelu ja
valmistus

NSF-rahastojen
kohdeyritykset:
39

Ensisijoitus
keskimäärin:
68 000€

Kokonaissijoitus
keskimäärin:
351 000€

Kuvio 9. Tietoa NSF-rahastojen kohdeyrityksistä.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaan 26 kohdeyrityksen kotipaikka on
rekisteröity Ouluun tai Oulun seudulle, 7 pääkaupunkiseudulle ja 6 muualle Suomeen.
Kaikilla kohdeyrityksillä on kytkös Ouluun, kuten toimisto ja työntekijä Oulussa.
Kohdeyritysten yleisin toimiala on ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (16
yrityksen toimiala). Muita kohdeyritysten toimialoja ovat esimerkiksi verkkoportaalit
(3), mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus (2), muu tekninen
palvelu (2), muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2) sekä muu muualla
luokittelemattomien tuotteiden valmistus (2).
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4.2.2 NSF-rahastojen tuotot suhteessa suomalaisiin rahastoihin
Pääomasijoitusrahastojen suoriutumista arvioidaan yleensä irtautumisista syntyneiden
tuottojen perusteella. Pääomasijoitustoiminta on pitkäjänteistä työtä, sillä pääomat
kiertävät hitaasti ja irtautumiset tapahtuvat vasta rahastojen viimeisinä vuosina
(Suomen Teollisuussijoitus Oy, 2021). NSF-rahastojen lopullinen arvioiminen
irtautumisten perusteella on vielä tässä vaiheessa aikaista, sillä iso osa yrityksistä on
yhä aktiivisia ja irtautumattomia. Tällä hetkellä NSF-rahastojen kokonaistuotot
onnistuneista irtautumisista ovat 8,8 miljoonaa euroa. Onnistuneesti irtautuneisiin
yrityksiin sijoitettiin 3,4 miljoonaa euroa, joten nettotuotot ovat 5,4 miljoonaa euroa.
Tesin tuottotutkimuksessa arvioitiin suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuottoa
sisäisen korkokannan ja TVPI-luvun perusteella. Sisäinen korkokanta kuvaa rahaston
vuotuista tuottoa perustamishetkestä tarkasteluhetkeen. TVPI-luku puolestaan
tarkoittaa kokonaisrahakerrointa, eli rahastosta saatujen palautusten ja rahastoosuuden jäljellä olevan arvon summaa jaettuna rahaston kutsumilla pääomilla. Tesin
raportin

perusteella

vuosina

2009–2015

perustettujen

suomalaisten

pääomasijoitusrahastojen kulujen jälkeinen sisäinen korkokanta oli erinomaisella
tasolla vuonna 2020 ollen 20 %. TVPI-luku puolestaan oli 2,2x. (Suomen
Teollisuussijoitus Oy, 2021.)
NSF-rahastojen kulujen jälkeinen sisäinen korkokanta oli vuoden 2021 lopussa 3,6 %
ja TVPI-luku 1,23x. Nämä luvut ovat alle suomalaisen keskiarvon. Tässä yhteydessä
on kuitenkin tärkeää ymmärtää NSF-rahastoihin liittyvän maantieteellisen rajauksen
merkitys. NSF-rahastoista tehdään sijoituksia pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan alueella
toimiviin yrityksiin, joten potentiaalisia sijoituskohteita on tarjolla selkeästi
vähemmän vaikkapa koko Suomen tasoon verrattuna. Aluerajoituksen takia rahastolta
ei voida odottaa yhtä korkeaa tuottoa kuin rajoittamattomilta rahastoilta. Lisäksi NSFrahastoja perustettaessa on kirjattu tavoite siitä, että tehtyjen sijoitusten tulisi edistää
alueen kehitystä esimerkiksi lisäämällä työvoiman kysyntää. NSF-rahastoilla on siis
lähtökohtaisesti myös muita tavoitteita tuottojen lisäksi.
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5

NSF-RAHASTOJEN VAIKUTUKSET

Tässä luvussa tarkastellaan NSF-rahastojen vaikutuksia kohdeyritysten liikevaihdon,
työllisyyden ja rahoituksen kehityksen kautta. Liikevaihdon kasvu kuvaa osaltaan
yrityksen kykyä kaupallistaa innovaationsa. Työllisyyden kehitys puolestaan on
mainittu NSF-rahastojen perustamispäätöksissä. Muutokset rahoituksessa kuvaavat
sitä, miten yritykset ovat saaneet houkuteltua itselleen ja siten myös alueelle muuta
rahoitusta.
Luvussa perehdytään aluksi kaikkien kohdeyritysten kehitykseen. Tämän jälkeen
kohdeyrityksiä

tarkastellaan

tarkemmin

kolmessa

ryhmässä:

onnistuneesti

irtautuneina, aktiivisina ja lopettaneina yrityksinä. Onnistuneesti irtautuneet yritykset
ovat vastanneet NSF-rahastojen tuotoista tähän mennessä. Aktiiviset yritykset ovat
yhä toiminnassa olevia yrityksiä, jotka eivät ole vielä irtautuneet rahastoista.
Lopettaneiden yritysten toiminta on lakannut eikä niiltä saatu tuottoja tai sijoitettua
pääomaa takaisin rahastoille.
5.1

Kaikki kohdeyritykset

Liikevaihto
Kaikkien kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto sekä keskimääräinen liikevaihto
vuosittain kuvataan kuviossa 10. Liikevaihdossa on huomioitu konsernien osalta
ainoastaan suomalaisten yhtiöiden tiedot. Kohta ”yrityksiä” kuvaa sitä, moneltako
yritykseltä kunakin vuonna on tietoja. Kokonaisuutena tarkasteltuna kohdeyritysten
liikevaihto on kasvanut. Näin täytyykin olla, sillä NSF-rahastoista sijoitetaan
pääasiassa alkuvaiheen yrityksiin. Näin ollen yrityksillä ei välttämättä ole liikevaihtoa
vielä

ensisijoitushetkellä.

Keskimääräinen

liikevaihto

on

kasvanut

koko

tarkastelujakson ajan, reilusta 50 000 eurosta yli 1,1 miljoonaan euroon vuonna 2021.
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-
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2 016
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Liikevaihto yhteensä (vasen)

537 000

3 128 000

4 644 000

7 570 000

9 860 000

Liikevaihto keskimäärin (oikea)

54 000

142 000

160 000

210 000

340 000

483 000

567 000

700 000
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2 018

2 019

2 020

2 021

-

12 073 000 12 475 000 14 702 000 12 710 000

Kuvio 10. Kohdeyritysten liikevaihdon kehitys.

Kohdeyrityksen liikevaihto oli ensisijoitushetkellä keskimäärin 88 000 euroa ja
viimeisimmän tiedon mukaan 536 000 euroa. Liikevaihdon kasvu on ollut heikointa
lopettaneissa yrityksissä ja vahvinta aktiivisissa yrityksissä. Vaihtelu yksittäisten
yritysten välillä on suurta, mitä havainnollistetaan taulukon 5 avulla. Taulukossa
esitetään vuosittaisen liikevaihdon minimi-, maksimi- ja keskiarvo sekä mediaani.
Keskiarvon ja mediaanin poikkeama kuvaa sitä, että jakauma on epätasainen.
Taulukko 5. Kohdeyritysten liikevaihdon jakauma.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Minimi

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

Maksimi

280 000

758 000

1 278 000 2 252 000 2 834 000 3 216 000 3 244 000 3 116 000 3 776 000

Keskiarvo

54 000

142 000

160 000

210 000

340 000

483 000

567 000

700 000

1 156 000

Mediaani

5 000

20 000

28 000

40 000

88 000

122 000

331 000

270 000

664 000

Yrityksiä

10

22

29

36

29

25

22

21

11

Työllisyys
Työllisyydessä on huomioitu konsernien osalta ainoastaan suomalaisten yhtiöiden
tiedot. Työllisyyslukuja arvioitaessa on tärkeää tiedostaa, että vaikka NSF-rahastoista
sijoitetaan pääasiassa Oulun seudun yrityksiin, työntekijät eivät välttämättä
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työskentele Oulun alueella. Kuviossa 11 esitetään kaikkien kohdeyritysten
yhteenlaskettu

työntekijämäärä

sekä

keskimääräinen

työntekijämäärä.

Kokonaismäärän perusteella yrityksissä työskenteli enimmillään noin 250 henkilöä
vuonna 2018. Tuona vuonna tietoja oli 26 yritykseltä.
Kohdeyritysten keskimääräinen työntekijämäärä on kasvanut tarkastelujakson aikana
kolmesta työntekijästä viiteentoista. Kasvu on pysähtynyt muutaman kerran
tarkastelujakson aikana. Yksittäisten yritysten välillä on merkittävää vaihtelua.
Kohdeyrityksille on tyypillistä, että ne työllistävät alle kymmenen henkilöä.
Sijoitusportfoliossa on kuitenkin muutama isompi työllistäjä, joilla oli yli 30
työntekijää vuoden 2021 lopulla. Korkeimmillaan yksittäisellä yrityksellä oli yhteensä
60 työntekijää vuonna 2017.
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240
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Työntekijät keskimäärin (oikea)
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6

6
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10
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5

17

27
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27

26

23

23

16

-

Kuvio 11. Kohdeyritysten työllisyyden kehitys.

Kohdeyrityksissä

työskenteli

ensisijoitushetkellä

yhteensä

186

henkilöä

ja

viimeisimmän tiedon mukaan työntekijöitä oli 333. Työntekijöiden määrä on kasvanut
liki 150 henkilöllä sijoitusaikana. Vaihtelu eri sijoitusstatuksen yritysten välillä on
suurta, sillä lopettaneissa yrityksissä työllisyys laski sijoitusaikana. Tarkempi
työllisyyden kehitys esitetään taulukossa 6.
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Taulukko 6. Kohdeyritysten työllisyyden kehitys sijoitusaikana.
Työntekijät ensisijoitushetkellä

Työntekijät viimeisimmän tiedon mukaan

Kaikki

186

333

Aktiiviset

77

174

Lopettaneet

59

49
Työntekijät

Työntekijät 2021

irtautumishetkellä
Onnistuneesti
irtautuneet

50

105

110

Rahoitus
Kohdeyritysten rahoitus jakautuu yksityiseen ja julkiseen rahoitukseen. Yksityiseen
rahoitukseen kuuluu rahoitus perustajilta sekä muu yksityinen rahoitus. Muuta
yksityistä rahoitusta on yksityisen kanssasijoittajan tekemä sijoitus kohdeyritykseen
sekä muiden yksityisten sijoittajien tekemät sijoitukset. Julkinen rahoitus koostuu
NSF-rahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta, jota on esimerkiksi Business
Finlandin ja ELY-keskuksen myöntämä rahoitus. Hallinnointiyhtiön tietoja muusta
julkisesta rahoituksesta on täydennetty julkista yritystukea myöntävistä tahoista vain
Business Finlandin myöntämällä rahoituksella. Yksityinen ja julkinen rahoitus
kohdeyrityksissä esitetään kuviossa 12.
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euroa
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0
Yksityinen rahoitus yhteensä
Julkinen rahoitus yhteensä

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

866 000

5 190 000

11 548 000

22 197 000

28 682 000

31 184 000

31 713 000

21 398 000

21 783 000

2 201 000

9 688 000

17 863 000

20 375 000

19 791 000

24 120 000

27 285 000

17 405 000

11 106 000

Yksityistä %

28%

35%

39%

52%

59%

56%

54%

55%

66%

Julkista %

72%

65%

61%

48%

41%

44%

46%

45%

34%

Yrityksiä

10

19

28

30

25

21

18

13

7
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Kuvio 12. Yksityinen ja julkinen rahoitus kohdeyrityksissä.

Kohdeyrityksissä oli enemmän julkista rahoitusta vuosina 2013–2015. Tämän jälkeen
yksityisen rahoituksen osuus on ollut julkista suurempi. Kohdeyrityksissä on kaksi
yritystä, joissa muun yksityisen rahoituksen osuus on hyvin suuri. Esimerkiksi vuonna
2019 näissä kahdessa yrityksessä oli muuta yksityistä rahoitusta yhteensä yli 21
miljoonaa euroa ja lopuissa 16 yrityksessä yhteensä noin 9 miljoonaa euroa.
Taulukossa 7 esitetään rahoitukseen liittyen minimi-, maksimi- ja keskiarvo, mediaani
sekä vaihteluväli koko tarkastelujakson ajalta.
Taulukko 7. Eri rahoituslähteiden vaihteluväli kohdeyrityksissä koko tarkastelujakson ajalta.
NSF-rahoitus

Muu julkinen

Rahoitus

Muu yksityinen

rahoitus

perustajilta

rahoitus

Minimi

15 000

0

0

0

Maksimi

2 149 000

4 381 000

486 000

17 699 000

Keskiarvo

287 000

589 000

77 000

944 000

Mediaani

203 000

382 000

59 000

199 000

2 134 000

4 381 000

486 000

17 699 000

Vaihteluväli
(maksimi – minimi)

Kohdeyritysten rahoituksen lähteet kuvataan tarkemmin kuviossa 13. NSFrahoituksen osuus on vaihdellut 10 % ja 20 % välillä. Perustajien maksaman
rahoituksen osuus on vähentynyt vuosi vuodelta. Muun yksityisen rahoituksen kasvu
johtuu

pääasiassa

kahden

yrityksen

suurista

rahoituskierroksista.

Kaikki

kohdeyritykset saivat muussa julkisessa rahoituksessa näkyvää Business Finlandin
rahoitusta. Kohdeyrityksistä 27 sai sekä avustusta että lainaa, 10 pelkkää avustusta ja
2 pelkkää lainaa. Vuoden 2020 loppuun mennessä Business Finlandin maksama
rahoitus kohdeyrityksiin oli yhteensä noin 18,7 miljoonaa euroa. Maksettujen
avustusten summa oli lähes 7,1 miljoonaa euroa (38 %) ja lainojen 11,6 miljoonaa
euroa (62 %).
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Kuvio 13. Rahoituksen lähteet kohdeyrityksissä.

Palkat
Todellisten palkkamenojen tarkastelu osoittautui hyvin haastavaksi. Tietoja oli
saatavilla Voitto+ -tietokannassa vain osalta yrityksistä ja korkeintaan viiden vuoden
ajalta. Lisäksi yrittäjät voivat valita, että he eivät nosta itselleen palkkaa, vaan hakevat
palkkiota työlleen yrityksen arvonnousun ja onnistuneen irtautumisen myötä. Ilmiö
nousi esille myös haastatteluissa, sillä useat haastateltavat kertoivat työskennelleensä
vuosia nostamatta itselleen palkkaa.
Kuviossa 14 esitetään Tilastokeskuksen ilmoittaman Ohjelmistot, konsultointi ja
siihen liittyvä toiminta -toimialan (ohjelmistoalan) kokonaisansion mediaani vuosina
2013–2020.

Lisäksi

kuviossa

on

kohdeyritysten

tilinpäätöksistä

kerättyjen

henkilöstökulut per henkilö -tietojen mediaani. Henkilöstökulut per henkilö on
laskettu jakamalla palkkojen, palkkioiden sekä muiden henkilösivukulujen summa
tiedossa olleiden työntekijöiden määrällä. Vuoteen 2018 asti nämä kaksi mediaania
poikkeavat hyvin paljon toisistaan, mikä voi heijastaa yrittäjien palkatonta
työskentelyä yritystoiminnan alkuvaiheessa. Vuosina 2019 ja 2020 luvut ovat
lähempänä toisiaan.
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Kuvio 14. Kohdeyritysten ja ohjelmistoalan vuosittainen mediaanipalkka.

Edellä esitettyjen seikkojen takia kohdeyritysten palkkamenojen arvioinnissa on
käytetty Tilastokeskuksen ilmoittaman ohjelmistoalan kokonaisansion mediaania.
Ohjelmistoalan kokonaisansio oli saatavilla vuodelle 2020 asti. Kokonaispalkkamenot
on arvioitu kertomalla kunakin vuonna tiedossa olleiden työntekijöiden määrä
ohjelmistoalan kokonaisansion mediaanilla. Arvio kokonaispalkkamenoista esitetään
kuviossa 15.
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Kuvio 15. Arvio kohdeyritysten kokonaispalkkamenoista.

Ohjelmistoalan kokonaisansion mediaani on kasvanut tarkastelujakson aikana 48 000
eurosta 54 000 euroon. Kohdeyrityksillä oli laskennallisesti palkkamenoja eniten
vuonna 2018, noin 13 miljoonaa euroa. Kyseisenä vuonna myös tiedossa oleva
kokonaistyöntekijämäärä oli korkeimmillaan, yhteensä 254 henkilöä.
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Epäsymmetrisessä rahastossa yksityisillä sijoittajilla on etuoikeus rahaston tuottoihin.
Julkisten sijoittajien ajatellaan saavan vuosittaista tuottoa verotusoikeuden perusteella.
Osa näistä verotuloista tulee palkkatulojen verotuksen myötä. Arvioidut palkkamenot
kuvaavat siis yhtä NSF-rahastojen vaikutusta, sillä rahastot ovat osaltaan
mahdollistaneet uusien työntekijöiden palkkaamisen.
5.2

Onnistuneesti irtautuneet yritykset

NSF-rahastoista oli irtautunut onnistuneesti yhteensä 7 yritystä vuoden 2021 loppuun
mennessä. Irtautumiset tapahtuivat vuosina 2015–2021. Yksikään yritys ei irtautunut
julkisen listautumisen kautta, vaan irtautumiset tapahtuivat yritysmyynnin kautta.
Kaksi yritystä irtautui management buyout -yrityskauppana, eli yritys myytiin
toimivalle johdolle. Viisi yritystä irtautui niin, että yritys myytiin toiselle yritykselle.
Kuviossa 16 esitetään tietoa onnistuneesti irtautuneista yrityksistä.

Liikevaihto yli 1 M€:
4 yritystä

7 yritystä

Liikevaihto
0,5 M€ - 1 M€:
1 yritys
Liikevaihto alle 0,5 M€:
2 yritystä

3,4 M€
Sijoitettu
8,8 M€
Tuotot irtautumisista

5,4 M€
Nettotuotot irtautumisista

5,5 vuotta
Sijoitusaika keskimäärin

2013-2016
Ensisijoitus tehty

Kuvio 16. Kooste onnistuneesti irtautuneista yrityksistä.

NSF-rahastoista sijoitettiin onnistuneesti irtautuneisiin yrityksiin yhteensä 3,4
miljoonaa euroa, keskimäärin 480 000 euroa per yritys. Kokonaissijoitukset vaihtelivat
15 000 euron ja 2,1 miljoonan euron välillä. Irtautuneisiin yrityksiin tehty keskisijoitus
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oli samaa tasoa aktiivisten kanssa. Ensisijoitukset tehtiin vuosina 2013–2016 ja
keskimääräinen sijoitusaika irtautuneeseen yritykseen oli 5,5 vuotta. Irtautuneita
yrityksiä on tarkasteltu mahdollisuuksien mukaan ajanjaksolla 2013–2021. Yhden
irtautuneen yrityksen sijoitusjakso kesti alle vuoden, minkä takia kehitystä
sijoitusaikana ei voida arvioida.
Liikevaihto
Onnistuneesti irtautuneiden yritysten liikevaihto yhteensä ja keskimäärin on kuvattu
kuviossa 17. Liikevaihdossa on huomioitu konsernien osalta ainoastaan suomalaisten
yhtiöiden

tiedot.

Onnistuneesti

irtautuneiden

yritysten

liikevaihto

oli

ensisijoitushetkellä keskimäärin 270 000 euroa ja viimeisen tiedon mukaan 1,5
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi irtautuneissa yrityksissä prosentuaalisesti
lopettaneita enemmän, mutta aktiivisia vähemmän. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen
nähden kolmessa irtautuneessa yrityksessä koko sijoitusjakson ajan ja yhdessä lähes
koko sijoitusjakson ajan. Yhden pienen yrityksen osalta liikevaihto ei kehittynyt
juurikaan ollen ensisijoitushetkellä 7 000 euroa ja korkeimmillaan 10 000 euroa.
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Kuvio 17. Onnistuneesti irtautuneiden yritysten liikevaihdon kehitys.

Keskimääräinen

liikevaihto

kasvoi

onnistuneesti

irtautuneissa

yrityksissä

tarkastelujakson aikana 140 000 eurosta yli 3,7 miljoonaan euroon. Viimeisin
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keskimääräinen lukema perustuu vain yhden yrityksen tietoihin. Aiempana vuonna,
jolloin tietoja oli neljältä yritykseltä, keskimääräinen liikevaihto oli 1,3 miljoonaa
euroa. Taulukossa 8 on irtautuneiden yritysten liikevaihdon jakaumaan liittyviä lukuja.
Taulukko 8. Onnistuneesti irtautuneiden yritysten liikevaihdon jakauma.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Minimi

0

0

7 000

0

10 000

1 000

146 000

192 000

3 766 000

Maksimi

280 000

758 000

1 278 000

2 252 000

2 697 000

1 832 000

1 260 000

1 964 000

3 766 000

Keskiarvo

140 000

306 000

407 000

633 000

712 000

720 000

775 000

1 262 000

3 766 000

Mediaani

140 000

305 000

252 000

489 000

432 000

781 000

847 000

1 447 000

3 766 000

Yrityksiä

2

6

5

6

6

5

4

4

1

Työllisyys
Onnistuneesti irtautuneiden yritysten työllisyyden kehitys vuositasolla kuvataan
kuviossa 18. Työllisyydessä on huomioitu konsernien osalta ainoastaan suomalaisten
yhtiöiden tiedot. Keskimääräinen työntekijämäärä kasvoi onnistuneesti irtautuneissa
yrityksissä koko sijoitusjakson ajan. Vuonna 2021 keskimääräinen työntekijämäärä

henkilöä

irtautuneessa yrityksessä oli 23.
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Kuvio 18. Onnistuneesti irtautuneiden yritysten työllisyyden kehitys.
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Onnistuneesti irtautuneissa yrityksissä työskenteli ensisijoitushetkellä yhteensä 50
henkilöä, yrityksessä keskimäärin 7 henkilöä. Irtautumishetkellä yrityksissä
työskenteli 105 henkilöä, yrityksessä keskimäärin 15 henkilöä. Yksittäisten
onnistuneesti irtautuneiden yritysten välillä oli eroja työllisyyden kehitykseen liittyen.
Kahdella yrityksellä työllisyys ei muuttunut sijoitusaikana. Nämä yritykset työllistivät
ainoastaan yhden henkilön. Neljän yrityksen osalta työllisyyden kehitys oli
nousujohteista. Näissä yrityksissä työskenteli ensisijoitushetkellä korkeintaan
kymmenen henkilöä ja kolmessa henkilöstö kasvoi noin kahteenkymmeneen, yhdessä
kolmeenkymmeneen.
Suurin osa onnistuneista irtautumisista tapahtui vuonna 2021. Niiden yritysten osalta,
joiden irtautuminen tapahtui aiemmin, työllisyyden kehitys Oulun alueella näyttää
myönteiseltä. Yritysten työllisyys on pysynyt samana tai kasvanut. Työntekijöiden
määrä Oulun alueella on lisääntynyt viidellä irtautumisen jälkeen. Myös
haastatteluissa irtautuneiden yritysten edustajat arvioivat yrityskaupan jälkeisen
toiminnan Oulun kannalta myönteiseksi. Suurimmaksi haasteeksi nousi työvoimapula.
Useampi haastateltava kertoi, että toimintaa Oulussa haluttaisiin laajentaa, mutta
tarvittavia rekrytointeja ei ole pystytty toteuttamaan.
Rahoitus
Onnistuneesti irtautuneiden yritysten osalta rahoitustietoja oli saatavilla vuoteen 2020
asti. Yksityisen ja julkisen rahoituksen kokonaismäärät kuvataan kuviossa 19. Vuosina
2013–2015 julkisen rahoituksen osuus oli jonkin verran yksityistä korkeampi.
Huomattava nousu yksityisen rahoituksen osuudessa vuonna 2016 selittyy yhden
kohdeyrityksen merkittävällä rahoituskierroksella. Muun yksityisen rahoituksen osuus
kohosi tuolloin kyseisessä yrityksestä vajaasta kolmesta miljoonasta eurosta yli
yhdeksään miljoonaan euroon. Vuodesta 2016 eteenpäin yksityisen rahoituksen osuus
onkin ollut selkeästi julkista korkeampi aina vuoteen 2020, jolloin tietoja oli saatavilla
enää yhdeltä yritykseltä. Yksityinen rahoitus on koostunut koko tarkastelujakson ajan
pääasiassa muusta yksityisestä rahoituksesta.
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Kuvio 19. Yksityinen ja julkinen rahoitus onnistuneesti irtautuneissa yrityksissä.

NSF-rahoituksen osuus vaihteli onnistuneesti irtautuneissa yrityksissä noin 10 % ja
30 % välillä, mikä näkyy kuviossa 20. Muun julkisen rahoituksen osuus oli merkittävin
vuonna 2014, jolloin sitä oli melkein 60 % kokonaisrahoituksesta. Perustajilta saatua
rahoitusta oli prosentuaalisesti eniten vuonna 2013, minkä jälkeen sen merkitys on
laskenut. Kaikki irtautuneet yritykset saivat Business Finlandilta sekä avustusta että
lainaa, jotka näkyvät osana muuta julkista rahoitusta. Business Finlandin maksama
rahoitus irtautuneisiin yrityksiin oli yhteensä 5,9 miljoonaa euroa, josta avustusta oli
2 miljoonaa euroa ja lainaa 3,9 miljoonaa euroa.
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Kuvio 20. Rahoituksen lähteet onnistuneesti irtautuneissa yrityksissä.
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5.3

Aktiiviset yritykset

NSF-rahastojen sijoituskohteista 16 oli aktiivisia vuoden 2021 lopussa. Yrityksistä 2
oli ns. zombeja, eli ne ovat toiminnassa, mutta niiltä ei enää odoteta tuottoja rahastolle.
Ensisijoitukset aktiivisiin yrityksiin tehtiin vuosina 2013–2016 ja keskimääräinen
sijoitusaika on ollut 6,6 vuotta. Kuviossa 21 esitetään kooste aktiivisista yrityksistä.

Liikevaihto
alle 0,5 M€:
9 yritystä

16 yritystä

2 zombia:
Ei odoteta tuottoja

Liikevaihto
0,5 M€ - 1 M€:
2 yritystä
Liikevaihto yli
1 M€:
5 yritystä

7,4 M€
Sijoitettu
6,6 vuotta
Sijoitusaika
keskimäärin

2013-2016
Ensisijoitus tehty

Kuvio 21. Kooste aktiivisista yrityksistä.

Aktiivisiin yrityksiin oli sijoitettu vuoden 2021 loppuun mennessä yhteensä 7,4
miljoonaa euroa, keskimäärin 464 000 euroa per yritys. Aktiivisiin yrityksiin tehty
keskisijoitus oli samaa tasoa onnistuneesti irtautuneiden kanssa. Kokonaissijoitukset
vaihtelivat reilun 50 000 euron ja 1,75 miljoonan euron välillä. Aktiivisia yrityksiä on
tarkasteltu ajanjaksolla 2013–2021.
Liikevaihto
Aktiivisten yritysten vuosittaisen liikevaihdon kehitys kuvataan kuviossa 22.
Liikevaihdossa on huomioitu konsernien osalta ainoastaan suomalaisten yhtiöiden
tiedot. Keskimääräinen liikevaihto on kasvanut tarkastelujakson aikana liki 900 000
euroon.
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Kuvio 22. Aktiivisten yritysten liikevaihdon kehitys.

Aktiivisten yritysten liikevaihto oli ensisijoitushetkellä keskimäärin 67 000 euroa ja
viimeisimmän tiedon mukaan 611 000 euroa. Vaihtelu aktiivisten yritysten
liikevaihdossa on suurta. Esimerkiksi vuonna 2020 kohdeyritysten liikevaihto vaihteli
neljästä tuhannesta eurosta yli kolmeen miljoonaan euroon. Tätä vaihtelua kuvaa myös
taulukossa 9 esitetty vuosittaisen liikevaihdon keskiarvon ja mediaanin iso
poikkeavuus. Usealla kohdeyrityksellä ei ole liikevaihtoa yrityksen tullessa osaksi
sijoitusportfoliota, mikä painaa mediaania alemmas.
Taulukko 9. Aktiivisten yritysten liikevaihdon jakauma.
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Työllisyys
Aktiivisten yritysten työllisyyden kehitys kuvataan kuviossa 23. Työllisyydessä on
huomioitu konsernien osalta ainoastaan suomalaisten yhtiöiden tiedot. Aktiivisissa
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yrityksissä on selkeästi kaksi isoa työllistäjää, jotka vastaavat lähes puolesta kaikista
työntekijöistä. Tämä kuvastaa hyvin sitä, kuinka vaihtelevaa työllisyys aktiivisissa
yrityksissä on. Osa yrityksistä on työllistänyt tasaisesti koko sijoitusjakson ajan
muutaman henkilön, kun toisilla työntekijämäärä on kasvanut muutamasta henkilöstä
yli kolmeenkymmeneen. Vuoden 2021 tietojen perusteella aktiivisessa yrityksessä

henkilöä

työskentelee keskimäärin 12 henkilöä, vaihdellen yhdestä yli viiteenkymmeneen.
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Kuvio 23. Aktiivisten yritysten työllisyyden kehitys.

Aktiivisissa yrityksissä työskenteli ensisijoitushetkellä yhteensä 77 henkilöä,
yrityksessä keskimäärin viisi henkilöä. Viimeisimmän tiedon mukaan yrityksissä
työskenteli 174 henkilöä, keskimäärin 11 henkilöä per yritys. Kokonaistyöntekijöiden
määrä aktiivisissa yrityksissä on kasvanut miltei sadalla henkilöllä sijoitusaikana.
Rahoitus
Aktiivisten yritysten osalta rahoitustietoja oli saatavilla pääasiassa vuoteen 2020 tai
2021 asti. Yksityisen ja julkisen rahoituksen suhde kuvataan kuviossa 24. Vuosina
2014–2016 julkisen rahoituksen osuus oli hieman korkeampi. Yksityisen rahoituksen
osuus on ollut korkeampi vuonna 2013 ja vuodesta 2017 eteenpäin. Aktiivisissa
yrityksissä on yksi yritys, jossa muun yksityisen rahoituksen osuus on hyvin
merkittävä. Esimerkiksi vuonna 2021 muu yksityinen rahoitus seitsemässä aktiivisessa
yrityksessä oli yhteensä lähes 21 miljoonaa euroa, josta yhden yrityksen osuus oli 17,7
miljoonaa euroa.
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Kuvio 24. Yksityinen ja julkinen rahoitus aktiivisissa yrityksissä.

NSF-rahoituksen osuus on vaihdellut 10 % ja 50 % välillä, mikä nähdään kuviosta 25.
Perustajien rahoituksen osuus on pienentynyt tarkastelujakson aikana. Muussa
julkisessa rahoituksessa näkyvän Business Finlandin rahoituksen osalta aktiivisista
yrityksistä yksi sai pelkästään avustusta ja yksi pelkästään lainaa. Loput 14 yritystä
saivat sekä lainaa että avustusta. Business Finlandin maksama rahoitus aktiivisiin
yrityksiin oli yhteensä 9,2 miljoonaa euroa, josta avustusta oli 3,2 miljoonaa euroa ja
lainaa 6 miljoonaa euroa.
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Kuvio 25. Rahoituksen lähteet aktiivisissa yrityksissä.
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5.4

Lopettaneet yritykset

Toimintansa lopettaneita yrityksiä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 16. Näiltä
yrityksiltä ei saatu tuottoja tai sijoitettua pääomaa takaisin rahastolle. Ensisijoitukset
lopettaneisiin yrityksiin tehtiin vuosina 2013–2017 ja keskimääräinen sijoitusaika oli
4,5 vuotta. Kuviossa 26 on kooste lopettaneista yrityksistä.

Kaikkien liikevaihto:
alle 0,5 M€
16 yritystä
Kaikissa työntekijöitä:
alle 10

2,9 M€
Sijoitettu
4,5 vuotta
Sijoitusaika
keskimäärin

2013-2017
Ensisijoitus tehty

Kuvio 26. Kooste lopettaneista yrityksistä.

NSF-rahastoista oli sijoitettu lopettaneisiin yrityksiin vuoden 2021 loppuun mennessä
yhteensä

2,9

miljoonaa

euroa,

keskimäärin

181

000

euroa

per

yritys.

Kokonaissijoitukset vaihtelivat 15 000 euron ja reilun 633 000 euron välillä.
Lopettaneisiin yrityksiin tehty keskisijoitus oli selkeästi pienempi kuin onnistuneesti
irtautuneisiin tai aktiivisiin. Lopettaneita yrityksiä on tarkasteltu ajanjaksolla 2013–
2020.
Liikevaihto
Lopettaneiden yritysten kokonaisliikevaihto ja keskimääräinen liikevaihto esitetään
kuviossa 27. Kaikkien lopettaneiden yritysten liikevaihto oli koko tarkastelujakson
ajan alle 500 000 euroa. Keskimääräinen vuosittainen liikevaihto kasvoi
tarkastelujakson aikana 37 000 eurosta 67 000 euroon. Lopettaneiden yritysten
liikevaihto oli ensisijoitushetkellä keskimäärin 30 000 euroa ja viimeisimmän tiedon
mukaan noin 51 000 euroa. Liikevaihto ei kasvanut sijoitusaikana merkittävästi.
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Yrityksiä

Kuvio 27. Lopettaneiden yritysten liikevaihdon kehitys.

Yksittäisten lopettaneiden yritysten osalta liikevaihdon kehitys oli vaihtelevaa. Kaksi
yritystä ei tuottanut lainkaan liikevaihtoa elinkaarensa aikana. Kolmen lopettaneen
yrityksen liikevaihto ylitti kerran 300 000 euroa, mutta laski sen jälkeen. Muiden
yhdentoista lopettaneen yrityksen liikevaihto oli alle 155 000 euroa koko
tarkastelujakson ajan. Taulukossa 10 esitetään tietoa lopettaneiden yritysten
liikevaihdon jakaumasta.
Taulukko 10. Lopettaneiden yritysten liikevaihdon jakauma.
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Työllisyys
Lopettaneiden yritysten työllisyyden kehitys kuvataan kuviossa 28. Yksikään
lopettanut yritys ei työllistänyt elinkaarensa aikana yli kymmentä henkilöä.
Lopettaneiden yritysten kokonaistyöllisyys oli korkeimmillaan vuonna 2015 ollen 48
henkilöä. Tuolloin tietoja oli saatavilla kymmenen yrityksen osalta. Yksittäisessä
yrityksessä työntekijöitä oli korkeimmillaan yhteensä yhdeksän ja vähimmillään yksi.
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Kuvio 28. Lopettaneiden yritysten työllisyyden kehitys.

Lopettaneiden yritysten työllisyys ei kehittynyt sijoitusaikana. Yrityksissä työskenteli
ensisijoitushetkellä yhteensä 59 henkilöä, yrityksessä keskimäärin 4 henkilöä.
Viimeisimmän tiedon mukaan yrityksissä työskenteli yhteensä 49 henkilöä,
yrityksessä keskimäärin 3 henkilöä.
Rahoitus
Kuviossa 29 kuvataan yksityisen ja julkisen rahoituksen suhde lopettaneissa
yrityksissä. Erityisesti lopettaneissa yrityksissä julkisen rahoituksen osuus oli hyvin
merkittävä joka vuosi. Koko tarkastelujakson 2013–2020 ajan julkisen rahoituksen
osuus oli lopettaneissa yrityksissä yksityistä suurempi. Prosentuaalisesti julkista
rahoitusta oli enemmillään vuonna 2020, jolloin julkista rahoitusta oli 1,3 miljoonaa
euroa ja yksityistä 222 000 euroa. Tuolle vuodelle tietoja oli saatavilla vain yhden
yrityksen osalta.
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Kuvio 29. Yksityinen ja julkinen rahoitus lopettaneissa yrityksissä.

NSF-rahoituksen osuus lopettaneissa yrityksissä oli joka vuosi n. 20 %, mikä nähdään
kuviosta 30. Muuta yksityistä rahoitusta oli lopettaneissa yrityksissä onnistuneesti
irtautuneita ja aktiivisia selvästi vähemmän. Myös perustajien maksaman rahoituksen
osuus oli hyvin pieni. Muun julkisen rahoituksen osuus oli selkeästi suurin vuosittain.
Muussa julkisessa rahoituksessa näkyvän Business Finlandin rahoituksen osalta
lopettaneista yrityksistä yhdeksän sai pelkkää avustusta ja loput seitsemän sekä
avustusta että lainaa. Business Finlandin maksama rahoitus lopettaneisiin yrityksiin oli
yhteensä vajaat 3,5 miljoonaa euroa, josta avustusta oli 1,8 miljoonaa euroa ja lainaa
1,7 miljoonaa euroa.
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Kuvio 30. Rahoituksen lähteet lopettaneissa yrityksissä.
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6

KOHDEYRITYSTEN EDUSTAJIEN HAASTATTELUT

Osana rahastojen vaikutusten arviointia toteutettiin teemahaastatteluita kohdeyritysten
edustajille. Tässä luvussa käydään läpi toteutettujen haastatteluiden sisältöä.
Teemahaastattelu on yksi tutkimushaastattelun muoto, joka perustuu haastattelijan
ennakkoon asettamiin aihepiireihin. Haastattelun lähtökohtana on tutkimusongelman
vuorovaikutuksellinen käsitteleminen aihepiirien avulla. Teemahaastattelun apuna
voidaan käyttää kysymysrunkoa tai vaikkapa ajatuskarttaa. Haastattelua ei kuitenkaan
ole

sidottu

tarkasti

muotoiltuihin

kysymyksiin

ja

niiden

järjestykseen.

Teemahaastattelutilanne on enemmänkin keskusteleva ja polveileva kuin tarkasti
ennalta määritellyn rakenteen mukaisesti etenevä. Eri haastateltavat saattavat keskittyä
hyvinkin erilaisiin asioihin kaikille yhteisesti määriteltyjen aihepiirien ympärillä.
(Eskola, Lätti ja Vastamäki, 2018, s. 27–51.)
Haastatteluihin osallistui yhteensä kuusi henkilöä irtautuneista, aktiivisista ja
lopettaneista yrityksistä. Haastattelut toteutettiin Teams-alustan kautta ja yksittäisen
haastattelun kesto vaihteli puolesta tunnista reiluun tuntiin. Haastattelujen avulla
pyrittiin ensisijaisesti selvittämään saadun pääomasijoituksen merkitystä sekä
hallinnointiyhtiön tuomaa lisäarvoa kohdeyrityksille. Näiden teemojen lisäksi
haastattelujen aikana käytiin läpi yrityksen perustaminen, kasvutarina, rahoitus ja
mahdollisuuksien

mukaan

pääomasijoitusrahastosta

irtautuminen.

Lisäksi

haastatteluissa keskusteltiin haastateltavan omasta, haastateltavan edustaman
yrityksen sekä Oulun alueen resilienssistä. Haastatteluissa pohdittiin resilienssiä
edistäviä tekijöitä sekä pääomasijoitusrahaston merkityksestä eri tasojen resilienssille.
Haastattelurunko on tämän tutkielman liite 1.
”No jos miettii tätä startup-ympäristöä, niin täähän on vähän niinku, että
ajetaan kalliolta alas ja yritetään rakentaa lentokone siinä matkan varrella, ku
tiedetään, että tiputaan koko ajan alaspäin.”
Haastattelujen perusteella pääomasijoittajan mukaantulo tuo yritystoimintaan ryhtiä
tavoitteellisuuden, systemaattisuuden ja seurannan kautta. Pääomasijoittajan läsnäolo
kehittää kohdeyritysten hallintoa ja hallituskäytäntöjä sekä lisää yrityksen
uskottavuutta sidosryhmien silmissä. Useampi haastateltava koki pääomasijoittajan
mukaantulon kriittiseksi oman yrityksensä olemassaololle.
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”No käytännössä se [saatu pääomasijoitus] pelasti koko yrityksen toiminnan,
vois sanoo suoraan näin. Että meil oli kaikki, kaikki kortit käsissä, mutta rahat
loppu.”
NSF-rahoitusta

käytettiin

kohdeyrityksissä

pääasiassa

tuotekehitykseen

ja

markkinatutkimuksiin. Rahoitus mahdollisti yrityksen laajenemisen, liiketoiminnan
skaalaamisen, myynnin ja markkinoinnin kehittämisen sekä uusien työntekijöiden
palkkaamisen. Kaikki haastateltavat kokivat myös Business Finlandin myöntämän
rahoituksen hyvin tärkeäksi, etenkin yritystoiminnan alussa tuotekehitysvaiheessa.
Eräs haastateltava nosti Business Finlandin rahoituksen ongelmaksi sen, että
rahoituksen saa käyttöön vasta kulujen syntymisen jälkeen, mikä aiheuttaa merkittäviä
kassavirtapaineita.
Haastateltavien mukaan NSF-rahastojen hallinnointiyhtiö Butterfly Ventures Oy toi
yritykseen lakiosaamista, varsinkin yrityskaupan yhteydessä. Lisäksi hallinnointiyhtiö
auttoi toiminnan ammatillistamisessa ja sisäisen seurannan kehittämisessä.
Toimiminen paikallisen hallinnointiyhtiön kanssa koettiin helpoksi molemmille tutun
toimintaympäristön

takia.

Hallinnointiyhtiötä

kehuttiin

aktiivisuudesta,

suoraviivaisuudesta ja selkeistä päätöksistä. Useat haastateltavat arvostivat sitä, että
heti yhteistyön alusta alkaen hallinnointiyhtiö luotti yrittäjätiimiin, eikä pyrkinyt
puuttumaan liikaa yrityksen toimintaan.
”Jossakin vaiheessa oli sisäisiä ristiriitoja tiimissä, tiimissä ja tämmösiä, niin
esimerkiksi [henkilö hallinnointiyhtiöstä] on meillä, on niinku hyvin ollu, ollu
ihan niinku kädet savessa auttamassa niissä asioissa.”
Osa haastateltavista koki saaneensa hallinnointiyhtiöltä hyvin apua tiimin, myynnin ja
markkinoinnin kehittämiseen sekä tuotekehityksen viemiseksi eteenpäin. Osa
puolestaan koki, että tällaista sparrausta olisi pitänyt tulla paljon enemmän. Myös
hallitustoiminnan osalta haastateltavien näkemykset vaihtelivat. Osa kertoi saaneensa
alusta alkaen apua hallitustyöskentelyyn, osa taas ei. Enemmän apua kaivanneet
haastateltavat toivoivat hallinnointiyhtiöltä aktiivisempaa otetta neuvonantajien
löytämisessä tai hallituksen rakentamisessa, esimerkiksi auttamalla sopivien
hallitusammattilaisten löytämisessä.
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”Jos oltais vaikka USA:ssa niin niin, niinku sijoittajien niinku panostus ois
ihan eri luokkaa.”
Haastateltavien vastaukset vaihtelivat eniten jatkorahoituksesta keskusteltaessa. Osa
haastateltavista koki saaneensa hallinnointiyhtiöltä hyvin apua jatkorahoituksen
hakemisen suhteen, kun taas osa olisi kaivannut apua paljon saatua enemmän. Lisäksi
hallinnointiyhtiöltä toivottiin enemmän panostusta rekrytointiin, laajempia verkostoja
ja enemmän toimialakohtaista tukea. Toisaalta haastateltavat totesivat itsekin, että
laajasti erilaisiin alkuvaiheen yrityksiin sijoittavan pääomasijoittajan tietämys
yksittäiseltä toimialalta ei voi olla yhtä syvä, kuin tietylle toimialalle keskittyneen
pääomasijoittajan.
Haastateltavien mielestä pääomamarkkinat etenkin startup-yritysten rahoituksen
osalta ovat menneet suuria harppauksia eteenpäin verrattuna 2010-luvun alkupuoleen.
Tuolloin pääomasijoitustoimintaa oli paljon vähemmän ja yritysten rahoitus pitkälti
julkisen rahoituksen ja pankkilainojen varassa. Silti osa haastateltavista totesi, että
pääomasijoituksen saaminen Suomessa on edelleen hyvin vaikeaa. Rahoitus on
keskittynyt Etelä-Suomeen ja Oulun pääomasijoitusmarkkinat ovat pienet. Oulussa
toimiva alueellinen pääomasijoitusrahasto on erittäin tarpeellinen, mutta alueelle
tarvitaan monipuolisesti myös muunlaisia rahoitusmekanismeja.
”Mä näkisin, että – – nää [Oulun alueen pääomamarkkinat] on vähän
semmoset, sanotaan näin että, tääl on vähä liikaa semmosta… Hyvä veli
-järjestelmää vielä on. Mä en oo ihan satavarma, että ollaanko objektiivisia
kaikkien firmojen suhteen, että mitkä niitten oikeet kehitysnäkymät on ja
muuta.”
”Hyvä, että meillä on Butterfly Ventures. Sanotaanko näin, et se on
äärimmäisen tärkeää, että se löytyy. – – Ellei oo rahotusta, niin äkkiähän ne
loppuu, loppuu sitte kasvuyritykset.”
”Tänne [Ouluun] tarvitaan joku, joka kanavoi kansainvälistä rahaa tänne.”
Haastateltavat uskoivat, että tulevaisuudessa pääomasijoittajien toiminta tulee
olemaan yhä enemmän ihmislähtöistä ja pääomasijoittaminen perustuu ennen kaikkea
yrittäjien

ja

pääomasijoittajien

yhteistyöhön.

Haastateltavat

toivoivat,

että

pääomasijoittajat tulevat tekemään tiiviimpää yhteistyötä toimialan tuntevan
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enkelisijoittajan kanssa. Enkelisijoittaja voi toimia esimerkiksi kohdeyrityksen
hallituksessa, mikäli kohdeyrityksen toimiala ei ole pääomasijoittajalle entuudestaan
tuttu.
”Oppimisen tukeminen pitäs olla se ykkösasia. Yrittäjien pitää kasvaa
nopeammin kuin sen niinku yrityksen, jotta se yritys kasvaa.”
Resilienssin osalta haastateltavien näkemykset ovat hyvin vaihtelevia. Haastatteluissa
ei määritelty tarkoin mistä tekijöistä resilienssi voi muodostua, vaan haastateltavat
kertoivat vapaasti omia näkemyksiään aiheesta. Osalle haastateltavista käsite oli
entuudestaan tuttu, osalle ei. Tässä tutkielmassa käsitellyn kirjallisuuden nojalla
resilienssille annettiin haastatteluissa seuraava määritelmä: ”Resilienssillä tarkoitetaan
erilaisten toimijoiden kykyä ennakoida, valmistautua, vastata ja sopeutua
vastoinkäymisiin, odottamattomiin tapahtumiin, muutoksiin, sokkeihin ja häiriöihin”.
Kaikki haastateltavat kokivat yrityksensä olevan resilientti ainakin jollain tapaa.
Haastateltavien mielestä muutokset ja odottamattomat tapahtumat kuuluvat
alkuvaiheen yritystoimintaan, joten sinällään niiden selättämisessä ei ole mitään
erikoista. Se kuuluu osaksi arkea. Organisaation resilienssin muodostumisen osalta
vastauksissa toistui useimmiten henkilöstö ja heidän osaamisensa. Työntekijöiden
resilienssin epäiltiin pohjautuvan ns. ”suomalaiseen sisuun”, eli työntekijöiden
asenteeseen muutosta kohtaan. Startup-yrityksen arki voi olla hektistä myös
työntekijöiden näkökulmasta, ei ainoastaan yrittäjien. Tästä syystä startup-yrityksiin
oletettiin päätyvän lähtökohtaisesti hyvin muutosjoustavia henkilöitä työntekijöiksi.
Lisäksi yrittäjähenkisen organisaatiokulttuurin, avoimuuden ja hyvän yhteishengen
koettiin edistävän resilienssiä organisaatiotasolla.
Osa haastateltavista lähestyi organisaation resilienssiä yrityksen tuotteen ja
kassavirran

kautta.

He

kokivat

yrityksensä

tuotteen

olevan

hyvin

muuntautumiskykyinen ja siten myös yrityksensä olevan resilientti. Joustavan
tuotearkkitehtuurin kautta yritys kykenee vastaamaan markkinamuutoksiin hyvinkin
nopeasti. Säännöllisen kassavirran ja tiukan kulukontrollin arvioitiin lisäävän
yrityksen resilienssiä siinä mielessä, että yrityksellä on rahoitusta yllättävien
tilanteiden varalle.
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Lähes kaikki haastateltavat kokivat saadun pääomasijoituksen edistäneen yrityksensä
resilienssiä, mikä johtuu rahoituksen tuomasta pelivarasta ja mahdollisuudesta
suunnitella toimintaa pidemmälle tulevaisuuteen. Rahoituksen avulla on mahdollista
tehdä isojakin muutoksia, jotka edistävät yrityksen toimintavarmuutta. Toisaalta osa
haastateltavista oli sitä mieltä, että saatu pääomasijoitus auttoi yritystä hetkellisesti,
mutta ei lisännyt yrityksen resilienssiä pitkällä aikavälillä. Saadun pääomasijoituksen
koettiin

lisäävän

organisaation

resilienssiä

myös

uskottavuuden

kautta.

Pääomasijoittajan mukanaolo viestii sidosryhmille yrityksen potentiaalista ja lisää
sidosryhmien luottamusta yritystä kohtaan.
Oulun alueen resilienssin uskottiin pohjautuvan sisukkaisiin ja olosuhteisiin
sopeutuviin

yksilöihin,

korkeaan

koulutustasoon,

läpi

alueen

vallitsevaan

yhteishenkeen, vahvoihin toimialoihin sekä laajoihin verkostoihin. Haastateltavien
mielestä Oulussa on matala kynnys tehdä yritysyhteistyötä, mikä edelleen edistää
alueen yritysten verkottumista. ”Nokia-sokkiin” suhtauduttiin päättäjien toimesta
tehokkaasti ja ratkaisuja etsittiin aidosti yhdessä. Erään haastateltavan mielestä Nokian
romahdus oli ”parasta, mitä Oululle on ikinä käynyt”.
Pääomasijoitusrahastojen koettiin edistävän Oulun alueen resilienssiä erityisesti siten,
että ne ovat lisänneet startup-toimintaa ja yrittäjyyttä sekä luoneet alueelle
työpaikkoja. Rahastojen avulla alueelle on rakentunut toimivia ekosysteemejä ja
yrittäjäverkostoja, sillä alueellinen rahasto tuntee paikallisen osaamisen. Useampi
haastateltava uskoi, että rahastoilla on onnistuneiden yritystarinoiden lisäksi
pidemmän ajan vaikutuksia aluekehityksen ja laajentuneiden pääomamarkkinoiden
myötä. Pääomasijoitusrahasto koettiin tärkeäksi myös alueen maineen kannalta.
Alueen yrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto viestii alueen aktiivisesta
innovaatiotoiminnasta ja siitä, että alueella ollaan valmiita ottamaan riskejä.
Kaikki haastateltavat kokivat heidän oman, yksilöllisen resilienssinsä olevan
todistetusti hyvä. Resilienssin uskottiin olevan yrittäjien sisäänrakennettu ominaisuus,
sillä

yritystoiminnassa

täytyy

sopeutua

jatkuvasti

erilaisiin

muutoksiin.

Haastateltavien mielestä olisi lähes mahdotonta olla yrittäjä, jos ei kykenisi sietämään
muutoksia ja epävarmuutta.
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Haastatteluissa nousi esille useita yksilöllistä resilienssiä edistäviä tekijöitä, kuten
suhteet ja laajat verkostot. Varsinkin muilta perustajilta, omalta lähipiiriltä ja
pääomasijoittajalta saatava tuki koettiin merkitykselliseksi muutostilanteessa. Osa
haastateltavista nosti esille sen, että yrittäjällä täytyy olla myös muuta elämää
yritystoiminnan lisäksi. Säännöllinen irrottautuminen yritystoiminnasta esimerkiksi
harrastusten kautta edistää omaa jaksamista. Yksilöllisistä ominaisuuksista resilienssin
taustalla haastateltavat korostivat tosiasioiden hyväksyntää, periksiantamattomuutta,
sisäistä halua menestyä, stressin- ja paineensietokykyä, kykyä sietää epätietoisuutta
sekä kykyä oppia ja omaksua uusia asioita.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkielmassa tarkastellaan epäsymmetrisen pääomasijoitusrahaston merkitystä
alueellisen resilienssin taustalla. Alue on useista eri toimijoista muodostuva
kokonaisuus. Tutkimuskirjallisuuden perusteella alueellinen resilienssi rakentuu
osittain alueen toimijoiden, kuten yksilöiden ja organisaatioiden, resilienssin pohjalle.
Alueen toimijoiden resilienssin ymmärtäminen on siis hyvin tärkeää tarkasteltaessa
alueellista resilienssiä. Tästä syystä tässä tutkielmassa on tarkastelu alueellisen
resilienssin lisäksi myös yksilön ja organisaation resilienssin muodostumista.
Tutkielman

alkuosiossa

esitettyyn

teoriapohjaan

peilattuna

epäsymmetrinen

pääomasijoitusrahasto on alueellisen resilienssin näkökulmasta positiivinen tekijä.
Tutkielman empiirisessä osuudessa tarkastellut NSF-rahastot perustettiin Oulussa
merkittävän rakennemuutoksen aikaan. Rahastot ovat omalta osaltaan edistäneet
alueen selviytymistä kyseisestä sokista, sillä ne ovat vaikuttaneet positiivisesti alueen
ja alueen toimijoiden resilienssiin.
Alueellinen pääomasijoitusrahasto kytkeytyy resilienssiin nimenomaan yrittäjyyden ja
yrittäjähenkisyyden kautta. Kaikki tutkielmaa varten haastatellut henkilöt kokivat
resilienssin olevan yrittäjien sisäänrakennettu ominaisuus. Myös osa tutkijoista uskoo,
että yrittäjät ovat muita yksilöitä resilientimpiä (ks. esim. Markman, Baron & Balkin,
2005). Alueellinen pääomasijoitusrahasto yhtenä aluetason yrittäjyyteen kannustavana
toimena voi edistää yksilön mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi. Tällöin rahasto on
yksilön näkökulmasta ulkoinen resurssi, eli ympäristön tarjoama tuki, joka edistää
yksilön selviytymistä vastoinkäymisestä.
Organisaatiotasolla pääomasijoitus on yritykselle tärkeä resurssi, joka mahdollistaa
toiminnan taloudellisen suunnittelun pidemmälle ajanjaksolle. Markkinamuutosten
takia syntyy tilanteita, joissa yrityksen on pakko kehittää tuotettaan tai
liiketoimintamalliaan. Tällainen markkinamuutos on hyvä esimerkki yksittäisen
yrityksen kokemasta luovasta tuhosta. Selvitäkseen yrityksen on pakko keksiä uusi
ratkaisu, joka voi olla esimerkiksi aiempaa parempi tuote, luotettavampi
liiketoimintamalli tai kokonaan uusi innovaatio. Selviytymistä tällaisesta luovasta
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tuhosta edistää organisaation resilienssi, joka rakentuu organisaation resurssien, kuten
riittävän rahoituksen, pohjalle.
Tämän tutkielman kannalta keskeisintä on pohtia alueellisen pääomasijoitusrahaston
merkitystä alueellisen resilienssin taustalla. NSF-rahastoilla on ollut erityisen suuri
merkitys Oulun alueen startup-toiminnan kehittymiseen ja innovaatioverkostojen
laajenemiseen. Rahastot ovat mahdollistaneet useiden yritysten perustamisen ja siten
yhteisön laajenemisen. Oulun alueen startup-ekosysteemi on koko Suomen tasolla
houkutteleva ja alueella syntyy vuosittain paljon uusia yrityksiä. Epäsymmetrisen
rahastorakenteen

ansiosta

alueelle

on

saatu

houkuteltua

lisää

yksityisiä

pääomasijoittajia. Oulun alueen pääomamarkkinat ovat kehittyneet merkittävästi
vuodesta 2012, jolloin ensimmäinen NSF-rahasto perustettiin. Rahastojen myötä
Oulun alueelle on sitoutunut myös muuta yksityistä ja julkista rahoitusta. Kaikki tämä
edellä kuvattu kehitys edistää alueellista resilienssiä.
Lisäksi alueellinen pääomasijoitusrahasto voi edistää alueen toimialarakenteen
monipuolistumista ja siten alueellista resilienssiä. Jos rahaston sijoituskohteet on
rajattu tiettyyn alueeseen, kuten NSF-rahastoissa, ei potentiaalisten sijoituskohteiden
toimialaa

voida

rajata.

Lukuisat

rajoitukset

johtavat

rahaston

varmaan

epäonnistumiseen, sillä rajoituksiin sopivia sijoituskohteita ei ole riittävästi tarjolla.
Tästä syystä alueelliset pääomasijoitusrahastot tekevät monipuolisesti sijoituksia eri
toimialojen yrityksiin ja siten rikastuttavat ja monipuolistuttavat alueen yrityskantaa.
Alueellinen pääomasijoitusrahasto voidaan nähdä myös mainetekijänä. Alueellisen
resilienssin kannalta on keskeistä, että alue kykenee säilyttämään osaavan työvoiman
sokkitilanteessa ja toisaalta houkuttelemaan osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa.
Alueellinen pääomasijoitusrahasto on yksi keino viestiä alueen korkeasta osaamisesta,
innovaatiokapasiteetista ja yrittäjähenkisyydestä. Alueen yrityksiin sijoittavaa
pääomasijoitusrahastoa ei kannata perustaa paikassa, jossa ei ole riittävästi
sijoituskohteita.
Riittävä hankevirta onkin yksi alueellisen pääomasijoitusrahaston suurimmista
rajoitteista. Alueen yritysten innovaatiokapasiteetti on rajallinen. Maantieteellinen
rajaus rahaston sijoituskohteissa voi johtaa siihen, ettei pääomasijoituskohteeksi
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soveltuvia yrityksiä yksinkertaisesti ole riittävästi. Toinen mahdollinen haaste
alueellisen pääomasijoitusrahaston taustalla on julkisten sijoittajien tavoitteet rahaston
suhteen. Julkiset rahastosijoittajat voivat vaatia rahastolle aluekehitykseen liittyviä
tavoitteita, esimerkiksi työpaikkojen syntymisen. Tämä voi johtaa vääränlaisten
yritysten valikoitumiseen rahaston sijoituskohteiksi. Aluekehitys on alueellisen
resilienssin kannalta hyvä asia, mutta pääomasijoitusrahasto ei välttämättä ole oikea
instrumentti tällaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääomasijoitusrahaston tulisi
lähtökohtaisesti pyrkiä korkeatuottoisiin irtautumisiin, eikä esimerkiksi työpaikkojen
synnyttämiseen.
Pääomasijoitusrahaston sijoitusstrategia vaikuttaa siihen, millainen merkitys
rahastolla on alueellisen resilienssin edistämisessä. NSF-rahastojen toiminta perustuu
lukuisten pienten ensisijoitusten tekemiseen laajaan joukkoon alkuvaiheen yrityksiä.
Aina tämä toimintamalli ei palvele yksittäistä startup-yrittäjää. Suurempi panostus
pienempään joukkoon yrityksiä voi tarjota parempia tuloksia. Tästä näkökulmasta
juuri tällä toimintalogiikalla toimiva alueellinen pääomasijoitusrahasto ei välttämättä
edistä alueellista resilienssiä. Jatkuvasti eloonjäämisestä kamppailevat pienyritykset
eivät pysty hyötymään alueen ekosysteemistä tai tarjoamaan siihen mitään uutta.
Tämän tutkielman merkittävin rajoite on resilienssin käsitteen epämääräisyys.
Resilienssiin liittyvää kirjallisuutta on paljon eri tieteenaloilta. Käsitteestä käytettävät
määritelmät ovat osittain yhteneviä, mutta niissä on myös huomattavia eroja. Eri
tutkimuksissa saatetaan tarkoittaa hyvinkin eriä asiaa puhuttaessa resilienssistä. Tässä
tutkielmassa kyetään löytämään joitakin yhdistäviä tekijöitä yksilö-, organisaatio- ja
aluetason resilienssiin liittyen. Syvempi ymmärrys näiden eri tasojen yhteydestä vaatii
kuitenkin

yksiselitteisemmän

käsitteen

käytön

lisäksi

kirjallisuuden

systemaattisempaa ja laajempaa läpikäyntiä.
Tällä hetkellä alueellista resilienssiä mitataan tyypillisesti bruttokansantuotteen tai
työllisyyden kehityksen avulla. Aluetason resilienssiä olisi kuitenkin hyvä kyetä
mittaamaan myös alueen toimijoiden kautta, sillä alueen toimijoiden resilienssi
vaikuttaa merkittävästi alueelliseen resilienssiin. Tällaista alueen toimijoiden
sopeutumiskyvyn huomioivaa mittausmenetelmää ei vielä ole, joten sellaisen
kehittäminen on potentiaalinen jatkotutkimusaihe tämän tutkielman pohjalta.
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TEEMAHAASTATTELURUNKO
Saadun pääomasijoituksen merkitys kohdeyritykselle
1. Yrityksen tarina irtautumiseen asti
-

Liikeidea, yritystoiminnan tavoite, tiimin rakentuminen, kasvu

2. Yrityksen rahoitustarina
-

Soveltuvuus pääomasijoituskohteeksi

-

Pääomasijoittajan mukaantulon vaikutus yrityksen toimintaan

-

Butterfly Ventures Oy:n tulo pääomasijoittajaksi

-

NSF-rahoituksen käyttö

-

Business Finlandin ja muun julkisen rahoituksen rooli

3. Muu Butterfly Ventures Oy:n tuoma lisäarvo rahoituksen lisäksi
-

Esimerkiksi apu kasvustrategian luomiseen, hallintoon, myyntiin ja
markkinointiin, rekrytointiin, kansainvälistymiseen tai jatkosijoitusten
saamiseen

-

Katvealueet

4. Irtautuminen
-

Irtautuminen yrityksen näkökulmasta

-

Ostajan löytyminen, pääomasijoittajan rooli

-

Toiminta yrityskaupan ja irtautumisen jälkeen erityisesti Oulun alueen
näkökulmasta

5. Pääomamarkkinat Oulun alueella ja Suomessa
-

Kehittäminen tulevaisuudessa

-

Mitä uutta pääomasijoittajat voisivat tuoda uusille yrittäjille ja aloitteleville
yrityksille tulevaisuudessa?

6. Yrityksen resilienssi
-

Kyseisen yrityksen vahvuudet muutoksiin sopeutumisessa

-

Pääomasijoituksen vaikutus yrityksen resilienssiin

7. Oulun alueen resilienssi
-

Alueellisen resilienssin taustatekijät

-

Pääomasijoitusrahaston vaikutus alueelliseen resilienssiin

8. Haastateltavan yksilötason resilienssi yrittäjänä
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Liite 2
NSF-RAHASTOJEN AIKAJANA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NSF I: toiminnan aloitus
syyskuussa
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
98 850 €

NSF I: 11 sijoitusta 10
sijoituskohteeseen
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
832 450 €

NSF I: vuoden loppuun
mennessä 25 sijoitusta 14
yritykseen
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
1 433 853 €

NSF I: vuoden loppuun
mennessä yli 30 sijoitusta 17
yritykseen
• Kaikissa sijoituksissa
mukana yksityinen
kanssasijoittaja
• Kaupungille osoitetut
pääomakutsut 0,4 M€
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
1 968 804 €

NSF I: kaupungille osoitetut
pääomakutsut 0,81 M€
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
3 052 370 €

NSF I: kaupungille osoitetut
pääomakutsut 0,57 M€
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
3 843 403 €

NSF I : kaupungille osoitetut
pääomakutsut 1,02 M€
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
5 072 187 €

NSF I: kaupungille osoitetut
pääomakutsut -10 045 €
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
5 259 544 €

NSF I: kaupungille osoitetut
pääomakutsut 286 407 €
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
5 743 923 €

NSF II: toiminnan
aloittamisen valmistelu
• TE-keskuksen myöntämä
rahoitus EAKR-varoista
5 M€
• Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus siirtää varat Oulun
kaupungille, joka edelleen
sijoittaa ne NSF II
-rahastoon

NSF II: toiminnan aloitus
helmikuussa
• Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen rahasiirtoja
rahastoon sijoitettavaksi
2 M€ helmikuussa ja 2 M€
joulukuussa
• Ensimmäisen
toimintavuoden aikana 22
sijoitusta 16 yhtiöön
• Kaupungille osoitetut
pääomakutsut 1,9 M€
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
2 227 929 €

NSF II: Rahasto pääomitettu
EAKR-varoista ELYkeskuksen kautta 5 M€:lla
• ELY-keskuksen
rahasiirtoja rahastoon
sijoitettavaksi 1 M€
• Rakennerahastokauden
2007-2014 päättymisen
takia rahaston
sijoitusperiodi saatettava
loppuun v. 2015 aikana
• Rahastosta tehty yhteensä
22 sijoitusta 16 yhtiöön
• Kaikissa sijoituksissa
mukana yksityinen
kanssasijoittaja
• Kaupungille osoitetut
pääomakutsut 2,77 M€
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
5 M€

NSF II
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
5 M€

NSF II: kaupungille
palautetut varat vuoden
loppuun mennessä 137 327 €
• 90 000 €
pääomanpalautusta
(investointituloa)
• Investointitulot sisältävät
lisäksi 0,35 M€ rahaston
alaskirjausta
• 47 327 € lisätuottoa
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
5 M€

NSF II: kaupungille
palautetut varat vuoden
loppuun mennessä 1,75 M€
• Palautuneista varoista
1,6 M€ tänä vuonna
• Varat tulee laittaa
eteenpäin ELY-keskuksen
osoittamaan kohteeseen
• Palautuneista varoista
sijoitettu tänä vuonna
1 M€ NSF I -rahastoon
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
5 M€

NSF II: kaupungille
palautetut varat vuoden
loppuun mennessä 1,75 M€
• Palautuneista varoista
sijoitettu 1 M€ NSF I
-rahastoon v. 2018 ja loput
0,75 M€ sijoitetaan
tulevina vuosina
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
5 M€

NSF II: kaupungille
palautetut varat vuoden
loppuun mennessä 1,92 M€
• Palautuneista varoista
päätetty sijoittaa 1,75 M€
NSF I -rahastoon
• Summasta sijoitettu NSF I
-rahastoon yhteensä
1,2 M€, josta tänä vuonna
0,2 M€
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
5 M€

NSF III: toiminnan
aloittamisen valmistelu
• ELY-keskus päätös
joulukuussa rahaston
pääomittamisesta 5 M€:lla
EAKR-varoista

NSF III: toiminnan aloitus
tänä vuonna
• ELY-keskuksen
rahasiirtoja rahastoon
sijoitettavaksi 2 M€
• Kaupungille osoitetut
pääomakutsut 1,53 M€
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
1 657 670 €

NSF III: ELY-keskuksen
rahasiirtoja rahastoon
sijoitettavaksi 2 M€
• Kaupungille osoitetut
pääomakutsut 1 M€
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
2 786 510 €

NSF III: vuoden loppuun
mennesä ELY-keskukselta
saatu yhteensä 4 M€
sijoitettavaksi NSF III
-rahastoon
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
3 752 674 €

NSF III: ELY-keskuksen
rahasiirtoja rahastoon
sijoitettavaksi 1 M€
• Vuoden loppuun mennessä
ELY-keskukselta saatu
yhteensä 5 M€
sijoitettavaksi NSF III
-rahastoon
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
4 334 077 €

NSF III
• Kaupungin sijoitus
rahastossa vuoden lopussa
5 M€

NSF II

NSF III

NSF III

NSF III

Lähde: Oulun kaupungin tilinpäätökset ja toimintakertomukset 2012–2020.

