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1

1 Johdanto

1.1 Tutkielman taustaa

Rahoituksen hankkiminen on olennainen osa yrityksen perustamista. Yritysten 

mahdollisuudet saada alkurahoitusta ovat kuitenkin rajoitettuja. On erittäin tärkeää, että 

yritys osaa hyödyntää sopivia rahoitusmuotoja ja -lähteitä heti perustamisestaan alkaen 

mahdollisimman tehokkaasti. Rahoituksen tehokas hyödyntäminen antaa yritykselle 

mahdollisuuden keskittyä täysin tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja varallisuuden 

luomiseen omistajille.

Teknologiayritysten ja teknologiakeskusten rahoitus on kehittymässä Suomessa nopeasti. 

Suomalaiset ammattimaiset pääomasijoittajat perustivat toukokuussa 1998 ensimmäisen 

puhtaasti teknologiayrityksiin sijoittavan rahaston, Teknologiarahaston, jonka 

hallinnoitavien varojen määrä elokuussa 1999 oli 405 Mmk (Hirvonen 1999). 

Teknologiakeskuksista puolestaan Oulun Technopolis listautui Helsingin arvopaperipörssin 

päälistalle kesäkuussa 1999.

Tämä tutkimus keskittyy teknologiakeskuksissa sijaitsevien pienten ja keskisuurten 

teknologiayritysten (pk-teknologiayritysten) rahoitukseen. Pk-teknologiayrityksen 

rahoittaminen eroaa muiden yritysten rahoittamisesta seuraavilla tavoilla:

• Pk-teknologiayrityksiin sisältyvä riski on suurempi kuin muilla yrityksillä.1 Tämä johtuu 

siitä, että korkean teknologian tuotteiden elinkaari on lyhyempi kuin perinteisten tuotteiden. 

Lisäksi teknologiayritykset tarvitsevat runsaasti alkurahoitusta tutkimus- ja 

kehitysmenoihin. Alkurahoitusvaiheessa yrityksen tulevaisuuden kasvua ja arvoa on 

kuitenkin vielä vaikea arvioida.

1 Riskillä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että pk-teknologiayrityksistä epäonnistuu eli lopettaa toimintansa 
suurempi osa kuin perinteisiin toimialoihin kuuluvista yrityksistä.
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teollisuuden toimialoilla keskimäärin. Korkean teknologian toimialoilla henkilöstön määrä 

kasvoi vuosien 1994 ja 1997 välillä lähes puolitoistakertaiseksi ja liikevaihdon määrä lähes 

kaksinkertaistui. Keskikorkean teknologian toimialoilla henkilöstön määrä kasvoi vuodesta 

1994 vuoteen 1997 lähes 13 prosenttia ja liikevaihdon määrä lähes puolitoistakertaistui. 

(Tilastokeskus 1999, 23)2

1.2 Tutkielman tavoitteet ja tutkimustehtävä

Teknologiayritysten rahoitusta ei ole Suomessa tutkittu paljon. Joitakin tutkimuksia on 

kuitenkin tehty. Pk-teknologiayritysten rahoitusta ovat tutkineet mm. Autio ym. (1989), 

Lummeym. (1992), Lumme (1994), Turunen (1995) ja Virtanen (1996).

Tämän tutkielman tavoitteena on luoda yleiskuvaa suurimmissa suomalaisissa 

teknologiakeskuksissa sijaitsevien pk-teknologiayritysten käyttämistä alkurahoituslähteistä, 

nykyisestä omistus- ja pääomarakenteesta, ulkopuolisen rahoituksen saatavuudesta ja 

hinnasta, rahoitusvaihtoehtojen soveliaisuudesta, yritysten tavoitteista sekä liiketoiminnan 

tulevaisuuden ongelma-alueista. Ulkopuolisista rahoituslähteistä tarkastellaan lähemmin 

erityisesti oman pääoman ehtoisen rahoituksen kysyntää eri sijoittajatahoilta. Koska 

teknologiakeskuksissa sijaitsevat yritykset ovat keskimäärin hyvin nuoria, tutkimus 

keskittyy erityisesti teknologiayritysten alkuvaiheen rahoituksessa ilmeneviin tekijöihin. 

Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, miten yritykset eroavat toisistaan sen mukaan, 

onko niille tärkeämpää kasvu vai omistusosuuden säilyttäminen yrityksessä.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on lisäksi tutkia teknologiayritysten toimitiloihin 

liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessa selvitetään, onko teknologiayrityksillä ollut vaikeuksia 

maksaa markkinahintaista vuokraa teknologiakeskukselle toimitiloistaan ja onko sopivien 

toimitilojen löytämisessä ollut hankaluuksia. Samoin tutkitaan teknologiakeskusten 

merkitystä teknologiayrityksille.

2 OECD:n määritelmän mukaan korkean teknologian toimialaan kuuluvat lääkevalmisteet, tieto- ja 
konttorikoneet, elektroniikka- ja tietoliikennevälineet sekä avaruus ja ilmailu. Keskikorkean teknologian 
toimialaan kuuluvat kemialliset tuotteet, koneet ja laitteet, sähkötekniset koneet ja laitteet, instrumentit ja 
hienomekaniikka sekä kulkuneuvot.
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Toimitiloihin liittyen kartoitetaan teknologiayritysten kysyntää uudelle oman pääoman 

ehtoiselle rahoitusmallille. Malli luo pohjaa sekä teknologiayritysten että 

teknologiakeskusten rahoituksen monipuolistamiseen. Mallissa teknologiayritykset eivät 

saisi suoraan uutta pääomaa toimintaansa, vaan ilmaisia palveluita ja markkinahintaista 

alhaisemman vuokratason teknologiakeskukselta. Vastineeksi yritys luovuttaisi osan 

omasta pääomasta teknologiakeskukselle, joka siis olisi eräänlainen pääomasijoittaja. 

Teknologiakeskuksen kautta kanavoitaisiin myös tulevaisuudessa lisärahoitusta lupaaville 

kasvuyrityksille.

Rahoitusmallin lähtökohtana on se, että erityisesti siemen- ja käynnistysvaiheessa olevien 

teknologiayritysten on ollut vaikea saada ulkopuolista oman pääoman ehtoisia rahoitusta 

toimintaansa. Pääomasijoittajat tekevät sijoituksensa pääasiassa yrityksen ollessa 

kasvuvaiheessa, eivät siemen- tai käynnistysvaiheessa (Borg 1999, 18-19). Rahoitusmallin 

kysynnän kartoittaminen tähtää myös julkisen rahoituksen määrän pienentämiseen yritysten 

perustamisvaiheessa ja alkurahoituksen siirtämiseen yksityissektorille. Lisäksi 

rahoitusmalli mahdollistaisi teknologiakeskusten tällä hetkellä kiinteistösijoittamiseen 

keskittyvän sijoitustoiminnan laajentamisen yritysten siemen- ja käynnistysvaiheen 

pääomasijoittamiseen.

Tutkielman tutkimustehtävä voidaan esittää seuraavasti:
Tutkimustehtävänä on selvittää mahdollisuudet ja peruslähtökohdat lähteä 

kehittämään teknologiakeskuksissa toimivien teknologiayritysten alkuvaiheen 

rahoitusta osana teknologiakeskusten liiketoimintaa.

Tutkielman empiirinen osa toteutetaan kirjeitse tehtävällä kyselytutkimuksella Suomen 

yliopisto- ja korkeakoulukaupunkien suurimmissa teknologiakeskuksissa sijaitseviin pk- 

teknologiayrityksiin.
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1.3 Käsitteiden määritelmät

Tutkielman ydinkäsitteitä ovat teknologia, pk-teknologiayritys ja teknologiakeskus, joita 

käsitellään seuraavassa.

1.3.1 Teknologian määritelmä

Teknologian käsite voidaan määritellä monella eri tavalla. Aikio (1989, 604) määrittelee 

Uudessa sivistyssanakirjassa teknologian niiden tieteiden yhteisnimitykseksi, jotka 

käsittelevät teknisiä järjestelmiä ja menetelmiä tai opiksi työmenetelmistä, joita käyttäen 

raaka-aineista muokataan jalostustuotteita. Toinen lähestymistapa on määritellä teknologia 
klassisen kreikan kielen avulla, sillä teknologia-sanan etymologinen alkuperä on klassisessa 

kreikassa. Tätä lähestymistapaa noudattaen teknologia-sana muodostuu kahdesta osasta, 

joista ensimmäinen on tekhne eli taito ja toinen logos eli oppi, sana, ajatus tai järki. Autio 

(1993, 20) määritteleekin teknologian taitoa koskevaksi tiedoksi tai tieteeksi. Samoilla 

linjoilla on myös Niiniluoto (1991, 50-54), jonka mukaan teknologia on tietoa, jota voidaan 

käyttää minkä tahansa tieteen ja taiteenalan tehokkuuden parantamiseen.

Tässä tutkielmassa teknologia määritellään Lumpeen (1998, 25) käyttämän määritelmän 

mukaisesti tiedoksi, jonka avulla kehitetään, tuotetaan tai hyödynnetään teknisiä tuotteita, 

palveluita, systeemejä, prosesseja tai menetelmiä.

1.3.2 Pienen ja keskisuuren teknologiayrityksen määritelmä

Teknologiayrityksen määrittelyssä monet tutkijat korostavat uuden tiedon hyödyntämistä. 

Cooperin (1986, 153-168) mukaan teknologiayritys on yritys, joka panostaa huomattavasti 

tutkimus ja kehitystoimintaan, hyödyntää uutta teknologista osaamista, työllistää 

ammattitaitoisia ihmisiä, kilpailee teknologisten innovaatioiden avulla ja toimii alalla, jossa 

teknologian muutosvauhti on nopea. Osa tutkijoista puolestaan määrittelee 

teknologiayrityksen yritykseksi, jonka juuret ovat yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa.

Lumme (1994, 25) määrittelee tutkimuksessaan teknologiayrityksen yritykseksi, joka
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kehittää, tuottaa tai hyödyntää uutta teknologista osaamista kuten teknisiä tuotteita, 

palveluita, systeemejä, prosesseja tai menetelmiä. Yritys nähdään erityisesti teknologisten 

resurssien keskittymänä (Lumme 1998, 32).

Teknologiayritys voi olla tuotanto- tai palveluyritys, sillä eroa tuotantoon ja palveluihin 

perustuvien teknologiayritysten välillä on joskus vaikea tehdä. Palveluyrityksetkin voivat 

olla teknologiayrityksiä, jos niiden palvelut perustuvat kehittyneeseen teknologiseen 

osaamiseen. Tällaisia palveluyrityksiä ovat esim. teknologian konsultointi- ja 

suunnitteluyritykset. Edellisten määritelmien mukaan teknologiayrityksen ei välttämättä 

tarvitse toimia huipputeknologian parissa, vaan se voi luoda uutta myös perinteiseen 

teknologiaan kuuluvalla alalla. Tutkimuksessa käytettiin teknologiayrityksen määritelmänä 

Lumpeen ja Aution määritelmiä, mutta kuitenkin niin, että painopiste on korkean 

teknologian yrityksissä. Määritelmien perusteella tutkimuksesta rajattiin pois 

perustutkimusta tekevät yritykset, jotka eivät kaupallista tuotteitaan itse.

Pk-yrityksen määrittelemiseksi käytettiin Euroopan Unionin komission suositusta 

(96/280/EY). Sen mukaan pk-yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää 

ja joko vuosiliikevaihto on enintään 237,8 Mmk tai taseen loppusumma on enintään 160,5 

Mmk. Lisäksi yrityksen on oltava riippumaton. Tämä edellytys toteutuu, kun yrityksen 

pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista vähemmän kuin 25 prosenttia on suuryrityksen 

omistuksessa. Suuryritys on taas yritys, johon ei voida soveltaa pk-yrityksen määritelmää. 

(Tilastokeskus 1999, 9)

1.3.3 Teknologiakeskuksen määritelmä

Teknologiakeskukset heijastavat ajatusta, jonka mukaan teknologiset innovaatiot syntyvät 

tieteellisestä tutkimuksesta ja teknologiakeskukset voivat tarjota suotuisan ympäristön 

puhtaan tutkimustyön muovaamiseksi kaupalliseen tuotantoon (Westhead & Storey 1995, 

349). Teknologiakeskusten odotetaan olevan tehokkaita teknologisten innovaatioiden 

lähteitä ja taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäjiä koko yhteiskunnassa. Aution ja 

Kaurasen (1992, 3) tekemän tutkimuksen mukaan teknologiakeskukset toimivatkin 

tehokkaina katalysaattoreina teknologiansiirrossa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja
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teollisuuden välillä.

Tässä tutkimuksessa käytettiin teknologiakeskuksen määritelmänä Laaksosen (1994, 7) 

antamaa tulkintaa: Teknologiakeskus on alueelliselta ulottuvuudeltaan yhden tai useamman 

kaupunkikorttelin laajuinen yhteisö. Se koostuu yleensä korkean teknologian hitech- 

yrityksistä, joiden tukena on myös julkisia tutkimuslaitoksia sekä yksityisiä ja julkisia 

palveluja. Tässä tutkielmassa teknologiakeskuksessa edellytettiin olevan vähintään 30 

yritystä, jotta teknologiakeskuksen määritelmä toteutuu. Pienemmät teknologiakeskuksiksi 

itseään kutsuvat yksiköt jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi tutkielman laatijan 

näkemyksen mukaan teknologiakeskukseen kuuluu olennaisesti yliopiston tai korkeakoulun 

läheisyys.

Gummeruksen tietosanakiija (1997, 858) määrittelee teknologiakeskuksen

huipputekniikkaan keskittyvien yritysten koostumaksi. Mielenkiintoista on, että sama 

tietosanakirja mainitsee suomalaisten teknologiakeskusten olevan lähinnä 

kiinteistösijoitusyhtiöitä. Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena onkin selvittää 

mahdollisuuksia laajentaa teknologiakeskusten liiketoimintaa pelkän kiinteistösijoittamisen 

ulkopuolelle.

1.4 Tutkielman rakenne

Tutkielma jakaantuu kuuteen lukuun. Ensimmäisen luvun johdanto sisältää taustaa 

tutkimukselle, tutkielman tavoitteet ja tutkimustehtävän sekä tutkielman keskeisimpien 

käsitteiden määritelmät. Toisessa luvussa käsitellään kirjallisuuskatsauksen avulla taustaa 

pk-teknologiayrityksen rahoitukselle. Liike- ja rahoitusriskin sekä agenttiteorian ja 

informaation epäsymmetrian avulla havainnollistetaan yrityksen rahoituksen saamiseen 

liittyviä tekijöitä. Rahoituksen nokkimisjäijestys -hypoteesi taas auttaa ymmärtämään 

teknologiayritysten erilaista rahoitusvaihtoehtojen preferointij ärj estystä verrattuna 

perinteisten toimialojen yrityksiin. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa käsitellään 

teknologiayrityksen mahdollisia rahoituslähteitä yrityksen eri kehitysvaiheissa sekä 

suomalaisia pääomasijoitusmarkkinoita.
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Luku kolme keskittyy tutkielman empiirisen osan tutkimusaineiston, tutkimuksen 

toteuttamisen ja analysoinnissa käytettyjen tilastollisten menetelmien esittämiseen. 

Neljännessä luvussa käsitellään pk-teknologiayrityksille suunnatun kyselyn 

tutkimustuloksia ja havainnollistetaan uutta oman pääoman ehtoisia rahoitusmallia. 

Viidennessä luvussa analysoidaan tutkielman empiirisen osan reliabiliteettia ja validiteettia. 

Lopuksi kuudennessa luvussa kootaan keskeiset tutkimustulokset ja esitetään 

johtopäätökset, toimenpidesuositukset ja jatkotutkimuskohteet.
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2 Kirjallisuuskatsaus

2.1 Taustaa pienten ja keskisuurten teknologiayritysten rahoitukselle

Pk-teknologiayritysten rahoittaminen eroaa tavallisten yritysten rahoittamisesta. Pk- 

teknologiayritykset kohtaavatkin todennäköisemmin vaikeuksia rahoituksen hankkimisessa 

kuin perinteisiin toimialoihin kuuluvat yritykset. Erityisesti alkuvaiheen rahoituksen 

hankkiminen on ollut teknologiayrityksille vaikeaa (Lumme ym. 1998, 11).

Pk-teknologiayrityksiin sisältyy suurempi riski kuin tavallisiin yrityksiin. Tämä johtuu 

osittain siitä, että korkean teknologian tuotteiden elinkaari on lyhyempi kuin perinteisten 

tuotteiden. Uudet teknologiayritykset tarvitsevat runsaasti alkurahoitusta tutkimus- ja 

kehitysmenoihin. Alkurahoitusvaiheessa yrityksen tulevaisuuden kasvua ja arvoa on 

kuitenkin vielä vaikea arvioida. Lisäksi teknologiayritysten perustajat ovat usein tutkijoita, 

joilta puuttuu liikkeenjohdollista kokemusta ja tietämystä yrittämisestä. Sijoittajan on 

ymmärrettävä sijoitusta tehdessään, mistä teknologiayrityksen ideassa tai tuotteessa on 

kyse. Koska teknologiatuotteet ovat usein monimutkaisia, sijoittajan on oltava asiantuntija 

tai hänellä on ainakin oltava syvällistä kokemusta alalta. (Westhead & Storey 1997, 197)

Etenkin Euroopassa oman pääoman ehtoisen rahoituksen tarjonnan kehitys on Lumpeen 

ym. (1998, 11) mukaan suuntautunut viimeisen 10-15 vuoden aikana lähinnä

kasvuvaiheessa eikä siis siemen- tai käynnistysvaiheessa oleviin teknologiayrityksiin. Tämä 

oli havaittavissa myös suomalaisten pääomasijoittajien vuonna 1998 tekemien sijoitusten 

yritysten kehitysvaiheittaisessa jakaumassa. Siemenvaiheeseen tehtiin vain 2 % ja 

käynnistysvaiheeseen 13 % kaikista tehdyistä sijoituksista. Lisäksi kyseisistä sijoituksista 

vastasivat lähinnä julkiset pääomasijoittajat (Borg 1999, 18). Pääomasi)oitusmarkkinoiden 

koko verrattuna muiden rahoitusmarkkinoiden kokoon on vielä pieni, mikä aiheuttaa 

lisäongelmia yrityksille, jotka etsivät alkuvaiheen rahoitusta (Lumme ym. 1998, 7).

Kasvuvaiheessa olevat yritykset etsivät usein huomattavia pääomia toisin kuin siemen- ja 

käynnistysvaiheessa olevat yritykset, joiden pääoman tarve voi olla huomattavasti
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pienempi. Siemen- ja käynnistysvaiheessa olevien yritysten onkin vaikea löytää 

pääomasijoittajia, jotka olisivat valmiita tekemään pieniä sijoituksia yrityksiin. 

Pääomasijoittajien haluttomuus sijoittaa siemen- ja käynnistysvaiheessa oleviin yrityksiin 

johtuu sekä korkeasta riskistä että sijoitusten usein suhteellisen pienestä koosta. Sijoitusten 

pieni koko aiheuttaa hallinnollisten kustannusten nousun sijoitukseen nähden kohtuuttoman 

suureksi. Siemen- ja käynnistysvaiheessa yrittäjän omien rahoitusmahdollisuuksien 

loppuessa yritys ei ole vielä riittävän suuri kiinnostaakseen pääomasijoittajia. Yrityksillä 

onkin huomattavasti paremmat mahdollisuudet saada oman pääoman ehtoisia rahoitusta 

aikaisessa kasvuvaiheessa, jolloin yrityksellä on jo olemassa tuote sekä markkinat. 

Kasvettuaan tarpeeksi suureksi yritys voi listautua ja hankkia lisäpääomaa yleisöltä. Oman 

pääoman ehtoisen rahoituksen puutetta siemen- ja käynnistysvaiheessa oleville yrityksille 

kutsutaan pääomakuiluksi (equity gap). Pääomakuilun esiintymistä on havainnollistettu 

kuviossa 1.

Liikevaihto
Listautumis-

anti

Tyypillinen

Venture
capital

pääomasijoitus
tehdään

Pääomakuilu 
(equity gap)

Jatkuva kasvuAikainen kasvuvaiheKäynnistysvaiheT&K Siemenvaihe

Kuvio 1. PK-teknologiayrityksen pääomakuilu.

Lähde: Suomi & Lumme 1994, 8 (modifioitu)

Myös yhteiskunnassa vallitseva rahoitusjärjestelmä vaikuttaa voimakkaasti pk-
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teknologiayritysten rahoitusmahdollisuuksiin. Rybczynski (1984, 274) määrittelee

rahoitusjärjestelmän institutionaaliseksi jäijestelyksi siirtää säästöjä niitä luoneilta 

henkilöiltä tai tahoilta korvausta vastaan niille, jotka varoja tarvitsevat.

Läntisen maailman rahoitusjärjestelmät voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: 

pääomamarkkinoihin perustuvaan ja luottoihin perustuvaan jäijestelmään. Suomen 

rahoitusjärjestelmää voidaan pitää luottoihin perustuvana, jossa pankeilla on tärkeä rooli 

yritysten rahoittamisessa. Yhdysvallat taas on malliesimerkki pääomamarkkinoihin 

perustuvasta rahoitusjärjestelmästä, jossa osakemarkkinat ovat pankkeja tärkeämpi 

yritysten rahoituslähde. (Zackrisson 1999, 82)

La Portan ym. (1998, 1113-1155) mukaan eri rahoitusjärjestelmiä vastaavat myös erilaiset 

oikeusjärjestelmät. Pääomamarkkinoihin perustuvan rahoitusjärjestelmän maissa, esim. 

Yhdysvalloissa, lait pohjautuvat tapaoikeuteen, jossa päätökset tehdään tavallisesti 

ennakkotapausten perusteella. Luottoihin perustuvan rahoitusjärjestelmän maissa, kuten 

Suomessa, taas on vallitsevana siviilioikeusjärjestelmä, joka perustuu valmiiksi 

kirjoitettuihin lakeihin. Erilaiset oikeusjärjestelmät auttavat ymmärtämään sitä, miten 

yritykset on perinteisesti rahoitettu: siviilioikeuteen perustuva järjestelmä antaa heikomman 

oikeudellisen suojan sijoittajalle kuin tapaoikeuteen pohjautuva oikeusjärjestelmä. 

T apaoikeusj ärj estelmän maissa pääomamarkkinat ovatkin yritysten rahoittamisessa 

pankkeja tärkeämpiä, sillä sijoittajan suoja on parempi.

Pääomarakenteella tarkoitetaan sitä, missä suhteessa yritystä on rahoitettu omalla ja 

vieraalla pääomalla. Modiglianin ja Millerin (1958) mukaan täydellisillä 

pääomamarkkinoilla yrityksen markkina-arvo on riippumaton pääomarakenteesta. Tällöin 

yrityksen arvon katsotaan muodostuvan ensisijaisesti koko pääoman aikaansaamasta 

tuotosta eikä siitä, missä suhteessa pääoma on hankittu oman ja vieraan pääoman ehdoilla. 

Modiglianin ja Millerin teoria pohjautuu täydellisille pääomamarkkinoille, jolloin 

taloudessa ei ole veroja eikä transaktiokustannuksia, sijoittajat ovat rationaalisia, 

informaatio on vapaasti saatavilla, arvopaperit ovat täysin jaollisia, velkaa on saatavilla 

rajattomasti kiinteällä korolla eikä konkurssikustannuksia ole.
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Pk-yrityksen näkökulmasta Modiglianin ja Millerin (1958) teorian mielenkiintoisin kohta 

on esitetty tutkimuksen alaviitteessä 52:
Yrityksen omistajat saattavat etujaan suojelevan rahoitusjärjestelyn puuttuessa mieluummin luopua 

kannattavasta hankkeesta kuin antavat ulkopuolisille pääomasijoittajille erittäin suuren osuuden 

yrityksestä. Tällaisissa tilanteissa voidaan oikeutetusti puhua oman pääoman ehtoisen rahoituksen 

puutteesta. Tosin tämänkaltainen markkinoiden tehottomuus on todennäköisesti merkittävää vain 

pienille tai uusille yrityksille.

Edellinen lainaus viittaa siihen, että Modigliani ja Miller havaitsivat pienten ja uusien 

yritysten erilaisen aseman rahoitusmarkkinoilla ja että jonkinlainen pääomakuilu (equity 

gap) saattaa esiintyä yrityksen tietyssä kehitysvaiheessa. Tosin päätelmä siitä, että yrittäjän 

haluttomuus jakaa yrityksen osakepääomaa muiden kanssa olisi myös syy oman pääoman 

puutteeseen on vain osa totuutta. Rahoitusmarkkinoiden rakenne sekä pääomasijoitusten 

tarjonnan puute aiheuttavat myös vajausta oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa.

M arshin (1982, 142) tekemä tutkimus yritysten pääomarakenteesta osoittaa, että yritykset 

tekevät päätöksensä oman ja vieraan pääoman käyttämisestä pitkälti markkinaolosuhteiden 

mukaan. Tutkimuksen mukaan markkinaolosuhteet vaikuttavat jopa enemmän yrityksen 

pääomarakenteeseen kuin olemassa oleva pääomarakenne. Lisäksi yritysten oman ja 

vieraan pääoman käytön havaittiin perustuvan yrityksen lyhyen ja pitkän ajan 

tavoitevelkaantumisasteeseen.

Pk-teknologiayritysten tekemät päätökset eri rahoitusvaihtoehtojen käytöstä eivät 

kuitenkaan noudata täysin samoja linjoja kuin perinteisten toimialojen yritysten. Onkin 

tutkittava pk-teknologiayritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta eri lähteistä 

pikemminkin kuin keskityttävä teknologiayritysten optimaalisen pääomarakenteen 

tutkimiseen.

2.2 Liikeriski ja rahoitusriski

Teknologiayrityksiin liittyy tavallisesti perinteisten toimialojen yrityksiä suurempi riski. 

Riski on syytä jakaa kahteen osaan: liikeriskiin ja rahoitusriskiin. Liikeriski tarkoittaa
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yrityksen liiketoiminnan luonteeseen sekä yrityksen toimialaan liittyvää riskiä. Kinnusen 

(1997, 60) mukaan liikeriski ilmenee yrityksen tulorahoituksen vaihteluna ja siihen 

vaikuttaa menekin, myynti- ja tuotannontekijähintojen vaihtelu, kyky sopeuttaa 

myyntihinnat tuotannontekij ähintoj en vaihteluun sekä yrityksen kustannusrakenne. Mitä 

suurempi osa yrityksen kustannuksista on kiinteitä, sitä suurempi on liikeriski. Uusien 

teknologiayritysten liikeriski on erittäin korkea, sillä niiden toiminta saattaa perustua alussa 

yhteen ainoaan innovaatioon.

Rahoitusriski taas ilmenee yrityksen osaketta kohti lasketun nettovoiton tai oman pääoman 

tuottoasteen vaihteluna. Rahoitusriskin suuruuteen vaikuttaa yrityksen pääomarakenne. 

Mitä enemmän yrityksellä on velkaa, sitä suurempi on rahoitusriski. Rahoitusriski on 

osittain toimialakohtainen ja osittain yrityskohtainen ominaisuus. (Kinnunen 1997, 60)

Taulukko 1. Rahoitusriski eri rahoitusmuodon mukaan rahoituksen tarjoajalle ja käyttäjälle.

Rahoitusmuoto Riski rahoituksen tarjoajalle Riski rahoituksen käyttäjälle 
(yritykselle)

Vieras pääoma Alhainen (pankki/lainaaja) Korkea
Oma pääoma Korkea (osakkeenomistaja) Alhainen

Lähde: Ward 1993, 20

Taulukossa 1 on esitetty rahoitusriski eri sijoittajatahojen ja yrityksen näkökulmasta. 

Wardin (1993, 20) mukaan pankit pyrkivät pienentämään lainoihinsa liittyvää 

rahoitusriskiä vaatimalla yrityksiltä vakuuksia sekä kovenantteja, joiden mukaan pankki voi 

vaatia lainan ennenaikaista takaisinmaksua, jos yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia. 

Vakuuksilla ja kovenanteilla siirretään suuri osa rahoitusriskistä pankilta yritykselle, sillä 

lainaehtojen toteuttamatta jättäminen, esim. korkojen maksaminen, voi antaa pankille 

oikeuden vaatia lainan ennenaikaista takaisinmaksua. Tämä voi vaarantaa yrityksen 

liiketoiminnan jatkumisen. Yrityksen osakkeenomistajien rahoitusriski on huomattavasti 

vieraan pääoman ehtoisien rahoittajien riskiä suurempi. Tämä johtuu siitä, että yritys voi 

päättää olla maksamatta osinkoja osakkeenomistajille sekä siitä, että osakkeenomistajien 

oikeus saada sijoituksensa takaisin yrityksen konkurssissa on aina vieraan pääoman 

ehtoisien rahoittajien etuoikeutta huonompi. Yrityksen osakkeenomistajien rahoitusriski on
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sitä suurempi, mitä enemmän yritys käyttää vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta (Brealy & 

Myers 1996, 213). Oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen sisältyvä riski on yritykselle 

vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen riskiä pienempi, sillä oman pääoman ehtoiseen 

rahoitukseen sisältyvät velvoitteet ovat yrityksen karmalta vieraan pääoman ehtoisen 

rahoituksen velvoitteita pienempiä.

Oman ja vieraan pääoman ehtoisien rahoittajien erisuuruinen rahoitusriski johtuu siitä, että 

vain oman pääoman ehtoisilla rahoittajilla on mahdollisuus erittäin suuriin tuottoihin 

yrityksen kasvaessa. Koska oman pääoman ehtoisien rahoittajien rahoitusriski on 

huomattavasti vieraan pääoman ehtoisien rahoittajien riskiä korkeampi, myös mahdollisten 

tuottojen on oltava korkeampia. Vieraan pääoman ehtoisien rahoittajien 

tuottomahdollisuudet taas on rajattu velkapääomasta maksettavaan korkoon.

Tavallisesti yrityksiin liittyvä liikeriski pienenee ajan kuluessa, kun yrityksen 

ydinliiketoiminta, teknologian ja tuotteiden asema vakiintuu. Liikeriskin pienentyessä 

rahoitusriskiä voidaan kasvattaa eli ottaa enemmän vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta. 

Aloittaviin teknologiayrityksiin liittyy kuitenkin suuri liikeriski, joten niiden rahoitusriskin 

tulisi olla alhainen. Tällöin soveliain rahoitusmuoto alkurahoitukseksi teknologiayrityksille 

onkin oman pääoman ehtoinen rahoitus (Ward 1993, 23). Tätä havainnollistaa taulukko 2, 

jossa on esitetty matriisimuodossa yrityksen tuotteen elinkaaren mukainen liike- ja 

rahoitusriski sekä mikä rahoitusmuoto yritykselle on soveliain tuotteen eri kehitysvaiheissa. 

Tuotteen elinkaaren vaiheen voidaan ajatella olevan yhteydessä teknologiayrityksen 

kehitysvaiheeseen. Tämä pätee erityisen hyvin silloin, jos yrityksen liikeidea perustuu 

yhteen tuotteeseen tai innovaatioon.
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Taulukko 2. Yrityksen rahoitusmuoto tuotteen elinkaaren mukaan.

2. Kasvuvaihe 1. Kehitys-ja esittelyvaihe

Liikeriski korkea Liikeriski erittäin korkea
Rahoitusriski matala Rahoitusriski erittäin matala

Oma pääoma Oma pääoma
(kasvurahoittaj at) (pääomasi) oittaj at)

3. Kypsä vaihe 4. Laskuvaihe

Liikeriski keskinkertainen Liikeriski matala
Rahoitusriski keskinkertainen Rahoitusriski korkea

Vieras ja oma pääoma Vieras pääoma
(edellisten vuosien voittovarat)

Lähde: Ward 1993, 33

Tuotteen kehitys- ja esittelyvaiheessa yrityksen liikeriski on korkeimmillaan, joten 

rahoitusriskin tulisi olla erittäin matala. Tällöin yritys on siemen- tai käynnistysvaiheessa ja 

oman pääoman ehtoinen rahoitus perustajilta ja pääomasijoittajilta on soveliain 

rahoitusmuoto yritykselle. Yrityksen kassavirta on negatiivinen, joten yritys kykenisi 

harvoin selviytymään vieraan pääoman korkojen maksamisesta. Tuotteen kasvuvaiheessa 

yritykseen liittyvä liikeriski on edelleen korkea, jolloin sopivin rahoitusmuoto on yhä oma 

pääoma. Kasvurahoitusta yritys voi jo yrittää hakea listautumisannilla, jolloin 

pääomasijoittajat voivat irtautua (exit) yrityksestä. Myös lisäsijoitukset pääomasijoittajilta 

ovat mahdollisia oman pääoman lähteitä. Tuotteen ollessa kypsässä vaiheessa yrityksen 

liikeriski on keskinkertainen, ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta voidaan ottaa oman 
pääoman rinnalle. Tällöin yrityksen tuotteen luomalla positiivisella kassavirralla kyetään jo 

maksamaan vieraan pääoman korot ja myös itse velkapääomaa takaisin. Oman pääoman 

ehtoisena rahoituksena käytetään edellisten vuosien voittovaroja, sillä oman pääoman 

ehtoiset lisäsijoitukset kypsässä vaiheessa olevan tuotteen kehittämiseen luovat harvoin 

lisäarvoa omistajille. Tuotteen laskuvaiheessa liikeriski on matala ja rahoituksena kannattaa



16

käyttää velkarahoitusta, sillä se on yritykselle oman pääoman ehtoisia rahoitusta 

halvempaa. (Ward 1993, 31-34)

Modiglianin ja Millerin (1958) mukaan täydellisillä markkinoilla yrityksen 

pääomarakenteella ei ole merkitystä yrityksen arvoon. Käytännössä markkinat ovat 

kuitenkin epätäydelliset ja mm. verojen ja rahoituksellisten vaikeuksien (financial distress) 

aiheuttamien kustannusten takia pääomarakenteella on merkitystä yrityksille ja aloittavan 

yrityksen kannattaa käyttää oman pääoman ehtoisia rahoitusta (Ward 1993, 107).

Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käytöllä yritys voi luoda itselleen verosuojaa, sillä 

korkokulut saa vähentää tuloslaskelmassa ennen veroja. Tällöin vieraan pääoman 

käyttämisellä voidaan pienentää yrityksen maksamien verojen määrää ja lisätä yrityksen 

omistajien varallisuutta. Käytännössä teknologiayritykset ovat kuitenkin toimintansa alussa 

tappiollisia, joten korkokulujen vähennysoikeutta ei voida tällöin hyödyntää. Tällöin 

vieraan pääoman luomalla verosuojalla ei ole teknologiayrityksille toiminnan alkuvaiheessa 

arvoa.

Vieraan pääoman käyttö lisää aloittavan teknologiayrityksen todennäköisyyttä joutua 

rahoituksellisiin vaikeuksiin (financial distress), jolloin yrityksellä on hankaluuksia 

selviytyä vieraan pääoman koroista ja velkapääoman takaisinmaksusta. Rahoituksellisten 

vaikeuksien aiheuttamat kustannukset, mm. konkurssikustannukset, ovat 

teknologiayritykselle erittäin korkeat, sillä yrityksen varallisuus on pääasiassa aineetonta ja 

yrityksen arvo perustuu jatkuvuuden periaatteelle (going concern) (Brealy & Myers 1996, 

495). Konkurssissa teknologiayrityksen arvo voi laskea rajusti, sillä yrityksen myyminen ja 

paloiteleminen osiin voi olla jopa mahdotonta, sillä varallisuuden perustana on 

inhimillinen pääoma, teknologia tai liikemerkki. Teknologiayritykselle onkin optimaalista 

käyttää toiminnan alkuvaiheessa omaa pääomaa. Tätä kuvaa vielä seuraava kaava (Brealy 

& Myers 1996, 485):

Yrityksen arvo
Arvo, jos rahoitettu
ainoastaan omalla + PV (verosuoja)
pääomalla

PV
(rahoituksellisten 0)

vaikeuksien kustannukset)

Kaavan mukaan yrityksen arvo koostuu pelkällä omalla pääomalla rahoitetun yrityksen
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arvosta, vieraan pääoman käytön tuomasta vero suojan nykyarvosta ja vieraan pääoman 

käytön aiheuttamista rahoituksellisten vaikeuksien (financial distress) kustannusten 

nykyarvosta. Toisaalta vieraan pääoman käyttö siis lisää yrityksen arvoa verosuojan avulla 

ja toisaalta se vähentää sitä rahoituksellisten vaikeuksien aiheuttamien kustannusten takia. 

Koska vastaperustetut teknologiayritykset tekevät tappiota, ne eivät pysty käyttämään 

vieraan pääoman verosuojaa hyväkseen. Lisäksi vieraan pääoman käytöstä syntyy siemen- 

ja käynnistysvaiheen teknologiayrityksille helposti huomattavia rahoituksellisten 

vaikeuksien aiheuttamia kustannuksia, jos vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen ehtoja ei 

kyetä toteuttamaan. Tämä vähentää yrityksen arvoa, joten vierasta pääomaa ei kannattaisi 

senkään vuoksi käyttää.

Liikeriski sekä yrityksen kehitysvaihe ja tuotteen elinkaari vaikuttavat voimakkaasti siihen, 

kuinka suuri yrityksen rahoitusriski voi olla ja mitä rahoituslähteitä yrityksen kannattaa 

tällöin käyttää. Siemen- ja käynnistysvaiheessa olevalle teknologiayritykselle oman 

pääoman ehtoinen rahoitus on vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta selvästi optimaalisempi 

vaihtoehto.

2.3 Agenttiteoria ja informaation epäsymmetria

Yritykseen kuuluu monia osapuolia, kuten johtajia, työntekijöitä, osakkeenomistajia ja 

velkojia. Ryhmien väliset suhteet on määritelty usein joko virallisilla tai epävirallisilla 

sopimuksilla, jotta ryhmien intressit kohtaisivat. (Brealy & Myers 1996, 991)

Ryhmien edut ovat kuitenkin toisinaan ristiriidassa keskenään. Johdon tavoitteet poikkeavat 

usein omistajan tavoitteista, mikä aiheuttaa eturistiriitoja. Agenttiteoria tarkastelee 

alkuperäisessä muodossaan yrityksen omistajan eli päämiehen (principal) ja johdon eli 

agentin (agent) välisiä suhteita (Viljaranta 1985, 2).

Rahoitusteoriassa agenttiteoriaa on käytetty erityisesti yrityksen ulkopuolisen rahoituksen - 

oman tai vieraan pääoman - hankkimisen tarkastelussa. Tällöin pk-teknologiayrityksen 

tapauksessa yrittäjä-omistaja on agentti ja se, keneltä rahoitusta haetaan, päämies. 

Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen onkin päämies-agentti -ongelma, joka aiheuttaa
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agenttikustannuksia. Faman ja Jensenin (1983, 304) mukaan agenttikustannukset ovat 

agentin ja päämiehen sopimusten strukturoinnista ja sopimusten noudattamisen tarkkailusta 

aiheutuvia kustannuksia.

Agenttikustannusten mukaan päämiehen on mahdotonta kustannuksetta taata sitä, että 

agentti tekee päämiehen kannalta parhaita päätöksiä. Agenttikustannuksia aiheuttavat 

lisääntynyt valvonta ja ohjaussysteemin kasvu, agentin palkitseminen sekä agentin 

epäoptimaalisten päätösten aiheuttamat kustannukset (Jensen & Meckling 1976, 308).

Agenttiteoriaan liittyy olennaisesti informaation epäsymmetrian käsite, joka aiheuttaa 

agenttikustannuksia. Yrittäjällä ja ulkopuolisilla rahoittajilla on eri tavoitteet ja eri 

informaatio käytettävissään. Informaatio on jakautunut eri osapuolten — agentin ja 

päämiehen - välille epäsymmetrisesti. Toinen osapuoli tietää asioista, joita toinen ei tiedä. 

Yrittäjällä on aina enemmän informaatiota yrityksestä kuin ulkopuolisilla rahoittajilla 

(Leland & Pyle 1977, 371). Mikäli informaatio olisi täydellistä ja maksuttomasti saatavilla, 

eikä epävarmuutta olisi, informaatio ei olisi ongelma-alue rahoituksessa. Käytännössä 

informaatio on kuitenkin epätäydellistä ja kallista hankkia. Informaation aiheuttamat 

kustannukset eivät rajoitu pelkkiin keräämiskustannuksiin, vaan tiedon käsittely ja 

prosessoiminen hyödynnettävään muotoon vaatii runsaasti resursseja.

Informaation epäsymmetria aiheuttaa ongelmia rahoituksen saamisessa. Rahoituksen 

tarjoajan on ex ante vaikea tietää ja selvittää kaikkia relevantteja rahoituksen myöntämiseen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten yritysjohdon kyvykkyyttä, yrityksen arvoa ja kasvupotentiaalia. 

Yrityksen kyvykkyyden arvioiminen on tärkeää, jotta voidaan välttää rahoitusta saavien 

yritysten kielteinen valikoituminen (adverse selection), joka on agenttiteoriaan olennaisesti 

kuuluva käsite. Kielteisessä valikoitumisessa yrittäjä voi esim. väittää omaavansa 

paremman ammattitaidon kuin hänellä todellisuudessa on tai antaa yrityksen taloudellisista 

näkymistä liian positiivisen kuvan. Rahoitusta saanut yritys voi myös laiminlyödä saatuun 

rahoitukseen liittyviä ehtoja. Yrittäjä voi rajoittaa työpanostaan, mikäli päämies voi 

tarkkailla vain toiminnan tulosta eikä siis toiminnan tasoa. Tätä ilmiötä kutsutaan 

agenttiteoriassa moral hazard -ongelmaksi. Moral hazard -ongelman vuoksi rahoittajan 

onkin usein tarkkailtava yritystä ex post. (Binks & Ennew 1995, 42)
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Moral hazard -ongelma on kuitenkin melko pieni yrityksen alkuvaiheen rahoituksessa, sillä 

sijoittajat varmistavat, että myös yrittäjälle jää riittävästi kannustimia yrityksen kasvun ja 

arvon kehittämiseen. Tästä syystä yrittäjälle jääkin tavallisesti ulkopuolisen oman pääoman 

ehtoisen sijoituksen jälkeen enemmistö yrityksen omasta pääomasta. Yrittäjän oman 

varallisuuden kasvu on siis tiukasti sidoksissa yrityksen menestykseen. Itse asiassa moral 

hazard -ongelmalla saattaa olla jopa hyödyllisiä vaikutuksia yrityksen alkuvaiheen 

rahoituksessa. Ongelman vuoksi pääomasijoittajalla on voimakkaat kannustimet olla 

kehittämässä yritystä tiiviissä yhteistyössä yrittäjän kanssa, jolloin myös yrityksen 

mahdollisuudet menestyä kasvavat.

Informaation epäsymmetrian käsite on kuitenkin erittäin keskeinen juuri yrityksen 

alkuvaiheen rahoituksessa, sillä yrityksellä ei ole historiatietoja toiminnastaan eikä 

puolueetonta informaatiota yrityksestä ole saatavilla. Ainoa tietolähde yrityksestä on 

yrittäjä itse. Agenttiteoriaan kuuluvan kielteisen valikoitumisen -käsitteen mukaan 

yrittäjällä onkin kannustimena olla kertomatta tietoja, jotka saattaisivat vaarantaa 

rahoituksen saamisen. Lisäksi yrittäjä saattaa kaunistella negatiivisia ja liioitella positiivisia 

asioita yrityksessä (Leland & Pyle 1977, 371).

Berglundin & Johanssonin (1996, 5) mukaan informaation epäsymmetriaa aiheuttaa myös 

se, että yrittäjä voi olla huolestunut tietovuodosta ja varoo tällöin kertomasta liian 

yksityiskohtaisesti liikeideastaan tai innovaatiostaan ulkopuoliselle rahoittajalle. Tämä 

johtuu siitä, että innovaatioasteella olevia ideoita ei voi suojata immateriaalioikeuksilla. 

Yrittäjän pelkona on, että potentiaalinen rahoittaja varastaa idean, myy sen omana 

keksintönään eniten tarjoavalle ja kieltäytyy lopuksi rahoittamasta yritystä. Toisaalta 

rahoituksen saaminen vaarantuu myös silloin, jos rahoittaja ei saa innovaatiosta tarpeeksi 

tietoa.

Yrittäjä voi vähentää informaation epäsymmetriaa sijoittamalla ulkopuolisten rahoittajien 

kanssa samanaikaisesti lisää omaa pääomaa yritykseensä (Leland & Pyle 1977, 371). Tämä 

signaloi, että yrittäjä on luottavainen yrityksen tulevaisuuteen ja tämä vähentää 

informaation epäsymmetriaa. Yrittäjän oman pääoman ehtoiseen lisäsijoitukseen sisältyy
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kuitenkin hyvinvointikustannuksia (welfare costs), sillä yrittäjän ei tarvitsisi tehdä 

lisäsijoitusta, jos informaatio olisi symmetrisesti jakautunut.

Informaation epäsymmetria yrittäjän ja ulkopuolisen rahoittajan välillä aiheuttaa Lumpeen 

ym. (1998, 3) mukaan sen, että rahoittajilla on vaarana tehdä kahdenlaisia virheitä. Tyypin I 

virhe tapahtuu, kun rahoitusta myönnetään sellaiselle yritykselle, joka menee konkurssiin. 

Tyypin II virhe taas on kyseessä, kun rahoitusta ei myönnetä, vaikka yritys osoittautuukin 

myöhemmin menestykseksi tai olisi ollut menestys, mikäli rahoitusta olisi myönnetty. 

Informaation epäsymmetrian olemassaolo viittaa markkinoiden epätäydellisyyteen.

2.4 Rahoituksen nokkimisjärjestys -hypoteesi

Myers (1984, 575) oli ensimmäinen, joka raportoi, että rahoituksen nokkimisjärjestys eri 

rahoitusinstrumenttien käytössä perustuu informaation epäsymmetriaan ja yrityksen 

pääomarakenteessa tapahtuvat muutokset välittävät informaatiota sijoittajille.

Informaation epäsymmetrian mukaan yrityksen johto tietää enemmän yrityksen riskeistä, 

arvosta ja tulevaisuudennäkymistä kuin ulkopuoliset sijoittajat. Sijoittajat tulkitsevat esim. 

yrityksen maksaman suuremman osingon johdon positiiviseksi näkemykseksi yrityksen 

tulevaisuudennäkymistä. Tavallisesti osakekurssi reagoikin positiivisesti uutiseen 

osingonkorotuksesta. Osingonmaksupolitiikalla yritysjohto voi siis välittää informaatiotaan 

sijoittajille. (Brealey & Myers 1996, 498)

Rahoituksen nokkimisjärjestys aiheutuu toisaalta informaation epäsymmetriasta ja toisaalta 

yritysten tietoisesta haluttomuudesta jakaa informaatiotaan ulkopuolisten sijoittajien 

kanssa. Rahoituksen nokkimisjärjestys -hypoteesin mukaan yritys preferoi tulorahoitusta ja 

edellisten vuosien voittovaroja ulkopuoliseen rahoitukseen nähden. Ulkopuolisesta 

rahoituksesta yritys taas preferoi vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta oman pääoman 

ehtoiseen rahoitukseen nähden. Ulkopuolista rahoitusta hankkiessaan yritykset laskevat 

liikkeelle ensimmäiseksi vierasta pääomaa, sitten välirahoitusta kuten 

vaihtovelkakirjalainoja ja vasta viimeiseksi omaa pääomaa. Yrityksillä ei olekaan tarkasti
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määriteltyä tavoitepääomarakennetta, sillä rahoituksen nokkimisjäijestys -hypoteesin 

mukaan yrityksellä on kahdenlaista omaa pääomaa. Tulorahoitus on sisäistä omaa pääomaa 

ja lisäpääoman hankkiminen osakeannilla ulkoista omaa pääomaa. Oman pääoman ehtoinen 

rahoitus on siten rahoituksen nokkimisj äij estyksessä sekä ensimmäisenä että viimeisenä. 

(Myers 1984, 581)

Brealeyn & Myersin (1996, 499) mukaan epäsymmetrinen informaatio aiheuttaa sen, että 

yritykset hankkivat ulkopuolisesta rahoituksesta mieluummin vieraan kuin oman pääoman 

ehtoisia rahoitusta. Tämä johtuu siitä, että mikäli yritysjohto pitää yrityksen osaketta 

aliarvostettuna, uusia osakkeita ei haluta laskea liikkeelle, sillä ne jouduttaisiin tällöin 

myymään alihintaan ja nykyiset osakkeenomistajat joutuisivat kärsimään. Jos yritysjohto 

taas pitää osaketta yliarvostettuna, osakeanti kertoo sijoittajille, että yritysjohto suhtautuu 

pessimistisesti osakkeen tämänhetkiseen kurssitasoon eli pitää osaketta yliarvostettuna. 

Tämä taas johtaa kurssilaskuun. Molemmissa tapauksissa yritysjohto hankkiikin 

ulkopuolista rahoitusta mieluummin vieraan kuin oman pääoman ehtoisena. Yritysjohdon 

toimet rahoituksen hankkimisessa siis signaloivat sijoittajille, millaisena johto näkee 

nykyisen osakekurssin tason. Sijoittajat pitävät yrityksen osakeanti-ilmoitusta huonona 

uutisena, sillä sen mukaan yritysjohto pitää osakkeita yliarvostettuna. Vierasta pääomaa 

käyttämällä yritysjohto voikin lykätä huonojen uutisten tuloa markkinoille. Vastaavasti 

lainaemissiota pidetään hyvänä uutisena, sillä se signaloi yritysjohdon pitävän osaketta 

aliarvostettuna. Myers & Majluf (1984, 214-215) osoittivat tutkimuksessaan osakeanti- 

ilmoituksen johtavan negatiiviseen ja lainaemissioilmoituksen positiiviseen kurssireaktioon 

markkinoilla.

Käytännössä informaation epäsymmetria ei kuitenkaan aina puolla osakeannin 

toteuttamatta jättämistä, sillä mikäli yritys on erittäin velkaantunut ja ottaa vielä lisää 

velkaa, se saattaa joutua rahoituksellisiin vaikeuksiin (financial distress). Tällaisessa 

tilanteessa yrityksen julkistamaa osakeantia ei välttämättä tuikittaisikaan pelkästään 

huonoksi uutiseksi. Osakekurssin laskuun vaikuttaisi tällöin kuitenkin osakeanti- 

ilmoituksen lisäksi myös sijoittajien huoli yrityksen joutumisesta rahoituksellisiin 

vaikeuksiin. (Brealy & Myers 1996, 499-500)
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Rahoituksen nokkimi sj ärj esty s selittää myös sen, miksi voitolliset yritykset käyttävät 

vieraan pääoman ehtoista rahoitusta vähemmän kuin yritykset, joiden tulorahoitus ei riitä 

uusien investointien tekemiseen. Huonommin menestyneiden yritysten on hankittava 

velkarahoitusta, jotta ne kykenisivät rahoittamaan uusia investointeja. Ulkopuolisesta 

rahoituksesta huonommin menestyneet yritykset hankkivat ensimmäiseksi nimenomaan 

velkarahoitusta, sillä se on nokkimisjäijestyksessä ennen oman pääoman ehtoista 

rahoitusta. Voitolliset yritykset taas pitäytyvät tulorahoituksessa ennen kuin hankkivat 

ulkopuolista rahoitusta.

Myersin (1984, 584) mukaan ulkopuolisen rahoituksen hankintakustannusten ajatellaan 

usein olevan hallinnollisia tai instrumenttien alihinnoittelusta johtuvia. Epäsymmetrisen 

informaation vuoksi yritys saattaa kuitenkin kohdata myös toisenlaisia kustannuksia: yritys 

päättää informaation epäsymmetrian takia olla laskematta liikkeelle uusia instrumentteja ja 

jättää tekemättä investoinnin, jolla on positiivinen nykyarvo. Yritys voi kuitenkin välttää 

tällaisen kustannuksen, mikäli sillä on tarpeeksi tulorahoituksen luomia edellisten 

tilikausien voittovaroja, joilla se voi rahoittaa investoinnin.

Yritykset yrittävät ajoittaa osakeantinsa suotuisaan markkinatilanteeseen eli laskea 

liikkeelle osakeannin kurssien ollessa korkealla. Marshin (1982, 121) mukaan yritykset 

toteuttavat todennäköisemmin osakeannin kurssien noustessa kuin laskiessa. Osakekurssit 

olivatkin Marshin englantilaisista yrityksistä tekemässä tutkimuksessa parhaita selittäviä 

tekijöitä siinä, laskivatko yritykset liikkeelle omaa vai vierasta pääomaa.

Myers (1984, 586-588) tekee kuitenkin varauksen esittämäänsä rahoituksen

nokkimisjäijestykseen. Yritykset, joilla on paljon arvokasta aineetonta varallisuutta tai 

joihin liittyy enemmän riskiä ja kasvumahdollisuuksia, käyttävät vieraan pääoman ehtoista 

rahoitusta vähemmän kuin yritykset, joiden varallisuus perustuu aineelliseen omaisuuteen 

ja joiden riski sekä kasvu on pienempi.

Teknologiayritykset ovat esimerkki yrityksistä, joille oman pääoman ehtoinen rahoitus on 

nokkimisjärjestyksessä ennen vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Teknologiayritysten 

varallisuus perustuu useimmiten aineettomaan omaisuuteen, jota vastaan pankki ei myönnä
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lainaa. Vieraan pääoman hankkiminen on siis teknologiayrityksille usein jopa mahdotonta 

vakuuksien puuttuessa. Lisäksi teknologiayritysten rahoituksellisten vaikeuksien (financial 

distress) todennäköisyys ja kustannukset ovat niin suuret, että yrityksen omistajien 

halukkuus ottaa velkaa on alhainen (Brealey & Myers 1996, 500). Teknologiayrityksille 

oman pääoman ehtoinen rahoitus onkin ainoa mahdollisuus nopean kasvun rahoitukseen. 

Omaa pääomaa käyttämällä myös velkaantumisaste saadaan pidettyä alhaalla. 

Teknologiayritysten oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkiminen ei siis välttämättä 

signaloi sitä, että yritysjohto pitää yrityksen osakkeita yliarvostettuina.

2.5 Pk-teknologiayrityksen mahdollisia rahoituslähteitä yrityksen eri 
kehitys vaiheissa

Teknologiayritysten mahdollisuudet saada rahoitusta eri lähteistä vaihtelevat yrityksen 

kehitysvaiheen mukaan. Kuviossa 2 on esitetty pääpiirteissään yrityksen mahdolliset 

rahoituslähteet yrityksen eri kehitysvaiheessa.

Listautumisanti

Liikepankit

Ei-rahoitusalan yritykset

Julkinen rahoitus

Siemenrahasto j Pääomasijoitusrahasto

Varakkaat yksityissijoittajat 

Perhe ja ystävät 

Perustajat

Käynnistysvaihe Aikainen kasvuvaihe Jatkuva kasvu

Kuvio 2. Rahoituslähteet yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lähde: Roberts 1990, 87 (modifioitu Suomen markkinoihin sopivaksi)
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Kuviossa 2 yrityksen kehitysvaiheet on jaettu karkeasti kolmeen ryhmään: 
käynnistysvaiheeseen, aikaiseen kasvuvaiheeseen ja jatkuvaan kasvuun (sustained growth). 

Eri kehitysvaiheiden välistä jakoa on usein vaikea tehdä.

Käynnistysvaihe alkaa, kun yritys perustetaan ja päättyy, kun yrityksellä on jo merkittävä 

liikevaihto ja muutamia kasvupotentiaalia omaavia tuotteita tai palveluja. 

Käynnistysvaiheen alusta voidaan lisäksi erottaa siemenvaihe, jonka aikana yritys kehittää 

teknologiaansa, strategiaansa ja kerää potentiaalisia työntekijöitä. Siemenvaiheessa 

yritykseltä puuttuu tavallisesti vielä liiketoimintasuunnitelma ja tuotteen prototyyppi. 

Käynnistysvaiheessa yritykselle on tyypillistä myös se, että sillä ei ole vakuuksia, joilla 

voisi saada pankkilainaa. Yrityksen perustajilla on harvoin liikkeenjohdollista kokemusta ja 

tavallisesti yritys tekee tappiota. Tappiollisuuden vuoksi yrittäjän on usein haettava 

ulkopuolista rahoitusta. Yritys tarvitsee rahoitusta käynnistysvaiheessa tuotekehitykseen ja 

palkkoihin. Palkkataso on kuitenkin käynnistysvaiheessa alhainen, eikä kaikesta työstä edes 

makseta. Yrittäjällä ja työntekijöillä onkin usein henkilökohtainen omistusosuus yrityksessä 

ja heidän tekemäänsä palkatonta työtä kutsutaankin termillä sweat equity, jonka mukaan 

palkattomalle työlle voi saada huomattavan korvauksen tulevaisuudessa yrityksen 

mahdollisesti kasvaessa. Yritykseen liittyvä riski on erittäin korkea. (Roberts 1990, 82)

Aikaisessa kasvuvaiheessa yritys on jo kehittänyt toimivan tuotteen. Liikevaihto on myös 

kasvanut niin suureksi, että yrityksen voidaan odottaa alkavan kasvaa nopeasti. Aikaisessa 

kasvuvaiheessa yritys alkaa kiinnittää huomiota tuotteiden laatuun ja yksikkökustannuksiin. 

Yrityksen toiminta on voitollista, mutta kassavirta ei yleensä riitä rahoittamaan tarvittavaa 

kasvua. Yritys tarvitsee kasvaakseen tuotantotiloja ja laitteita sekä käyttöpääomaa. 

Jatkuvan kasvun (sustained growth) vaiheessa yrityksen ongelmat alkavat jo muistuttaa 

pienen suuryrityksen ongelmia. Ehkä tärkein ongelma-alue on kasvun ylläpitäminen ja sen 

rahoitus. Yrittäjän rooli on muuttunut myös lähemmäksi pienen suuryrityksen johtoa. 

(Roberts 1990, 82)

Siemen- ja käynnistysvaiheessa yrityksen pääasiallisia mahdollisia rahoituslähteitä ovat 

perustajan ja hänen sukulaistensa varallisuus sekä usein myös varakkaat yksityissijoittajat.
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Lumme ym. (1998, 45) totesivat varakkaiden yksityissijoittajien keskittävän sijoituksensa 

huomattavasti ammattimaisia pääomasijoitusyhtiöitä aikaisempaan yrityksen 

kehitysvaiheeseen. Myös pääomasijoittajat tekevät jonkin verran sijoituksia siemen- ja 

käynnistysvaiheessa oleviin yrityksiin, mutta niiden mielenkiinto kohdistuu kuitenkin 

kasvuvaiheeseen. Julkinen rahoitus on ollut tärkeä osa suomalaisten teknologiayritysten 

siemen-ja käynnistysvaiheen rahoitusta (Lumme ym. 1992, 103-105). Pankkien halukkuus 

rahoittaa teknologiayrityksiä niiden alkuvaiheessa on alhainen vakuuksien puuttumisen 

vuoksi. Pankkilainojen käyttö onkin todennäköisempi rahoitusmuoto yrityksen jo 

kasvettua. Ei-rahoitusalan yrityksillä tarkoitetaan esim. suuryrityksiä, joilla on kiinnostusta 

rahoittaa pk-teknologiayrityksiä oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Suuryritykset 

tekevät sijoituksensa yrityksen aikaisessa kasvuvaiheessa ja niiden motiivina voi olla esim. 

omaan liiketoimintaansa kuuluvan teknologisen osaamisen kehittäminen yrittäjän 

tutkimustyön avulla (Roberts 1990, 86). Lisäksi suuryritys voi taijota yrittäjälle apua 

liikkeenjohdossa, markkinoinnissa ja teknisessä osaamisessa. Suuryritys voi myös 

tavoitella pk-teknologiayrityksen sulautumista lopulta itseensä. Yrityksen kasvettua 

tarpeeksi suureksi se voi hankkia lopulta rahoitusta listautumisannilla julkisilta 

markkinoilta.

2.6 Aikaisemmat suomalaiset tutkimukset teknologiayritysten 
alkurahoituksesta

Useissa tutkimuksissa on todettu, että teknologiayritysten tärkein rahoituslähde yritystä 

perustettaessa on perustajien oma varallisuus (Autio ym. 1989, lll;Lumme ym. 1992, ЮЗ- 

105; Roberts 1990, 88; Turunen 1995, 67). Yrittäjän on signaloitava uskovansa itse 

yritykseensä. Tällöin hänen onkin tehtävä itse merkittävä sijoitus yritykseen, jotta myös 

ulkopuoliset rahoittajat pitäisivät hanketta uskottavana. Myös perustajien sukulaisten 

merkitys yrityksen alkuvaiheen rahoittajana on tärkeä. Taulukossa 3 on koottu Aution ym. 

(1989), Lumpeen ym. (1992) ja Turusen (1995) tutkimusten tulokset teknologiayritysten 

alkurahoituslähteiden käytöstä.
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Taulukko 3. Yritysten perustamisessa käytettyjen rahoituslähteiden frekvenssit eri tutkimuksissa

Rahoituslähde Autio
ym.
1989

Lumme ym 
Tuotantoyritykset 

Cambridge Suomi

. 1992
Palveluyritykset 

Cambridge Suomi

Turunen
1995

Perustajat 90,0 % 71,0 % 94,0 % 88,0 % 90,0 % 92,0 %
Perustajien sukulaiset 6,7 % 13,0% 10,0% 0,0 % 6,0 % 12,0%
Julkinen rahoitus
- Julkinen laina
- Julkinen avustus

26,0 % 4,0 % 33,0 % 0,0 % 19,0 %
41,0% 
20,0 %

Pankit 37,0 % 8,0 % 26,0 % 6,0 % 40,0 % 47,0 %
Pääomasijoittajat 1,9% 21,0% 3,0 % 19,0 % 0,0 % 9,0 %
Yksityiset sijoittajat 2,9 % 8,0 % 2,0 % 0,0 % 2,0 %
Vakuutusyhtiöt 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 %
Muut yritykset 13,0% 4,0 % 13,0 % 6,0 % 12,0%
Muu lähde 7,0 %
Lähteet: Autio ym. 1989, 113; Lumme ути. 1992, 103-105; Turunen 1995, 67

Varhaisimpia suomalaisista teknologiayrityksistä tehtyjä tutkimuksia on Aution ym. 

tutkimus vuodelta 1989. Tutkimustulokset perustuvat 104 yrityshaastatteluun, jotka tehtiin 

teknillisten tutkimuslaitosten ja teknillisten korkeakoulujen piirissä syntyneissä 

teknologiayrityksissä. Tulosten mukaan perustajan henkilökohtaiset sijoitukset olivat 

tärkein alkurahoituksen lähde. Vierasta pääomaa hankittiin lähinnä pankeista, julkisista 

rahoituslähteistä ja yrityksistä. Myös perustajien ja sukulaisten sijoituksilla oli merkitystä. 

Vain 1,9 % yrityksistä eli kaksi yritystä oli saanut alkurahoitusta pääomasijoittajilta. 

Pääomasijoittajien pieni osuus yritysten alkurahoittajana johtuu osaksi tutkimuksen 

tekovuodesta 1989, jolloin pääomasijoittaminen oli vielä aivan alkuvaiheessa Suomessa. 

Vuonna 1989 suomalaiset pääomasijoittajat tekivät uusia sijoituksia kohdeyrityksiin 36 

Mmk:lla ja kaikkiin yrityksiin tehdyt pääomasijoitukset vuoden 1989 lopussa olivat 150 

Mmk (Jänkälä 1995, 21-22). Pääomasijoitustoimialan pienuudesta vuonna 1989 saa 

käsityksen, kun vuotta 1989 verrataan vuoteen 1998. Vuonna 1998 pääomasijoittajat 

tekivät uusia sijoituksia yrityksiin 1144 Mmk:lla ja kohdeyrityksiin sijoitettu 

kokonaispääoma vuoden 1998 lopussa oli 2954 Mmk (Borg 1999, 14-17).

Aution ym. (1989, 114) tutkimukseen kuuluneet yritykset eivät pitäneet perustamisvaiheen 

vaatiman rahoituksen hankkimista kovin merkittävänä ongelmana yrityksen 

perustamisvaiheessa. Tulos johtuu Aution ym. (1989, 114) mukaan osittain siitä, että 

tutkittujen teknologiayritysten vaatiman rahoituksen määrät ovat keskimäärin melko pieniä.
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Lumme ym. (1992, 103-105) vertailivat teknologiayritysten alkurahoitusta Suomessa ja 

Isossa-Britanniassa Cambridgessa olevien yritysten välillä. Yritykset oli jaettu tuotanto- ja 

palvelutoimintaa harjoittaviin teknologiayrityksiin. Molemmissa maissa perustajien omaa 

varallisuutta käytettiin useimmin alkurahoitusmuotona. Perustajien omaa varallisuutta 

käytettiin tilastollisesti merkitsevästi useammassa suomalaisessa tuotantoyrityksessä kuin 

tuotantoyrityksissä Cambridgessä. Palveluyrityksissä tilastollisesti merkitseviä eroa 

perustajien oman varallisuuden käytössä ei havaittu. Eroja rahoituksen käytössä oli lisäksi 

pankkilainoissa, joita suomalaiset palveluyritykset käyttivät Cambridgeläisiä 

palveluyrityksiä tilastollisesti merkitsevästi useammin sekä pääomasijoittajilta saadussa 

rahoituksessa, jota Cambridgessä sijaitsevat yritykset olivat käyttäneet tilastollisesti 

merkitsevästi suomalaisia yrityksiä useammin. Suomalaiset yritykset taas olivat 

vastaanottanet julkista rahoitusta tilastollisesti merkitsevästi Cambridgessä olevia yrityksiä 

useammin.

Lumpeen ym. (1992) tutkimuksen aikaan pääomasijoitustoiminta oli yhä edelleen vähäistä 

Suomessa. Euroopassa pääomasijoitustoiminta oli vuonna 1992 pisimmällä Isossa- 

Britanniassa. Tästä syystä pääomasijoittajien edellytykset tehdä sijoituksia olivat paremmat 

Cambridgessä kuin Suomessa. Melko useat Cambridgessä sijaitsevat yritykset olivatkin 

saaneet alkurahoitusta pääomasijoittajilta. (Lumme ym. 1992, 103-105) Näyttääkin siltä, 

että 1990-luvun alussa Suomessa käytettiin julkista rahoitusta korvaamaan puuttuvia 

pääomasijoituksia. Julkinen rahoitus onkin ollut tärkeä suomalaisten yritysten 

alkurahoituslähde.

Turusen (1995) tutkimustulokset vahvistavat Aution ym. (1989) ja Lumpeen ym. (1992) 

tutkimusten tuloksia teknologiayritysten alkuvaiheen rahoituksesta. Turunen analysoi 101 

suomalaisen teknologiayrityksen rahoitusta. Perustajien varallisuutta oli käyttänyt 

alkurahoitusmuotona 92 % ja sukulaisten 12 % yrityksistä. Pankeilta saatu rahoitus 

osoittautui melko yleisesti käytetyksi rahoitusmuodoksi; 47 % yrityksistä oli saanut 

pankkilainaa perustamiseensa. Julkisia lainoja oli vastaanottanut 41 % ja avustuksia 20 % 

yrityksistä. Yrityksistä 9 % oli saanut alkurahoitusta pääomasijoittajilta. Aution ym. (1989) 

tutkimuksessa vain 1,9 % yrityksistä oli saanut alkurahoitusta pääomasijoittajilta.
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Suomalainen pääomasi]oitustoimiala onkin kehittynyt nopeasti vuodesta 1989 vuoteen 

1995. On kuitenkin otettava huomioon, että Turusen tutkimustuloksiin vaikuttaa jonkin 

verran se, että noin 5 % yrityksistä valittiin otokseen siksi, että niissä oli pääomasijoittaja 

mukana (Turunen 1995, 72).

Vaikka perustajien sukulaiset ja ystävät osallistuvat usein yrityksen perustamisen 

rahoitukseen, yrittäjä voi olla myös vastahakoinen ottamaan rahoitusta heiltä. Tämä johtuu 

siitä, että yrittäjä tietää yritykseen sisältyvät riskit, eikä halua hyödyntää läheisiä suhteita 

kerätäkseen rahoitusta yritykseensä, jonka onnistumisesta voi itsekin olla epävarma. 

Robertsin (1990, 84) mukaan ystäviltä ja sukulaisilta saatu rahoitus saattaa myös aiheuttaa 

ongelmia, sillä lähipiiri voi tuntea olevansa oikeutettu aktiivisesti osallistumaan yrityksen 

johtamiseen. Vaikka tällaisen ”naiivin” rahan kerääminen on todennäköisesti melko 

helppoa, siitä voi seurata monia ongelmia.

2.7 Rahoitus pankeilta

Suomessa yritysten rahoitus on perustunut pitkälti pankkilainoihin. Pankit ovat 

lainanannossaan riskiä kaihtavia, sillä pankeilla tulee olla sama riskitaso sekä lainanotossa 

että lainanannossa. Koska pankkien lainanottoon eli talletuksiin sisältyvä riski on pieni, 

myös lainanannon riskin on oltava alhainen. Tallettajat olettavat, että talletukset ovat 

turvallisia, minkä vuoksi pankit kaihtavat riskejä lainanannossaan ja vaativat lainoille 

vakuuksia. Lisäksi Suomessa 1990-luvun alun pankkikriisin jälkeen pankkien 

lainanantopolitiikka on tullut entistä varovaisemmaksi.

Pk-teknologiayritysten onkin ollut hankala saada vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta 

pankeista, sillä harvalla pk-teknologiayrityksellä on perustamisvaiheessa pankin vaatimia 

tarvittavia vakuuksia. Pk-teknologi ayrityksillä on usein perustamisvaiheessa vain 

innovatiivinen idea tai tietokoneita, joita kumpaakaan ei hyväksytä lainojen vakuudeksi. 
Vakuuksien lisäksi toinen pk-teknologiayrityksten kohtaama ongelma vieraan pääoman 

ehtoisessa rahoituksessa on se, että pankit vaativat korkoa lainalle alusta lähtien. Harva pk- 

teknologiayritys kuitenkaan pystyy korkoja maksamaan, sillä yrityksillä kuluu tavallisesti
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pitkä aika tuotekehitykseen, jolloin liikevaihtoa ja voittoa ei vielä synny. (Zackrisson 1999, 

82-86)

Pankit voisivat kuitenkin rahoittaa pk-teknologiayrityksiä nostamalla lainan koron niin 

korkeaksi, että se kompensoisi lainaan liittyvän korkean riskin ja vakuuksien puutteen. 

Pankit eivät kuitenkaan käytännössä menettele näin. Syynä voi olla laki 

varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (36 §), jota sovelletaan kohtuuttoman korkeiden 

korkojen perimiseen (Linnainmaa 1999). Lakia todennäköisempi syy olla nostamatta 

lainojen korkotasoa kohtuuttomaksi on kuitenkin se, että pankkien on vaikea arvioida 

yrityksen arvoa ja kuhunkin yritykseen liittyvää riskiä. Pankeissa ei ole tarvittavaa 

teknologista tai tieteellistä osaamista teknologiayritysten arvioimiseen. Pankkien on 

kuitenkin pyrittävä kehittämään pk-yritysten rahoitusta, sillä tulevaisuudessa yhä 

useamman asiakkaan on mahdollista ohittaa pankit rahoituksen hankkimisessa 

(disintermediation) (Laine 1994). Mikäli pankki rahoittaa alkuvaiheessa olevaa yritystä, 

pankin motiivit rahoittamiseen saattavat myös erota muiden rahoittajien motiiveista. 

Rahoittamalla alkuvaiheessa olevia yrityksiä pankit toivovat pitävänsä yrityksen 

pankkipalvelut hoidettavanaan myös yrityksen kasvaessa ja menestyessä (Roberts 1990, 

86). Useat pankit ovatkin perustaneet omia pääomasijoitusyhtiöitä. Aloittamalla 

asiakassuhteen yrityksen kasvuvaiheen rahoittajana pankki kerää asiakassuhteesta 

informaatiota ja näin myöhemmän vaiheen informaation epäsymmetria vähenee.

Koska vieraan pääoman taijoajat eivät pääse oman pääoman tarjoajien tavoin osalliseksi 

yrityksen mahdollisen kasvun tuomista suurista voitoista, he eivät myöskään hyväksy 

suuria riskejä, jotka teknologiayrityksen rahoitukseen liittyvät. Lisäksi pankkilainoista 

saadut korot ovat niin alhaisia, että vain yhden luottotappioita aiheuttaneen yrityksen 

menetysten korvaamiseksi tarvitaan useita lainoja, joiden kanssa ei ole ongelmia (Keasey & 

Watson 1995, 59).

2.8 Suomalaiset pääomasijoitusmarkkinat

Suomalaisten pääomasi) oitusmarkkinoiden kehitys on ollut nopeaa viimeisen kymmenen
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vuoden aikana. Borg (1999, 4) määrittelee pääomasijoittamisen sijoitusten tekemiseksi 

sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on hyvät 

kehittymismahdollisuudet. Sijoitukset ovat määräaikaisia ja tehdään oman pääoman 

ehtoisina sijoituksina tai välirahoituksena. Sijoittaja osallistuu aktiivisesti kohdeyrityksen 

liiketoiminnan kehittämiseen, mikä erottaa pääomasijoittamisen perinteisestä sijoittamisesta 

(Jänkälä 1995, 9). Pääomasijoittamista kutsutaan myös venture capital -sijoittamiseksi tai 

-rahoittamiseksi. Venture capital -rahoitus voidaan määritellä joko oman tai vieraan 

pääoman tarjoamiseksi ilman vakuutta (Riskisijoitustyöryhmän mietintö 1993, 5).

Pääomasijoittaminen voidaan jakaa ammattimaiseen ja yksityishenkilöiden harjoittamaan 

pääomasijoittamiseen (formal and informal venture capital). Ammattimainen 

pääomasijoittaminen on pääomasijoitusyhtiöiden ammattimaisesti harjoittamaa toimintaa, 

kun taas yksityishenkilöiden tekemiä oman pääoman ehtoisia sijoituksia listaamattomiin 

yrityksiin ei pidetä ammattimaisena pääomasijoittamisena. Pääomasijoittamista 

harjoittavista yksityishenkilöistä käytetään kirjallisuudessa usein termiä business angel. 

Tässä tutkimuksessa samaa kuin business angel tarkoittaa varakas yksityishenkilö tai 

yksityissijoittaja.

Suomalaiset ammattimaiset pääomasijoitusyhtiöt voidaan jakaa kahteen ryhmään: 

yksityisiin ja julkisiin pääomasijoitusyhtiöihin. Yksityisissä pääomasijoitusyhtiöissä 

enemmistön omistavat johto, henkilöstö, pankki, suuryritys, sijoitusyritys tai muuta 

yksityistä pääomaa edustava taho. Julkisista pääomasijoitusyhtiöistä enemmistön omistavat 

valtio, valtion erityisrahoituslaitos, kunta, kaupunki tai muu julkisia varoja edustava taho. 

(Borg 1999, 9)

Suomalainen ammattimainen pääomasijoitustoimiala on kehittynyt nopeasti kymmenessä 

vuodessa. Suomalaisia ammattimaisia pääomasijoitusyhteisöjä oli vuonna 1998 yhteensä 

30. Vielä 1980-luvun lopussa pääomasijoittaminen oli Suomessa hyvin vähäistä. Kuviosta 

3 on havaittavissa, että pääomasijoitukset kohdeyrityksiin ovat lähes 

kaksikymmenkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Pääomasijoitukset kohdeyrityksiin 

olivat vuonna 1989 noin 150 Mmk ja vuonna 1998 noin 2954 Mmk. (Jänkälä 1995, 22; 

Borg 1999, 4-17)
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Pääomasijoitukset kohdeyrityksiin 1989-1998
Mmk

Kuvio 3. Pääomasijoitukset kohdeyrityksiin vuosien 1989-1998 lopussa.

Lähteet: Jänkälä 1995, 22; Borg 1999, 17

Erityisesti eläkevakuutusyhtiöiden osuus pääomasijoittajien keräämästä uudesta pääomasta 

on noussut merkittävästi vuoden 1994 jälkeen. Vuonna 1994 eläkevakuutusyhtiöt eivät 

vielä tehneet lainkaan pääomasijoituksia, mutta vuonna 1998 eläkevakuutusyhtiöiden osuus 

uudesta kerätystä pääomasta oli jo 43 %. Kaikkiaan suomalaiset pääomasijoittajat keräsivät 

uutta pääomaa vuonna 1998 yhteensä 1952 Mmk (Borg 1999, 11). Eläkevakuutusyhtiöt 

ovat kiinnostuneita kasvattamaan pääomasijoituksiaan vielä nykyistä huomattavasti 

suuremmiksi ja siis siirtämään sijoituksiaan velkakirjoista osake- ja pääomasijoituksiin 

(Peltola 1999, 4).

Vuonna 1998 pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoitavan pääoman määrä oli 7965 Mmk. 

Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan kohdeyrityksiin sitoutuneen ja rahastojen vielä 

sijoitettavissa olevan pääoman yhteissummaa. Sijoitettavissa oleva pääoma ei ole 

kuitenkaan kokonaan käytettävissä uusien sijoitusten tekemiseen, sillä pääomaa on 
varattava jatkosijoituksiin nykyisiin kohdeyrityksiin ja pääomasijoitusrahastojen 

hallinnointikuluihin. Yksityisten pääomasijoittajien osuus hallinnoitavasta pääomasta 

vuonna 1998 oli 79 % ja julkisten 21 %. (Borg 1999, 12-13) Hallinnoitavan pääoman 

määrä vuosina 1991-1998 on raportoitu kuviossa 4.
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Kuvio 4. Pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoitavan pääoman määrä vuosina 1991-1998.

Lähde: Borg 1999, 13

Suomalaisten ammattimaisten pääomasijoittajien vuosina 1993-1998 tekemien sijoitusten 

kehitysvaiheittainen jakauma on esitetty taulukossa 4. Taulukko kuvaa hyvin 

pääomasijoittajien preferenssejä sijoittaa eri kehitysvaiheissa oleviin yrityksiin. Taulukosta 

on havaittavissa pääomasijoittajien haluttomuus tehdä sijoituksia siemenvaiheessa oleviin 

yrityksiin. Käynnistysvaiheessa ja aikaisessa kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin tehtyjen 

sijoitusten suhteellinen osuus on laskenut periodilla 1993-1998, mutta absoluuttisesti 

sijoitukset kyseisiin kehitysvaiheisiin ovat kuitenkin kasvaneet pääomasijoitusten 

kasvaessa. Tehtyjen pääomasijoitusten kasvu on suuntautunut nopeassa kasvuvaiheessa, 

siirtymävaiheessa ja MBO-vaiheessa (Management Buy Out = toimivan johdon yritysjohto) 

oleviin yrityksiin. Vuonna 1998 peräti 70,5 % pääomasijoituksista tehtiinkin nopeassa 

kasvuvaiheessa, siirtymävaiheessa tai MBO-vaiheessa oleviin yrityksiin. Vain 25,7 % 

sijoituksista tehtiin siemen-, käynnistys- tai aikaiseen kasvuvaiheeseen. Pääomasijoittajat 

ovat tehneet jonkin verran sijoituksia myös MBI-vaiheessa (Management Buy In = 

ulkopuolisen ryhmän yritysosto) ja tervehdyttämisvaiheessa oleviin yrityksiin. Niiden 

osuus vuonna 1998 oli 3,7 %. Pääomasijoittajat suosivatkin selvästi yrityksen 

kehitysvaiheessa pidemmällä olevien yritysten rahoittamista. Myös Kumpulainen (1999, 

49) havaitsi tutkimuksessaan suomalaisten pääomasijoittajien olevan erittäin keskittyneitä
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sijoittamaan yritysten kasvu- ja MBO- sekä MBI-vaiheisiin. Huomionarvoista on, että 

yritysten siemen- ja käynnistysvaiheen rahoituksesta ovat vastanneet pääasiassa julkiset 

pääomasijoittajat ja suurin osa myöhäisemmän kehitysvaiheen sijoituksista on yksityisten 

pääomasijoittajien tekemiä (Borg 1999, 18; Borg 1998, 18; Borg 1997, 19).

Taulukko 4. Suomalaisten pääomasijoittajien vuosina 1993-1998 tekemien uusien sijoitusten 
kehitysvaiheittainen jakauma

Kehitysvaihe 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Siemenvaihe 1,9 % 8,3 % 8,9 % 2,4 % 2,2 % 2,3 %
Käynnistysvaihe 28,8 % 13,7 % 11,6 % 9,4 % 4,3 % 13,1 %
Aikainen kasvuvaihe 28,8 % 28,6 % 18,2 % 6,8 % 9,2 % 10,3%
Nopea kasvuvaihe 16,9% 20,2 % 29,3 % 16,3% 19,6% 17,6%
Siirtymävaihe - - 20,0 % 12,9% 31,6 % 9,7 %
MBO 6,9 % 14,3% 8,9 % 42,8 % 19,5% 43,2 %
MBI - 1,2 % 3,1 % 9,4 % 11,1 % 1,1 %
Tervehdyttämisvaihe 16,9% 13,7% - - 2,5 % 2,6 %

Yhteensä (Mmk) 160 168 225 498 719 976
Lähteet: Borg 1999; Borg 1998; Borg 1997; Linnakko 1996; Jänkälä 1995; Jänkälä 1994

Pääomasijoittamiseen liittyy erittäin paljon informaation epäsymmetriaa yrityksen ja 

sijoittajien välille. Sijoittajat pyrkivät hallitsemaan informaation epäsymmetriaa eri keinoin. 

Yrittäjälle jätetään tavallisesti yli puolet omistusosuudesta, jotta yrittäjällä on riittävästi 

kannustimia kehittää yritystä. Lisäksi pääomasijoittajat porrastavat sijoituksensa ja 

syndikoituvat muiden pääomasijoittajien kanssa (Gompers 1995, 1461). Pääomasijoittajat 

myös osallistuvat aktiivisesti kohdeyritysten työskentelyyn ja luovat näin lisäarvoa 

portfolioyrityksiinsä työskentelemällä yrittäjien kanssa yhteistyössä. Samalla sijoittajilla on 

mahdollisuus tarkkailla yrityksen toimintaa tehokkaasti ja pienentää informaation 

epäsymmetriaa. Sijoitusten porrastamisella tarkoitetaan sitä, että pääomasijoittajat tekevät 

sijoituksia kohdeyritykseen vähitellen. Pääomasijoittajat varaavat itselleen option sijoittaa 

uutta pääomaa yritykseen yrityksen hakiessa lisärahoitusta, mutta myös oikeuden lopettaa 

yrityksen rahoittamisen. Lopettamalla rahoituksen yritykselle pääomasijoittaja signaloi 

samalla muille sijoittajille, että yritykseen ei kannata sijoittaa. Tästä syystä rahoituksen 

menettäminen pääomasijoittajalta ei ole yrityksen edun mukaista. (Sahlman 1990, 506-508) 

Mikäli informaation epäsymmetria sijoittajan ja yrityksen välillä on liian suuri, yrityksen 
lisärahoitusmahdollisuudet huononevat. Syndikoitumalla eli tekemällä sijoituksia 

kohdeyrityksiin yhdessä muiden pääomasijoittajien kanssa pääomasijoittajat pyrkivät



34

hallitsemaan informaation epäsymmetriaa ja pienentämään sijoitukseen liittyvää riskiä 

(Lemer 1994, 16-27).

Pääomasijoittajien tavallinen sijoitusperiodi on 4-7 vuotta, jonka jälkeen sijoittajat 

irtautuvat sijoituksestaan. Suomessa irtautumiset ovat tapahtuneet etupäässä fuusioiden, 

yritysostojen ja toimivan johdon tai ulkopuolisen ryhmän yritysostoina. Tämä johtuu siitä, 

että Suomen osakemarkkinat ovat vielä melko ohuet, joten yritysten 

listautumismahdollisuudet ovat rajoitetut. (Virtanen 1996, 113)

Pienten ja keskisuurten kasvuyritysten listautumista helpottamaan luotiin Helsingin 

arvopaperipörssiin lokakuussa 1998 NM-lista (Nuori Markkina; New Market), joka on 

suunnattu kasvuvaiheessa oleville, innovatiivisille ja kansainvälisesti suuntautuneille 

yrityksille. NM-listalle päästäkseen yrityksen markkina-arvon on oltava vähintään 10 Mmk, 

kun päälistalle pääsemisen edellytyksenä on 200 Mmk:n ja I-listalle 20 Mmk:n markkina- 

arvo. Lisäksi NM-listalle päästäkseen yrityksen toimintahistorian ei tarvitse olla yhtä pitkä 

kuin muiden listojen vaatimukset edellyttävät. Yritykselle riittää yksi tilintarkastettu 

tilinpäätös, mikäli toimintahistoria on alle kaksi vuotta. Lisäksi listautuminen NM-listalle 

edellyttää perusteltua arviota kannattavuuden, vakavaraisuuden ja osingonmaksukyvyn 

kehittymisestä, mutta listautuminen ei siis välttämättä edellytä riittävää kannattavuutta ja 

vakavaraisuutta vielä listautumisvaiheessa kuten muille listoille pääseminen. Yrityksen 

tulevaisuudennäkymien on kuitenkin oltava hyvät, (www.hex.fi; 30.8.1999) Lisäksi 

suomalaisten teknologiayritysten on mahdollista listautua muiden maiden kasvupörsseihin.

Suomalaisten varakkaiden yksityishenkilöiden tekemien pääomasijoitusten määrää on 

vaikea arvioida, sillä virallisia tilastoja yksityishenkilöiden pääomasijoittamisesta ei ole 

olemassa. Lumme ym. (1998) tutkivat haastatteluilla 59 suomalaisen varakkaan 

yksityissijoittajan tekemiä tai tulevaisuudessa tehtäviä sijoituksia. Haastattelut ja tutkimus 

ajoittuivat vuoteen 1994. Haastatteluihin osallistuneiden yksityissij oittaj ien tekemien 

sijoitusten kokonaismäärä oli noin 250 Mmk. Keskimäärin yksi sijoittaja oli tehnyt kolme 

sijoitusta ja keskimääräisen sijoituksen koko oli 1,5 Mmk. Tutkimuksessa arvioitiin, että 

haastatteluihin osallistuneiden yksityissijoittajien lisäksi Suomessa oli vuonna 1994 noin 

1500 pääomasijoitustoimintaa harjoittavaa yksityishenkilöä, joiden keskimääräisen
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portfolion koko oli 400.000 mk. Tällöin suomalaisten varakkaiden yksityishenkilöiden 

tekemien sijoitusten kokonaismääräksi vuonna 1994 saatiin 850 Mmk. Kyseessä on 

kuitenkin melko karkea arvio, sillä virallisia tilastoja yksityishenkilöiden 

pääomasijoittamisesta ei ole olemassa.

Ammattimaisten pääomasijoitusyhtiöiden sijoitukset kohdeyrityksiin vuoden 1994 lopussa 

olivat Borgin (1999, 17) mukaan 515 Mmk, joten Lumme ym. (1998) arvioivat 

yksityishenkilöiden tekemien sijoitusten määrän olevan yli puolitoistakertainen 

ammattimaisiin pääomasijoittajiin verrattuna. On kuitenkin otettava huomioon, että Lumme 

ym. (1998) arvioivat ainoastaan yksityissijoittajien jo tekemien sijoitusten määrää, eivätkä 

sitä, kuinka paljon sijoittajilla olisi mahdollisuus tehdä sijoituksia.

Lumpeen ym. (1998, 45-46) tutkimuksen erittäin tärkeä havainto oli, että suomalaiset 

yksityishenkilöt ovat tärkeässä asemassa erityisesti yritysten alkurahoituksen tarjoajina: 

kolme neljäsosaa yksityishenkilöiden tekemistä sijoituksista suuntautui yritysten siemen-, 

käynnistys- tai aikaiseen kasvuvaiheeseen. Eniten sijoituksia tehtiin käynnistysvaiheessa 

oleviin yrityksiin. Yksityissijoittajien tekemien sijoitusten jakauma eroaa siis selvästi 

ammattimaisten pääomasijoitusyhtiöiden sijoitusten kehitysvaiheittaisesta jakaumasta, sillä 

ammattimaiset pääomasijoitusyhtiöt suosivat kehityksessä pidemmälle ehtineiden yritysten 

rahoittamista. Suurin osa Lumpeen ym. (1998, 55) tutkimuksen yksityishenkilöiden 

tekemistä sijoituksista kohdistui sijoittajan tuntemiin aloihin tai yrityksiin, joiden johdon 

sijoittaja tuntee. Tällä tavoin sijoittajat pyrkivät vähentämään informaation epäsymmetriaa.

Yksityissijoittajien tekemiin sijoituksiin liittyy monesti taloudellisten päämäärien lisäksi 

myös muita motivaatiotekijöitä. Robertsin (1990, 84) mukaan yksityissijoittajilla voi olla 

tarve saada osallistua kasvuyrityksen kehittämiseen ja työskentelemiseen nuorten 

älykkäiden ihmisten parissa. Sijoittaja voi myös katsoa, että hänellä on varakkaana 

henkilönä sosiaalinen velvollisuus auttaa nuoria yrityksiä eteenpäin. Toisaalta erittäin 

varakkailla sijoittajilla voi olla myös tarve pelata uhkapeliä aloittavilla yrityksillä. Lumpeen 

ym. (1998, 60) tutkimuksessa yksityissijoittajat asettivat sijoituksensa taloudelliset 

motivaatiotekijät vasta viidennelle sijalle, mikäli tarkastellaan ainoastaan sijoituksissa 

erittäin tärkeiksi koettuja tekijöitä. Tärkeämpinä pidettiin mahdollisuutta vaikuttaa tehdyn
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sijoituksen arvoon, aktiivista roolia yrityksen kehittämisessä sekä aikaisemman 

liiketoimintaosaamisen ja yritysalakohtaisen tietämyksen hyödyntämistä.
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3 Tutkimusaineistoja käytetyt tilastolliset menetelmät

3.1 Kyselytutkimuksen perusjoukko

Tutkielman empiirinen osa toteutettiin kyselytutkimuksella. Perusjoukoksi määriteltiin 

Suomen yliopisto-ja korkeakoulukaupunkien teknologiakeskuksissa sijaitsevat suomalaiset 

pienet ja keskisuuret teknologiayritykset. Lisäkriteerinä edellytettiin, että 

teknologiakeskuksessa toimii vähintään 30 yritystä. Tällä rajattiin pienimmissä 

teknologiakeskuksissa ja yrityshautomoissa sijaitsevat pk-teknologiayritykset pois 

perusjoukosta, sillä tutkielman laatijan näkemyksen mukaan teknologiakeskuksen on oltava 

riittävän suuri, jotta sitä voidaan kutsua teknologiakeskukseksi. Teknologiakeskuksen ja 

pienen ja keskisuuren teknologiayrityksen määritelmät kuvattiin luvussa 1.

Kysely lähetettiin yhteensä 364 pk-teknologiayritykseen, jotka sijaitsivat 

teknologiakeskuksissa kahdeksassa eri yliopisto- tai korkeakoulukaupungissa eri puolilla 

Suomea. Teknologiakeskukset, joihin kysely suunnattiin, olivat Innopoli ja Otaniemen 

Teknologiakylä (Espoo), Joensuun Tiedepuisto (Joensuu), Jyväskylän Teknologiakeskus 

(Jyväskylä), Teknia (Kuopio), Teknologiakeskus Kareltek (Lappeenranta), Technopolis 

(Oulu), Hermia (Tampere) ja Turun Teknologiakeskus (Turku). Koska kysely lähetettiin 

kaikille perusjoukkoon kuuluville yrityksille, kyseessä on kokonaistutkimus.

Yhdeksässä teknologiakeskuksessa, joihin kysely suunnattiin, oli kyselyn 

lähettämishetkellä yrityksiä, yliopistojen tai korkeakoulujen yksikköjä ja muita 

tutkimuslaitoksia yhteensä 999 kappaletta. Suurin osa teknologiakeskuksissa sijaitsevista 

yrityksistä on perinteisten toimialojen palveluyrityksiä, yliopistojen yksikköjä tai muita 

yrityksiä, joita ei voida lukea teknologiayrityksiksi. Kysely lähetettiin 364 yritykseen eli 

36,4 prosenttiin kaikista teknologiakeskuksista sijaitsevista yrityksistä. Yritysten 

kokonaismäärään (999 kpl) on tässä yhteydessä luettu myös yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten yksiköt.

Yritysten osoitetiedot ja toimialat saatiin teknologiakeskusten ajankohtaisista
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yritysluetteloista sekä teknologiakeskusten ja yritysten www-sivuilta. Jos yrityksen toimiala 

oli epäselvä, se tarkastettiin teknologiakeskuksen toimitusjohtajalta tai suoraan yrityksestä. 

Samoin yhteystiedoista varmistettiin, ettei saman yrittäjän omistamille eri yrityksille 

mennyt kyselyä kuin yhteen yritykseen. Lisäksi tarkastettiin, että jos sama yritys toimi 

monessa eri teknologiakeskuksessa, kysely lähetettiin ainoastaan yrityksen 

päätoimipaikaksi määriteltyyn teknologiakeskukseen. Kaikki perusjoukkoon kuuluvat 

yritykset ovat osakeyhtiöitä.

Yritysten liikevaihtoa, taseen loppusummaa tai henkilöstön määrää ei tutkimuksen kireän 

aikataulun vuoksi tarkastettu kyselylomakkeen lähettämisvaiheessa. Sen sijaan tehtiin 

oletus, että lähes kaikki teknologiakeskuksissa sijaitsevista yrityksistä ovat pk-yrityksiä, 

joihin kysely haluttiinkin suunnata. Tavoitteen saavuttamiseksi perusjoukkoa määriteltäessä 

poistettiin automaattisesti kaikki tutkielman laatijan tunnistamat suomalaiset ja 

kansainväliset suuryritykset ja niiden tytäryhtiöt, jotka sijaitsevat jossakin 

teknologiakeskuksessa. Näin suljettiin pois ilmiselvät suuryritykset ja niiden tytäryhtiöt 

perusjoukosta.

3.2 Kyselyn toteuttaminen ja vastausprosentti

Kysely toteutettiin kirjekyselynä kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) nimissä. 

Kirjekyselyn katsottiin soveltuvan parhaiten suuren kyselytutkimuksen toteuttamiseen. 

Kirjeitse tehtävällä kyselytutkimuksella kyselyn tekijä ei pääse vaikuttamaan tuloksiin, 

mikä on vaarana haastattelututkimuksissa. Kyselyyn vastattiin nimettömänä, eikä 

kyselylomakkeita koodattu yrityksen tunnistamista varten. Tällä pyrittiin nostamaan 

vastausaktiivisuutta sekä parantamaan vastausten luotettavuutta. Toisaalta 

koodaamattomien lomakkeiden haittapuolena oli se, että jälkikäteen oli mahdotonta jäljittää 

puutteellisen vastauksen antaneita yrityksiä.

Kysely osoitettiin kunkin yrityksen toimitusjohtajalle. Kyselylomakkeessa oli mukana lyhyt 

saatekirje tutkimuksen tavoitteiden selvittämiseksi ja vastaamiseen motivoimiseksi. 

Vastaamisen helpottamiseksi mukana oli lisäksi KTM:n palautuskuori, jonka postimaksu
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oli maksettu. Yritysten toimitusjohtajien lisäksi kunkin teknologiakeskuksen 

toimitusjohtajalle lähetettiin tutkimuksesta tiedottava saatekirje sekä kyselylomake 

tutustumista varten. Saatekirjeet ja kyselylomake ovat liitteissä 1, 2 ja 3.

Kysely lähetettiin 4. kesäkuuta 1999 ja vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa kesäkuun 18. 

päivään asti. Vastausaktiivisuuden parantamiseksi pyrittiin ottamaan puhelimitse yhteyttä 

henkilökohtaisesti jokaiseen perusjoukkoon kuuluvaan yritykseen. Puhelimitse tehty 

muistutuskierros tehtiin 16.-24.6. ennen vilkkaimman lomakauden alkua. Tällä haluttiin 

varmistaa, ettei kysely unohdu ja jää täyttämättä. Henkilökohtaisella yhteydenotolla 

tavoitettiin perusjoukon 364 yrityksestä 253 yrityksen toimitusjohtaja eli 69,5 % 

perusjoukkoon kuuluvista yrityksistä. Lähes kaikilla tavoitetuilla yrityksillä kyselylomake 

oli joko täytetty ja lähetetty tai tallessa, mutta vielä täyttämättä. Monet lupasivat palauttaa 

kyselyn pikimmiten. Mikäli toimitusjohtaja oli hukannut kyselylomakkeen, se lähetettiin 

hänelle uudestaan sähköpostitse tai faksilla. Sähköpostitse lähetettiin yhteensä 34 ja faksilla 

4 lomaketta.

Määräpäivään 18. kesäkuuta mennessä saapui vastauksia 79 kpl eli 21,7 %. Määräpäivän 

jälkeen saapui vielä 44 kpl vastauksia, jotka otettiin mukaan analysoitaviksi. Viimeinen 

analysoitavaksi hyväksytty kyselylomake saapui 6. heinäkuuta. Lopullinen vastausten 

lukumäärä oli siten 123 kappaletta. Lomakkeista hylättiin 4 kappaletta, joten 

analysoitaviksi hyväksyttiin 119 yrityksen vastaukset ja vastausprosentti oli 32,7 %. Tätä 

voidaan pitää hyvänä, kun otetaan huomioon kyselyn toteuttamisajankohta kesällä ja se, 

että postituskierroksia yrityksiin oli vain yksi. Taulukossa 5 on esitetty vastausprosentti ja 

perusjoukkoon kuuluvien yritysten määrä kaupunkikohtaisesta
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Taulukko 5. Kyselyn vastausprosentti ja perusjoukkoon kuuluvien yritysten määrä 
kaupunkikohtaisesta

Kaupunki Vastausprosentti Perusjoukkoon kuuluvien 
yritysten määrä

Jyväskylä 44,6 % 56
Kuopio 40,0 % 30
Turku 38,2 % 34
Espoo 36,0 % 86
Lappeenranta 33,3 % 24
Joensuu 27,3 % 11
Tampere 22,8 % 57
Oulu 21,2% 66

Yht. 32,7 % 364

Lomakkeista hylättiin siis 4 kpl. Hylkäämisen syynä oli yhden yrityksen kohdalla se, että 

sen toimiala oli päivittäistavarat eikä teknologia. Kaksi yritystä hylättiin, sillä ne olivat 

suuryrityksiä. Toisen liikevaihto oli 875 Mmk. Toinen ei ilmoittanut liikevaihtoaan, mutta 

sen työntekijämäärä oli 2000 henkilöä. Lisäksi yksi yritys jouduttiin karsimaan analyysistä 

siksi, että kansainvälisen suuryrityksen omistusosuus yrityksestä oli 65 %. Raja 

omistusosuudelle pk-yrityksen määritelmässä on 25 %. Näin ollen oletus siitä, että 

teknologiakeskuksissa toimivat yritykset ovat pääasiassa pk-yrityksiä näyttää pitäneen 

paikkansa erittäin hyvin. Oletuksen toteutumista auttoi kyselyn lähettämisvaiheessa tehty 

tutkielman laatijan tuntemien suuryritysten ja niiden tytäryhtiöiden karsinta perusjoukosta.

Vastaajaksi ilmoittautui 101 yrityksessä toimitusjohtaja. Muita vastaajia olivat hallituksen 

puheenjohtaja (3), talouspäällikkö (2), osakas (2), controller (1), toimialajohtaja (1), 

tutkimuspäällikkö (1), myyntipäällikkö (1), teknologiajohtaja (1), hallituksen jäsen (1), 

markkinointijohtaja (1), kehityspäällikkö (1) ja yrittäjä (1). Lisäksi ’muu’-kohdan oli 

valinnut 2 vastaajaa, jotka eivät yksilöineet asemaansa organisaatiossa.

3.3 Kyselylomake

Yrityksille lähetetty 11-sivuinen kyselylomake jakaantui kuuteen osa-alueeseen. 

Aihealueita olivat perustiedot yrityksestä ja yrityksen perustajasta, yrityksen omistus- ja 

rahoitusrakenne, mahdolliset liiketoiminnan ongelma-alueet, yrityksen toimitilat
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teknologiakeskuksessa tai sen läheisyydessä ja yrityksen toimiala. Lomakkeen lopussa oli 

lisäksi mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta kauppa- ja teollisuusministeriölle ja 

omalle teknologiakeskukselle. Vapaamuotoiset palautteet on toimitettu suoraan 

toimeksiantajalle, eikä niitä tässä tutkielmassa käsitellä erikseen.

Kyselylomake koostui yhteensä 79 kysymyksestä. Näistä 19 vaati numeeristen tietojen 

antamista ja 60 kysymykseen voitiin vastata rastittamalla haluttu vaihtoehto. Kyselylomake 

pyrittiinkin laatimaan yksinkertaiseksi ja nopeaksi vastata. Siksi suurimmassa osassa 

kysymyksiä vastaajan tuli vain valita itsensä kannalta sopivin vaihtoehto. Kuitenkin 

yrityksen perustamisvuoden, työntekijämäärän, liikevaihdon, taseen loppusumman, 

kokonaisinvestointien, tuloksen, perustajan iän, omistus-ja rahoitusrakenteen, patenttien ja 

patenttihakemusten lukumäärän sekä toimitilojen koon ja vuokran suhteen pyydettiin 

antamaan numeerisia arvoja. Numeerisia arvoja vaativiin kysymyksiin oli myös jätetty 

useammin vastaamatta, sillä niihin vastaamiseen tarvitsee luonnollisesti enemmän aikaa 

kuin rastitt amalla täytettäviin kysymyksiin. Kokonaisuutena kyselyyn vastanneet yritykset 

olivat kuitenkin vastanneet myös kohtuullisen hyvin numeerisiin kysymyksiin.

Kyselylomakkeesta laadittiin touko-kesäkuussa 1999 kaikkiaan seitsemän erilaista versiota 

eri ihmisten kommenttien perusteella. Kyselylomaketta kommentoivat tutkielmaseminaarin 

ohjaaja professori Teppo Martikainen Helsingin kauppakorkeakoulusta, teollisuusneuvos 

Pertti Valtonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, toimitusjohtaja Veijo Miihkinen 

Jyväskylän Teknologiakeskuksesta, johtaja Petri Laine Corporate Advisor Groupista, 

projekti-insinööri Antti Jussila Tampereen Teknologiakeskuksesta sekä konsultti Peter 

Kelly teknillisestä korkeakoulusta. Kyselylomake käännettiin englanniksi Peter Kellyn 

kommentteja varten. Lopuksi viimeistelty lomake testattiin kolmessa yrityksessä 

Jyväskylän ja Tampereen Teknologiakeskuksessa, jotta saatiin palautetta myös kyselyn 

kohteena olevilta yrittäjiltä.

3.4 Käytetyt tilastolliset menetelmät

Suuri osa kysymyslomakkeen kysymyksistä on laadittu viisiportaiselle asteikolle ’hyvin
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vähän (1) - vähän (2) - en osaa sanoa (3) - paljon (4) - hyvin paljon (5)’. Kyseisen 

kaltainen asteikko noudattaa järjestysasteikkoa, mutta sen lisäksi myös välimatka- 

asteikkoa, sillä eri vastausvaihtoehdot on numeroitu ja kahden vierekkäisen vastauksen 

välinen etäisyys on aina yksi. Tämä mahdollistaa esim. keskiarvon laskemisen, mikä ei 

onnistu, jos asteikko noudattaisi vain järjestysasteikkoa.

Tutkimuksessa käytetään epäparametrisia testejä tulosten tulkitsemiseen. Tämä johtuu siitä, 

että parametriset testit edellyttävät tavallisesti muuttujien noudattavan jotain tiettyä 

jakaumaa, esim. normaalijakaumaa. Tämä edellytys ei kuitenkaan täyttynyt läheskään aina.

Muuttujien välisiä yhteyksiä on tutkittu havainnoimalla, eroaako muuttujien välinen 

korrelaatiokerroin merkitsevästi nollasta. Tähän on käytetty Spearmanin

jätjestyskorrelaatiokerrointa, joka on epäparametrinen korrelaatiokerroin. Turunen (1995, 

34) on käyttänyt vastaavaa menetelmää muuttujien välisten yhteyksien tutkimiseen. 

Korrelaatiokerrointa käytettäessä on kuitenkin muistettava, ettei korrelaatio implikoi syy- 

seuraussuhdetta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka muuttujat A ja В olisivat positiivisesti 

korreloituneita, se ei välttämättä tarkoita, että A johtuu B:stä tai päinvastoin.

Korreloituneisuus voi johtua myös muuttujasta C. Epäparametrinen Spearmanin 

j ärj estyskorrelaatiokerroin soveltuu vain kahden muuttujan välisen korrelaation 

tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa kaikki Spearmanin j ärj estyskorrelaatiokertoimella tehdyt 

testit ovat kaksipuoleisia. Pearsonin korrelaatiokerrointa käytettiin laskettaessa 

korrelaatioita jatkuville muuttujille, esim. liikevaihdolle ja taseelle.

Eri ryhmien samaan kysymykseen antamien vastausten keskiarvojen tilastollista 

merkitsevyyttä on testattu kahden muuttujan tapauksessa Mann-Whitneyn testin avulla. 

Testin lähtökohtana on, että eri ryhmien samaan kysymykseen antamat vastaukset ovat 

toisistaan riippumattomia. Mann-Whitneyn testiä voidaan käyttää järjestysasteikolla 

vastaavan ongelman tutkimiseen kuin parametrista keskiarvojen erotuksen t-testiä 

välimatka-asteikolla. Parittaisia Wilcoxonin testejä taas on käytetty eri kysymysten 

vastausten keskiarvojen välisten erojen tutkimiseen. Wilcoxonin testissä havaintoparit ovat 

toisistaan riippumattomia, mutta parien sisällä muuttujien arvot voivat olla riippuvia. 

Useamman kuin kahden muuttujan tapauksessa eri kysymysten vastausten keskiarvojen
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välisten erojen tutkimiseen on käytetty Wilcoxonin testin lisäksi Friedmanin testiä.

Lisäksi tuloksia tulkittiin frekvenssijakaumien ja ristiintaulukoinnin avulla. 

Ristiintaulukointi suoritettiin eri taustamuuttujien ja tutkittavien muuttujien suhteen. 

Ristiintaulukoinnista saatujen tulosten tilastollista riippuvuutta tutkittiin y2-testin avulla. 

Tilastollinen testaus ja tulosten analysointi tehtiin SPSS for Windows 8.0 -ohjelman avulla.
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4 Empiiriset tutkimustulokset

4.1 Perustiedot yrityksestä

4.1.1 Yrityksen toimiala, perustamisvuosi ja sijainti

Vastaajayrityksistä 112 oli itsenäistä yritystä ja 7 tytäryhtiöitä. Myös tytäryhtiöiden 

kohdalla Euroopan Unionin noudattama luvussa 1.3.2 käsitelty pk-yrityksen 

riippumattomuusmääritelmä toteutui, joten ne hyväksyttiin analysoitaviksi.

Yritysten toimialojen jakautuminen on esitetty kuviossa 5. Kyselyssä käytetty 

toimialaluokitus tehtiin Suomen pääomasijoitusyhdistyksen noudattaman 

toimialaluokituksen mukaisesti (Borg 1999, 32). Ainoa ero on se, että muut palvelut -kohta 

nimettiin teknologiapalveluiksi.

Suurin yksittäinen toimiala oli ohjelmistot, johon kuului 39,5 % yrityksistä. Toiseksi suurin 

ryhmä oli tietotekniikka (12,6 %) ja kolmanneksi suurin biotekniikka ja lääketiede (10,1 

%). Teknologiapalvelut ilmoitti toimialakseen 9,2 % yrityksistä, samoin muun 

elektroniikan. Yrityksistä 7,6 % kuului teollisuustuotannon, sen valvonnan, ohjauksen ja 

siihen kuuluvien palveluiden piiriin. Muihin toimialoihin on kuviossa 5 sisällytetty 

viestintä (3,4 %), ympäristönsuojeluja kierrätys (2,5 %), energia (1,7 %), kemianteollisuus 

ja uudet materiaalit (1,7 %) sekä metsäteollisuus (0,8 %). Kuviossa 5 muihin toimialoihin 

on otettu mukaan lisäksi kyselylomakkeessa erikseen mainittu ryhmä ’muu-toimiala’, jonka 

oli valinnut kaksi yritystä (1,7 %). Toinen oli määritellyt toimialakseen tuotekehityksen ja 

toinen kosmetiikan. Myös kosmetiikkayritys hyväksyttiin analysoitavaksi, sillä se ilmoitti 

omistavansa oikeudet kolmeen patenttiin. Tällöin sillä on oltava innovatiivista toimintaa, ja 

siihen pätee luvussa 1.3.2 käytetty teknologiayrityksen määritelmä.
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Yritysten toimialojen jakautuminen

Teknologia
palvelut 
9,2 %

Teollisuustuotan
to, sen valvonta, 
ohjaus ja palvelut 

7,6 % Ohjelmistot 
39,5 %

Muu elektroniikka 
9,2 %

Biotekniikka ja 
lääketiede

10,1 %
Muu toimiala 

11,8 %
Tietotekniikka 

12,6 %

Kuvio 5. Vastanneiden yritysten toimialojen jakautuminen (n=119)

Yritysten perustamisvuosien keskiarvo oli 1994, mediaani 1995 ja moodi 1997. Vuonna 

1997 perustettuja yrityksiä oli 20 kappaletta. Vanhin yrityksistä oli perustettu vuonna 1976 

ja nuorin vuonna 1999. Perustamisvuosien kvartiilit on esitetty taulukossa 6 (n=119). 

Turusen (1995, 41) 101 pk-teknologiayrityksen vastauksiin perustuvan tutkimuksen 

yrityksistä 74 % oli enintään 10 vuotta vanhoja. Tämän tutkielman vastaava luku oli 82,4 % 

eli yritys on perustettu vuonna 1990 tai sen jälkeen. Molempien tutkimusten yritykset 

olivatkin melko nuoria tutkimushetkellä.

Taulukko 6. Kyselyyn vastanneiden yritysten perustamisvuoden kvartiilit (n=119)

Ryhmä Suurin perustamisvuosi
Ensimmäinen neljännes 1992
Toinen neljännes 1995
Kolmas neljännes 1997
Neljäs neljännes 1999

Kuviossa 6 on esitetty kyselyyn vastanneiden yritysten sijainti eri kaupunkien 

teknologiakeskuksissa (n=119). Vastanneista yrityksistä sijaitsi Espoon Innopolissa ja 

Otaniemen Teknologiakylässä 26,1 %, Jyväskylässä 21,0 %, Oulussa 11,8 %, Tampereella 
ja Turussa molemmissa 10,9 %, Kuopiossa 10,1 %, Lappeenrannassa 6,7 % ja Joensuussa 

2,5 %. Pääkaupunkiseudulta saatiin eniten vastauksia, mikä johtuu siitä, että Espoossa
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Innopolissa ja Otaniemen Teknologiakylässä sijaitsevien pk-teknologiayritysten määrä 

perusjoukosta oli suurin eli 23,6 %. Jyväskylän Teknologiakeskuksessa sijaitsevien 

yritysten osuus vastanneista yrityksistä oli 21,0 %, joten Espoossa ja Jyväskylässä 

sijaitsevien yritysten osuus vastanneista yrityksistä oli yhteensä 47,1 %. Tällöin kyseisissä 

kaupungeissa sijaitsevien yritysten yhteisvaikutus tutkimustuloksiin saattaa olla korkea. 

Tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tarkoitus analysoida kaupunkikohtaisia eroja, vaan kaikkia 

teknologiakeskuksissa sijaitsevia pk-teknologiayrityksiä yhdessä.

Vastanneiden yritysten sijainti paikkakunnittain

Kuopio
10,1 %

Lappeenranta Joensuu 
6,7 % 2,5 %

Turku
10,9%

Tampere
10,9% Oulu

11,8 %

Espoo 
26,1 %

Jyväskylä
21,0%

Kuvio 6. Vastanneiden yritysten sijainti teknologiakeskuksissa paikkakunnittain (n-119)

4.1.2 Yrityksen liikevaihto, taseen loppusumma, tulos ja henkilöstö

Yritysten liikevaihto tehtiin vertailukelpoiseksi tiedustelemalla liikevaihdon yhteydessä 

tilikauden pituus. Kunkin yrityksen liikevaihto ja tulos laskettiin 12 kuukauden jaksolle ja 

saatiin näin yritysten kesken vertailukelpoiseksi. Viimeisimmän tilikauden pienin 

liikevaihto oli 0 mk ja suurin 116 Mmk. Yli 10 Mmk:n liikevaihto oli ainoastaan 

seitsemällä yrityksellä. Liikevaihtojen keskiarvo oli 4,7 Mmk ja mediaani 0,9 Mmk. 

Keskiarvoa nostivat muutaman suuren yrityksen liikevaihdot. Tutkimuksen yritykset olivat 

hyvin pieniä, sillä alle 6 Mmk:n liikevaihto oli 87,6 %:lla yrityksistä.

Liikevaihtojen kvartiilit ovat taulukossa 7 (n=105). Yrityksistä 14 jätti vastaamatta 

kysymykseen. Näistä 7 yritystä ei voinut vastata kysymykseen, sillä niiden perustamisvuosi
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oli 1999 tai loppuvuosi 1998 ja tarvittavaa tilinpäätösinformaatiota ei ollut käytettävissä.

Taulukko 7. Yritysten liikevaihtojen kvartiilit (n=105)

Ryhmä Suurin liikevaihto
Ensimmäinen neljännes 0,4 Mmk
Toinen neljännes 0,9 Mmk
Kolmas neljännes 2,4 Mmk
Neljäs neljännes 116 Mmk

Yritysten taseiden loppusummien keskiarvo oli 3,9 Mmk ja mediaani 0,6 Mmk. Pienin 

taseen loppusumma oli 17.380 mk ja suurin 95 Mmk. Kuuden yrityksen taseen 

loppusumma oli yli 10 Mmk. Yrityksistä 33 ei ollut vastannut kysymykseen. Näistä jälleen 

7 yritystä jätti vastaamatta oikeutetusti, sillä kyseiset yritykset oli perustettu vuonna 1999 

tai loppuvuodesta 1998. Taseen loppusummien kvartiilit on esitetty taulukossa 8 (n=86).

Taulukko 8. Yritysten taseen loppusummien kvartiilit (n=86)

Ryhmä Suurin taseen loppusumma
Ensimmäinen neljännes 0,2 Mmk
Toinen neljännes 0,6 Mmk
Kolmas neljännes 1,4 Mmk
Neljäs neljännes 95 Mmk

Viimeisimmän tilikauden tulosten keskiarvo oli 0,6 Mmk ja mediaani 24.000 mk. Tappiota 

yrityksistä teki 28 ja voittoa 70. Keskimääräinen voitto oli 1,0 Mmk ja tappio 0,5 Mmk. 

Pienin tulos oli -4,1 Mmk ja suurin 23,4 Mmk. Yrityksistä 21 jätti vastaamatta 

kysymykseen. Näistä 7 oli jälleen yrityksiä, joilla ei perustamisajankoiltansa (vuosi 1999 tai 

loppuvuosi 1998) vuoksi vielä ollut tilinpäätöstietoja olemassa. Tulokset ovat hyvin 

samankaltaisia Turusen (1995, 41) tutkimuksen tulosten kanssa. Turusen tutkimuksen 

yrityksistä 72 % tuotti voittoa, kun vastaava luku tässä tutkimuksessa oli 71 %. Turusen 

tutkimuksessa yrityksiltä ei kysytty tilikauden tulosta tarkkana lukuarvona, joten tarkempi 

vertailu tutkimusten välillä ei ole mahdollista. Tilikauden tulosten kvartiilit ovat taulukossa 

9 (n=98).
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Taulukko 9. Yritysten viimeisimmän tilikauden tulosten kvartiilit (n=98)

Ryhmä Suurin tulos
Ensimmäinen neljännes -0,009 Mmk
Toinen neljännes 0,024 Mmk
Kolmas neljännes 0,215 Mmk
Neljäs neljännes 23,43 Mmk

Yrityksen henkilöstöstä tiedusteltiin sekä kokopäivätoimisten että osa-aikaisten 

työntekijöiden lukumäärää. Jotta kaikkien yritysten henkilömäärät saatiin keskenään 

vertailukelpoisiksi, tehtiin oletus, että osa-aikaisen työntekijän työaika on puolet 

kokopäivätoimisen työntekijän työajasta ja osa-aikainen työntekijä vastaa puolta 

kokopäivätoimista työntekijää. Kokopäivätoimisten työntekijöiden lukumäärään lisättiin 

siis puolet yrityksen osa-aikaisista työntekijöistä. Näin saatuja työntekijöiden 

kokonaismäärää kuvaavia lukuja verrattiin toisiinsa.

Yritysten työntekijämäärän keskiarvo oli 12 työntekijää ja mediaani 3,5. Suurin 

työntekijämäärä oli 250. Myös 250 työntekijän yritys kelpuutettiin mukaan tutkimukseen, 

vaikka tiukasti ottaen tutkimuksessa käytetyn Euroopan Unionin määritelmän mukaan pk- 

yrityksessä on vähemmän kuin 250 työntekijää. Työntekijämäärien kvartiilit on esitetty 

taulukossa 10 (n=119).

Taulukko 10. Yritysten työntekijämäärien kvartiilit (n=l 19)

Ryhmä Suurin työntekijämäärä
Ensimmäinen neljännes 2,0
Toinen neljännes 3,5
Kolmas neljännes 9,0
Neljäs neljännes 250

Yrityksen kokoa mittaavat liikevaihto, taseen loppusumma ja työntekijämäärä korreloivat 

odotetusti positiivisesti ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi keskenään. Pearsonin 

korrelaatiokerroin viimeisimmän tilikauden liikevaihdolle ja taseelle oli 0,931 (p=0,000), 

liikevaihdolle ja työntekijämäärälle 0,925 (p=0,000) ja taseelle ja työntekijämäärälle 0,776 

(p=0,000). Lisäksi yrityksen perustamisvuoden ja viimeisimmän tilikauden tuloksen 

välinen korrelaatiokerroin -0,329 on tilastollisesti erittäin merkitsevästi negatiivinen 

(p=0,001). Tämäkin on odotusten mukaista, sillä negatiivinen korrelaatio tarkoittaa, että
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mitä myöhemmin yritys on perustettu, sitä pienempi on sen tilikauden tulos.

Turunen (1995) analysoi tutkimuksessaan 101 suomalaisen teknologiayrityksen rahoitusta. 

Verrattaessa Turusen tutkimuksen yritysten kokoa liikevaihdon ja henkilömäärän avulla 

tämän tutkimuksen yritysten kokoon havaitaan, että tämän tutkielman yritykset ovat 

selvästi Turusen tutkielman yrityksiä pienempiä. Tulos johtuu siitä, että kaikki tähän 

tutkimukseen osallistuneet yritykset toimivat teknologiakeskuksissa, joissa yritykset ovat 

nuoria ja kooltaan vielä pieniä. Turusen tutkimukseen vastanneista yrityksistä vain 19 

sijaitsi teknologiakeskuksessa. Turunen havaitsi, että teknologiakeskuksissa sijaitsevat 

yritykset olivat selvästi muita yrityksiä pienempiä: teknologiakeskuksissa sijaitsevien 

yritysten keskimääräinen liikevaihto oli 6 Mmk, kun muiden vastaava luku oli 15,5 Mmk. 

Turusen tutkimuksen teknologiakeskuksissa sijaitsevien yritysten keskimääräinen 

liikevaihto onkin hyvin lähellä tämän tutkimuksen yritysten liikevaihtojen keskiarvoa, joka 

oli 4,7 Mmk. Turusen tutkielman kaikkien yritysten liikevaihdon keskiarvo oli 13,8 Mmk ja 

työntekijämäärän 27 henkilöä. Tämän tutkielman henkilöstömäärän keskiarvo oli 12 

henkilöä, joten senkin mukaan yritykset olivat pienempiä tässä tutkimuksessa. Taulukossa 

11 on vertailtu tämän tutkimuksen ja Turusen (1995) tutkimuksen yritysten kokoa 

liikevaihdon ja henkilömäärän jakaumien avulla.

Taulukko 11. Tämän tutkielman yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän (n-105...119) jakaumien 
vertailu Turusen (1995) tutkielmaan (n=93...98).

Tämän tutkimuksen 
yritykset

Turusen (1995)
tutkimuksen yritykset

0-6 Mmk 88 % 57%
Liikevaihto 6-50 Mmk 10% 38%

> 50 Mmk 3 % 5%
0-10 81 % 49%

Henkilöstö 10-49,5 14% 45%
>50 5% 6 %

4.1.3 Yrityksen kehitysvaihe ja tavoitteet

Yrityksiä pyydettiin arvioimaan, missä kehitysvaiheessa ne ovat. Kehitysvaiheen 

määrittelyssä käytettiin Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (Borg 1999, 33) käyttämää 

luokitusta. Lisäksi yritykselle annettiin mahdollisuus valita kohta ’muu’ ja määritellä itse
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kehitysvaiheensa.

Suurin osa yrityksistä oli kehityksen alkuvaiheessa. Tämän voi päätellä myös siitä, että 
kyselyyn vastanneet yritykset olivat keskimäärin hyvin nuoria. Siemenvaiheessa3 ilmoitti 

olevan 4,2 %, käynnistysvaiheessa4 23,5 % ja aikaisessa kasvuvaiheessa5 39,5 % 

yrityksistä. Nopeassa kasvuvaiheessa6 oli 17,6 % yrityksistä, siirtymävaiheessa7 2,5 % ja 

toimivan (Management Buy Out = MB O) tai ulkopuolisen (Management Buy In = MBI) 
yritysjohdon oston8 kohteena oli molemmissa 0,8 % yrityksistä. Terveyttämisvaiheen9 oli 

valinnut 3,4 % yrityksistä. Kohtaan ’muu kehitysvaihe’ kuului 7,6 % yrityksistä, jotka 

kukin luonnehtivat kehitysvaihettaan eri tavoin. Luonnehdintoja olivat ”yrittäminen 

elämäntapana, viime tilikaudella löytynyt oikea suunta, tasaantumisvaihe, business as 

usual, paikallaan polkeva käynnistysvaihe, stabiili vaihe, kuolemanlaakso, neuvotteluvaihe 

ja toipuminen Kaukoidän lamasta”. Tulokset yritysten kehitysvaiheesta on raportoitu 

kuviossa 7 (n=119). Yrityksen perustamisvuosi ja kehitysvaihe korreloivat odotetusti 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p=0,000). Spearmanin j äij estyskorrelaatiokerroin on 

-0,614, joten mitä myöhäisempi yrityksen perustamisvuosi on, sitä aikaisempi on yrityksen 

kehitysvaihe.

3 Siemenvaihe: Rahoitus annetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja yrityksen alustavaan organisointiin 
ennen varsinaista käynnistämistä.

4 Käynnistysvaihe: Rahoitus annetaan tuotekehitykseen ja koemarkkinointiin. Yritystä voidaan olla juuri 
perustamassa tai se on toiminut jo lyhyen aikaa. Yrityksen tuotteita ei ole vielä kaupallistettu.

5 Aikainen kasvuvaihe: Rahoitus yritykselle, jonka tuotekehitys on onnistunut ja joka tarvitsee rahoitusta 
lähinnä tuotannon ja myynnin lopulliseen kaupallistamiseen. Yritys ei vielä tuota voittoa.

6 Nopea kasvuvaihe: Rahoitus kasvavalle yritykselle, jonka toiminta ei ole tappiollista. Rahoitus käytetään 
lähinnä tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, markkinointiin tai tuotteen jatkokehittämiseen. Myös 
käyttöpääoman lisääminen voi olla rahoituksen kohde.

7 Siirtymävaihe: Tilapäinen rahoitus yksityisessä omistuksessa olevalle yritykselle, jonka osakkeet 
noteerataan julkisilla markkinoilla lyhyen ajan kuluessa.

8 Toimivan johdon yritysosto (MBO) tai ulkopuolisen ryhmän yritysosto (MBI): Rahoitus, jonka avulla 
yrityksen toimiva johto ja mahdoliset sijoittajat ostavat tuotantolinjan tai koko yrityksen (Management Buy 
Out). Rahoitus, jonka avulla yrityksen ulkopuolinen ryhmä ostaa yrityksen ja ryhtyy ostetun yrityksen 
toimivaksi johdoksi (Management Buy In).

9 Terveyttäminen: Rahoitusvaikeuksissa olevan vakiintuneen yrityksen toimintarakennetta terveytetään 
rahoituksen avulla siten, että yritys tuottaa vastedes voittoa. (Borg 1999, 33)
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Yrityksen kehitysvaihe

% 50,0

Kuvio 7. Yrityksen kehitysvaihe (n=119)

Yritysten tavoitteista haluttiin tietoa, jotta voitiin päätellä, kuinka moni yritys on 

kasvuhakuinen ja kuinka moni on ainoastaan yrittäjän elämäntapayritys. Yrityksistä 

(n=116) peräti 72,4 % ilmoitti tavoitteekseen nopean kasvun joko kansainvälisillä (49,1 %) 

tai Suomen markkinoilla (23,3 %). Yrityksistä 18,1 %:n tavoitteena oli pienyrittäjyys 

elämäntapana. Tällaisia yrityksiä pääomasijoittajilla on tapana kutsua ”living dead” - 

yrityksiksi, sillä ne eivät ole kasvuhakuisia. Kohdan ’muu tavoite’ valitsi 11 yritystä eli 
9,5 %. Näistä 3 yritystä mainitsi tavoitteekseen tasaisen kasvun kansainvälisillä 

markkinoilla ja 4 rauhallisen kasvun Suomessa. Neljä jäljelle jäänyttä yritystä mainitsivat 

tavoitteikseen mm. ”rahan teon” ja ”osaamisen kautta menestykseen”. Yritysten tavoitteet 

on esitetty kuviossa 8.

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin myös, onko yritykselle tärkeämpää tavoitella kasvua 

(jolloin saattaa joutua myymään osan omistusosuudesta ulkopuolisille sijoittajille) vai pitää 

koko omistusosuus itsellään (jolloin yrityksen kasvu saattaa olla hitaampaa). Kysymys oli 

laadittu testaamaan yritysten ilmoittamien tavoitteiden luotettavuutta. Yrityksistä 67,8 % 

ilmoitti, että niille on tärkeämpää kasvu ja 32,2 %, että tärkeämpää on pitää koko 

omistusosuus itsellään (n=115). Vastaukset on esitetty kuviossa 9. Kasvua omistusosuutta
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tärkeämpänä pitävät yritykset olivat Mann-Whitneyn testillä testattuna tilastollisesti 

merkitsevästi (p=0,045) nuorempia kuin omistusosuutta preferoivat yritykset. Tämä on 

myönteinen asia sellaisille sijoittajille, jotka suunnittelevat pääomasijoituksia siemen- ja 

käynnistysvaiheessa oleviin yrityksiin.

Yritysten tavoitteet

Pienyrittäjyys 
elämäntapana 

18,1 %

Nopea kasvu 
Suomen 

markkinoilla 
23,3 %

Muu tavoite 
9,5 %

Nopea kasvu 
kansainvälisillä 

markkinoilla 
49,1 %

Kuvio 8. Yritysten tavoitteet (n=116)

Onko yritykselle tärkeämpää tavoitella kasvua vai 
pitää koko omistusosuus itse?

Tärkeämpää 
pitää koko 

omistusosuus 
itsellään 
32,2 %

Tärkeämpää 
tavoitella kasvua 

67,8 %

Kuvio 9. Yritysten vastaukset kysymykseen: ”Onko yritykselle tärkeämpää kasvu vai pitää koko 
omistusosuus itse?” (n=115)

Yrityksistä 72,4 % ilmoitti tavoitteekseen nopean kasvun joko kansainvälisillä tai Suomen 

markkinoilla. Tämä on hyvin lähellä 67,8 % yrityksistä, joka on sellaisten yritysten osuus,
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joille kasvu on omistusosuutta tärkeämpää. Pienyrittäjyyden elämäntapana tai muun 

tavoitteen ilmoitti tavoitteekseen yhteensä 27,6 % yrityksistä. Tämä on hyvin lähellä 

32,2 % yrityksistä, jotka ilmoittivat omistuksen säilyttämisen kasvua tärkeämmäksi asiaksi. 

Yhtäläisyydet ovat havaittavissa kuvioista 8 ja 9.

Mann-Whitneyn testi tukee edellisiä päätelmiä. Testiä varten yritykset jaettiin kahteen 

ryhmään sen mukaan, onko niille tärkeämpää kasvu vai omistusosuuden säilyttäminen. 

Myös tavoitteet koodattiin kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostivat nopea 

kasvu Suomessa tai kansainvälisillä markkinoilla ja toisen ryhmän pienyrittäjyys 

elämäntapana tai muu tavoite. Testattaessa yrityksen tavoitteita kasvun ja omistusosuuden 

säilyttämisen suhteen havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p=0,000) tavoitteiden 

jakaumissa. Omistusosuuden säilyttämistä preferoivat yritykset ilmoittivat tilastollisesti 

merkitsevästi useammin tavoitteekseen pienyrittäjyyden elämäntapana tai muun tavoitteen 

ja kasvuhakuiset yritykset taas kasvun Suomessa tai ulkomailla.

Yrityksistä 107 ilmoitti laativansa tilinpäätöstietonsa ainoastaan suomeksi ja vain 10 myös 

jolloin muulla kielellä. Englanniksi ilmoitti tilinpäätöstietonsa laativan 8 ja ruotsiksi 2 

yritystä. Tilinpäätöstietonsa suomen lisäksi muilla kielillä laativat yritykset olivat selvästi 

ainoastaan suomeksi raportoivia yrityksiä suurempia. Yrityksen 

kansainvälistymispyrkimyksille on tärkeää, että se laatii tilinpäätöksensä jo 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa englanniksi ja mielellään International Accounting 

Standardin mukaisesti (Cardwell ym. 1999, 98-99).

4.1.4 Yrityksen investoinnit ja kasvu

Yritysten tekemien kokonaisinvestointien keskiarvo viimeisimmän tilikauden aikana oli 

653.606 mk. Suurin investointi oli 8,0 Mmk ja pienin 0 mk. Mediaani-investointi oli 

130.000 mk. Investointinsa oli ilmoittanut vain 63 yritystä eli 52,9 % vastanneista, joten 

vastausaktiivisuus ei ollut kovin korkea. Vastausaktiivisuus laski edelleen, kun kysyttiin 

edellisen ja sitä edellisen tilikauden investointeja. Edellisen tilikauden investoinnit oli 

ilmoittanut 40,3 % ja sitä edellisen 30,3 % yrityksistä. Edellisen tilikauden investointien 

keskiarvo oli 468.893 mk ja sitä edellisen 740.395 mk. Osa vastausaktiivisuuden laskusta
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aikaisemmilta tilikausilta johtuu yritysten nuoresta iästä eli tietoja ei ole ollut saatavilla, 

mutta suuri syy lienee myös työläys vastata kysymykseen.

Investointeja kysyttiin kolmelta viimeiseltä tilikaudelta, sillä investointien määrän ja 

yrityksen kasvun välistä yhteyttä haluttiin tutkia. Koska vastausaktiivisuus investointeja 

koskevaan kysymykseen oli alhainen, ja täten myös investointien tuottaman 

lisäinformaation luotettavuus kärsisi, päätettiin investointien ja kasvun välisestä 

tutkimisesta luopua. Viimeisimmän tilikauden investointien kvartiilit on esitetty taulukossa 

12.

Taulukko 12. Yritysten viimeisimmän tilikauden investointien kvartiilit (n-63)

Ryhmä Suurin investointi
Ensimmäinen neljännes 50 000 mk
Toinen neljännes 130 000 mk
Kolmas neljännes 500 000 mk
Neljäs neljännes 8 000 000 mk

Yritysten kasvua mitattiin liikevaihdon kasvulla. Kasvun laskemista varten yrityksiä 

pyydettiin ilmoittamaan liikevaihtonsa kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Periodin pituus on 

luonnollisesti melko lyhyt kasvuprosenttien laskemiseen, mutta vastausaktiivisuus olisi 

todennäköisesti kärsinyt, jos historiatietoja olisi pyydetty pidemmältä ajanjaksolta. Lisäksi 

perusjoukkoon kuuluneet yritykset ovat iältään nuoria, joten niillä kaikilla ei historiatietoja 

ole edes olemassa.

Liikevaihdot yhdenmukaistettiin laskemalla kunkin yrityksen liikevaihto 12 kuukautta 

vastaavalle tilikaudelle. Kaikkiaan 61 yritystä oli ilmoittanut liikevaihtonsa sekä 

viimeisimmälle (LVviim) että kolmanneksi viimeiselle tilikaudelle (LVkviim). Näiden 

yritysten liikevaihdon kasvuprosentti laskettiin käyttämällä kaavaa

Kasvu - %
' I LVviim ' 
v V L Vkviim y

(2)
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Toiseksi viimeisimmän (LVtviim) ja viimeisimmän liikevaihtonsa (LVviim) oli ilmoittanut 

23 yritystä. Näiden yritysten liikevaihdon kasvuprosentti laskettiin kaavalla

(3)

Liikevaihdon vuotuinen kasvuprosentti saatiin määritettyä siis kaikkiaan 84 yritykselle. 

Kasvuprosenttien keskiarvo oh 65,6 % ja mediaani 25,2 %. Pienin kasvuprosentti oh 

-87,0 % ja suurin 708,0 %. Kasvuprosenttien keskiarvo vahvistaa käsitystä, jonka mukaan 

teknologiayritysten kasvu on ollut erittäin voimakasta kolmen viimeisimmän vuoden 

aikana. Raju kasvu osoittaa lisäksi sen, että yritysten on harkittava rahoitusta tarkasti, jotta 

ne pysyisivät kasvussa mukana. Myös Turunen (1995, 62) määritti tutkimuksessaan 

yritysten kasvunopeutta liikevaihdon kasvun avulla. Turunen laski liikevaihdon 

kasvuprosentin 74 yritykselle 101 vastanneesta yrityksestä eli kaikille yrityksille, jotka 

olivat vastanneet huolellisesti kysymykseen. Vastausperiodina oh kolme viimeisintä 

tilikautta. Turusen tutkimuksen yritysten liikevaihtojen kasvuprosenttien keskiarvo oh 32,4 

%. Tämän tutkimuksen yritysten liikevaihtojen kasvuprosenttien keskiarvo 65,6 % on yli 

kaksinkertainen Turusen tutkimukseen nähden. Tämä voi johtua siitä, että talouden kehitys 

1990-luvun puolivälin jälkeen on ollut erittäin suotuisaa, mutta myös siitä, että kaikki 

tämän tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat yritykset sijaitsevat teknologiakeskuksissa, 

joissa toimivien yritysten kasvun voi olettaa olevan nopeaa. Tämän tutkimuksen ja Turusen 

(1995) tutkimuksen yritysten liikevaihtojen kasvuprosenttien jakaumat on esitetty 

taulukossa 13.

Taulukko 13. Yritysten liikevaihtojen vuotuisten kasvuprosenttien jakaumat tässä ja Turusen (1995) 
tutkimuksessa.

Liikevaihdon kasvu-% Negatiivinen 0-10 % 10-30 % 30-50 % yli 50 %
% vastanneista (tämä tutkimus) 24 % 13% 14% 8% 40%
% vastanneista (Turunen 1995) 16% 22 % 20% 19% 22 %

Mann-Whitneyn testillä testattiin, eroavatko liikevaihdon kasvuprosentit yrityksillä sen 

mukaan, onko niille tärkeämpää kasvu vai omistusosuuden säilyttäminen. Odotusten 

vastaisesti tilastollisesti merkitsevää eroa kasvuprosenteissa ei havaittu. Syynä voi olla se, 

että suuri osa perusjoukon yrityksistä on perustettu vasta muutaman viime vuoden aikana,
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ja siemen- ja käynnistysvaiheessa myös kasvuhakuisten yritysten kasvu voi olla hidasta.

Lisäksi testattiin, onko yritysten kasvu ollut nopeampaa, jos pääomasijoittaja on ollut 

yrityksen rahoittajana joko perustamisvaiheessa tai nykyisin. Pääomasijoittajat etsivät 

sijoituskohteekseen kasvuyrityksiä, joten pääomasijoittajan osallistuminen rahoitukseen 

voidaan ajatella signaaliksi yrityksen nopeasta kasvusta. Tukea oletukselle ei kuitenkaan 

saatu Mann-Whitneyn testillä. Pääomasijoittajan mukanaolon yrityksen rahoittajana ei 

havaittu vaikuttavan yrityksen kasvuun tilastollisesti merkitsevästi. Samanlainen tulos 

saatiin myös ristiintaulukointiin perustuvalla x2-testillä, jossa liikevaihtojen kasvuprosentit 

jaettiin kolmeen yhtä suureen luokkaan. Turusen (1995, 63-64) saamat tulokset ovat 

osittain yhdenmukaiset tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Turusen tekemän Mann- 

Whitneyn testin mukaan kasvu ei ollut tilastollisesti merkitsevästi nopeampaa sellaisissa 

yrityksissä, joissa oli mukana pääomasijoittaja. Kuitenkin y2-testi antoi tulokseksi 

tilastollisesti lähes merkitsevän eron. Tulosten mukaan yritykset, joissa on mukana 

pääomasijoittaja, eivät kasva nopeammin kuin muut yritykset. Turunen havaitsi myös, että 

yrityksen iällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä liikevaihdon kasvuprosenttiin. 

Sama tulos saatiin tässä tutkielmassa.

Yrityksen kasvu ei ole myöskään ollut nopeampaa sellaisissa yrityksissä, joissa 

tilinpäätösinformaatiota tuotetaan suomen lisäksi muilla kielillä. Itse asiassa 

tilinpäätösinformaatiota usealla kielellä tuottavien yritysten kasvu on ollut hitaampaa kuin 

vain suomeksi raportoivilla yrityksillä. Tämä johtuu siitä, että kyselyyn vastanneet 

tilinpäätösinformaatiota usealla kielellä tuottavat yritykset olivat suurempia ja 

maltillisemmin kasvavia, mutta myös siitä, että liikevaihdon kasvuprosentti saatiin 

määritettyä vain 6 sellaiselle yritykselle, jotka tekevät tilinpäätöksensä usealla kielellä. 

Näin tilastollisesti kovin luotettavia johtopäätöksiä ei voitu tehdä.

Yrityksistä 84,3 % ilmoitti, että niiden varallisuus perustuu aineettomaan omaisuuteen ja 

vain 15,7 %, että omaisuuden perustana on aineellinen omaisuus. Patentteja oli 27 

yrityksellä eli 22,6 %:lla vastanneista yrityksistä. Patentteja omistavista yrityksistä 15:llä 
oli lisäpatenttihakemuksia. Lisäksi 12 yrityksellä, joilla ei vielä ollut patenttia, oli 

patenttihakemus. Suurin patenttien määrä yhdessä yrityksessä oli 40 kappaletta. Huomiota
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kiinnittää se, että yrityksistä 77,2 % oli sellaisia, joilla ei patentteja ollut. Syynä voi olla 

yritysten keskimäärin nuori ikä. Yrityksen perustamisvuosi ja patenttien lukumäärä eivät 

kuitenkaan korreloineet tilastollisesti merkitsevästi. Myöskään yrityksen koko ei 

vaikuttanut siihen, oliko yrityksellä patentteja. Turusen (1995, 49) tutkimuksen yrityksistä 

39,6 %:lla oli patentteja. Myös Turunen havaitsi, että yrityksen iällä tai koolla ei ollut 

yhteyttä siihen, oliko yrityksellä patentteja.

Yrityksen liikevaihdon kasvunopeuden yhteyttä patentteihin ja patenttihakemuksiin 

testattiin Mann-Whitneyn testillä. Kasvunopeuden oletettiin olevan patentteja tai 

patenttihakemuksia omaavissa yrityksissä nopeampaa kuin sellaisissa yrityksissä, joilla 

niitä ei ollut. Yritysten kasvu olikin nopeampaa sellaisissa yrityksissä, joilla on patentteja 

tai patenttihakemuksia, muttei tilastollisesti merkitsevästi. Samanlainen tulos saatiin myös 

%2-testillä, jossa liikevaihdon kasvuprosentit oli jaettu kolmeen yhtä suureen luokkaan. 

Patentteja tai patenttihakemuksia omaavien yritysten liikevaihdolla mitattu vuotuinen kasvu 

oli 80,3 % ja yritysten, joilla ei patentteja tai patenttihakemuksia ollut, 53,5 %.

4.2 Perustiedot yrityksen perustajasta

4.2.1 Yrityksen perustajan koulutus, työkokemus, ikä ja toiminta yrityksessä

Yli puolet yrityksistä ilmoitti yrityksen perustajan olevan korkeakoulutuksen saanut 

henkilö. Peräti 47 perustajaa (n=l 15) eli 40,9 % oli suorittanut korkeakoulututkinnon. 

Lisäksi lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon oli suorittanut 27,8 % perustajista. 

Korkeakoulutuksen saaneiden yrittäjien suuri osuus on luonnollista, sillä vain korkean 

koulutuksen saaneilla henkilöillä on tarpeeksi osaamista uusimman teknologian 

kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Opistotasoisen tutkinnon oli suorittanut 18,3 %, 

ylioppilastutkinnon 9,6 %, peruskoulun 0,9 % ja ammattikoulun 0,9 % yritysten 

perustajista. Jokin muu koulutustausta oli 1,7 %:lla eli 2 perustajalla. Kuviossa 10 on 

esitetty perustajien koulutustaustojen jakauma.



58

Yritysten perustajien koulutustausta

Ylioppilas 
9,6 %

Peruskoulu 
0,9 %

Ammattikoulu 
0,9 % Muu 

i / 1,7%

Opistoaste
18,3%

Korkeakoulu 
40,9 %

Lisensiaatti tai 
tohtori 
27,8 %

Kuvio 10. Yritysten perustajien koulutustausta (n=115)

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu teknologiayritysten perustajien olevan 

erittäin korkeasti koulutettuja. Autio ym. (1989, 61) tutkivat teknillisten tutkimuslaitosten ja 

teknillisten korkeakoulujen piirissä syntyneitä teknologiayrityksiä. Tutkimustulokset 

perustuvat 104 yrityshaastatteluun. Haastatelluista yrittäjistä peräti 74 % oli suorittanut 

akateemisen perustutkinnon, lisensiaattitutkinnon tai tohtorintutkinnon. Lisäksi 11 % 

vastaajista oli suorittanut ylioppilastutkinnon, mutta ei siis akateemista loppututkintoa. 

Loput haastatelluista olivat suorittaneet peruskoulun, ammatillisen tai opistotasoisen 

tutkinnon. Lumme ym. (1992) vertailivat teknologiayritysten alkurahoitusta Suomessa ja 

Isossa-Britanniassa Cambridgessa olevien yritysten välillä. Yritykset oli jaettu tuotanto- ja 

palvelutoimintaa harjoittaviin teknologiayrityksiin. Myös Lumpeen ym. (1992, 75) 

tutkimuksessa havaittiin teknologiayrittäjien korkea koulutustaso. Alemman tai ylemmän 

akateemisen loppututkinnon tai tohtorintutkinnon oli suorittanut 81 % vastanneista 

suomalaisista teknologiayrittäjistä. Vain 19 % suomalaisista yrittäjistä ei ollut suorittanut 

akateemista tutkintoa. Turunen (1995, 51) havaitsi, että nuoret yritykset tekevät yhteistyötä 

enemmän akateemisten tahojen kanssa kuin vanhemmat. Syyksi oletettiin se, että osalla 

uusimmista yrityksistä juuret ovat akateemisessa maailmassa.

Yrityksen kasvun ja perustajan koulutustaustan välistä yhteyttä tutkittiin testaamalla, onko 

yrityksen kasvu ollut sitä voimakkaampaa, mitä koulutetumpi perustaja on. Lisäksi
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tutkittiin perustajan koulutustaustan ja yrityksen tuloksen välistä korrelaatiota. 

Kummassakaan tapauksessa tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota ei löytynyt.

Yrittäjien työkokemus ennen nykyisen yrityksen perustamista on esitetty taulukossa 14. 

Ennen nykyisen yrityksen perustamista yrittäjistä 30,6 % oli ollut toisen palveluksessa 

suuryrityksessä ja 28,7 % pienyrityksessä. Tutkijoina ja akateemisella uralla olleiden osuus 

oli 19,4 %. Osuus on erittäin korkea, mutta sopii hyvin teknologiayrittäjän profiiliin, sillä 

tutkimustyön tuloksena syntyy uusia innovaatioita, jotka luovat edellytyksiä uusien 

yritysten perustamiselle. Yrittäjistä 14,8 % oli ollut yrittäjiä aiemminkin. Muun taustan 

ilmoitti 6,5 % perustajista.

Taulukko 14. Yrittäjien työkokemus ennen nykyisen yrityksen perustamista (n=108)

Yrittäjän aikaisempi työkokemus % vastanneista
Toisen palveluksessa suuryrityksessä 30,6 %
Toisen palveluksessa pienyrityksessä 28,7 %
Tutkija yliopistossa/korkeakoulussa tai akateeminen ura 19,4 %
Yrittäjä 14,8 %
Muu 6,5 %

Yritysten perustajien keski-ikä oli 41 vuotta (n=101). Mediaani ja moodi olivat molemmat 

40 vuotta. Nuorin yrittäjä oli 23-vuotias ja vanhin 62-vuotias. Täyspäiväisesti yrityksessä 

toimi 77,7 % ja osa-aikaisesti 22,3 % yrityksen perustajista (n=112). Taulukossa 15 on 

esitetty yrityksen perustajien iän kvartiilit.

Taulukko 15. Perustajien iän kvartiilit (n=101)

Ryhmä Vanhimman perustajan ikä
Ensimmäinen neljännes 33,0 vuotta
Toinen neljännes 40,0 vuotta
Kolmas neljännes 47,5 vuotta
Neljäs neljännes 62,0 vuotta

Mann-Whitneyn testillä havaittiin, että yrityksen kasvua omistusosuutta tärkeämpänä 

pitävät yrittäjät olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p=0,001) omistusosuutta 

preferoivia yrittäjiä nuorempia. Havainnolla on merkitystä teknologiakeskuksille yritysten 

valintakriteerejä harkittaessa. Yksi syy havaittuun ilmiöön saattaa olla se, että
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korkeakouluissa on viime vuosina tuotu esiin yrittäjyyttä korostavia asioita.

4.2.2 Perustajan tekemän palkattoman työn osuus yrityksessä

Kyselyyn vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka suuri on yrityksen omistajien tekemän 

palkattoman työn osuus kokonaistyöajasta viimeisen kolmen tilikauden aikana. 

Kysymyksellä haluttiin selvittää, kokevatko yrittäjät tekevänsä työtä palkatta ja olisiko 

yritysten rahoituksellista asemaa parannettava, jotta palkkaa kyettäisiin maksamaan.

Vastausta pyydettiin prosentteina kokonaistyöajasta, sillä markkamääräisen arvion 

esittämisen uskottiin laskevan vastausaktiivisuutta. Viimeisimmän tilikauden aikana 

palkattoman työn osuuden keskiarvo oli 32,4 % (n=108), toiseksi viimeisimmän tilikauden 

aikana 31,8 % (n=82) ja kolmanneksi viimeisimmän tilikauden aikana 29,9 % (n=68). 

Omistajat tekevät siis keskimäärin vähän alle kolmasosan työajastaan palkatonta työtä. 

Vastausten lukumäärän väheneminen ajassa taaksepäin mentäessä johtuu paitsi vastaamisen 

työläyden kasvusta myös siitä, että kyselyyn vastanneet yritykset ovat nuoria, joten 

läheskään kaikilla ei tarvittavaa historiatietoa ole.

Vastausten perusteella voidaan olettaa, että yrittäjillä olisi halukkuutta saada palkkaa myös 

kolmasosasta tekemästään työstä. Siemen- ja käynnistysvaiheessa palkan maksaminen voi 

kuitenkin olla mahdotonta, sillä yritysten rahoitusmahdollisuudet kyseisissä 

kehitysvaiheissa ovat rajoitetut. Yritysten alkuvaiheen rahoitusmahdollisuuksia olisikin 

parannettava, jotta palkattoman työn osuus pienenisi. Toisaalta yrittäjän tekemää palkatonta 

työtä voidaan ajatella oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi yritykseen. Kansainvälisesti 

tätä kutsutaan termillä sweat equity. Tällä tarkoitetaan sitä, että yrittäjän palkaton työ voi 

muuttua tulevaisuudessa erittäin arvokkaaksi, mikäli yritys kasvaa ja omistaja vaurastuu 

omistusosuutensa avulla.

4.3 Yrityksen omistus- ja rahoitusrakenne

4.3.1 Yrityksen perustamisen rahoitus

Teknologiayrityksille perustamisvaiheen rahoitus on ongelmallisempaa kuin perinteisen
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toimialan yrityksen perustamisvaiheessa. Teknologiayrityksen tuotetta ei ole yleensä 

testattu perustamisvaiheessa markkinoilla. Myös informaation epäsymmetria yrityksen ja 

rahoittajan välillä sekä vakuuksien puute pankkilainaa harkittaessa vaikeuttaa rahoituksen 

saamista perustamiseen.

Tutkimuksessa saadut tulokset tukevat teknologiayritysten perustamisvaiheen rahoituksesta 

tehtyjä tutkimuksia, joita käsiteltiin luvussa 2.6. Kyseisessä luvussa on esitetty myös 

Turusen (1995) tutkimuksessa mukana olleiden yritysten käyttämien alkurahoituslähteiden 

frekvenssit.

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin, mistä lähteistä yritys on saanut alkurahoitusta. Taulukossa 

16 on esitetty vastanneiden yritysten perustamisessa käytetyt rahoituslähteet (n=l 18).

Taulukko 16. Yritysten rahoituslähteet perustamisvaiheessa (n=118).

Rahoituslähde % vastanneista
Perustajan oma pääoma 96,6 %
Julkinen avustus 26,3 %
Julkinen laina 13,6 %
Pankkilaina 10,2 %
Muu oma pääoma
- Varakkailta yksityissijoittajilta (business angels) 9,3 %
- Pääomasijoittajilta (venture capitalists) 9,3 %
- Ystäviltä ja perheenjäseniltä 6,8 %
Muu lähde 10,2 %
Taulukko 16: Prosenttiosuus kertoo, kuinka suuri osuus yrityksistä on käyttänyt kyseistä rahoituslähdettä
perustamisensa rahoittamiseen.

Odotetusti perustajat olivat käyttäneet huomattavasti omaa varallisuuttaan yrityksen 

perustamiseen. Perustajat olivat osallistuneet alkurahoitukseen oman pääoman ehtoisella 

rahoituksella 96,6 %:ssa vastanneista yrityksistä. Yrityksistä 26,3 % oli saanut 

alkurahoitusta julkiselta vallalta avustuksina ja 13,6 % lainoina. Pankkilainaa oli ottanut

10,2 % yrityksistä. Julkisten avustusten osuus toiseksi suurimpana yksittäisenä ryhmänä 

kertoo julkisen rahoituksen tarpeen merkityksestä yritysten perustamisvaiheessa. Myös 

julkisten lainojen osuus oli tavallisia pankkilainoja suurempi, mikä kertoo valtiovallan 

tärkeydestä avustusten lisäksi vieraan pääoman tarjoajana. Pankkilainojen pieni osuus 
perustamisvaiheen rahoituksessa noudattaa aiemmin tehdyissä tutkimuksissa havaittua
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ilmiötä, jonka mukaan pankit ovat haluttomia rahoittamaan teknologiayritysten 

perustamista vakuuksien puuttumisen vuoksi. Pääomasijoittajilta (venture capitalists) ja 

varakkailta yksityissijoittajilta (business angels) oli molemmilta saanut alkurahoitusta 9,3 

% yrityksistä. Ystävien ja perheenjäsenten rahoitusta ilmoitti käyttäneensä 6,8 % ja muuta 

rahoitusta 10,2 % yrityksistä.

Yrityksen perustamisessa käytettyjen rahoituslähteiden yhteyttä yrityksen ikään tutkittiin 

jakamalla yritykset kahteen ryhmään sen mukaan, oliko rahoituslähdettä käytetty 

perustamisvaiheessa. Mann-Whitneyn testin mukaan ainut tilastollisesti merkitsevä 

(p=0,048) ero yritysten iässä oli ystäviltä ja perheenjäseniltä saadun alkurahoituksen 

kohdalla. Ystäviltä ja perheenjäseniltä oman pääoman ehtoisia alkurahoitusta saaneet 

yritykset olivat nuorempia kuin ne yritykset, jotka eivät olleet saaneet alkurahoitusta 

kyseisestä lähteestä. Melkein tilastollisesti merkitsevä (p=0,093) ero havaittiin myös 

pankkilainaa käyttäneiden yritysten ikäjakaumissa. Pankkilainaa alkurahoitusmuotona 

käyttäneet yritykset olivat vanhempia kuin yritykset, jotka eivät lainaa olleet 

perustamisvaiheessa käyttäneet. Myös Turusen (1995, 68) tutkimustuloksissa havaittiin 

pankkilainaa alkurahoitusmuotona käyttäneiden yritysten olevan vanhempia. Tämä saattaa 

johtua siitä, että pankkien luotonantopolitiikka kiristyi 1980- ja 1990-luvun vaihteessa, 

mikä on heikentänyt nuorempien yritysten mahdollisuuksia saada lainaa. Yrityksen 

alkurahoituksen ja iän yhteyden tutkimustuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, että 

pankkilainaa ja ystäviltä sekä perheenjäseniltä saatua alkurahoitusta käyttäneiden yritysten 

lukumäärä ei ollut kovin suuri. Tämä heikentää tilastollisten testien luotettavuutta.

4.3.2 Yrityksen nykyinen omistus-ja pääomarakenne

Yrityksiltä kysyttiin tämänhetkistä omistusrakennetta, jotta voitiin olla varmoja yrityksen 

kuulumisesta pk-yrityksiin. Määritelmän mukaan suuryrityksen omistusosuus saa olla 

korkeintaan 25 % pk-yrityksestä.

Perustajat olivat mukana omistajina 93,3 %:ssa yrityksistä. Tämä on odotettua, sillä 

vastanneiden yritysten keski-ikä oli vasta 5 vuotta. Avainhenkilöstöllä oli omistusta

40,3 %:ssa yrityksistä. Avainhenkilöstöön ei tässä yhteydessä ole luettu perustajaa.
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Kaikkiaan 32 yrityksessä avainhenkilöstö omisti alle 50 % yrityksestä ja 3 yrityksessä tasan 

50 %. Vain 10 yrityksessä avainhenkilöstön omistusosuus ylitti 50 %. Henkilöstön 

sitouttaminen yritykseen on selvästi koettu tärkeäksi asiaksi.

Pääomasijoittajilla oli omistusosuus 20,2 %:ssa vastanneista yrityksistä. Tätä voidaan pitää 

korkeana osuutena, mutta on otettava huomioon, että perusjoukon yritykset sijaitsevat 

teknologiakeskuksissa, joissa on myös todennäköisesti enemmän potentiaalisia yrityksiä 

pääomasijoittajien sijoituskohteiksi. Huomionarvoista on se, että perustamisvaiheessa 

pääomasijoittajilta oli saanut alkurahoitusta vain 9,3 % yrityksistä, mutta nykyisin 

pääomasijoittajilla oli omistusosuus 20,2 %:ssa yrityksistä. Tulos vahvistaa käsitystä siitä, 

että pääomasijoittajat sijoittavat mieluummin kasvuvaiheessa eivätkä siemen- tai 

käynnistysvaiheessa oleviin yrityksiin. Lisäksi tulos tukee aikaisempien tutkimusten 

tuloksia, joita käsiteltiin luvussa 2.

Ystävien ja perheenjäsenten omistusta oli 16,0 %:ssa ja varakkaiden yksityissijoittajien

9.2 %:ssa yrityksistä. Lisäksi muun omistajatahon omistusosuuden ilmoitti 15,1 % 

yrityksistä. Perustamisvaiheessa alkurahoitusta oli saanut varakkailta yksityissijoittajilta

9.3 % yrityksistä. Nykyisin varakkailla yksityissijoittajilla on omistusta 9,2 %:ssa 

yrityksistä. Yksityissijoittajat eivät siis ole lisänneet yritysten määrää, joihin sijoituksia on 

tehty perustamisvaiheen jälkeen. Havainnon mukaan yksityissijoittajat keskittyvät 

alkurahoitukseen, sillä he eivät ole lisänneet yritysten määrää portfolioonsa 

perustamisvaiheen jälkeen. Lisäsijoituksia portfolioyrityksiin varakkaat yksityissijoittajat 

ovat tosin voineet tehdä perustamisvaiheen jälkeenkin, mutta kyseinen tutkimuskohde on 

tämän tutkimuksen tavoitteiden ulkopuolella. Tässä tutkimuksessa havaittu 

yksityissijoittajien yritysten alkuvaiheeseen rahoitukseen keskittyvä sijoitustoiminta 

vahvistaa edelleen luvussa 2 käsiteltyjä aikaisempia tutkimustuloksia. Taulukko 17 kokoaa 

yritysten nykyisen omistusrakenteen.
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Taulukko 17. Yritysten nykyinen omistusrakenne.

Omistaja % vastanneista
Perustaja 93,3 %
Avainhenkilöstö 40,3 %
Pääomasijoittaja (venture capitalists) 20,2 %
Ystävät ja perheenjäsenet 16,0 %
Varakas yksityissijoittaja (business angel) 9,2 %
Muu taho 15,1 %

osallisena (n=119).

Turusen (1995, 70) tutkimuksessa pääomasijoittaja oli tutkimushetkellä omistajana 17,8 

%:ssa yrityksistä. Tulokseen vaikuttaa kuitenkin osuutta kasvattavasti se, että noin 5 % 

otokseen valituista yrityksistä valittiin nimenomaan tietäen, että niissä on osakkaana 

pääomasijoittaja. Tässä tutkimuksessa pääomasijoittaja oli osallisena peräti 20,2 %:ssa ja 

varakas yksityishenkilö 9,2 %:ssa yrityksistä, eikä valintakriteerinä ollut pääomasijoittajan 

osallistuminen yrityksen rahoitukseen. Pääomasijoittajat ja varakkaat yksityishenkilöt 

omistavat osittain samoja yrityksiä. Pääomasijoittajat olivat omistajina 24,4 %:ssa tämän 

tutkimuksen yrityksissä, kun ammattimaisten pääomasijoittajien ja varakkaiden 

yksityishenkilöiden tekemiä sijoituksia tarkastellaan yhdessä. Pääomasijoittajia oli siis 

selvästi enemmän sijoittajina tämän tutkimuksen yrityksissä kuin Turusen tutkimuksessa. 

Tulokseen vaikuttaa todennäköisesti se, että pääomasijoitustoiminta on kasvanut vuoden 

1995 jälkeen huomattavasti, mutta myös se, että tämän tutkimuksen yritykset sijaitsevat 

kaikki teknologiakeskuksissa, joissa voi olettaa sijaitsevan pääomasijoittajia kiinnostavia 

yrityksiä.

Yritysten pääomarakenteesta saatiin tietoa kysymällä, kuinka monta prosenttia yritysten 

viimeisimmän tilikauden taseen loppusummasta oli omaa pääomaa ja kuinka paljon 

korollista vierasta pääomaa. Omaa pääomaa oli keskimäärin 57,0 % (n=91) ja korollista 

vierasta pääomaa 28,2 % (n=87) taseen loppusummasta. Oman pääoman osuuden moodi oli 

100 % ja korollisen vieraan pääoman 0 %.

4.3.3 Yrityksen rahoittaminen ulkopuolisella rahoituksella

Yrityksistä 96 (81,4 %) oli hakenut ulkopuolista rahoitusta toimintaansa (n=l 18). Näistä
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90:lle rahoitusta oli myös myönnetty ja 88 yritystä ilmoitti sitä myös ottaneensa vastaan. 

Vain 2 yritystä oli kieltäytynyt ulkopuolisesta rahoituksesta, vaikka ne olisivat sitä saaneet. 

Syyksi kieltäytymiseen mainittiin lainan liian tiukat vakuusvaatimukset. Yrityksistä 6 

ilmoitti, että niille ei ollut myönnetty ulkopuolista rahoitusta, vaikka ne olivat sitä hakeneet. 

Syitä olivat yrityksen sen hetkinen heikko taserakenne tai se, että hakemus on yhä 

käsittelyssä.

Kaikkiaan 22 yritystä (18,6 %) ilmoitti, etteivät ne olleet hakeneet ulkopuolista rahoitusta 
toimintaansa. Suurin osa esitti perusteluna, ettei ulkopuolisen rahoituksen tarvetta ole ollut 

tai että yrityksen nuoren iän vuoksi rahoitusta ei ole vielä ehditty hakea.

Ulkopuolista rahoitusta hakeneista 96 yrityksestä velkarahoitusta oli hakenut 57,3 %, oman 

pääoman ehtoisia rahoitusta 45,8 % ja muuta rahoitusta 55,2 %. Kohdassa ’muu rahoitus’ 

vastaajalle annettiin mahdollisuus yksilöidä mitä muuta rahoitusta yritys on hakenut. 

Teknologian kehittämiskeskukselta (Tekes) haettu rahoitus osoittautui merkittäväksi 

’muuksi’ rahoitusmuodoksi. Tekesiltä oli rahoitusta hakenut 20 yritystä eli 20,8 % ja 

kauppa- ja teollisuusministeriön erilaisia tukia ja avustuksia 19 yritystä eli 19,8 % 

ulkopuolista rahoitusta hakeneista yrityksistä. Muita mainittuja rahoituslähteitä olivat oma 

teknologiakeskus, keksintösäätiö, TE-keskus ja Kehitysaluerahasto (Kera).

Yrityksistä 88 (74,6 %) oli vastaanottanut ulkopuolista rahoitusta olemassaolonsa aikana. 

Näistä yrityksistä avustuksia oli vastaanottanut 60,2 %, vakuudellista lainaa 39,8 %, 

vakuudetonta lainaa 34,1 % ja pääomalainaa 30,7 %. Yrityksistä 9,1 % oli myynyt omia 

osakkeita ja 8,0 % laskenut liikkeelle vaihtovelkakiijalainan rahoituksen hankkimiseksi. 

Yksikään yritys ei ollut käyttänyt vakuudetonta optiolainaa rahoituslähteenä. Muita 

ulkopuolisen rahoituksen instrumentteja oli hyödynnetty 10,2 % yrityksistä. Tulosten 

mukaan yritykset ovat hankkineet rahoitusta melko usein välirahoitusta käyttämällä. Kuvio

11 kokoaa tulokset.
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Yritysten käyttämät ulkopuolisen rahoituksen lähteet

% 70,0

Kuvio 11. Ulkopuolista rahoitusta vastaanottaneiden yritysten käyttämät rahoituslähteet (n-88)

4.3.3.1 Ulkopuolisen rahoituksen saatavuus ja rahoituslähteiden soveliaisuus

Ulkopuolisen rahoituksen saatavuutta tiedusteltiin niiltä 96 yritykseltä, jotka olivat 

hakeneet ulkopuolista rahoitusta toimintaansa. Yrityksistä 22 oli sellaisia, joiden ei haluttu 

vastaavan rahoituksen saatavuutta koskeviin kysymyksiin, sillä ne eivät olleet hakeneet 

ulkopuolista rahoitusta yrityksen olemassaolon aikana. Rahoituksen saatavuutta 

tiedusteltiin viisiportaisella asteikolla hyvin vaikea saada (1)...hyvin helppo saada (5). 

Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden keskiarvo oli 3,42 (n=95), oman 

pääoman ehtoisen rahoituksen 3,32 (n=93) ja avustusten saatavuuden 3,14 (n=97). Kutakin 

kolmesta kysytystä rahoituslähteestä pidettiin siis saatavuudeltaan neutraalia vaihtoehtoa 

(3) helpompana saada. Tulokset on esitetty taulukossa 18.

Taulukko 18. Ulkopuolisen rahoituksen saatavuuden keskiarvot.

Rahoituslähde Keskiarvo
Vieras pääoma 3,42
Oma pääoma 3,32
Avustukset 3,14
Taulukko 18: asteikkona hyvin vaikea saada (1)...hyvin helppo saada (5).
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Turusen (1995, 96) tutkimuksen yritykset kokivat rahoituksen saatavuuden selvästi 

vaikeammaksi ongelmaksi kuin tämän tutkimuksen yritykset. Turunen kysyi yritysten 

mielipiteitä pankkilainojen sekä pääomasijoittajilta ja julkiselta vallalta saatavan 

rahoituksen saatavuudesta. Rahoittajasta riippuen 47-56 % vastaajista piti rahoituksen 

saatavuutta joko ”hyvin vaikeana” tai ”vaikeana”. Vastaava luku tässä tutkimuksessa oli 

14-33 %. Ero on huomattava ja johtuu todennäköisesti tämänhetkisestä suotuisasta 

taloudellisesta tilanteesta. Tosin suureen eroon vaikuttaa varmasti myös se, että Turusen 

kysymys ei ollut täysin identtinen tämän tutkimuksen kysymyksen kanssa. Turunen kysyi 

näkemyksiä pääomasijoittajilta ja julkiselta vallalta saatavan rahoituksen saatavuudesta, 

kun taas tässä tutkimuksessa vastaavat kysymykset olivat oman pääoman ehtoisen 

rahoituksen ja avustusten saatavuus.

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen ja avustusten saatavuus olivat tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi (p=0,000) korreloituneita, samoin oman ja vieraan pääoman ehtoisen 

rahoituksen saatavuus (p=0,003). Vieraan pääoman ja avustusten saatavuuden 

korreloituneisuus ei ollut lähellä tilastollista merkitsevyyttä. Kaikki korrelaatiot olivat 

positiivisia, joten eri rahoittajien rahoituksen myöntämiskriteereissä on samoja piirteitä. 

Oman pääoman ja avustusten sekä oman ja vieraan pääoman saatavuuden voimakasta 

korreloituneisuutta voidaan selittää sillä, että sekä oman että vieraan pääoman ehtoiset 

rahoittajat ja julkinen valta jakaessaan avustuksia pyrkivät selvittämään tarkasti, onko 

yritys potentiaalinen kasvuyritys. Tulokset saavat osittaista tukea Turusen (1995, 98) 

tutkimustuloksista, sillä tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä 

positiivinen korrelaatio pääomasijoittajilta ja julkiselta vallalta saatavan rahoituksen 

saatavuudessa. Tästä tutkimuksesta poiketen Turusen tutkimuksessa myös julkisen vallan 

myöntämän rahoituksen ja pankkilainojen saatavuus oli tilastollisesti merkitsevästi 

korreloitunut, mutta pankkien ja pääomasijoittajien välinen korrelaatio jäi kauas 

tilastollisesta merkitsevyydestä.

Mann-Whitneyn testin avulla tutkittiin, onko rahoituksen saatavuudessa eroja sen mukaan, 

onko yritykselle tärkeämpää kasvu vai omistusosuuden säilyttäminen. Yritykset jaettiin 

kahteen ryhmään kyseisen kriteerin mukaan. Rahoituksen saatavuudessa ei havaittu
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tilastollisesti merkitseviä eroja kahden ryhmän välillä. Lähes tilastollisesti merkitsevä ero 

havaittiin ainoastaan julkisten avustusten saatavuuden kohdalla (p=0,100). Kasvuhakuiset 

yritykset kokivat avustusten saamisen helpommaksi.

Tilastollisesti merkitsevä ero rahoituksen saatavuudessa havaittiin Mann-Whitneyn testillä, 

kun yritykset jaettiin kahteen ryhmään: yrityksiin, joilla oli patentteja tai 

patenttihakemuksia ja yrityksiin, joilla niitä ei ollut. Patentteja tai patenttihakemuksia 

omaavat yritykset olivat kokeneet vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden 

tilastollisesti merkitsevästi (p=0,035) vaikeammaksi kuin yritykset, joilla ei patentteja tai 

patenttihakemuksia ollut. Tämä johtuu siitä, että yritykset, joilla on patentteja tai 

patenttihakemuksia, ovat tavallisesti teknologialtaan kehittyneempiä. Erittäin korkean 

teknologian yritysten on usein vaikea saada vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta 

vakuuksien puuttuessa. Turunen (1995, 103) havaitsi tutkimuksessaan saman ilmiön. 

Tutkimusaineistossa yrityksen teknologian tason ja pankkirahoituksen saatavuuden 

korrelaatio oli negatiivinen, joskaan tulos ei eronnut nollasta tilastollisesti merkitsevästi. 

Teknologialtaan kehittyneemmät yritykset kokivat siis pankkirahoituksen saatavuuden sitä 

vaikeammaksi, mitä kehittyneempiä ne olivat teknologialtaan. Turusen tutkimuksessa 

yritykset saivat arvioida itse teknologiansa tason viisiportaisella asteikolla.

Lisäksi Mann-Whitneyn testillä tutkittiin, ovatko yritykset kokeneet rahoituksen 

saatavuuden helpommaksi, jos yrityksissä on ollut mukana pääomasijoittajia. Tilastollisesti 

merkitseviä eroja rahoituksen saatavuudessa ei havaittu. Myöskään yritysten 

perustamisvuoden, historiallisen liikevaihdon kasvuprosentin tai liikevaihdon ei havaittu 

korreloivan tilastollisesti merkitsevästi rahoituksen saatavuuden kanssa. Kuitenkin 

työntekijämäärän havaittiin korreloivan positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi sekä 

oman pääoman (p=0,001), vieraan pääoman (p=0,042) että avustusten (p=0,042) 

saatavuuden kohdalla. Turusen (1995, 103-110) tutkimustulokset olivat varsin erilaisia, 

sillä yrityksen koko liikevaihdolla mitattuna sekä ikä korreloivat tilastollisesti merkitsevästi 

pankkirahoituksen saatavuuden kanssa. Turusen tutkimuksessa suuret ja vanhemmat 

yritykset kokivat siis pankkirahoituksen saatavuuden helpommaksi kuin pienet yritykset. 

Historiallinen kasvuprosentti korreloi Turusen tutkimuksessa positiivisesti ja tilastollisesti 

merkitsevästi julkiselta vallalta saadun rahoituksen kanssa ja työntekijämäärä
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pääomasijoittajilta saadun rahoituksen kanssa. Erot tutkimustuloksissa saattavat johtua 

siitä, että tämän tutkimuksen yritykset olivat selvästi pienempiä liikevaihdolla ja 

työntekijämäärällä mitattuna kuin Turusen tutkimuksen yritykset.

Rahoituksen saatavuudessa ei ollut eroja alueellisesti. Testiä varten yritykset jaettiin 

kahteen ryhmään sen mukaan, sijaitsiko yritys pääkaupunkiseudulla vai muualla Suomessa. 

Ainut lähes tilastollisesti merkitsevä ero (p=0,07) havaittiin oman pääoman ehtoisen 

rahoituksen kohdalla, jonka saatavuutta pääkaupunkiseudulla sijaitsevat yritykset pitivät 

parempana kuin muualla toimivat yritykset. Myöskään Turunen (1995, 107) ei havainnut 

tilastollisesti merkitseviä eroja rahoituksen saatavuudessa alueellisesti; tosin Turunen 

testasi ainoastaan julkisen rahoituksen saatavuutta.

Arvioita rahoituksen saatavuudesta verrattiin parittaisilla Wilcoxonin testeillä, jolloin 

havaittiin, että vieraan pääoman saatavuuden keskiarvo oli tilastollisesti merkitsevästi 

(p=0,031) avustusten saatavuuden keskiarvoa korkeampi. Vierasta pääomaa oli siis 

yritysten mielestä avustuksia helpompi saada. Lisäksi oman pääoman saatavuuden 

keskiarvo oli lähes tilastollisesti merkitsevästi (p=0,080) avustusten saatavuutta korkeampi. 

Oman ja vieraan pääoman saatavuuksien keskiarvoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä 

eroja. Tulos on mielenkiintoinen, sillä teknologiayritysten mahdollisuudet saada vieraan 

pääoman ehtoisia rahoitusta ovat etenkin yritysten alkuvaiheessa vakuuksien puuttuessa 

tavallisesti rajoitetut.

Yritysten rahoituslähteiden soveliaisuutta kartoitettiin viisiportaisella asteikolla ei lainkaan 

sovelias (1)...erittäin sovelias (5). Rahoituslähteiden soveliaisuutta koskevaan kysymykseen 

pyydettiin vastausta kaikilta yrityksiltä. Julkiset avustukset saivat odotetusti korkeimman 

keskiarvon 4,09 kysyttäessä eri rahoitusvaihtoehtojen soveliaisuutta yritykselle (n=117). 

Toiseksi soveliaimpana pidettiin oman pääoman ehtoisia rahoitusta keskiarvolla 3,88 

(n=117), kolmanneksi parhaana yksinomaan yrityksen tulorahoitusta keskiarvolla 3,83 

(n=117), neljäntenä rahoitusta omalta teknologiakeskukselta keskiarvolla 3,71 (118), 

viidentenä pankkilainaa keskiarvolla 2,66 (n=l 15) ja kuudentena välirahoitusta keskiarvolla 

2,66 (n=114). Välirahoituksesta oli mainittu esimerkkinä oman ja vieraan pääoman 

välimaastoon sijoittuva vaihtovelkakirjalaina.
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Välirahoituksen kokeminen epäsoveliaimmaksi rahoitusmuodoksi yhdessä pankkilainan 

kanssa viittaa siihen, että yrittäjät eivät välttämättä tiedä, mitä välirahoitus on. Tätä tukee 

se, että välirahoituksen soveliaisuutta koskevaan kysymykseen peräti 43 % vastanneista 

yrityksistä valitsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Minkään muun kysymyksen kohdalla ei 

ollut tällaista selvästi havaittavaa epätietoisuutta. Rahoituslähteiden soveliaisuuden 

keskiarvot on raportoitu taulukossa 19.

Taulukko 19. Rahoituslähteiden soveliaisuuden keskiarvot.

Rahoituslähde Keskiarvo
Julkiset avustukset 4,09
Oma pääoma 3,88
Yksinomaan yrityksen tulorahoitus 3,83
Rahoitus omalta teknologiakeskukselta 3,71
Pankkilaina 2,66
Välirahoitus 2,66
Taulukko 19: asteikkona ei lainkaan sovelias (1)...erittäin sovelias (5).

Kun rahoituksen soveliaisuutta tutkittiin Mann-Whitneyn testillä jakamalla yritykset 

kahteen ryhmään jälleen sen mukaan, onko niille tärkeämpää yrityksen kasvu vai 

omistusosuuden säilyttäminen, havaittiin muutamia tilastollisesti merkitseviä eroja. Oman 

pääoman ehtoisen rahoituksen soveliaisuutta (p=0,003) ja rahoitusta omalta 

teknologiakeskukselta (p=0,031) pitivät tilastollisesti merkitsevästi alempana sellaiset 

yritykset, joille oli tärkeämpää omistusosuuden säilyttäminen. Yrityksen perustamisvuosi 

korreloi tilastollisesti merkitsevästi ainoastaan oman teknologiakeskuksen järjestämän 

rahoituksen kanssa (p=0,016). Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin oli 0,221. Mitä 

myöhemmin yritys on perustettu, sitä mieluummin se ottaisi vastaan rahoitusta 

teknologiakeskukselta.

Kun yritykset jaettiin Mann-Whitneyn testiä varten kahteen ryhmään liikevaihtojen 

kasvuprosenttien mediaanin mukaan, havaittiin, että mediaanikasvua alhaisemman 

kasvuprosentin omaavat yritykset pitävät julkisia avustuksia tilastollisesti merkitsevästi 
(p=0,047) soveliaampina yrityksen rahoitukseen kuin mediaanikasvua korkeamman 

kasvuprosentin yritykset. Tämä johtuu siitä, sillä alhaisemman kasvun yritysten 

mahdollisuudet hankkia muuta ulkopuolista rahoitusta kuin avustuksia ovat heikommat
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kuin korkean kasvun yrityksillä.

Friedmanin testillä tutkittiin, onko eri rahoitusvaihtoehtojen soveliaisuuden keskiarvojen 

jakaumissa tilastollisesti merkitseviä eroja. Eri rahoitusvaihtoehtojen soveliaisuuden välillä 

havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=0,000) ero. Parittaisilla Wilcoxonin testeillä 

tutkittiin tarkemmin, mitä rahoitusvaihtoehtoja yritykset pitivät epäsoveliaampina ja mitä 

soveliaampina. Sekä välirahoituksen että pankkilainan keskiarvo oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi (p=0,000) muiden rahoitusvaihtoehtojen keskiarvoja pienempi. Yritykset 

suosivat selvästi oman pääoman ehtoisia rahoitusta, yrityksen tulorahoitusta, avustuksia tai 

teknologiakeskuksen rahoitusta velkainstrumentteihin verrattuna.

4.3.3.2 Oman pääoman ehtoisen rahoituksen kysyntä eri sijoittajilta

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen kysyntää selvitettiin jakamalla pääomasijoittajat 

kuuteen eri ryhmään. Tällä haluttiin selvittää, onko oman pääoman ehtoisen rahoituksen 

kysynnässä eroa sen mukaan, kuka on sijoittajana. Suomalaisten yritysten halukkuus ottaa 

vastaan rahaa pääomasijoittajilta on ollut perinteisesti alhainen (Lumme 1994, 24).

Suhtautumista pääomasijoittajiin kartoitettiin jälleen viisiportaisella asteikolla en lainkaan 

mielelläni (1)...erittäin mielelläni (5) sen mukaan, miten mielellään rahoitusta kustakin 

lähteestä otettaisiin. Halutuin sijoittajataho oli oma teknologiakeskus keskiarvolla 3,73. 

Tämä voi johtua siitä, ettei teknologiakeskusta mielletä perinteiseksi pääomasijoittajaksi. 

Yritykset myös tuntevat oman teknologiakeskuksen henkilökunnan, joten se saattaa myös 

vaikuttaa teknologiakeskuksen oman pääoman ehtoisen rahoituksen suosimiseen. Toiseksi 

korkeimman keskiarvon 3,57 sai julkisrahoitteinen pääomasijoittaja. Saman keskiarvon 

3,37 saivat varakas yksityishenkilö (business angel) ja yksityinen pääomasijoittaja (venture 

capitalist). Mielenkiintoista on, ettei näiden kahden sijoittajan kohdalle saatu minkäänlaista 

eroa rahoituksen kysynnässä. Toiseksi pienimmän keskiarvon 3,34 sai eläkevakuutusyhtiö 

ja pienimmän 3,12 ulkomainen pääomasijoittaja. Ulkomainen pääomasijoittaja koetaan 

selvästi vielä etäisemmäksi kuin suomalainen pääomasijoittaja. Taulukko 20 kokoaa 

tulokset.
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Taulukko 20. Yritysten kiinnostuneisuus ottaa oman pääoman ehtoisia rahoitusta eri sijoittajatahoilta.

Sijoittaja Keskiarvo
Oma teknologiakeskus 3,73
Julkisrahoitteinen pääomasijoittaja 3,57
Varakas yksityishenkilö (business angel) 3,37
Yksityinen pääomasijoittaja (venture capitalist) 3,37
Eläkevakuutusyhtiö 3,34
Ulkomainen pääomasijoittaja 3,12
Taulukko 20: asteikkona en lainkaan mielelläni (1)...erittäin mielelläni (5) (n-115...117).

Tuloksiin vaikuttaa yritysten keskimäärin nuori ikä. Mikäli yritykset olisivat vanhempia ja 

esim. nopeassa kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa, voisi sijoittajien järjestys olla 

toisenlainen. Huomattavaa on, että kaikkien sijoittajatahojen saamat keskiarvot ovat 

neutraalia vaihtoehtoa (3) korkeampia. Lumme (1994, 24) tutki vuosina 1993-1994 

yhteensä 1445 pk-teknologiayrityksen näkemyksiä kasvupotentiaalistaan. Yrityksistä 

kolmannes oli halukas ottamaan pääomasijoittajan mukaan rahoittamaan kasvua, toinen 

kolmannes taas ei halunnut jakaa yrityksen omistusta. Viidennes yrityksistä ei osannut 

vastata kysymykseen ja kymmenesosa jätti siihen vastaamatta. Turusen (1995, 73) 

tutkimuksessa pääomasijoittajiin kielteisesti suhtautuvien yritysten osuus oli 55 %. 

Lumpeen (1994) ja Turusen (1995) tutkimusten yritykset suhtautuivat kielteisemmin 

pääomasijoittajiin kuin tämän tutkimuksen yritykset. Kielteisesti suhtautuvien yritysten 

osuus tässä tutkimuksessa oli 13,7-33,9 % eri sijoittajatahojen mukaan. Kielteisesti 

suhtautuviin laskettiin kuuluviksi vaihtoehdon ”en ottaisi rahoitusta lainkaan mielelläni” tai 

”en kovin mielelläni” valinneet yritykset. Myönteisempään suhtautumiseen vaikuttaa 

todennäköisesti se, että tämän tutkielman yrityksistä suuremmassa osassa oli 

pääomasijoittaja osallisena kuin Lumpeen ja Turusen tutkimuksissa. Lumpeen (1994, 24) 

tutkimuksessa pääomasijoittaja oli osakkaana noin 10 %:ssa vastaajayrityksistä ja Turusen 

(1995, 72) tutkimuksessa 17,8 %:ssa, kun taas tässä tutkimuksessa pääomasijoittaja oli 

tutkimushetkellä osallisena 24,4 %:ssa yrityksistä.

Yritykset jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, onko niille tärkeämpää kasvu vai 

omistusosuuden säilyttäminen. Mann-Whitneyn testillä tutkittiin, onko näiden kahden 

ryhmän välisen oman pääoman ehtoisen rahoituksen kysynnässä eroja. Kysynnässä 

havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero (p<0,033) kaikkien oman pääoman ehtoisen 
rahoituksen sijoittajatahojen kohdalla. Tulos on odotetun kaltainen, sillä ne yritykset, joille
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omistusosuuden säilyttäminen on kasvua tärkeämpää, ovat tilastollisesti merkitsevästi 

vähemmän kiinnostuneita ottamaan vastaan oman pääoman ehtoisia rahoitusta 

pääomasijoittajilta kuin kasvuhakuiset yritykset.

Kun yritykset jaettiin kahteen ryhmään historiallisten liikevaihtojen kasvuprosenttien 

mediaanin mukaan, Mann-Whitneyn testillä havaittiin, että mediaanikasvua alemman 

kasvuprosentin omaavat yritykset ottaisivat oman pääoman ehtoisia rahoitusta 

julkisrahoitteiselta pääomasijoittajalta tilastollisesti merkitsevästi (p=0,023) mieluummin 

kuin mediaanikasvua korkeamman kasvuprosentin yritykset. Tämä voi johtua siitä, että 

korkean kasvun yritykset kokevat, ettei julkisrahoitteinen pääomasijoittaja tuo yhtä paljon 

lisäarvoa yritykselle kuin yksityinen pääomasijoittaja. Lisäksi alemman kasvun yritysten 

mahdollisuudet saada oman pääoman ehtoisia rahoitusta yksityisiltä pääomasijoittajilta voi 

olla vaikeaa.

Friedmanin testin mukaan yritysten halukkuudessa ottaa oman pääoman ehtoisia rahoitusta 

eri sijoittajatahoilta oli tilastollisesti merkitsevä (p=0,000) ero. Tutkittaessa eroja 
tarkemmin Wilcoxonin testillä havaittiin, että teknologiakeskuksen taijoaman oman 

pääoman ehtoisen rahoituksen keskiarvo eli halukkuus ottaa rahoitusta oli tilastollisesti 

kaikkia muita paitsi julkisrahoitteista pääomasijoittajaa erittäin merkitsevästi suurempi 

(p<0,009). Tulosten mukaan teknologiakeskuksille voisi olla rooli yritysten siemen- ja 

käynnistysvaiheen pääomasijoittajana. Julkisrahoitteisen pääomasijoittajan sijoittuminen 

toiselle sijalle voi merkitä sitä, että valtiovallalta saatavaan oman pääoman ehtoiseen 
rahoitukseen ei koeta sisältyvän yhtä tiukkoja ehtoja kuin yksityisiltä pääomasijoittajilta 

saatavaan rahoitukseen.

4.3.3.3 Rahoituksen nokkimisjärjestys -hypoteesin empiiriset tutkimustulokset

Yrityksiltä kysyttiin mielipidettä eri rahoitusvaihtoehtojen kalleudesta yritykselle. Tällä 

haluttiin testata rahoituksen nokkimisjäijestys -hypoteesia. Preferenssij äij estyksen 

muodostamisessa käytettiin yrittäjien käsityksiä rahoituksen hinnasta. Rahoituksen 

nokkimisjäijestys -hypoteesin mukaan yritykset käyttävät mieluiten investointiensa 

rahoitukseen tulorahoitusta ja edellisten vuosien voittovaroja, sitten velkarahoitusta ja vasta
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viimeiseksi oman pääoman ehtoisia rahoitusta (Brealey & Myers 1996, 496-501).

Hypoteesissa on kuitenkin esitetty varaus, jonka mukaan teknologiayritykset preferoivat 

velkarahoituksen edellä oman pääoman ehtoisia rahoitusta. Tämä johtuu siitä, että 

teknologiayritysten varallisuus perustuu usein aineettomaan ja paljon riskiä sisältävään 

omaisuuteen. Vieraan pääoman käyttö tällaisessa tilanteessa voi aiheuttaa 

teknologiayritykselle suuria rahoituksellisten vaikeuksien (financial distress) kustannuksia. 

Lisäksi pankkien lainananto perustuu vakuuksiin, joita teknologiayrityksillä ei juuri ole. 

Tämän vuoksi velkarahoitusta voi olla jopa mahdotonta saada. Vain vähiten velkaantuneet 

yritykset voivat odottaa saavansa vierasta pääomaa kohtuullisin ehdoin lainoituskelpoisiin 

hankkeisiin, kuten kone- ja laiteinvestointeihin. Aineettomat investoinnit eli tutkimus-, 

tuotekehitys-, markkinointi-, myynti-ja vientipanostukset on katettava ensisijaisesti muulla 
rahoituksella. Tutkimuksessa tarkasteltavista teknologiayrityksistä 84,3 %:n varallisuus 

perustuu aineettomaan ja paljon riskiä sisältävään omaisuuteen.

Enemmistö eli 56,1 % yrityksistä (n=T 14) oletti, että kallein rahoituslähde yritykselle on 

velkarahoitus yksityiseltä sektorilta. Tulos vahvistaa rahoituksen nokkiinisjäijestys 

-hypoteesissa esitetyn varauksen, jonka mukaan teknologiayrityksille velkarahoitus tulee 

nokkimisjärjestyksessä oman pääoman ehtoisen rahoituksen jälkeen. Velkarahoitus voi 

teknologiayritykselle olla jopa mahdotonta saada korkean koron tai vakuusvaatimusten 

takia. Yrityksistä 28,1 % piti kalleimpana oman pääoman ehtoisia rahoitusta

pääomasijoittajilta. Sekä velkarahoitusta julkiselta sektorilta että oman pääoman ehtoisia 

rahoitusta yksityishenkilöiltä piti kumpaakin kalleimpana 7,0 % vastaajista. Oman pääoman 

ehtoisia rahoitusta muusta lähteestä piti kalleimpana 1,8 % yrityksistä. Jos vastaukset 

yhdistää kattamaan vain vieraan pääoman ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen, saadaan 

vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen kalleimmaksi valinneiden osuudeksi 63,1 % ja oman 

pääoman 36,9 %. Tulos on johdonmukainen rahoituksen nokkimisjärjestys -hypoteesin 

kanssa, kun otetaan teknologiayrityksiä varten tehty varaus huomioon. Tulos on erittäin 

mielenkiintoinen, sillä vastausten perusteella yritykset pitävät oman pääoman ehtoisia 

rahoitusta velkarahoitusta edullisempana vaihtoehtona. Tuloksen mukaan yrittäjien 

tietämys rahoitusvaihtoehtojen hinnasta on puutteellinen, sillä oma pääoma on aina vierasta 

pääomaa kalliimpaa.
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Tässä tutkimuksessa saadut muutkin tutkimustulokset tukevat teknologiayritysten 

noudattamaa rahoituksen nokkimisjäijestystä. Luvussa 4.3.1 yritysten alkurahoituslähteitä 

tutkittaessa havaittiin oman pääoman ehtoisen rahoituksen korostunut asema verrattuna 

velkarahoitukseen. Lisäksi luvussa 4.3.3.1 käsiteltyjen rahoitusvaihtoehtojen

soveliaisuuden kohdalla havaittiin, että teknologiayritykset pitävät velkainstrumentteja 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi muita rahoitusvaihtoehtoja epäsoveliaampina. Kuviossa 

12 on tiivistetty yritysten käsitykset oman ja vieraan pääoman kalleudesta

rahoitusmuotoina.

Vieras pääoma vs. oma pääoma

Oman 
pääoman 
ehtoinen 
rahoitus 
36,9 %

Vieraan
pääoman
ehtoinen
rahoitus
63,1 %

Kuvio 12. Vastaukset kysymykseen: ’’Minkä oletatte olevan kallein rahoitusmuoto yrityksellenne?” 
(n=114)

4.4 Liiketoiminnan tulevaisuuden ongelma-alueet ja rahoitus

4.4.1 Liiketoiminnan mahdolliset ongelma-alueet

Liiketoiminnan ongelma-alueita tiedusteltiin yrityksiltä jälleen viisiportaisella asteikolla 

hyvin vähän (1)...hyvin paljon ongelmia (5). Yrityksiä pyydettiin määrittelemään, missä 

määrin ne olettavat kohtaavansa ongelmia eri vaihtoehtojen kohdalla seuraavan kahden 

vuoden aikana. Markkinointi koettiin kaikkein ongelmallisimmaksi liiketoiminnan osa-
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alueeksi keskiarvolla 3,61 (n=117). Toisena oli pätevän henkilöstön hankinta keskiarvolla 

3,53 (n=118), kolmantena tuotekehitys keskiarvolla 2,94 (n=l 17), neljäntenä rahoituksen 

saatavuus keskiarvolla 2,60 (n=118) ja viidentenä vähiten ongelmalliseksi koettuna osa- 

alueena toimitilat keskiarvolla 2,25 (n=l 18). Taulukossa 21 on esitetty liiketoiminnan eri 

alueet ongelmallisuusj ärj estyksessä.

Taulukko 21. Yritysten liiketoiminnan ongelma-alueiden keskiarvot.

Liiketoiminta-alue Keskiarvo
Markkinointi 3,61
Pätevän henkilöstön hankinta 3,53
Tuotekehitys 2,94
Rahoituksen saatavuus 2,60
Toimitilat 2,25
Taulukko 21 : asteikkona hyvin vähän (1)...hyvin paljon (5) ongelmia.

Mann-Whitneyn testillä tutkittaessa havaittiin kasvua tavoittelevien yritysten kokevan 

rahoituksen saatavuuden (p=0,019), pätevän henkilöstön hankinnan (p=0,039) ja 

markkinoinnin (p=0,004) tilastollisesti merkitsevästi vaikeammaksi kuin sellaiset yritykset, 

joille kasvua tärkeämpää on omistusosuuden säilyttäminen. Tämä johtuu siitä, että nopeasti 

kasvava yritys tarvitsee runsaasti lisää rahoitusta, pätevää henkilöstöä ja hyvää 

markkinointityötä kasvun tueksi.

Wilcoxonin testillä havaittiin markkinoinnin ja ^pätevän henkilöstön hankinnan 

keskiarvojen olevan tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p=0,000) muiden liiketoiminnan 

ongelma-alueiden keskiarvoja suurempia. Toimi tilaongelmien keskiarvo oli tilastollisesti 

merkitsevästi (p<0,012) pienempi kuin minkään muun liiketoiminnan ongelma-alueen. 

Toimitilaongelmia ei siis koeta liiketoimintaa rajoittavaksi tekijäksi ainakaan seuraavan 

kahden vuoden aikana. Myös rahoituksen saatavuuden keskiarvo oli kaikkien muiden 

paitsi toimitilaongelmien keskiarvoa tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p<0,005) 

pienempi.

Turunen (1995, 113) havaitsi vuonna 1995 tehdyssä tutkimuksessaan, että rahoitus haittaa 

keskimäärin yritysten toimintaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Myös Lumpeen (1994, 

29) tutkimuksessa rahoituksen todettiin olevan kasvua rajoittava tekijä. Tutkimuksessa 

esitettiin vastausvaihtoehtoina seitsemän rahoitukseen liittyvää kasvua rajoittavaa tekijää.
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Yrityksistä 57-85 % ilmoitti rahoituksen kasvua rajoittavaksi tekijäksi eri vaihtoehdon 

mukaan. Taulukossa 22 on vertailtu Turusen (1995) ja tämän tutkimuksen yritysten 

vastauksia rahoituksen saatavuutta koskevaan kysymykseen. Arviointiajanjaksoksi oli 

määritelty seuraavat 2-3 vuotta. Vastausten jakaumista havaitaan selvästi, että Turusen 

tutkimuksen yritykset odottivat kohtaavansa enemmän vaikeuksia rahoituksen 

saatavuudessa kuin tämän tutkimuksen yritykset. Turusen tutkimuksen yrityksistä 51 % 

odotti kohtaavansa ”paljon” tai ”hyvin paljon” ongelmia rahoituksen saatavuudessa, kun 

vastaava luku tässä tutkimuksessa oli 23 %. Tulos johtuu todennäköisesti siitä, että 

tämänhetkinen hyvä taloudellinen tilanne on parantanut rahoituksen saatavuutta.

Taulukko 22. Vastaukset kysymykseen: ”Missä määrin oletatte kohtaavanne vaikeuksia rahoituksen 
saatavuudessa seuraavan 2-3 vuoden aikana?”

Rahoituksen saatavuus Hyvin vähän Vähän En osaa sanoa Paljon Hyvin paljon

% vastanneista (tämä tutkimus) 9% 48 % 20% 20% 3%
% vastanneista (Turunen 1995) 7% 17% 26% 33% 18%
Taulukko 22: Turusen (1995) tutkimuksessa (n=101) aikaperiodiksi määriteltiin seuraavat kolme vuotta ja 
tässä tutkimuksessa kaksi vuotta (n=l 18). Asteikkona hyvin vähän (1).. .hyvin paljon (5) ongelmia.

4.4.2 Tulevan liiketoiminnan rahoitus

Yrityksiltä tiedusteltiin, mitä rahoituslähteitä ne aikovat käyttää liiketoimintansa 

rahoittamiseen seuraavan kahden vuoden aikana. Vaihtoehtoja annettiin viisi, joista yritys 

sai valita niin monta kuin halusi. Yrityksistä 88,0 % mainitsi yhdeksi rahoituslähteistä 

tulorahoituksen. Omaa pääomaa aikoo käyttää 41,0 %, avustuksia 39,3 % ja pankkilainaa 

12,0 % yrityksistä. Muuta rahoituslähdettä ilmoitti hyödyntävänsä 10,3 % vastaajista. 

Huomionarvoista on, että avustuksia aikoo käyttää rahoitusmuotona erittäin suuri osa 

vastanneista. Tulokset on koottu taulukkoon 23.
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Taulukko 23. Yritysten preferoimat rahoituslähteet seuraavan kahden vuoden aikana (n-117).

Rahoituslähde % vastanneista
Tulorahoitus 88,0 %
Oma pääoma 41,0%
Avustukset 39,3 %
Pankkilaina 12,0%
Muu 10,3%
Taulukko 23: Yritys sai valita useita vaihtoehtoja.

Taulukko 23 noudattaa tarkasti luvuissa 2.4 ja 4.3.3.3 käsiteltyä rahoituksen 

nokkimisjäijestys —hypoteesia. Vaikka yrityksiä ei pyydetty asettamaan rahoituslähteitä 

preferenssijärjestykseen, rahoituslähteen houkuttelevuudesta yritykselle voi tehdä päätelmiä 

myös sen perusteella, kuinka usein rahoituslähde on mainittu potentiaalisena 

rahoitusmuotona. Rahoituksen nokkimisjäijestys -hypoteesin mukaan yritykset suosivat 

tulorahoitusta ennen vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta ja vieraan pääoman ehtoisia 

rahoitusta ennen oman pääoman ehtoisia rahoitusta. Kuitenkin teknologiayritysten kohdalla 

hypoteesissa on varaus, jonka mukaan teknologiayritykset preferoivat oman pääoman 

ehtoisia rahoitusta ennen vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta. Taulukossa 

rahoitusvaihtoehdot ovat järjestyksessä tulorahoitus, oma pääoma, avustukset ja 

pankkilaina. Avustukset voidaan rinnastaa omaan pääomaan, joten tulokset ovat 

johdonmukaisia rahoituksen nokkimisjäijestys -hypoteesin kanssa.

Turusen (1995, 86) saamat tulokset yritysten preferoimista tulevista rahoituslähteistä ovat 

osittain ristiriitaisia tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Tutkimuksessa kysyttiin yrityksiltä, 

mistä lähteistä ne mieluiten hakisivat lisäpääomaa. Mieluiten lisärahoitusta otettaisiin 

julkisina avustuksina, toiseksi mieluiten julkisina lainoina ja kolmanneksi mieluiten 

pankkilainoina. Vasta neljännellä ja viidennellä sijalla olivat oma pääoma nykyisiltä 

omistajilta tai pääomasijoittajilta. Turusen tutkimuksen yritykset ottaisivat siis mieluummin 

vierasta kuin omaa pääomaa lisärahoituksena ja tällöin tulokset eivät noudata 

teknologiayrityksiin sovellettavaa rahoituksen nokkimisjäijestys -hypoteesia.
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4.5 Yrityksen toimitilat

4.5.1 Toimitilojen koko, sijainti ja tarve

Kyselyyn vastanneiden yritysten toimitilojen koko teknologiakeskuksissa tai niiden 

yhteydessä oli keskimäärin 145 m2. Toimitilojen keskimääräistä kokoa nostaa muutama 

suuri yritys. Yrityksistä 67 %:lla oli alle 100 m1" toimitilat (n=109). Yli 500 m" toimitilat oli 

vain 5 yrityksellä. Osa yrityksistä on selvästi lukenut tiloihinsa myös teknologiakeskuksen 

läheisyydessä sijaitsevia toimitiloja, mikä olikin kyselyssä sallittua. Toimitilojen koon 

kvartiilit on esitetty taulukossa 24.

Taulukko 24. Teknologiakeskuksissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevien yritysten toimitilojen koon 
kvartiilit (n=109)

Ryhmä Suurin toimitila
Ensimmäinen neljännes 20 m2

Toinen neljännes 50 nrri
Kolmas neljännes 140 nri

Neljäs neljännes 1800 ori

Keskimäärin kyselyyn vastanneet yritykset olivat sijainneet teknologiakeskuksen 

yhteydessä vuodesta 1995 asti (n=103). Mediaani oli 1996 ja moodi 1997. Yrityksistä 

20,4 % ilmoitti suunnittelevansa osittaista liiketoiminnan siirtämistä ja 17,5 % koko 

liiketoiminnan siirtämistä teknologiakeskuksen ulkopuolelle. Liiketoiminnan osittaisen 

siirtämisen keskiarvoajankohta oli vuoden 1999 lopussa ja koko liiketoiminnan siirtämisen 

vuoden 2000 alussa. Vastanneista yrityksistä enemmistö eli 62,1 % ilmoitti, etteivät ne 

suunnittele liiketoimintansa minkäänlaista siirtämistä pois teknologiakeskuksesta tai sen 

yhteydestä.

Yritysten siirtyminen teknologiakeskuksen ulkopuolelle kuuluu yritysten normaaliin 

kehitysvaiheeseen, sillä teknologiakeskuksissa sijaitsevat yritykset ovat keskimäärin hyvin 

nuoria ja juuri nuoret yritykset hakeutuvat teknologiakeskuksiin. Kasvuvaiheessa 

teknologiakeskuksen tilat eivät kuitenkaan välttämättä enää riitä yritykselle ja se hakeutuu 

toimimaan muualle tai ainakin siirtää osan toiminnastaan teknologiakeskuksen



80

ulkopuolelle.

Toimitilojen tarvetta tutkittiin kysymällä, onko yrityksellä ollut puutetta toimitiloista. Selvä 

enemmistö eli 70,2 % ilmoitti, ettei toimitiloista ollut ollut puutetta (n=114). Yrityksistä 

29,8 % taas oli kokenut toimitilojen puutetta.

Mann-Whitneyn testiä varten yritykset jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, olivatko ne 

kokeneet puutetta toimitiloista vai eivät. Ryhmien liikevaihdoissa ja liikevaihtojen 

kasvuprosenteissa oli havaittavissa tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. Sellaiset yritykset, 

jotka olivat kokeneet puutetta toimitiloista, olivat liikevaihdoltaan (p=0,000) ja 

liikevaihdon kasvuprosentiltaan (p=0,037) tilastollisesti merkitsevästi suurempia kuin ne 

yritykset, jotka eivät olleet toimitilaongelmista kärsineet. Tulos on odotusten mukainen, 

sillä suuret ja kasvavat yritykset tarvitsevat pienempiä yrityksiä laajemmat toimitilat.

Sopivien toimitilojen löytymisen vaikeutta kysyttiin viisiportaisella asteikolla hyvin vaikea 

(1)...hyvin helppo (5) löytää toimitiloja. Toimitilojen löytäminen koettiin neutraalia 

vaihtoehtoa helpommaksi keskiarvolla 3,68. Vastaus on lähes yhdenmukainen luvussa 4.4.1 

käsitellyn mahdollisia tulevaisuuden toimitilaongelmia käsittelevään kysymykseen saadun 

vastauksen kanssa. Siinä toimitilat saivat keskiarvon 2,25, kun asteikko oli hyvin vähän 

(1)...hyvin paljon ongelmia (5). Asteikko oli siis päinvastoin kuin kysyttäessä, kuinka 

vaikea oli aluksi löytää sopivia toimitiloja. Asteikot yhdenmukaistettiin koodaamalla 

kohdassa 4.4.1 käsitelty tulevaisuuden toimitilaongelmia käsittelevä kysymys uudelleen 

kääntämällä asteikko päinvastaiseksi. Wilcoxonin testin mukaan kummankin kysymyksen 

keskiarvot ovat samoja eli tilastollisesti merkitseviä eroja ei havaittu. Voidaankin todeta, 

että se, kuinka vaikea yrityksen on löytää toimitiloja perustamisvaiheessa, heijastaa selvästi 

myös odotuksia siitä, kuinka vaikeaa on tulevaisuudessa saada uusia tiloja käyttöön.

4.5.2 Teknologiakeskuksen toimitiloihin pääsy ja houkuttelevuus

Yritykset pitivät teknologiakeskuksen toimitiloihin pääsyä keskimäärin helppona 

viisiportaisella asteikolla hyvin vaikea (1)...hyvin helppo (5) päästä teknologiakeskukseen. 

Keskiarvo oli 4,01 (n=109). Peräti 83,5 % yrityksistä piti pääsyä teknologiakeskukseen
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joko ”helppona” tai ”hyvin helppona”. Sijainti juuri teknologiakeskuksessa koettiin melko 

tärkeäksi keskiarvolla 3,58. Asteikkona oli ei lainkaan tärkeää (1)...hyvin tärkeää (5). 

Yrityksistä 67,5 % piti sijaintiaan teknologiakeskuksessa ”melko tärkeänä” tai ”hyvin 

tärkeänä”. Mann-Whitneyn testillä havaittiin, että yrityksistä liikevaihtojen 

mediaanikasvuprosenttia alhaisemman kasvun yritykset pitivät sijaintiaan 

teknologiakeskuksessa tilastollisesti merkitsevästi (p=0,028) tärkeämpänä kuin 

mediaanikasvua korkeamman kasvun yritykset.

Yrityksille annettiin mahdollisuus kommentoida syitä sijaintiinsa teknologiakeskuksessa. 

Yrityksistä 59 oli antanut palautetta ja 60 jätti vastaamatta avoimeen kysymykseen. 

Palautetta ei ollut rajattu koskemaan vain yhtä sijaintiin vaikuttavaa osa-aluetta, vaan 

kommenteissa sai mainita useita sijaintiin vaikuttavia tekijöitä. Tärkein syy 

teknologiakeskuksessa sijainnille oli imago, jonka oli maininnut 19 yritystä. Lähes yhtä 

tärkeinä pidettiin palveluita, jonka oli maininnut 18 yritystä. Yrityksistä 14 mainitsi syiksi 

sijaintiinsa teknologiakeskuksen hyvän infrastruktuurin, hyvän tiedon saannin ja 

tiedonsiirron. Sama määrä yrityksiä ilmoitti sijaitsevansa teknologiakeskuksessa muiden 

saman alan yritysten läsnäolon synnyttämien synergiaetujen vuoksi. Myös korkeakoulujen 

ja yliopistojen läheisyys koettiin tärkeäksi tekijäksi 13 yrityksen vastauksissa. Vähemmän 

kuin 10 mainintaa saivat teknologiakeskuksen sijainti, toimitilat, ympäristö, asiakkaiden 

läheisyys ja työvoiman saanti. Vain 6 yritystä antoi negatiivista palautetta. Tämän voi 

tulkita myönteiseksi asiaksi, mutta lomakkeista oli havaittavissa, että vastausaktiivisuus 

avoimeen kysymykseen oli selvästi sitä suurempi, mitä tärkeämmäksi sijainti 

teknologiakeskuksessa koettiin. Mann-Whitneyn testin avulla havaittiinkin, että ne, jotka 

olivat avoimeen kysymykseen vastanneet, kokivat sijainnin teknologiakeskuksessa 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p=0,000) tärkeämmäksi kuin ne, jotka eivät olleet 

kysymykseen vastanneet. Negatiivisten vastausten osuus olisi siis huomattavasti suurempi, 

jos myös sijaintiin tyytymättömät olisivat kaikki vastanneet kysymykseen.

Toimitilat, niiden sijainti ja tilojen palvelut saivat yrityksiltä keskiarvon 3,98 (n=l 15). 

Peräti 86,1 % yrityksistä oli joko ”tyytyväinen” tai ”hyvin tyytyväinen” toimitiloihin, 

niiden sijaintiin sekä tilojen palveluihin. Vuokrasopimuksen joustavuus sai keskiarvon 3,42 

(n=l 15). Käytettynä asteikkona oli hyvin joustamaton/tyytymätön (1)...hyvin
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joustava/tyytyväinen (5).

4.5.3 Toimitilojen vuokra

Pk-teknologiayritysten kannattaa toimintansa alkuvaiheessa toimia vuokratoimitiloissa, 

sillä niiden liiketoiminta on muuttuvassa vaiheessa ja toimitiloiksi riittävät hyvin tavalliset 

toimistotilat. Vuokraaminen mahdollistaa yritysten vaivattoman siirtymisen uusiin 

toimitiloihin tarpeen vaatiessa. Lisäksi se vapauttaa yrityksen riskistä jäädä käyttöön 

soveltumattomien toimitilojen omistajaksi. Tällä hetkellä inflaatio on erittäin matala, joten 

sekin tukee vuokraamista, sillä vuokrataso on maltillisempi alhaisen inflaation aikana. Ehkä 

kuitenkin tärkein syy pk-teknologiayritykselle vuokrata toimitilat on se, että pääoman 

määrä ja saatavuus on rajoitettua. Tällöin toimitilojen ostaminen omaksi ei olisi edes 

mahdollista. Taulukossa 25 on käsitelty liiketoiminnan tekijöiden vaikutusta siihen, 

kannattaako toimitilat omistaa vai vuokrata. Vuokraamisen liittyvät hyödyt ovat sitä 

suuremmat, mitä joustavampi vuokrasopimus on.

Taulukko 25. Liiketoiminnassa ilmenevien tekijöiden vaikutus siihen, kannattaako toimitilat omistaa 
vai vuokrata

Omista,
jos

Liiketoiminnan tekijä Vuokraa,
jos

Vakaa LIIKETOIMINTA Muuttuva
Ainutlaatuinen TOIMITILOJEN TARVE Tavallinen
Korkea INFLAATIO Alhainen
Saatavissa PÄÄOMA Rajoitettu
Lähde: Weatherhead 1997, 118

Kaikki tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat yritykset ovat vuokralaisia 

teknologiakeskuksen omistamissa tai hallinnoimissa toimitiloissa. Espoon Innopolissa ja 

Otaniemen Teknologiakylässä on odotetusti korkein vuokrataso. Myös muiden kaupunkien 

vuokrataso ylittää kussakin kaupungissa keskimääräisen toimistotiloista maksetun 

vuokratason. Yrityksistä kuitenkin 51,9 % ilmoitti, ettei niiden vuokrataso ole kaupungin 

keskimääräistä vuokraa korkeampi. Vähemmistö eli 48,1 % ilmoitti maksavansa 

keskimääräistä korkeampaa vuokraa (n=108). Vastaukset perustuvat vastaajan 

subjektiiviseen näkemykseen kaupungin keskimääräisestä vuokratasosta.
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Huomattavaa on, että teknologiakeskusten vuokrataso on myös kaupungin ydinkeskustan 

toimistotilojen vuokratasoa korkeampi kaikissa muissa kaupungeissa paitsi Jyväskylässä ja 

Kuopiossa. Jyväskylän tapauksessa yritysten ilmoittamaan vuokratasoon vaikuttaa 

kuitenkin alentavasti se, että osa teknologiakeskuksen yhteydessä sijaitsevista yrityksistä 

sijaitsee teknologiakeskuksen yhteydessä, mutta sijaintipaikka on fyysisesti kaukana 

teknologiakeskuksesta j a ydinkeskustasta.

Taulukossa 26 on esitetty yritysten ilmoittamien teknologiakeskuksille maksamien 

toimistotilavuokrien keskiarvot kaupunkikohtaisesti sekä kaupungin keskimääräinen ja 

ydinkeskustan toimistotilojen vuokrataso. Jalostusarvoaste kertoo, kuinka paljon korkeampi 

vuokra teknologiakeskuksessa on verrattuna kaupungin keskimääräiseen toimistotilojen 

vuokratasoon.

Taulukko 26. Teknologiakeskuksissa tai niiden yhteydessä sijaitsevien yritysten ilmoittamien vuokrien 
keskiarvot kaupunkikohtaisesti ja kunkin kaupungin keskimääräinen ja ydinkeskustan toimistotilojen 
vuokrataso.

Kaupunki Teknologia
keskuksen
vuokrataso
(mk/mz/kk)

Keskimääräinen
toimistotilojen

vuokrataso
(mk/m2/kk)*

Ydinkeskustan
toimistotilojen

vuokrataso
(mk/m2/kk)*

Jalostus
arvoaste

Espoo 91,5 mk 63,5 mk 82,5 mk 44,1 %
Tampere 84,8 mk 43,1 mk 52,5 mk 96,8 %
Turku 65,5 mk 40,0 mk 50,0 mk 63,8 %
Lappeenranta 64,5 mk 38,0 mk 47,0 mk 69,7 %
Oulu 55,9 mk 34,4 mk 50,0 mk 62,5 %
Joensuu 50,2 mk 35,0 mk 50,0 mk 43,4 %
Jyväskylä 50,2 mk 33,0 mk 57,5 mk 52,1 %
Kuopio 44,4 mk 32,9 mk 50,0 mk 35,0 %
Taulukko 26: Jalostusarvoaste ilmoittaa, kuinka paljon teknologiakeskuksen vuokrataso on kaupungin 
keskimääräistä vuokratasoa korkeampi (n=101).

* Kaupungin keskimääräiset ja ydinkeskustan toimistotilojen vuokratasot on saatu suoraan tai laskettu Catella 
Kiinteistökonsultointi Oy:n kiinteistöjen markkinakatsauksesta 1999. Lappeenrannan toimistotilojen 
vuokratason lähteenä Mikko Helenius ja Joensuun Jorma Muhojoki (Catella).

Vaikka teknologiakeskusten yhteydessä vuokrataso on korkeampi kuin kaupungin 
keskimääräinen toimistotoimitilojen vuokrataso, yritykset eivät kuitenkaan pidä 

maksamaansa vuokraa kalliina, mutta eivät toisaalta edullisenakaan. Keskiarvo 

viisiportaisella asteikolla hyvin edullinen (1)...hyvin kallis (5) oli 3,04 eli neutraali
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vaihtoehto (n=113). Vain 6 yritystä eli 5,3 % yrityksistä ilmoitti, että niillä oli ollut 

ongelmia maksaa vuokria toimitiloista. Ylivoimainen enemmistö eli 94,7 % vastanneista 

ilmoitti, ettei vuokranmaksuongelmia ollut ilmennyt (n=113). Tästä voidaan päätellä, 

etteivät vuokrien maksaminen tai toimitilaongelmat ole rajoittaneet yritysten 

toimintaedellytyksiä.

Yrityksiä pyydettiin ilmoittamaan, millä ne ovat maksaneet vuokriaan. Vaihtoehtoja sai 

valita useita. Kysymyksellä pyrittiin selvittämään, onko vuokrien maksu ollut erityinen 

ongelma-alue yritysten liiketoiminnassa.

Yrityksistä 92,7 % oli käyttänyt tulorahoitusta vuokrien maksuun. Julkiset avustukset olivat 

toiseksi yleisin vuokrien maksuun käytetty rahoitusmuoto. Niitä oli käyttänyt 16,5 % 

vastaajista. Mielenkiintoista oli havaita, että myös avustuksia oli käytetty suoranaisesti 

toimitiloista aiheutuvista kustannuksista selviämiseen. Odotetusti pankkilainaa oli käytetty 

vain todella harvoin. Vain 2,8 % vastaajista ilmoitti käyttäneensä velkaa vuokrien 

maksamiseen. Muita vuokrien maksuun käytettyjä rahoitusmuotoja olivat 

yrityshautomotuki sekä omistajien oma pääoma ja lainat. Lisäksi yritysten ilmoittamia 

keinoja oli yksinkertaisesti vuokrien maksun lykkääminen eli yritykset jättivät 

tarkoituksellisesti vuokria maksamatta saadakseen lisämaksuaikaa. Tulokset on esitetty 

taulukossa 27.

Taulukko 27. Yritysten vuokrien maksuun käyttämät rahoituslähteet (n=109).

Rahoituslähde % vastanneista
Tulorahoitus 92,7 %
Julkiset avustukset 16,5%
Pankkilaina 2,8 %
Muu 9,2 %
Taulukko 27: Yritys sai valita useita vaihtoehtoja.

Vuokrien maksun määräytymisperustetta ja yritysten halukkuutta ostaa toimitilat omiksi 

kysyttiin jälleen viisiportaisella asteikolla hyvin vähän (1)...hyvin paljon kiinnostunut (5). 

Vuokran määräytymisperusteeksi ehdotettiin yrityksen kehitysvaihetta, jolloin osa 

vuokrasta olisi kiinteä ja osa vaihtuva yrityksen kehitysvaiheen mukaan. Tällöin siemen- ja 

käynnistysvaiheessa olevat yritykset saisivat edullisemman vuokratason toimintansa
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alkuvaiheessa eli vaihtuvan vuokran osuus olisi pieni kiinteään nähden. Yrityksen 

kasvaessa vaihtuvan vuokran osuus kasvaisi, mutta sillekin olisi asetettu yläraja, jottei 

yritysten vuokra nousisi kohtuuttomaksi. Ehdotettu malli sai keskiarvoksi 3,12 eli hieman 

neutraalia paremman arvon. Yrityksiä kiinnostaisi kyseisen kaltainen 

vuokranmaksupolitiikka, sillä vastausten moodi oli 4 ja 44,9 % yrityksistä vastasi 

kysymykseen joko kiinnostaisi ”paljon” tai ”hyvin paljon” (n=ri 16).

Toimitilojen ostoon puolestaan yrityksillä ei ole kiinnostusta. Vastausten keskiarvo oli 2,20 

ja moodi 1 eli ”kiinnostaa hyvin vähän”. Yrityksistä 63,8 %:a toimitilojen omistaminen 

kiinnostaa ”hyvin vähän” tai ”vähän” (n=l 16). Vastaus on odotusten mukainen, sillä 

siemen- tai käynnistysvaiheessa olevien teknologiayritysten ei kannata omistaa 

toimitilojaan, kuten luvussa 4.5.3 todettiin.

Mann-Whitneyn testiä varten yritykset jaettiin jälleen kahteen ryhmään sen mukaan, onko 

yritykselle tärkeämpää kasvu vai omistuksen säilyttäminen. Ryhmien kesken testattiin, 

oliko niillä toimitiloihin liittyvistä kysymyksistä erilaisia mielipiteitä. Yhtään tilastollisesti 

merkitsevää tulosta ei löydetty. Kumpikin ryhmä oli samaa mieltä kaikista toimitiloihin 

liittyvistä kysymyksistä.

4.6 Kysyntä yrityksen perustamisvaiheen oman pääoman ehtoiselle 
rahoitusmallille

4.6.1 Rahoitusmallin kuvaus

Pk-teknologiayrityksille suunnatussa kyselyssä selvitettiin kysyntäpotentiaalia ja 

suhtautumista rahoitusmalliin, jolla pyritään kehittämään ja monipuolistamaan sekä 

teknologiayritysten siemen- ja käynnistysvaiheen rahoitusta että teknologiakeskusten 

rahoitusta. Teknologiakeskukset toimivat tällä hetkellä lähinnä kiinteistösijoittajina ja 

tutkittava rahoitusmalli laajentaisi teknologiakeskusten rahoitusta yritysten siemen- ja 

käynnistysvaiheen pääomasijoittamiseen. Samalla teknologiayritysten alkuvaiheen 

rahoitusmahdollisuudet paranisivat.

Tutkittavassa rahoitusmallissa teknologiayritykset luopuisivat osasta omistusosuudesta
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päästäkseen teknologiakeskukseen. Vastineeksi osasta omistuksesta luopumiselle yritys 

saisi teknologiakeskukselta palveluja subventoituun hintaan. Myös vuokrataso olisi 

alkaville yrityksille markkinahintaa alhaisempi. Palvelut olisivat mm. 

markkinatutkimuksia, avustusta liiketoimintasuunnitelman tekemisessä sekä koulutus-, 

kirjanpito-ja sihteeripalveluita. Lisäksi yritystä autettaisiin kasvuun tarvittavan rahoituksen 

hankkimisessa. Asiantuntij apalveluita saataisiin muodostettavan projektiyhtiön 

pääomasijoittajilta. Yritys ei siis saisi omistuksesta luopumisen vastineeksi rahaa, kuten 

perinteisessä pääomasijoittamisessa, vaan palveluja ja alhaisemman vuokratason.

Teknologiakeskuksen saaman omistusosuuden arvo yrityksessä määritettäisiin tulevien 

palveluiden ja vuokratason markkinahinnan ja subventoidun hinnan nykyarvojen erotuksen 

perusteella. Erotuksena saatu arvo kertoisi sekä teknologiakeskuksen saaman omistuksen 

arvon yrityksessä että sen, kuinka paljon yrityksellä olisi palveluita ja subventoitua vuokraa 

käytettävissä teknologiakeskuksessa. Luovutettavan omistusosuuden määrittämistä varten 

yritykselle olisi tehtävä luonnollisesti arvonmääritys. Arvonmääritystä ei kuitenkaan tässä 

yhteydessä tarkastella.

Teknologiakeskuksen taustalla voisi olla useita omistajatahoja, esim. eläkevakuutus-, 

kiinteistösijoitus- ja rakennusyhtiö, pankki, pääomasijoittaja, yliopisto, julkinen sektori 

sekä jo olemassa oleva teknologiakeskus, jotka muodostaisivat hanketta varten 

projektiyhtiön. Projektiyhtiö rakennuttaisi teknologiakeskuksen ja valitsisi sinne yritykset. 

Tuottoja projektiyhtiö saisi sekä vuokrasta että pääomasijoittajana yritysten voitoista ja 

myyntivoittoina yrityksistä irtautumisissa yritysten kasvaessa ja menestyessä. Yrityksistä 

pitäisi pyrkiä kehittämään heti alusta lähtien pääomasij oituskelpoisia, jotta 

teknologiakeskuksen irtautuminen (exit) yrityksestä onnistuisi mahdollisimman hyvin. 

Luonnollinen irtautuminen yrityksestä olisi se, kun yritys kasvettuaan siirtyy pois 

teknologiakeskuksen toimitiloista.

Projektiyhtiön osapuolten saamat tuotot voisivat jakautua kunkin riskinsietokyvyn mukaan. 

Esim. eläkevakuutus-, kiinteistösijoitus- ja rakennusyhtiön sekä pankin mielenkiinto 

kohdistuu todennäköisesti lähinnä kiinteistösijoittamiseen. Kyseisten yhtiöiden 

projektiyhtiöltä saaduista tuotoista esim. 90 % voisikin olla sidottu vuokratuottoihin ja 10
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% yritysten omistuksesta realisoituviin mahdollisiin tuottoihin. Tällöin perinteisillä 

kiinteistösi] oittaj illa olisi mahdollisuus kiinteistösijoittamista suurempiin tuottoihin 

pääomasijoittamisen avulla. Koska vain 10 % tuotoista tulisi pääomasijoittamisesta, riski 

olisi kuitenkin huomattavasti puhdasta pääomasijoittamista pienempi.

Pääomasijoittajat, yliopisto, julkinen sektori sekä jo olemassa oleva teknologiakeskus 

olisivat projektiyhtiössä erityisesti pääoma- eli riskisijoittajia. Pääomasijoittajilla tuottojen 

jakauma taas voisi olla päinvastainen kuin edellä kuvatuilla sijoittajilla: 90 % tuotoista olisi 

sidottu pääomasijoittamisesta mahdollisesti realisoituviin tuottoihin ja 10 % kiinteistöistä 

saataviin vuokratuottoihin. Pääomasijoittajat toisivat projektiyhtiöön osaamista, jota 

hyödynnettäisiin teknologiakeskuksissa olevien yritysten kehittämisessä.

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tarkoitus tarkastella yksityiskohtaisesti 

muodostettavan projektiyhtiön rakennetta eikä teknologiakeskukseen sijoittuvien yritysten 

valintakriteerejä, vaan tutkia, millainen kysyntä yrityksillä olisi kuvatulle rahoitusmallille. 

Tavoitteena onkin selvittää kysyntäpuolen avulla, olisiko kuvattu rahoitusmalli 

toteuttamiskelpoinen. Projektiyhtiön yksi mahdollinen perusrakennekaavio on kuvattu

kuviossa 13.
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Olemassa oleva 
teknologiakeskus

Eläkevakuutus
yhtiö

Pääoma
sijoittaja

Kiinteistö-
sijoitusyhtiö

Julkinen sektoriPankki

YliopistoRakennus
yhtiö

Uudella rahoitusmallilla 
toimiva teknologia
keskus palauttaa 
yrityksiltä saatuja 
voittoja ja vuokria 
projektiyhtiölle.

Projektiyhtiö rakennuttaa 
teknologiakeskuksen j a 
valitsee sinne yritykset, 
jotka luovuttavat osan 
omistusosuudestaan 
teknologiakeskukselle 
palveluja ja subventoitua 
vuokratasoa vastaan.

Uudella rahoitusmallilla toimiva 
/"H teknologiakeskus /k

Omistusta, 
vuokria ja 
yrityksen 
arvonnousua

Palveluja ja
subventoituja
vuokria T eknologiayrityksiä

^ Omaa tai vierasta pääomaa projektiyhtiölle
i -O Tuottoja projektiyhtiöltä eri sijoittajatahoille osinkoina, korkoina ja yritysten

< j omistusosuuksien myyntivoittoina

Kuvio 13. Teknologiakeskuksen rakentamista varten muodostettavan projektiyhtiön mahdolliset 
osapuolet ja rakenne.
Kuvio 13: Uudella rahoitusmallilla toimiva teknologiakeskus valitsee tiloihinsa yrityksiä, jotka luovuttavat 
osan omistusosuudestaan palveluja ja subventoitua vuokratasoa vastaan. Projektiyhtiö saa tuottoja 
teknologiakeskukselta vuokrista, yritysten voitoista ja yritysten arvonnoususta myyntivoittoina. 
Eläkevakuutus-, kiinteistösijoitus- ja rakennusyhtiön sekä pankin mielenkiinto kohdistuu etenkin 
kiinteistöihin, kun taas jo olemassa oleva teknologiakeskus, pääomasijoittajat, yliopisto ja julkinen sektori 
ovat kiinnostuneita pääomasijoittamisesta ja siihen kuuluvasta yritysten kehitystyöstä.
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4.6.2 Rahoitusmallin SWOT-analyysi

Teknologiayritysten ja projektiyhtiön osapuolten intressien täytyy kohdata, jotta edellä 

kuvattu rahoitusmalli olisi toteuttamiskelpoinen. Projektiyhtiön luomisessa on luonnollista 

käyttää projektirahoitusta. Projektirahoitus voidaan määritellä seuraavasti:

Projektirahoitus on tietyn itsenäisen taloudellisen yksikön rahoittamista, jossa rahoituksen taijoajat 

luottavat ensisijaisesti projektin luomaan kassavirtaan joko vieraan tai oman pääoman ehtoisien 

sijoitustensa takaisinmaksun suhteen. (Finnerty 1996, 2)

Seuraavassa on esitetty rahoitusmallin SWOT-analyysi10, jossa on käsitelty mallin sisäisiä 

vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia.

Vahvuudet

• Suuret institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä projektiyhtiön kautta sijoituksia pieniin 

teknologiayrityksiin. Tavallisesti institutionaalisten sijoittajien yksittäisen sijoituksen koko 

on niin suuri, että suorat sijoitukset siemen- tai käynnistysvaiheessa oleviin 

teknologiayrityksiin eivät hallinnointikustannusten takia ole mahdollisia.

• Projektin riskit ja tuotot voidaan jakaa kunkin projektin rahoittajan riskinsietokyvyn 

mukaan.
• Projektiyhtiön sponsorit eli oman pääoman ehtoiset rahoittajat eivät ole tavallisesti 

vastuussa projektiyhtiön veloista ja muista velvoitteista.

• Projektiyhtiön velkojen vakuutena olisi ainakin osittain rakennettavan 

teknologiakeskuksen kiinteistö.

• Siemen- ja käynnistysvaiheessa oleville yrityksille tarjotaan mahdollisuus saada 

palveluja ja subventoitu vuokrataso omaa pääomaa vastaan. Tämä parantaisi yrityksen 

alkuvaiheen toimintaedellytyksiä.

• Teknologiayritysten olisi mahdollista saada projektiyhtiön ja teknologiakeskuksen kautta 

kanavoitavaa lisärahoitusta.

10 SWOT tulee englanninkielisistä sanoista strenghts (vahvuudet), weaknesses (heikkoudet), opportunities 
(mahdollisuudet) ja threats (uhat).



90

• Yritykset sitoutetaan teknologiakeskukseen oman pääoman ehtoisella rahoituksella. 

Tällöin teknologiakeskuksen yritysten vaihtuvuus pienenee.

• Teknologiakeskusten vuokrataso on kaupungin keskimääräistä ja useimmissa 

kaupungeissa jopa ydinkeskustan toimistotilojen vuokratasoa korkeampi, mikä havaittiin 

luvussa 4.5.3. Vaikka vuokra olisi subventoitu eli markkinahintaa alhaisempi, tuotto olisi 

silti kohtuullisen hyvä.

• Teknologiakeskusten tilojen käyttökapasiteetti on ollut lähes 100 % myös laman aikana 

1990-luvun alussa (Santala 1999).

• Teknologiayrityksillä ei ole ollut vaikeuksia maksaa vuokriaan, sillä tähän tutkimukseen 

vastanneista yrityksistä peräti 94,7 % ilmoitti, ettei vuokranmaksuongelmia ole ollut. 

Tämän tuloksen perusteella teknologiakeskuksen vuokratuottojen saaminen vaikuttaa 

lupaavalta.

• Teknologiakeskus voisi myös toimia siten, että esim. puolet tiloista olisi sellaisia, joihin 

vaadittaisiin oman pääoman luovuttamista teknologiakeskukselle. Toinen puoli tiloista taas 

toimisi, kuten teknologiakeskukset nykyisin eli yritykset ovat vain vuokralaisia, jotka 

maksavat markkinahintaista vuokraa.

Heikkoudet

• On mahdollista, että julkisen sektorin on oltava antamassa takuita osalle projektiyhtiön 

veloista, sillä jos projektirahoitusta käytettäessä on mukana uutta teknologiaa, projektiin 

sisältyvä riski on huomattavasti suurempi kuin jos teknologian toimivuus olisi todistettu 
(Nevitt 1989, 12). Kuvatussa projektissa uusi teknologia olisi projektiyhtiön ja 

teknologiakeskuksen toiminnan perusta. Ilman julkisen tahon takuita institutionaalisten 

sijoittajien osallistuminen projektiyhtiöön saattaisi kohdata ainakin projektin 

pilottivaiheessa vaikeuksia. Instituutioilla, esim. eläkevakuutusyhtiöillä, ei ole 

riskinsietokykyä lähteä rahoittamaan siemen- ja käynnistysvaiheessa olevia yrityksiä 

laajassa mittakaavassa ilman julkisen vallan takuita (Liljeström 1999).

• Projektirahoitukseen liittyvät rahoitusjärjestelyt ovat erittäin strukturoituja ja aikaa 

vieviä.

• Yritysten kassavirtoja on vaikea ennustaa.

• Informaation epäsymmetria: ei onnistuta valitsemaan oikeita kasvuyrityksiä
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teknologiakeskukseen. Valintakriteerit olisi spesifioitava ja luotava rating-jäijestelmä tai 

taho, joka hoitaisi puolueettomasti yritysten valinnan. Erityisesti yritysjohdon vahvuuksiin 

ja heikkouksiin on kiinnitettävä huomiota.

Mahdollisuudet

• Malli luo edellytyksiä yritysten kasvulle ja parantaa siemen- ja käynnistysvaiheessa 

olevien yritysten alkuvaiheen etenemistä palveluilla ja subventoidulla vuokralla. Tällöin 

myös teknologiakeskuksen ulkopuolinen ympäristö ja parhaassa tapauksessa koko 

kansantalous hyötyy uusista, kasvavista teknologiayrityksistä työllisyyden ja vaurauden 

lisääntyessä.

• Informaation epäsymmetria vähenee ulkopuolisten rahoittajien osalta 

teknologiayrityksen hakiessa lisärahoitusta. Tämä johtuu siitä, että yritys sijaitsee 

teknologiakeskuksessa, jolla on omistusosuus yrityksessä ja teknologiakeskukseen 

päästäkseen on jo täytettävä tietyt kriteerit. Tällöin muut ulkopuoliset rahoittajat tulkitsevat 

sijainnin teknologiakeskuksessa positiiviseksi signaaliksi yrityksestä ja sen 

kasvumahdollisuuksista ja yrityksen mahdollisuudet saada ulkopuolista rahoitusta 

paranevat. Ulkopuolisen rahoituksen saamista helpottaisi myös se, että 

teknologiakeskuksen vuokrataso olisi markkinahintaista alhaisempi, jolloin yritysten 

kiinteät kustannukset pienenevät ja mahdollisuudet hoitaa esim. vieraan pääoman ehtoisen 

rahoituksen velvoitteita paranevat.

Uhat

• Rahoituksen tarjontapuolella ei ole tarpeeksi kiinnostuneita rahoittajia.

• Kysyntäpuolella ei ole tarpeeksi kiinnostuneita teknologiayrityksiä.

• Projektiyhtiön rahoittajilla ja teknologiakeskuksella ei ole riittävästi asiantuntemusta 

tarjottavaksi teknologiayrityksille.

• Rakennettavan teknologiakeskuksen toimitilojen on sovelluttava myös vaihtoehtoiseen 

käyttöön tilojensa ja sijaintinsa puolesta, jos projekti epäonnistuu.

• Teknologiakeskuksessa sijaitseville yrityksille ilmaantuu varteenotettavia kilpailijoita, 

jotka kehittävät teknologialtaan kehittyneempiä ratkaisuja.

• Yrityksen kehittämän teknologian suojaaminen on vaikeaa tai mahdotonta.
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• Tuotteiden markkinapotentiaali osoittautuu heikoksi.

4.6.3 Kysyntä rahoitusmallille

Yritysten kiinnostusta sijoittua luvussa 4.6.1 kuvatun mallin mukaiseen 

teknologiakeskukseen testattiin viisiportaisella asteikolla hyvin vähän (1)...hyvin paljon (5) 

kiinnostunut. Vastausten keskiarvo oli 2,22, mediaani 2 ja moodi 1 (n=116). Yritykset ovat 

siis neutraalia vaihtoehtoa vähemmän kiinnostuneita antamaan omaa pääomaa pois 

palveluja ja markkinahintaista alempaa vuokratasoa vastaan. Yrityksistä 64,6 % valitsi 

vaihtoehdon ”hyvin vähän” tai ”vähän” kiinnostunut. Kuitenkin 18,1 % olisi ”paljon” tai 

”hyvin paljon” kiinnostunut sijoittumaan teknologiakeskukseen. Vastausten jakauma on 

esitetty taulukossa 28.

Taulukko 28. Yritysten kiinnostuneisuus sijoittua teknologiakeskukseen, jonne pääsyn edellytyksenä 
olisi omistusosuudesta luopuminen palveluja ja subventoitua vuokratasoa vastaan (n=116)

Kiinnostuneisuus Hyvin vähän Vähän En osaa sanoa Paljon Hyvin paljon
% vastanneista 33,6 31,0 17,2 15,5 2,6

Liikevaihdon ja kiinnostuneisuuden välillä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(p=0,010) negatiivinen järjestyskorrelaatio (-0,254). Liikevaihdoltaan pienemmät yritykset 

ovat tilastollisesti merkitsevästi kiinnostuneempia sijoittumaan teknologiakeskukseen osaa 

omistusosuutta vastaan, jos vastineeksi saa palveluja ja alemman vuokratason. Mitä 

suurempi liikevaihto siis on, sitä vähemmän on kiinnostusta sijoittua teknologiakeskukseen, 

jos se edellyttää osasta omistusosuudesta luopumista. Vastaava tulos saatiin myös 

laskemalla viimeisimmän tilikauden tuloksen ja kiinnostuneisuuden välinen 

jäijestyskorrelaatio. Korrelaatio oli negatiivinen (-0,218) ja tilastollisesti merkitsevä 

(p=0,033). Tulokset ovat keskenään johdonmukaisia. Ne myös vahvistavat käsityksiä siitä, 

että suuremmilla yrityksillä on tavallisesti enemmän rahoitusvaihtoehtoja valittavana kuin 

aloittavilla yrityksillä. Vastaperustetut, pienet yritykset sen sijaan osoittavat selvästi suuria 

yrityksiä enemmän mielenkiintoa kuvattua rahoitusmallia kohtaan, sillä pienten 

teknologiayritysten alkurahoitusmahdollisuudet ovat rajoitetut.

Yrityksiä pyydettiin myös valitsemaan omistusosuus, josta ne olisivat valmiita luopumaan



93

päästäkseen aiemmin kuvatun teknologiakeskuksen toimitiloihin. Tulokset on raportoitu 

taulukossa 29. Lähes puolet yrityksistä (46,0 %) ei olisi valmiita luopumaan omistuksesta 

lainkaan. Toisaalta taas yli puolet yrityksistä olisi valmis jonkin suuruisesta 

omistusosuudesta luopumiseen, jos se olisi teknologiakeskukseen pääsyn edellytys ja 

omistuksesta luopumisesta saisi vastineeksi palveluja ja subventoidun vuokratason.

Taulukko 29. Halukkuus luovuttaa omistusta yrityksestä palveluja ja subventoitua vuokratasoa 
vastaan (n=113)

Luovutettava omistusosuus 0% 0-5 % 5-10 % 10-20% 20-30 % > 30 %
% vastanneista 46,0 23,0 19,5 7,1 2,7 1,8

Liikevaihdoltaan pienemmät yritykset olisivat jälleen kiinnostuneempia antamaan tietyn 

osan omistusosuudesta pois päästäkseen teknologiakeskukseen. Liikevaihdon ja 

kiinnostuneisuuden välinen korrelaatiokerroin (-0,356) oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(p=0,000). Myös viimeisimmän tilikauden tuloksen ja kiinnostuneisuuden välinen 

korrelaatiokerroin (-0,186) oli lähes tilastollisesti merkitsevä (p=0,075). Kun yritykset 

jaettiin mediaani-iän mukaan kahteen ryhmään, ja ryhmille tehtiin Mann-Whitneyn testi, 

havaittiin, että nuoremmat yritykset ovat tilastollisesti merkitsevästi (p=0,050) 

kiinnostuneempia luovuttamaan suuremman osuuden omaa pääomaa palveluja ja 

subventoitua vuokratasoa vastaan. Kiinnostuneisuus on siis johdonmukaista yritysten 

keskuudessa testattuna sekä viisiportaisella asteikolla hyvin vähän (1)...hyvin paljon (5) 

kiinnostunut sijoittumaan teknologiakeskukseen että omistusosuuden luovuttamisella 

mitattuna.

Yrityksen kasvun ja kiinnostuksen sijoittua luvussa 4.6.1 kuvatulla rahoitusmallilla 

toimivaan teknologiakeskukseen ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevästi 

korreloituneita. Lisäksi Mann-Whitneyn testiä varten liikevaihtojen kasvuprosentit jaettiin 

kahteen ryhmään mediaanikasvuprosentin kohdalta. Tilastollisesti merkitseviä eroja 

mediaanikasvua pienempien ja suurempien yritysten kiinnostuksessa sijoittua edellä 

käsitellyn mallin mukaisesti toimivaan teknologiakeskukseen ei havaittu.

Yrityksiltä kysyttiin myös, olisivatko ne kiinnostuneita olemaan sijoituskohteena 

teknologiakeskuksen kautta tulevaisuudessa kanavoituvalle rahoitukselle. Tällöin rahoitus
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tulisi teknologiakeskuksen ulkopuolisilta sijoittajilta eikä siis teknologiakeskuksen omasta 

taseesta. Kysymyksellä haluttiin selvittää teknologiakeskuksen entistä vahvempaa roolia 

yritysten rahoituksen välittäjänä.

Vastaajille ilmoitettiin kysymyksen yhteydessä oletus, jonka mukaan teknologiakeskus 

omistaa jo 20 % yrityksen osakepääomasta. Oletus tehtiin, jotta kysymyksellä voitiin 

mallintaa tilannetta, jossa yritys sijaitsee edellä kuvatun rahoitusmallin mukaan toimivassa 

teknologiakeskuksessa. Kysymys oli jaettu kahteen osaan sen mukaan, vähenisikö 

yrityksen omistajan omistusosuus lisärahoitusta vastaanotettaessa vai ei. Vastausasteikko 

oli jälleen viisiportainen hyvin vähän (1)...hyvin paljon (5) kiinnostunut. Vastauksista 

voitiin selvästi havaita, että teknologiakeskuksen kautta kanavoituvan lisärahoituksen 

vastaanottamisesta oltiin kiinnostuneempia, jos oma omistusosuus ei pienene rahoitusta 

saataessa. Kiinnostuneisuuden keskiarvo omistusosuuden säilyessä ennallaan oli 3,43 ja 

omistusosuuden pienentyessä 2,52.

Mann-Whitneyn testillä havaittiin, että kasvuhakuisten yritysten halukkuus ottaa vastaan 

teknologiakeskuksen kautta kanavoituvaa rahoitusta on tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

(p=0,000) korkeampi kuin sellaisten yritysten, joille on tärkeämpää omistusosuuden 

säilyttäminen.

Wilcoxonin testin mukaan kiinnostus ottaa teknologiakeskuksen kautta kanavoituvaa 

rahoitusta on tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p=0,000) korkeampi siinä tapauksessa, 

että oma omistusosuus ei pienene. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset ovat ainakin 

implisiittisesti kiinnostuneempia ottamaan vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta tai sitten 

tekemään oman pääoman ehtoisia lisäsijoituksia yritykseen pitääkseen oman 

omistusosuutensa lähes ennallaan, mikäli muita oman pääoman ehtoisia sijoittajia tulee 

mukaan yritykseen. Kuitenkin aikaisemmin on jo todettu, että yritykset pitävät vieraan 

pääoman ehtoisia rahoitusta tilastollisesti merkitsevästi oman pääoman ehtoisia rahoitusta 

epäsoveliaampana rahoitusmuotona.

Yrityksille saattaisikin sopia rahoitusmuodoksi välirahoitus, esim. vaihtovelkakiijalaina, 

joka siis mahdollistaisi lisärahoituksen saamisen, mutta ei välttämättä pienentäisi yrittäjän
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omistusosuutta yrityksessä. Mikäli yrittäjän omistusosuus pienenisi vaihtovelkakirjalainan 

takia, se tarkoittaa tavallisesti, että yritys on menestynyt hyvin. Tällöin yrittäjälle saattaa 

olla myös helpompaa luopua osasta omistusta. Listautumattoman yrityksen tapauksessa 

vaihtovelkakirjalainaan sisältyvä mahdollisuus muuttaa velkakirja osakkeiksi voi olla 

sidottu esim. yrityksen tulostasoon tai muihin ennalta määriteltäviin ehtoihin.

Teknologiakeskuksen mahdollista osakkuutta yrityksissä tutkittiin myös kysymällä 

yritysten halukkuutta ottaa teknologiakeskus osakkaaksi siemenrahoitusta vastaan. 

Yrityksiä pyydettiin olettamaan kysymykseen vastattaessa, että ne olisivat siemenvaiheessa 

olevia yrityksiä. Vastausasteikko oli jälleen viisiportainen hyvin vähän (1)...hyvin paljon 

(5) kiinnostunut. Vastausten keskiarvo oli 3,08 eli hieman neutraalia vaihtoehtoa 

korkeampi. Taulukossa 30 on esitetty vastausten jakauma. Mielenkiintoista on havaita, että 

lähes puolet (49,6 %) vastaajista olisi neutraalia vaihtoehtoa enemmän kiinnostunut 

ottamaan teknologiakeskuksen mukaan osakkaaksi siemenrahoitusta vastaan.

Taulukko 30. Yritysten kiinnostuneisuus ottaa teknologiakeskus osakkaaksi siemenrahoitusta vastaan 
(n=115)

Kiinnostuneisuus Hyvin vähän Vähän En osaa sanoa Paljon Hyvin paljon
% vastanneista 11.3 26,1 13,0 42,6 7,0

Koska yrityksiä pyydettiin tekemään oletus, että ne olisivat siemenvaiheessa olevia 

yrityksiä, korrelaatiota kiinnostuksen ja yrityksen perustamisvuoden, liikevaihdon ja 

tuloksen välillä ei pitäisi havaita. Kuitenkin yrityksen tuloksen ja kiinnostuksen välinen 
korrelaatio oli tilastollisesti merkitsevästi (p=0,027) negatiivinen (-0,227). Tästä voidaan 

päätellä tulokseltaan heikompien yritysten suosivan teknologiakeskuksen osakkuutta 

siemenrahoitusta vastaan. Mielenkiintoista on lisäksi havaita, että perustamisvuosi ja 

liikevaihto eivät korreloi lainkaan kiinnostuksen kanssa. Tästä voi päätellä, että yritykset 

ovat onnistuneet asettumaan siemenvaiheessa olevan yrityksen asemaan melko hyvin.

Omistamisen tärkeyttä testattiin vielä kysymällä, miten tärkeää yritykselle olisi saada 

lunastaa teknologiakeskuksen omistusosuus takaisin itselle etukäteen määriteltävin ehdoin. 

Tulos oli odotetun mukainen: peräti 89,7 % vastaajista ilmoitti, että lunastusmahdollisuus 

on ”tärkeää” tai ”melko tärkeää”. Vastausten keskiarvo oli 4,26 viisiportaisella asteikolla ei
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lainkaan tärkeää (1)...hyvin tärkeää (5).

Vaikka pk-teknologiayritykset siis ottaisivat oman pääoman ehtoisia rahoitusta 

pääomasijoittajista mieluiten juuri teknologiakeskukselta, yrityksille on kuitenkin tärkeää, 

että omistuksen voi myöhemmin lunastaa takaisin. Tuloksen mukaan teknologiakeskuksen 

olisikin määriteltävä tarkoin, millä ehdoin se olisi valmis myymään omistusosuuden 

takaisin yritykselle.

4.6.4 Teknologiakeskuksen ja sen kautta kanavoituvan rahoituksen tarjoamat 
mahdollisuudet

Yrityksiltä kysyttiin, mitä teknologiakeskus ja sen kautta kanavoituva rahoitus voisivat 

taijota. Vaihtoehdoiksi annettiin 11 kohdan luettelo, josta pyydettiin valitsemaan 1-3 

mieluisinta vaihtoehtoa. Taulukossa 31 on esitetty eri vaihtoehtojen saama jakauma 

(n=114).

Taulukko 31. Yritysten näkemykset siitä, mitä teknologiakeskus ja sen kautta kanavoituva rahoitus 
voisivat tarjota.

Teknologiakeskuksen tarjoama hyöty % vastanneista
Kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet 52,6 %
Strategiset yhteistyökumppanit 43,0 %
Parempi imago, uskottavuus ja suositukset 39,5 %
Palvelut 35,1 %
Oma pääoma 25,4 %
Vieras pääoma tai välirahoitus 20,2 %
Liiketoimintaosaaminen 18,4%
Markkinatutkimukset 14,9%
Vakuudet 9,6 %
Ei mitään 6,1 %
Apu liiketoimintasuunnitelman laatimisessa 4,4 %
Taulukko 31: Prosenttiosuus kertoo, kuinka moni yritys on valinnut kyseisen teknologiakeskuksen tarjoaman 
hyödyn (n=114).

Teknologiakeskusten taijoamista hyödyistä kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet 

nähtiin tärkeimpänä ja strategiset yhteistyökumppanit toiseksi tärkeimpänä asiana. Parempi 

imago, uskottavuus ja suositukset oli mainittu kolmanneksi useimmin. Palveluita pidettiin 

myös tärkeinä. Yli 20 % vastaajista mainitsi teknologiakeskuksen mahdollisena joko oman 

tai vieraan pääoman tarjoajana. Harvemmin valittuja teknologiakeskuksen taijoamia
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hyötypuolia olivat liiketoimintaosaaminen, markkinatutkimukset, vakuudet ja apu 

liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Vain 6,1 % vastaajista oli vastannut, että 

teknologiakeskus ei voi tarjota heille mitään.
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5 Reliabiliteetti ja validiteetti

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota sekä sisäiseen että 

ulkoiseen luotettavuuteen. Reliabiliteetilla ja sisäisellä validiteetilla voidaan tarkastella 

aineiston sisäistä luotettavuutta ja ulkoisen validiteetin avulla ulkoista luotettavuutta. Jotta 

tutkimuksella tuotetaan uutta hyödyntämiskelpoista tietoa, tutkimuksen on oltava edustava, 

reliabili, validi ja tulosten tulee olla yleistettävissä perusjoukkoonsa (Lukka & Kasanen 

1993, 348-379).

5.1 Reliabiliteetti

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli kykyä antaa ei- 

sattumanvaraisia tuloksia. Reliabilien muuttujien arvot ovat lähellä muuttujien todellisia 

arvoja kohdejoukossa eikä niihin sisälly mittausvirheitä.

Tärkeimmät reliabiliteetin mittaustavat ovat uusintamittaukset (test-retest) sekä 

rinnakkaismittaukset (inter-rater reliability). Uusintamittauksilla testataan reliabiliteettia 

ajan funktiona ja sillä voidaan testata toistettujen mittausten antamien tulosten välistä 

korrelaatiota. Rinnakkaismittausten välinen reliabiliteetti on korkea, mikäli eri testaajien 

samaa asiaa mittaamat tulokset korreloivat voimakkaasti keskenään. (Lumme 1998, 228)

Uusinta- ja rinnakkaismittauksilla mitattua reliabiliteettia voidaan tämän tutkimuksen pk- 

teknologiayritysten perusjoukkoa valittaessa pitää hyvänä. On syytä olettaa, että samaan 

aikaan toisen tahon määrittelemä perusjoukko olisi ollut tutkielman laatijan määrittelemän 

perusjoukon kanssa hyvin samanlainen ja saadut tulokset myös hyvin lähellä nyt saatuja 

tuloksia. Tämä johtuu siitä, että Suomessa ei ole useita teknologiakeskuksia ja 

teknologiakeskuksissa toimivat teknologiayritykset ovat profiililtaan hyvin samanlaisia. 

Lisäksi pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmä on selkeä. Perusjoukon 

määrittelyperusteita käsitellään tarkemmin ulkoisen validiteetin yhteydessä.

Tutkimus toteutettiin kiijekyselynä, sillä perusjoukko oli suuri. Kirjekyselyn käyttöä puolsi 

lisäksi se, että vastaajille haluttiin antaa mahdollisuus vastata nimettömänä vastausten
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reliabiliteetin kasvattamiseksi. Kirjekyselyssä tutkimuksen tekijä ei pääse vaikuttamaan 

vastauksiin, mikä on vaarana haastattelututkimuksissa.

Kysely osoitettiin yrityksen toimitusjohtajalle, joka suurimmassa osassa yrityksistä oli 

myös yrittäjä ja yrityksen suurin omistaja. Tällä pyrittiin siihen, että vastaajia olisi vain yksi 

jokaista kyselyä kohti sekä saamaan vastauksia mahdollisimman korkealta tasolta. Yrittäjä- 

toimitusjohtajalla on eniten tietoa yrityksestään sekä tavallisesti myös päätösvalta yrityksen 

asioihin. Suurin osa vastauksista perustuu siis yhden henkilön näkemyksiin. Tässä 

tutkimuksessa on kuitenkin oletettu, että yrityksen toimitusjohtajan näkemykset 

yrityksestään korreloivat riittävästi todellisuuden kanssa. Vastanneista yrityksistä 85 %:ssa 

kyselyn olikin täyttänyt toimitusjohtaja henkilökohtaisesti. Muissakin vastauksissa 

vastaajan asema organisaatiossa oli korkea. Se, että kyselyyn vastaa vain yksi henkilö 

kyselyä kohti saattaa kuitenkin aiheuttaa harhaisuutta vastauksiin. Tätä harhaisuutta 

pyrittiin kuitenkin vähentämän sillä, että vastaajat saivat vastata täysin nimettömästi. 

Tällöin vastaajille ei tule tarvetta kaunistella asioita. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, 

että yrittäjien henkilökohtaisesti ilmoittamien taloudellisten tietojen reliabiliteettia voidaan 

pitää hyvänä. Brush ja Vanderwerf (1992, 157) osoittivat, että yrittäjiltä yritysten 

taloudellisesta tilanteesta saadut tiedot korreloivat voimakkaasti tietokannoista saatujen 

tietojen kanssa.

Kyselyn reliabiliteettiä voidaan pitää hyvänä. Reliabiliteettiin pyrittiin vaikuttamaan mm. 

seuraavilla asioilla:

• Kyselylomake oli yksityiskohtaisesti ja huolellisesti suunniteltu ja sitä kommentoivat 

toimeksiantajien edustajat sekä tutkielmaseminaarin ohjaaja.

• Kyselylomakkeesta tehtiin helposti täytettävä ja siinä oli sekä selkeät vastausohjeet että 

vaihtoehdot. Valmis kyselylomake testattiin kolmessa pk-teknologiayrityksessä ja 

palautteen perusteella lomakkeeseen tehtiin muutamia korjauksia. Täten voidaan olettaa, 

ettei yrityksille tuottanut vaikeuksia ymmärtää kysymyksiä.

• Tutkimusprojektin uskottavuutta parannettiin tekemällä kyselytutkimus kauppa- ja 

teollisuusministeriön (KTM) nimissä. Kyselyssä oli mukana ministeriön saatekirje, jossa 

kerrottiin tutkimuksen taustasta, tärkeydestä ja hyödystä yritykselle. On todennäköistä, että
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yrittäjät suhtautuivat kyselyyn myönteisesti, sillä KTM on merkittävä teknologiayritysten 

toimintaedellytysten parantaja.

• Kyselylomakkeiden vastaukset koodattiin ja tarkastettiin huolellisesti ja koodauksesta 

vastasi yksi henkilö, tutkielman laatija.

Kyselylomakkeessa oli lisäksi samaa asiaa kartoittavia kysymyksiä, joiden perusteella 

pyrittiin arvioimaan vastausten johdonmukaisuutta. Tällaisia kysymyksiä olivat mm. 

yrityksen tavoitteita koskeva kysymys sekä kysymys siitä, onko yritykselle tärkeämpää 

kasvu vai omistusosuuden säilyttäminen yrityksessä. Kysymykset oli tarkoituksellisesti 

sijoitettu etäälle toisistaan kyselylomakkeessa. Vastaukset kyseisiin kahteen kysymykseen 

olivat erittäin johdonmukaisia. Omistusosuutta preferoivat yritykset ilmoittivat 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p=0,000) useammin tavoitteekseen pienyrittäjyyden 

elämäntapana tai muun tavoitteen. Kasvua preferoivien yrittäjien tavoitteena taas oli 

tilastollisesti merkitsevästi useammin kasvu Suomessa tai ulkomailla.

Lisäksi johdonmukaisuutta tutkittiin pyytämällä yrityksiä ensin määrittelemään 

kiinnostuksensa viisiportaisella asteikolla sijoittua teknologiakeskukseen omaa pääomaa 

vastaan. Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, kuinka suuresta omistusosuudesta yritys olisi 

valmis luopumaan päästäkseen teknologiakeskukseen. Tällöin asteikko oli kuusiportainen, 

mutta vastausten jakaumissa voitiin havaita suuria yhtäläisyyksiä.

5.2 Validiteetti

Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin mitata 

(Lumme 1998, 235). Koska tutkimuksen aihealue oli osittain uusi, ei sisäistä validiteettia 

parantaessa tai arvioitaessa pystytty kaikilta osin tukeutumaan aikaisempiin tutkimuksiin. 

Kyselylomakkeen tarkistuttaminen asiantuntijoilla ja testaaminen yrityksissä kuitenkin 

toimivat sisäisen validiteetin parantajina. Kuten reliabiliteetin yhteydessä mainittiin, kysely 
tehtiin kauppa- ja teollisuusministeriön nimissä, mikä parantaa myös tutkimuksen sisäistä 

validiteettia. Lisäksi useassa teknologiakeskuksessa yrityskehityksestä vastaavat henkilöt 

kehottivat yrityksiä suhtautumaan kyselyyn myötämielisesti.
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Mitään kysymystä ei oltu käsitetty jatkuvasti väärin, joten aineisto ei tältä osin sisällä 

mitään systemaattista virhettä. Kuitenkin yhden kysymyksen kohdalla vastaajilla oli 

selvästi vaikeuksia: kun kysyttiin välirahoituksen soveliaisuutta yrityksen rahoitusmuotona, 

peräti 43 % vastanneista yrityksistä oli valinnut vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. 

Välirahoitusta oli pyritty havainnollistamaan mainitsemalla esimerkkinä 

vaihtovelkakirjalaina, mutta se ei nähtävästi helpottanut vastaamista. Ongelma johtuu 

vastaajien puutteellisesta rahoitusinstrumenttien tuntemuksesta.

Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten yleistettävyyttä (Lumme 1998, 235). Mitä 

ulkoisesti validimpeja tulokset ovat, sitä laajemmin niitä voidaan yleistää. Kyselylomake 

lähetettiin kaikille perusjoukkoon kuuluville pk-teknologiayrityksille. Vastausprosentti oli 

32,7 %ja vastausten määrä (119 kpl) oli riittävän suuri tilastollisten analyysien tekemiseen. 

Yhtään vastauslomaketta ei tarvinnut hylätä puutteellisten vastausten takia. Yksi kysymys, 

yrityksen kokonaisinvestoinnit, jätettiin kuitenkin tarkastelussa vähälle huomiolle siksi, että 

vain noin puolet yrityksistä oli ilmoittanut viimeisimmän tilikauden investointinsa ja vielä 

harvempi oli vastannut edellisten tilikausien investointeja koskevaan kysymykseen. Muihin 

kysymyksiin oli kuitenkin vastattu aktiivisesti.

Aineiston ulkoisessa luotettavuudessa voi esiintyä satunnaisvirheitä, jotka muodostuvat, 

koska tutkittavaksi ei saatu kaikkia perusjoukkoon kuuluvia yrityksiä. Mitä edustavampi 

otos on perusjoukosta, sitä parempi on ulkoinen validiteetti ja sitä paremmin tulokset 

voidaan yleistä koskemaan koko perusjoukkoa. Tässä tutkimuksessa ei ollut kuitenkaan 

kyseessä otos, vaan kokonaistutkimus.

Vastanneet yritykset edustavat hyvin perusjoukkoa, mikäli vastaamatta jättäneisiin 

yrityksiin ei liity systemaattista poisjäämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaamatta jättäneet 

yritykset olisivat olleet kaikki profiililtaan samanlaisia, jolloin tärkeä ryhmä olisi jäänyt 

pois analyyseistä. Systemaattisen yritysten poisjäämisen ei kuitenkaan uskota olevan suurta 

tässä tutkimuksessa tai merkittävä tekijä tutkimuksen tulosten kannalta, sillä 
teknologiakeskuksissa sijaitsevat teknologiayritykset ovat oletettavasti profiililtaan melko 

lähellä toisiaan.
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Tutkielman ulkoista validiteettia tukee myös se, että kyselyssä useassa kohdassa testatusta 

rahoituksen nokkimisj äij estys -hypoteesista saadut tulokset olivat samanlaisia 

aikaisemmista tutkimuksista saatujen tulosten kanssa. Tutkielman tulokset voidaankin 

yleistää koskemaan Suomen suurimmissa teknologiakeskuksissa sijaitsevia pk- 

teknologiayrityksiä. Tulosten yleistämisessä koskemaan kaikkia Suomessa sijaitsevia pk- 

teknologiayrityksiä on kuitenkin noudatettava varovaisuutta, sillä muualla kuin 

suurimmissa teknologiakeskuksissa sijaitsevat pk-teknologiayritykset eivät edes kuuluneet 

tutkimuksen perusjoukkoon. On hyvin todennäköistä, että teknologiakeskuksissa 

sijaitsevien pk-teknologiayritysten profiili poikkeaa ainakin jonkin verran sellaisten 

yritysten profiilista, jotka eivät sijaitse teknologiakeskuksessa. Tällöin tuloksia ei voida 

sellaisenaan yleistää koskemaan kaikkia Suomessa sijaitsevia pk-teknologiayrityksiä.

Turunen (1995, 37) vertaili 101 pk-teknologiayritystä käsittävässä tutkimuksessaan 

teknologiakeskuksissa sijaitsevia ja muualla sijaitsevia pk-teknologiayrityksiä 51 keskeisen 

muuttujan suhteen. Tutkimuksessa ei havaittu yhtään tilastollisesti merkitsevää eroa 

ryhmien välillä. Turusen mukaan erojen vähäisyyden vuoksi teknologiakeskuksissa 

toimivat yritykset eivät eroa merkittävästi muista vastaavan kokoisista yrityksistä. On 

kuitenkin otettava huomioon, että Turusen tutkimuksessa 82 yritystä sijaitsi 

teknologiakeskuksen ulkopuolella ja vain 19 yritystä teknologiakeskuksessa, joten 

teknologiakeskuksessa toimivien yritysten vähäisen määrän vuoksi tilastollisten 

johtopäätösten tekeminen on vaikeaa. Lisäksi Turunen rajasi edellä mainituista yrityksistä 

pois yrityskoon vaikutuksen eliminoimiseksi ne yritykset, joiden liikevaihto ylitti toiseksi 

suurimman teknologiakeskuksessa toimivan yrityksen liikevaihdon. Tästä syystä tämän 

tutkielman tulosten yleistettävyydessä koskemaan kaikkia Suomessa sijaitsevia pk- 

teknologiayrityksiä on oltava varovainen.

5.2.1 Perusjoukon määrittelyjä sen vaikutus ulkoiseen validiteettiin

Tutkimuksen perusjoukkoa määriteltäessä on erotettava toisistaan tavoiteperusjoukko ja 

kehikkoperusjoukko. Tavoiteperusjoukkoon kuuluvat kaikki ne yksiköt, joista ollaan 

kiinnostuneita, kun taas kehikkoperusj eukkoon kuuluvat vain ne yksiköt, jotka käytännössä
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voidaan saavuttaa (Niemi & Tourunen 1996, 34). Kyselytutkimuksia tehtäessä tilanne on 

usein sellainen, että tavoiteperusjoukko, johon kysely halutaan suunnata ja 

kehikkoperusjoukko, johon kysely lopulta lähetetään, eivät ole täysin samanlaisia. 

Seuraavassa on käsitelty tämän tutkimuksen perusjoukon valintakriteerejä ja 

kyselytutkimuksen vastausten antamia tuloksia perusjoukon valinnan onnistumisesta. On 

syytä olettaa, että perusjoukon määrittelyssä on onnistuttu erittäin hyvin. Jotta tulokset 

olisivat yleistettävissä tavoiteperusjeukkoonsa, tavoiteperusjoukon ja kehikkoperusjoukon 

on oltava erittäin lähellä toisiaan.

Yritysten perusjoukko muodostettiin Suomen suurimmissa teknologiakeskuksissa 

sijaitsevista pk-teknologiayrityksistä. Perusjoukkoa määriteltäessä otettiin mukaan 

suurimmat teknologiakeskukset, jotka sijaitsivat yliopisto- tai korkeakoulukaupungissa. 

Edellytyksenä oli, että teknologiakeskuksessa toimii vähintään 30 yritystä. Pk- 

teknologiayritysten perusjoukko valittiin teknologiakeskuksesta saatujen yritysluetteloissa 

olevien yritysten toimialakuvausten perusteella. Epäselvissä tapauksissa otettiin yhteyttä 

suoraan yritykseen tai teknologiakeskuksen toimitusjohtajaan yrityksen toimialan 

selvittämiseksi. Teknologiakeskusten julkaisemia ajankohtaisia yritysluetteloita sekä 

yritysten ja teknologiakeskusten toimitusjohtajia voidaan pitää erittäin luotettavina lähteinä. 

Yhteystiedoista varmistettiin myös, ettei saman yrittäjän omistamille eri yrityksille mennyt 

kyselyä kuin yhteen yritykseen. Lisäksi tarkastettiin, että jos sama yritys toimi monessa eri 

teknologiakeskuksessa, kysely lähetettiin ainoastaan yrityksen päätoimipaikaksi 

määriteltyyn teknologiakeskukseen.

Kahdeksassa teknologiakeskuksessa, joihin kysely suunnattiin, oli kyselyn 

lähettämishetkellä yrityksiä, yliopistojen tai korkeakoulujen yksikköjä ja muita 

tutkimuslaitoksia yhteensä 999 kappaletta. Suurin osa teknologiakeskuksissa sijaitsevista 

yrityksistä on perinteisten toimialojen palveluyrityksiä, yliopistojen yksikköjä tai muita 

yrityksiä, joita ei voida lukea teknologiayrityksiksi. Täten suurin osa teknologiakeskuksissa 

olevista yrityksistä, laitoksista ja yksiköistä voitiin heti sulkea pois perusjoukosta. Tämä 

helpotti huomattavasti perusjoukon määrittelyä.

Kysely lähetettiin kaikille 364 yritykselle, jotka luokiteltiin pk-teknologiayrityksiksi eli
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kaikille perusjoukkoon kuuluville yrityksille. Koska lopullisen valinnan yritysten 

kuulumisesta perusjoukkoon teki tutkielman laatija, kaikkia yrityksiä varten käytettiin 

samoja valintakriteerejä.

On kuitenkin otettava huomioon, että jotkin yritykset olivat rajatapauksia siitä, olivatko ne 

teknologiayrityksiä ja niiden sisällyttämiseksi perusjoukkoon oli käytettävä subjektiivista 

harkintaa. Näitä yrityksiä ei kuitenkaan ollut useita. Koska kysely lähetettiin kaikille 

perusjoukkoon kuuluville yrityksille, ja kysely kattoi Suomen merkittävimmät 

teknologiakeskukset, on erittäin todennäköistä, että myös muun tahon tekemän perusjoukon 

määrittely olisi ollut hyvin lähellä tutkielman laatijan määrittelemää perusjoukkoa.

Heikkous valintaprosessissa oli se, että yritysten liikevaihtoa, taseen loppusummaa tai 

henkilöstön määrää ei tarkastettu kyselyn lähettämishetkellä. Sen sijaan tehtiin oletus, 

jonka mukaan lähes kaikki teknologiakeskuksissa sijaitsevista teknologiayrityksistä ovat 

pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Lisäksi perusjoukosta poistettiin automaattisesti kaikki 

tutkielman laatijan tunnistamat teknologiakeskuksissa sijaitsevat suomalaiset ja 

kansainväliset suuryritykset ja niiden tytäryhtiöt. Näin suljettiin pois ilmiselvät 

suuryritykset ja niiden tytäryhtiöt perusjoukosta. Ainoastaan neljä vastanneista yrityksistä 

jouduttiin hylkäämään: kolme sen vuoksi, että ne olivat suuryrityksiä ja yksi siksi, että sen 

toimiala ei ollut teknologia. Näin ollen oletus siitä, että teknologiakeskuksissa sijaitsevat 

yritykset ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä näyttää pitäneen paikkansa erittäin hyvin.

Edellä lueteltujen kriteerien ja tulosten perusteella voidaan olettaa, että tutkimuksen 

tavoite- ja kehikkoperusjoukko ovat erittäin lähellä toisiaan ja saadut tulokset voidaan 

yleistää koskemaan tavoiteperusjoukkoa. Tällöin tutkimustuloksia voidaan hyödyntää 

teknologiayritysten ja teknologiakeskusten toiminnan kehittämisessä.
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia suurimmissa suomalaisissa teknologiakeskuksissa 

sijaitsevien pk-teknologiayritysten rahoitukseen liittyviä tekijöitä. Koska 

teknologiakeskuksissa sijaitsevat yritykset ovat keskimäärin hyvin nuoria, tutkimus 

keskittyi erityisesti teknologiayritysten alkuvaiheen rahoitukseen. Tutkimuksella luotiin 

yleiskuvaa pk-teknologiayritysten käyttämistä alkurahoituslähteistä, nykyisestä omistus- ja 

pääomarakenteesta, ulkopuolisen rahoituksen saatavuudesta ja hinnasta, eri 

rahoitusvaihtoehtojen soveliaisuudesta, oman pääoman ehtoisen rahoituksen kysynnästä eri 

sijoittajatahoilta, yritysten tavoitteista sekä liiketoiminnan tulevaisuuden ongelma-alueista. 

Yrityksiä vertailtiin eri tekijöiden suhteen erityisesti sen mukaan, onko yritykselle 

tärkeämpää kasvu vai omistusosuuden säilyttäminen.

Lisäksi tutkielmassa kartoitettiin teknologiayritysten kysyntää uudelle oman pääoman 

ehtoiselle rahoitusmallille, josta myös teknologiakeskukset ovat kiinnostuneita. 

Rahoitusmallin lähtökohtana on se, että erityisesti siemen- ja käynnistysvaiheessa olevien 

teknologiayritysten on ollut vaikea saada ulkopuolista oman pääoman ehtoisia rahoitusta 

toimintaansa. Mallilla pyritäänkin monipuolistamaan sekä teknologiayritysten että 

teknologiakeskusten rahoitusta. Mallissa teknologiayritykset eivät saisi suoraan uutta 

pääomaa toimintaansa, vaan ilmaisia palveluita ja markkinahintaista alhaisemman 

vuokratason teknologiakeskukselta. Vastineeksi yritys luovuttaisi osan omistuksesta 

teknologiakeskukselle, joka siis olisi eräänlainen pääomasijoittaja.

Rahoitusmalli vahvistaisi teknologiakeskusten yrityskehitystoimintaa, sillä malli loisi 

teknologiakeskuksille paremman kannustinjäijestelmän yritysten omistusosuuden 

muodossa. Omistusosuus yrityksissä antaisi teknologiakeskukselle mahdollisuuden hyötyä 

kehitettävän yrityksen arvonnoususta. Rahoitusmalli laajentaisi teknologiakeskusten 

kiinteistösijoittamiseen keskittyvää liiketoimintaa yritysten siemen- ja käynnistysvaiheen 

pääomasijoittamiseen. Teknologiakeskuksen kautta kanavoitaisiin myös tulevaisuudessa 

lisärahoitusta lupaaville kasvuyrityksille. Malli palvelisi tällöin myös pääomasijoittajia, 

sillä pääomasijoittajat keskittävät sijoituksensa yritysten kasvuvaiheeseen, eivät siemen- tai

C
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käynnistysvaiheeseen (Borg 1999, 18). Malli voisikin lisätä pääomasijoittajia kiinnostavien 

yritysten määrää.

Tutkielman empiirinen osa toteutettiin kirjeitse tehtävällä kyselytutkimuksella. Perusjoukko 

koostui Suomen yliopisto- ja korkeakoulukaupunkien teknologiakeskuksissa sijaitsevista 

suomalaisista pk-teknologiayrityksistä. Lisäksi edellytettiin, että teknologiakeskuksessa 

toimii vähintään 30 yritystä. Kysely lähetettiin kaikille perusjoukkoon kuuluville yrityksille 

eli 364 yritykseen. Kyselyyn vastasi 123 yritystä, analysoitaviksi hyväksyttiin 119 

yrityksen vastaukset ja vastausprosentti oli 32,7 %. Perusjoukkoon kuuluvat yritykset 

sijaitsivat kahdeksassa eri kaupungissa. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia 

Suomen suurimmissa teknologiakeskuksissa sijaitsevia pk-teknologiayrityksiä, mutta 

tulosten yleistettävyydessä koskemaan kaikkia Suomessa sijaitsevia pk-teknologiayrityksiä 

on noudatettava varovaisuutta.

6.1 Empiiriset tulokset

Vastanneet yritykset olivat jakautuneet melko tasaisesti eri puolilla Suomea sijaitseviin 

teknologiakeskuksiin. Espoon Innopolin ja Otaniemen Teknologiakylän osuus vastanneista 

yrityksistä oli 26,1 % ja muun Suomen 73,9 %. Kyselyssä ei haluttu pääkaupunkiseudun 

dominoivan vastauksia. Vastaukset edustavatkin hyvin Suomen suurimmissa 

teknologiakeskuksissa sijaitsevia pk-teknologiayrityksiä.

Teknologiakeskuksissa sijaitsevat pk-teknologiayritykset olivat hyvin nuoria. Yritysten 

perustamisvuosien keskiarvo oli 1994. Yrityksistä 67,2 % ilmoittikin kehitysvaiheekseen 

siemen-, käynnistys- tai aikaisen kasvuvaiheen. Yritykset olivat odotetusti myös 

keskimäärin pieniä: liikevaihtojen keskiarvo oli 4,7 Mmk, taseen loppusumman 3,9 Mmk, 

tuloksen 0,6 Mmk ja työntekijämäärän 12 henkilöä. Yrityksistä 67,8 % ilmoitti, että niille 

on tärkeämpää kasvu ja 32,2 %, että tärkeämpää on pitää koko omistusosuus itsellä. 

Enemmistö yrityksistä siis ilmoitti olevansa kasvuhakuisia, ja olevansa valmiita myymään 

osan omistusosuudesta ulkopuolisille sijoittajille kasvun rahoittamiseksi. Kasvua 

omistusosuutta tärkeämpänä pitävät yritykset olivat tilastollisesti merkitsevästi (p=0,045)
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nuorempia kuin omistusosuutta preferoivat yritykset. Tämä on myönteinen asia sijoittajille, 

jotka harkitsevat pääomasijoituksia siemen-ja käynnistysvaiheessa oleviin yrityksiin.

Yritysten kasvua mitattiin liikevaihdon vuotuisella kasvulla. Tätä varten yritysten tilikaudet 

yhdenmukaistettiin 12 kuukautta vastaaviksi. Liikevaihdon kasvuprosenttien keskiarvo oli 

65,6 %, joka on erittäin korkea. Tulos tukee käsitystä viime vuosien voimakkaasta 

talouskasvusta ja erityisesti teknologiayritysten kasvusta. Raju kasvu tarkoittaa myös sitä, 

että yritysten on kiinnitettävä erityistä huomiota rahoitukseensa, jotta ne kykenevät 

rahoittamaan nopean kasvun.

Pk-teknologiayritysten perustajat olivat erittäin korkeasti koulutettuja. 

Korkeakoulututkinnon oli suorittanut peräti 68,7 % yrittäjistä. Korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden suuri osuus kertoo siitä, että perustaakseen teknologiayrityksen yrittäjällä on 

oltava runsaasti tietoa alasta. Lisäksi korkeaan koulutustasoon vaikuttaa todennäköisesti se, 

että kyselyssä mukana olleet teknologiakeskukset sijaitsevat kaikki yliopisto- tai 

korkeakoulukaupungissa. Teknologiayrittäjien korkea koulutustaso on havaittu lukuisissa 

tutkimuksissa (Lumme 1998, 197; Autio ym. 1989, 62).

Yrityksen alkuvaiheen rahoituksessa tärkein rahoitusmuoto oli yrittäjän oma varallisuus, 

jota oli käyttänyt 96,6 % vastanneista yrityksistä. Havainto tukee aikaisempia tutkimuksia 

(Autio ym. 1989, 111; Lumme ym. 1992, 103-105; Roberts 1990, 88; Turunen 1995, 67). 

Varakkailta yksityissijoittajilta (business angels) ja pääomasijoittajilta (venture capitalists) 

oli molemmilta saanut rahoitusta 9,3 % yrityksistä. Yrityksistä 26,3 % oli vastaanottanut 

julkisia avustuksia ja 13,6 % julkisia lainoja perustamiseensa. Luvut kertovat julkisen 

sektorin merkityksestä yritysten perustamisen rahoituksessa. Pankkilainoja ilmoitti 

käyttäneensä vain 10,2 % yrityksistä. Oman pääoman ehtoinen rahoitus onkin 

korostuneessa asemassa teknologiayritysten alkuvaiheen rahoituksessa, sillä 

teknologiayrityksiltä puuttuvat usein lainoihin tarvittavat vakuudet.

Yritykset pitivätkin välirahoitusta ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi (p=0,000) muita rahoitusmuotoja epäsoveliaampina yritykselleen. 

Tämä vastaa myös usein kirjallisuudessa esitettyjä malleja, jossa perustamisvaiheen ja



108

varhaisen kasvuvaiheen rahoittaminen on pyrittävä tekemään omaa pääomaa käyttämällä 

(Ward 1993, 37). Välirahoituksen kokeminen epäsoveliaimmaksi rahoitusmuodoksi 

yhdessä pankkilainan kanssa viittaa siihen, että yrittäjät eivät välttämättä tiedä, mitä 

välirahoitus on. Yrityksistä 63,1 % piti vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta oman pääoman 

ehtoisia rahoitusta kalliimpana. Tulos noudattaa rahoituksen nokkimisjäijestys -hypoteesia, 

jossa on esitetty varaus, jonka mukaan teknologiayritykset preferoivat oman pääoman 

ehtoisia rahoitusta ennen vierasta pääomaa. Toisaalta tulos osoittaa teknologiayrittäjien 

harhaisen käsityksen eri instrumenttien hinnasta: oman pääoman ehtoinen rahoitus on aina 

vieraan pääoman ehtoisia rahoitusta kalliimpaa.

Kun yrityksiltä kysyttiin nykyistä omistusrakennetta, havaittiin, että pääomasijoittajilla oli 

omistusta 20,2 %:ssa yrityksistä. Pääomasijoittajat olivat siis lisänneet perusjoukkoon 

kuuluvia yrityksiä portfolioonsa yritysten perustamisvaiheen rahoituksen jälkeen. 

Havainnon mukaan pääomasijoittajat keski ttävätkin sijoituksensa yritysten 

kasvuvaiheeseen eivätkä siemen- tai käynnistysvaiheeseen. Tulos on yhdenmukainen 

suomalaisten pääomasijoittajien vuonna 1998 tekemien yritysten kehitysvaiheittaisten 

uusien sijoitusten jakauman kanssa (Borg 1999, 18). Varakkailla yksityissijoittajilla oli 

omistusta 9,2 %:ssa yrityksistä, joten yksityissij oittaj at eivät olleet lisänneet yrityksiä 

portfolioonsa perustamisvaiheen rahoituksen jälkeen. Varakkaat yksityissijoittajat 

suosivatkin sijoituksissaan juuri yritysten perustamisvaihetta ja yksityissij oittaj ien merkitys 

yritysten perustamisen rahoituksessa on tärkeä (Lumme ym. 1998, 45-46).

Rahoituksen saatavuutta tutkittaessa havaittiin vieraan pääoman olevan tilastollisesti 

merkitsevästi (p=0,031) avustuksia helpompaa saada. Oman ja vieraan pääoman 

saatavuudessa ei havaittu eroja. Turusen (1995, 113) tutkimuksen yrityksistä 51 % odotti 

kohtaavansa ”paljon” tai ”hyvin paljon” ongelmia rahoituksen saatavuudessa seuraavan 

kolmen vuoden aikana, kun vastaava luku tässä tutkimuksessa oli vain 23 %, kun 

aikaperiodiksi määriteltiin kaksi vuotta. Tulos johtuu todennäköisesti siitä, että 

tämänhetkinen hyvä taloudellinen tilanne on parantanut rahoituksen saatavuutta. Patentteja 

tai patenttihakemuksia omaavat yritykset olivat kokeneet vieraan pääoman saatavuuden 

tilastollisesti merkitsevästi (p=0,035) vaikeammaksi kuin yritykset, joilla ei patentteja tai 

patenttihakemuksia ollut. Teknologian kehittyneisyyttä mitataan usein juuri patenttien
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avulla. Erittäin korkean teknologian yritysten on usein vaikeaa saada vieraan pääoman 

ehtoisia rahoitusta vakuuksien puuttuessa. Turunen (1995, 103) havaitsi tutkimuksessaan 

saman ilmiön. Tutkimusaineistossa yrityksen teknologian tason ja pankkirahoituksen 

saatavuuden korrelaatio oli negatiivinen, joskaan tulos ei eronnut nollasta tilastollisesti 

merkitsevästi. Teknologialtaan kehittyneemmät yritykset kokivat siis pankkirahoituksen 

saatavuuden sitä vaikeammaksi, mitä kehittyneempiä ne olivat teknologialtaan.

Yritykset, joille oli kasvua tärkeämpää omistusosuuden säilyttäminen yrityksessä, pitivät 

oman pääoman ehtoisia rahoitusta ja rahoitusta omalta teknologiakeskukselta tilastollisesti 

merkitsevästi (p<0,031) epäsoveliaampina rahoitusmuotoina kuin kasvuhakuiset yritykset. 

Lisäksi havaittiin yrityksen perustamisvuoden korreloivan tilastollisesti merkitsevästi 

(p=0,016) teknologiakeskuksen jäljestämän rahoituksen kanssa. Mitä myöhemmin yritys on 

perustettu, sitä mieluummin se ottaisi vastaan rahoitusta teknologiakeskukselta. Nuoria 

yrityksiä kiinnostaa teknologiakeskuksilta saatava rahoitus, sillä niiden 

alkurahoitusmahdollisuudet ovat rajoitetut.

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen kysynnässä havaittiin mielenkiintoinen ilmiö: 

rahoitusta otettaisiin mieluiten omalta teknologiakeskukselta. Toiseksi mieluisin oman 
pääoman ehtoinen rahoittaja oli julkisrahoitteinen pääomasijoittaja. Yksityinen 

pääomasijoittaja ja varakas yksityishenkilö olivat jaetulla kolmannella sijalla, viidentenä oli 

eläkevakuutusyhtiö ja kuudentena ulkomainen pääomasijoittaja. Teknologiakeskukselta 

otettaisiin oman pääoman ehtoisia rahoitusta tilastollisesti merkitsevästi (p<0,009) kaikkia 

muita pääomasijoittajia paitsi julkisrahoitteista pääomasijoittajaa mieluummin. 

Julkisrahoitteisen pääomasijoittajan sijoittuminen toiselle sijalle voi merkitä sitä, että 

julkiselta taholta saatuun rahoitukseen ei koeta sisältyvän yhtä tiukkoja ehtoja kuin 

yksityisillä pääomasijoittajilla. Tulokset heijastavat lisäksi tutkimuksessa analysoitujen 

yritysten aikaista kehitysvaihetta. Onkin todennäköistä, että mikäli yritykset olisivat olleet 

vanhempia, halukkuus ottaa rahoitusta eri oman pääoman sijoittajatahoilta olisi toisenlainen 

kuin nyt saadut tulokset.

Testattaessa yritysten kiinnostusta sijoittua uudella rahoitusmallilla toimivaan 

teknologiakeskukseen havaittiin kiinnostuksen ja liikevaihdon välillä tilastollisesti erittäin
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merkitsevä (p=0,010) negatiivinen järjestyskorrelaatio. Liikevaihdoltaan pienemmät 

yritykset olivat tilastollisesti merkitsevästi kiinnostuneempia sijoittumaan 

teknologiakeskukseen osaa omistusosuutta vastaan, jos omistuksesta luopumisen 

vastineeksi saa palveluja ja alemman vuokratason. Samanlainen tulos saatiin myös 

viimeisimmän tilikauden tuloksen ja kiinnostuneisuuden välillä. Mitä pienempi tilikauden 

tulos oli, sitä kiinnostuneempi yritys oli uudesta rahoitusmallista.

Vastaavat tulokset saatiin myös kysymällä, kuinka suuren omistusosuuden yritys olisi 

valmis luovuttamaan päästäkseen uudella rahoitusmallilla toimivaan teknologiakeskukseen. 

Yrityksistä yhteensä 54 % oli valmiita luovuttamaan jonkin suuruisen omistusosuuden 

yrityksestään. Mitä pienempi liikevaihto ja tilikauden tulos olivat, sitä suuremman 

omistusosuuden yritys olisi valmis luovuttamaan. Kun yritykset vielä jaettiin kahteen 

ryhmään mediaani-iän perusteella, havaittiin nuorempien yritysten olevan tilastollisesti 

merkitsevästi (p=0,050) kiinnostuneempia luovuttamaan suuremman osuuden omaa 

pääomaa palveluja ja subventoitua vuokratasoa vastaan. Tulokset vahvistavat käsitystä 

siitä, että suurilla ja vanhemmilla yrityksillä on tavallisesti enemmän rahoitusvaihtoehtoja 

valittavana kuin aloittavilla yrityksillä. Vastaperustetut, pienet yritykset ovat sen sijaan 

suuria yrityksiä kiinnostuneempia uudesta rahoitusmallista, sillä pienten 

teknologiayritysten rahoitusmahdollisuudet ovat rajallisemmat. Omistus on kuitenkin 

yrityksille erittäin tärkeä asia, sillä peräti 89,7 % yrityksistä ilmoitti, että niille on ”tärkeää” 

tai ”erittäin tärkeää” saada lunastaa teknologiakeskuksen omistusosuus takaisin etukäteen 

määriteltävin ehdoin.

6.2 Toimenpidesuositukset ja jatkotutkimuskohteet

Pk-tekno logiayritykset ottaisivat oman pääoman ehtoisia rahoitusta mieluiten 

teknologiakeskukselta. Tuloksen mukaan teknologiakeskusten kannattaisikin harkita 

yritysten siemen- ja käynnistysvaiheen rahoitusta normaalin liiketoimintansa ohella. 

Tulokseen vaikuttaa todennäköisesti se, että yrittäjät tuntevat teknologiakeskuksen 

henkilökunnan, eikä teknologiakeskusta mielletä perinteiseksi pääomasijoittajaksi. 

Teknologiakeskukset voisivat toimia myös rahoituskonsulttina ja kouluttajana yrityksille,
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sillä teknologiayritysten rahoitusinstrumenttien tuntemuksessa on havaittavissa puutteita. 

Teknologiakeskusten pääomasijoitustoiminta edellyttää kuitenkin panostuksia 

teknologiakeskusten omaan osaamiseen ja verkottumiseen rahoitusalalla toimivien yritysten 

kanssa.

Teknologiakeskusten kannattaisi lähteä kehittämään uutta rahoitusmallia, sillä sille olisi 

kysyntää pk-teknologiayritysten keskuudessa: yrityksistä yhteensä 54 % oli valmiita 

luovuttamaan jonkin suuruisen omistusosuuden yrityksestään päästäkseen 

teknologiakeskukseen, jos omistuksesta luopumisella saisi ilmaisia palveluja ja alemman 

vuokratason. Mallista olisi hyötyä teknologiayrityksille myös agenttiteoriaa ja informaation 

epäsymmetriaa ajatellen: Jos yritys sijaitsee teknologiakeskuksessa, jolla on omistusosuus 

yrityksessä, informaation epäsymmetria vähenee muiden ulkopuolisten rahoittajien osalta, 

sillä teknologiakeskukseen päästäkseen on jo täytettävä tietyt kriteerit. Tällöin 

teknologiakeskuksessa olevan yrityksen on todennäköisesti helpompi saada rahoitusta 

myös muilta ulkopuolisilta rahoittajilta, jotka tulkitsevat teknologiakeskuksessa sijainnin 

positiiviseksi signaaliksi yrityksestä ja sen kasvumahdollisuuksista. Teknologiakeskusten 

olisikin pidettävä yritysten valintakriteerit korkeina ja viestittävä siitä myös ulospäin, jotta 

informaation epäsymmetria pienenisi. Yrityksen ulkopuolisen rahoituksen saamista 

helpottaisi todennäköisesti myös se, että uudella rahoitusmallilla toimivassa 

teknologiakeskuksessa sijaitsevan yrityksen vuokrataso olisi markkinahintaista alhaisempi. 

Alhaisempi vuokrataso pienentäisi yrityksen kiinteitä kustannuksia, jolloin yritysten 

mahdollisuudet hoitaa vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen velvoitteita paranisivat.

Pääomasijoittamisen näkökulmasta teknologiakeskuksen olisi korostettava yritysten 

valintakriteereissä yritysten kasvuhakuisuutta. Lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää 

yrittäjän ikään: yrityksen kasvua omistusosuutta tärkeämpänä pitävät yrittäjät olivat 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p=0,001) omistusosuutta preferoivia yrittäjiä 

nuorempia. Havainto saattaa olla yhteydessä siihen, että korkeakouluissa on tuotu viime 

aikoina esiin yrittäjyyttä korostavia asioita.

Teknologiakeskusten pitäisi lähteä rakentamaan yrityksistä pääomasijoituskelpoisia heti 

yrityksen perustamisesta lähtien, jotta irtautuminen (exit) yrityksestä olisi mahdollisimman
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onnistunut. Teknologiakeskukselle luonnollinen irtautuminen yritysten rahoittamisessa olisi 

se, kun yritys siirtyy kasvettuaan pois teknologiakeskuksesta. Kasvuvaiheessa 

teknologiakeskuksen tilat eivät välttämättä enää riitä yritykselle, joten yritys hakeutuu 

toimimaan muualle tai ainakin siirtää osan toiminnastaan teknologiakeskuksen 

ulkopuolelle. Yritysten siirtyminen teknologiakeskuksen ulkopuolelle kuuluu yritysten 

normaaliin kehitysvaiheeseen. Tämä on myös teknologiakeskuksen edun mukaista, sillä 

pienissä tiloissa sijaitsevat yritykset mahdollistavat suhteessa suuremmat neliövuokrat ja 

parantavat näin teknologiakeskusten kiinteistöliiketoimintaa.

Tärkeä tekijä uuden rahoitusmallin kehittämiselle olisi julkisen sektorin osallistuminen 

pilottiprojektin valmistelun ja selvitystyön rahoitukseen. Lisäksi mukaan kehittelyyn 

tarvittaisiin institutionaalisia sijoittajia kuten eläkevakuutusyhtiöitä. Eläkevakuutusyhtiöillä 

voi olla luontaista kiinnostusta rahoitusmalliin sekä yritysten alkuvaiheen rahoituksen 

kehittämiseen teknologiakeskuksissa. Eläkevakuutusyhtiöt ovatkin kiinnostuneita 

lisäämään pääomasijoitustensa määrää jopa huomattavasti lähivuosina (Peltola 1999, 4). 

Mallia voitaisiin alustavasti kehittää jonkin teknologiakeskuksen vetämänä projektina esim. 

teknologiakeskuksen seuraavan laajennusinvestoinnin yhteydessä.

Jatkotutkimuskohteena olisikin kartoittaa tarjontapuolta rahoitusmallille, jonka kysyntää 

tässä tutkielmassa on tarkasteltu. Rahoituksen tarjontapuolta voitaisiin selvittää tekemällä 

haastatteluja institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Teknologiakeskuksista ainakin 

Jyväskylän Teknologiakeskus ja Tampereen Hermia olisivat kiinnostuneita uuden 

rahoitusmallin käyttöönotosta (Miihkinen 1999, Jussila 1999).

Vaikka pääomasijoittaminen onkin Suomessa kasvussa, se on vain yksi osaratkaisu pk- 

teknologiayritysten rahoitukseen. Pääomasijoittaminen on luonteeltaan valikoivaa, eikä 

siksi ole todennäköisesti ratkaisu edes kaikkien tähänkään tutkimukseen osallistuneiden 
yritysten tarpeisiin. Pk-teknologiayritysten alkuvaiheen toimintaedellytysten parantaminen 

olisi kuitenkin tärkeää koko kansantalouden kehityksen kannalta.
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KAUPPA- JA
TEOLLISUUSMINISTERIÖ 04.06.1999

LIITE 1

Toimitusjohtaja XX

KYSELYTUTKIMUS

Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Helsingin kauppakorkeakoulu tekevät yhteistyössä 
tutkimusta teknologiakeskusten ja niissä toimivien yritysten toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Suomen suurimmissa 
teknologiakeskuksissa tai niiden välittömässä yhteydessä sijaitsevat pienet ja keskisuuret 
teknologiayritykset.

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia yritysten ulkopuolisen rahoituksen kysyntää ja samalla 
kartoittaa teknologiakeskusten toimitilojen kilpailukykyä muihin toimitiloihin verrattuna. 
Tutkimuksella selvitetään lisäksi yritysten mielenkiintoa sijoittua uudentyyppisellä 
rahoitusmallilla toimiviin teknologiakeskuksiin.

Toivomme, että suhtaudutte myönteisesti oheiseen kyselylomakkeeseen ja voitte 
edesauttaa yrittäjien vastausaktiivisuutta tiedottamalla kyselystä teknologiakeskuksenne 
tiedotuskanavien avulla. Kysely on postitettu 4.6. kaikille perusjoukkoon kuuluville 
yrityksille. Yritysten tulisi palauttaa kysely jo 18.6. mennessä eli ennen kesälomakauden 
alkua. Ohessa on malli kyselylomakkeesta tutustuttavaksenne. Kyselyyn vastataan 
nimettömänä ja kyselylomakkeet käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti tilastollisia 
menetelmiä käyttäen.

Tulosten luotettavuus riippuu olennaisesti vastausten määrästä. Jotta valtiovalta saisi 
luotettavaa tutkimustietoa käytettäväkseen, on tärkeää, että vastausprosentti olisi 
mahdollisimman korkea. Tällöin voidaan parhaiten kehittää teknologiakeskusten ja niissä 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.

Yhteistyöstänne kiittäen

Pertti Valtonen Santtu Haarala
teollisuusneuvos projektitutkija
GSM 050 500 3198 GSM 0400 957 933

Postiosoite 
PL 230
00171 HELSINKI

Käyntiosoite 
Aleksanterinkatu 4 
00170 HELSINKI

Vaihde (09) 1601 Kotisivut
Telekopio (09) 160 3666 http://www.vn.fi/ktm/
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LIITE 2

KAUPPA- JA
TEOLLISUUSMINISTERIÖ 04.06.1999

Arvoisa Vastaanottaja!

Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Helsingin kauppakorkeakoulu tekevät yhteistyössä 
tutkimusta teknologiakeskusten ja niissä toimivien yritysten toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Suomen suurimmissa 
teknologiakeskuksissa tai niiden välittömässä yhteydessä sijaitsevat pienet ja keskisuuret 
teknologiayritykset.

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia yritysten ulkopuolisen rahoituksen kysyntää ja samalla 
kartoittaa teknologiakeskusten toimitilojen kilpailukykyä muihin toimitiloihin verrattuna. 
Tutkimuksella selvitetään lisäksi yritysten mielenkiintoa sijoittua uudentyyppisellä 
rahoitusmallilla toimiviin teknologiakeskuksiin.

Toivomme, että suhtaudutte myönteisesti oheiseen kyselylomakkeeseen ja palautatte sen 
täytettynä palautuskuoressa perjantaihin 18.6. mennessä. Kyselyyn vastataan 
nimettömänä ja kyselylomakkeet käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti tilastollisia 
menetelmiä käyttäen.

Tulosten luotettavuus riippuu olennaisesti vastausten määrästä. Vastaamalla voitte olla 
mukana vaikuttamassa valtiovallan käsityksiin ja teknologiakeskusten ja niissä toimivien 
yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen.

Vastauksestanne kiittäen

Pertti Valtonen Santtu Haarala
teollisuusneuvos projektitutkija
GSM 050 500 3198 GSM 0400 957 933

Postiosoite 
PL 230
00171 HELSINKI

Käyntiosoite 
Aleksanterinkatu 4 
00170 HELSINKI

Vaihde (09) 1601 
Telekopio (09) 160 3666

Kotisivut
http://www.vn.fi/ktm/
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LIITE 3

I Perustiedot yrityksestä

1. Mikä seuraavista yrityksenne on? □ Itsenäinen yritys
□ Suuremman yrityksen tytäryhtiö

□ Muu, mikä?

2. Kyselyyn vastaaja on yrityksen □ Toimitusjohtaja
□ Muu, mikä

3. Minä vuonna yrityksenne on perustettu? Vuonna _________

4. Kuinka monta työntekijää yrityksessänne on? _________ Kokopäivätoimista työntekijää
_________ Osa-aikaista työntekijää

5. Mitkä ovat arviolta olleet yrityksenne viimeisen kolmen tilikauden seuraavat luvut?

Kolmanneksi
viimeisin
tilikausi

Toiseksi
viimeinen

tilikausi

Viimeisin
tilikausi

Liikevaihto (mk)

Taseen
loppusumma (mk)
Kokonaisinvestoinnit
(mk)
Voitto (mk)

Tappio (mk)

Tilikautenne pituus (kk)

6. Käytättekö suomen lisäksi muita kieliä tilinpäätösinformaation tuottamisessa?

□ Kyllä, mitä?

□ Ei

7. Minkä kaupungin teknologiakeskuksen yhteydessä yrityksenne sijaitsee?

□ Espoo
□ Joensuu
□ Jyväskylä

□ Kuopio

□ Lappeenranta

□ Oulu
□ Tampere
□ Turku

□ Muu, mikä?

8. Missä kehitysvaiheessa arvioitte yrityksenne olevan?

□ Siemenvaiheessa

□ Käynnistysvaiheessa
□ Aikaisessa kasvuvaiheessa

□ Nopeassa kasvuvaiheessa

□ Siirtymävaiheessa (yritys saavuttanut jo 
merkittävän koon)

□ Toimivan johdon yritysosto (MBO)

□ Ulkopuolisen ryhmän yritysosto (MBI)
□ Terveyttämisvaiheessa
□ Muussa, missä?
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9. Mikä seuraavista lähinnä kuvaa yrityksen tavoitetta?

□ Pienyrittäjyys elämäntapana □ Kasvaa nopeasti kansainvälisillä
markkinoilla

□ Kasvaa nopeasti Suomen markkinoilla □ Muu,
mikä?

Il Perustiedot yrityksen perustajasta

1. Mikä on yrityksen perustajan tausta?

a) Koulutustausta

□ Peruskoulu □ Lukio/ylioppilas

□ Ammattikoulu □ Korkeakoulututkinto

□ Opistotaso □ Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto

□ Muu, mikä?

b) Aikaisempi työkokemus ennen nykyisen yrityksen perustamista

□ Yrittäjä □ Muu, mikä?

Toisen palveluksessa:
□ a) Pienyrityksessä
□ b) Suuryrityksessä

c) Ikä vuotta

2. Toimiiko yrityksen perustaja yrityksessä

□ Täyspäiväisesti □ Osa-aikaisesti muiden työtehtävien ohella

Ill Yrityksen omistus-ja rahoitusrakenne

1. Miten yrityksen perustaminen rahoitettiin ja kuinka monta prosenttia arvioitte rahoitusta tulleen 
mistäkin lähteestä?

1. Perustajan omalla pääomalla %
2. Muulla omalla pääomalla 

a) varakkailta yksityissijoittajilta 
(business angels) %
b) pääomasijoittajilta (venture capitalists) %
c) ystäviltä ja perheenjäseniltä %

3. Julkisella avustuksella (esim. Tekes) %
4. Pankkilainalla %
5. Julkisella lainalla %
6. Muulla, millä? %

Yhteensä 100 %
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2. Ketkä yrityksenne omistavat tällä hetkellä ja kuinka paljon kunkin omistusosuus on?

1. Perustaja %
2. a) Varakas yksityissijoittaja

(business angel) %
b) Pääomasijoittaja %
c) Ystävät ja perheenjäsenet %

3. Avainhenkilöstö %
4. Muu taho, mikä? %

Yhteensä 100 %

3. Miten suureksi arvioitte yrityksen omistajien tekemän palkattoman työn osuuden kokonaistyöajasta 
yrityksessänne viimeisen kolmen tilikauden aikana laskettuna omistajien tekemästä 
kokonaistyöajasta?

Viimeisimmän tilikauden aikana  %

Toiseksi viimeisimmän tilikauden aikana  %

Kolmanneksi viimeisimmän tilikauden aikana?  %

4. Kuinka paljon yrityksen viimeisimmän tilikauden taseen loppusummasta on

a) omaa pääomaa ________ %
b) korollista vierasta pääomaa (velkaa)? ________ %

5. Kumpaan seuraavista yrityksen varallisuus lähinnä perustuu?

□ aineelliseen pääomaan (koneet ja laitteet)
□ aineettomaan pääomaan 

(tietotaito, patentit)

Yrityksellä on a) patentteja ________ kpl
b) patenttihakemuksia ________ kpl

6. a) Oletteko hakeneet ulkopuolista rahoitusta yrityksellenne yrityksen olemassaolon aikana?

□ Kyllä
□ Ei, miksi?

Jos ei, siirry kysymykseen numero 9.

b) Mikäli kyllä, minkälaista ulkopuolista rahoitusta olette hakeneet?

□ Velkarahoitusta, mistä?

□ Oman pääoman ehtoisia rahoitusta, mistä?

□ Muuta rahoitusta, mitä?
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c) Jos olette hakeneet ulkopuolista rahoitusta, niin onko Teille myönnetty sitä?

□ Kyllä
□ Ei, miksi?

Jos ei, siirry kysymykseen numero 8.

d) Jos Teille on myönnetty ulkopuolista rahoitusta, oletteko myös vastaanottaneet sitä?

□ Kyllä

□ Ei

Jos kyllä, siirry kohtaan 7a.
Jos ei, siirry kohtaan 7b.

7. a) Jos Teille on myönnetty ja olette vastaanottaneet ulkopuolista rahoitusta, mitä seuraavista 
rahoitusinstrumenteista olette käyttäneet?

□ Vakuudeton optiolaina
□ Vaihtovelkakirjalaina
□ Pääomalaina
□ Vakuudeton laina
□ Vakuudelleen laina
□ Omien osakkeiden myynti

□ Avustus, mikä?

□ Muu instrumentti,

mikä?

Siirry kysymykseen numero 8.

7. b) Vastatkaa siinä tapauksessa, että yrityksellenne on myönnetty ulkopuolista rahoitusta, mutta 
ette ole sitä vastaanottaneet.

Miksi ette vastaanottaneet ulkopuolista rahoitusta?

□ Liian tiukat vakuusvaatimukset lainalle

□ Liian korkea lainan korko
□ Ei yksimielisyyttä oman pääoman ehtoisen rahoituksen ehdoista: hinta ei tyydyttänyt

□ Pääomasijoittajien ei katsota tuovan lisäarvoa yritykselle
□ Määräysvallan menettämisen pelko
□ Henkilökemia pääomasijoittajan kanssa ei toiminut

□ Yrityksellä ei ole kasvutavoitteita
□ Yrityksellä ei ole lisäpääoman tarvetta
□ Halu pitää koko omistus itsellään
□ Muu syy, mikä?

Siirry kysymykseen numero 8.



124

8. Miten luonnehtisitte ulkopuolisen rahoituksen saatavuutta?

a) oman pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus

Hyvin vaikea Vaikea saada En osaa Helppo Hyvin helppo
saada sanoa saada saada

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

b) vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus (pankkilaina)

Hyvin vaikea Vaikea saada En osaa Helppo Hyvin helppo
saada sanoa saada saada

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

c) avustusten saatavuus

Hyvin vaikea Vaikea saada En osaa Helppo Hyvin helppo
saada sanoa saada saada

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

Miten soveliaina pidätte seuraavia rahoitusvaihtoehtoja yrityksellenne?

Ei lainkaan Ei kovin En osaa Melko Erittäin
sovelias sovelias sanoa sovelias sovelias

1 2 3 4 5
♦ Oman pääoman 
ehtoinen rahoitus

□ □ □ □ □

♦ Yksinomaan 
yrityksen tulorahoitus

□ □ □ □ □

♦ Välirahoitus (esim. 
vaihtovelkakirjalaina)

□ □ □ □ □

♦ Pankkilaina □ □ □ □ □

♦ Julkiset avustukset □ □ □ □ □

♦ Rahoitus omalta □ □ □ □ □
teknologiakeskukselta
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10. Jos ottaisitte vastaan oman pääoman ehtoisia rahoitusta (venture capital -rahoitusta), niin arvioikaa
seuraavia sijoittajatahoja sen mukaan, miten mieluusti ottaisitte venture capital
-rahoitusta kultakin sijoittajalta.

En lainkaan En kovin En osaa Melko Erittäin
mielelläni mielelläni sanoa mielelläni mielelläni

1 2 3 4 5
♦ Varakas □ □ □ □ □
yksityishenkilö 
(business angel)
♦ Yksityinen □ □ □ □ □
pääomasijoittaja 
(venture capitalist)
♦ Julkisrahoitteinen □ □ □ □ □
pääomasijoittaja 
♦ Ulkomainen □ □ □ □ □
pääomasijoittaja 
♦ Eläkevakuutusyhtiö □ □ □ □ □

♦ Teknologiakeskus □ □ □ □ □

11. Minkä oletatte olevan kallein rahoitusmuoto yrityksellenne?

□ Velkarahoitus yksityiseltä sektorilta
□ Velkarahoitus julkiselta sektorilta

Oman pääoman ehtoinen rahoitus:

□ pääomasijoittajalta (venture capitalist)
□ yksityishenkilöltä (business angel)
□ muusta lähteestä

12. Kumpi seuraavista on Teille tärkeämpää?

□ Tavoitella yrityksen kasvua (jolloin saattaa joutua myymään 
osan omistusosuudesta ulkopuolisille sijoittajille).

□ Pitää koko omistusosuus itsellään (jolloin yrityksen kasvu 
saattaa olla hitaampaa).

IV Mahdolliset ongelma-alueet

1. Seuraavassa on lueteltuna mahdollisia liiketoiminnan ongelma-alueita. Missä määrin oletatte 
kohtaavanne vaikeuksia toiminnassanne kunkin ongelma-alueen kohdalla seuraavan kahden 
vuoden aikana?

Hyvin vähän Vähän En osaa
sanoa

Paljon Hyvin paljon

1 2 3 4 5
♦ Pätevän henkilöstön 
hankinta

□ □ □ □ □

♦ Toimitilaongelmat □ □ □ □ □

♦ Rahoituksen 
saatavuus

□ □ □ □ □

♦ Tuotekehitys □ □ □ □ □

♦ Markkinointi □ □ □ □ □
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2. Miten aloitte rahoittaa toimintanne seuraavan kahden vuoden aikana?

□ Omalla pääomalla □ Pankkilainalla
□ Tulorahoituksella □ Muulla, millä?

□ Avustuksilla

V Teknologiakeskuksessa tai sen läheisyydessä sijaitsevat toimitilanne

1. a) Kuinka suuret ovat toimitilanne (teknologiakeskuksessa)? _________ m2

b) Miten kauan yrityksenne on sijainnut teknologiakeskuksen
toimitiloissa? Vuodesta _________

c) Onko Teillä suunnitelmissa siirtää toimintanne teknologiakeskuksen ulkopuolelle?

□ Kyllä osittain, milloin? Vuonna

□ Kyllä kokonaan, milloin? Vuonna

□ Ei

2. Onko Teillä ollut puutetta toimitiloista?

□ Kyllä

□ Ei

3. Miten vaikea Teidän oli löytää sopivia toimitiloja?

Hyvin vaikea Vaikea En osaa Helppo Hyvin helppo
sanoa

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

4. Kuinka vaikeaa oli päästä teknologiakeskuksen tiloihin työskentelemään?

Hyvin vaikea Vaikea En osaa Helppo Hyvin helppo
sanoa

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

5. Paljonko maksatte vuokraa tällä hetkellä toimitiloistanne? mk/m2

6. Millaisena pidätte maksamaanne vuokraa?

Hyvin Edullisena En osaa Kalliina Hyvin kalliina
edullisena sanoa

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

7. Onko maksamanne vuokra korkeampi kuin kaupungin keskimääräinen vuokrataso?

□ Kyllä

□ Ei
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8. Onko Teillä ollut vaikeuksia maksaa vuokraa toimitiloistanne?

□ Kyllä

□ Ei

9. Millä seuraavlsta olette rahoittaneet vuokrien maksun?

□ Yrityksen tulorahoituksella □ Pankkilainalla
□ Julkisilla avustuksilla □ Muulla, millä?

10. Miten joustavana pidätte vuokrasopimustanne?

Hyvin Joustamaton En osaa Joustava Hyvin
joustamaton sanoa joustava

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

11. Oletteko olleet tyytyväisiä toimitiloihinne, niiden sijaintiin ja tilojen palveluihin?

Hyvin Tyytymätön En osaa Tyytyväinen Hyvin
tyytymätön sanoa tyytyväinen

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

12. Miten tärkeää Teille on saada työskennellä juuri teknologiakeskuksen toimitiloissa?

El lainkaan El kovin En osaa Melko Hyvin
tärkeää tärkeää sanoa tärkeää tärkeää

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

Miksi?

13. Kiinnostaisiko Teitä vuokra, josta osa 
mukaan?

olisi kiinteä ja osa vaihtuva yrityksen kehitysvaiheen

Hyvin vähän Vähän En osaa
sanoa

Paljon Hyvin paljon

1 2 3 4 5
□ □ □

14. Olisitteko kiinnostuneita ostamaan jossain valheessa toimitilat omiksi?

□ □

Hyvin vähän Vähän En osaa
sanoa

Paljon Hyvin paljon

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
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15. Oletetaan, että luopumalla osasta omistusosuudesta yritys saisi palveluja teknologiakeskukselta 
nimellistä korvausta vastaan. Palvelut olisivat mm. markkinatutkimuksia, avustusta 
liiketoimintasuunnitelman tekemisessä sekä koulutus-, kirjanpito- ja sihteeripalveluita. Lisäksi yritys 
saisi apua kasvuun tarvittavan rahoituksen hankkimisessa. Myös vuokrataso olisi markkinahintaista 
alhaisempi alkuvaiheessa. Tällaisessa tilanteessa:

a) Miten kiinnostuneita olisitte sijoittumaan teknologiakeskukseen, jos edellytyksenä sinne 
pääsylle olisi osasta omistusosuudesta luopuminen ja vastineeksi saisitte palveluja nimellistä 
korvausta vastaan teknologiakeskukselta?

Hyvin vähän Vähän En osaa
sanoa

Paljon Hyvin paljon

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

b) Kuinka suuresta osasta omistusta olisitte valmiita luopumaan päästäksenne
teknologiakeskuksen tiloihin työskentelemään? (Vastineeksi omistusosuudesta luopumiselle 
saisitte siis edullisemman vuokratason, subventoituja palveluita kuten apua 
markkinatutkimusten ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen, kirjanpito- ja sihteeripalveluita 
sekä koulutusta liiketoimintaosaamisessa).

□ 0%
□ 0-5%

□ 5-10%

□ 10-20%

□ 20-30%

□ >30%

16. Oletetaan, että olette sijoittuneet teknologiakeskukseen, jolle kuuluu 20 % osakepääomastanne. 
Miten kiinnostuneita olisitte olemaan sijoituskohteena teknologiakeskuksen kautta tulevaisuudessa 
mahdollisesti kanavoituvalle rahoitukselle?

a) Jos oma omistusosuus ei pienene

Hyvin vähän Vähän En osaa
sanoa

Paljon Hyvin paljon

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

b) Jos oma omistusosuus pienenee

Hyvin vähän Vähän En osaa
sanoa

Paljon Hyvin paljon

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □

Oletetaan, että olisitte siemenvaiheessa oleva yritys. Miten kiinnostuneita 
teknologiakeskuksen osakkaaksi yritykseenne siemenrahoitusta vastaan?

olisitte ottamaan

Hyvin vähän Vähän En osaa 
sanoa

Paljon Hyvin paljon

1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
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18. Oletetaan, että teknologiakeskuksella olisi omistusosuus yrityksessänne. Miten tärkeää Teille on, 
että Teillä olisi mahdollisuus lunastaa teknologiakeskuksen omistusosuus takaisin itsellenne 
etukäteen määriteltävin ehdoin?

Ei lainkaan Ei kovin 
tärkeää tärkeää

1 2
□ □

En osaa Melko Hyvin
sanoa tärkeää tärkeää

3 4 5
□ □ □

19. Mitä teknologiakylä ja sen kautta kanavoituva rahoitus ja sitä edustavat tahot voisivat Teille tarjota? 
(Rastita 1-3 mieluisinta vaihtoehtoa).

□
□
□
□
□

Kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia

Palveluita (esim. vakuutuksia, koulutusta)

Liiketoimintaosaamista
Rahoitusta:

Vierasta pääomaa/välirahoitusta 
Omaa pääomaa

□ Paremman imagon, uskottavuutta 
ja suosituksia

□ Apua liiketoimintasuunnitelman 
laatimisessa

□ Strategisia yhteistyökumppaneita

□ Vakuuksia

□ Markkinatutkimuksia
□ Ei mitään

Kiitos vastauksestasi!

Vapaaehtoisia terveisiä kauppa-ja teollisuusministeriölle:

Vapaaehtoisia terveisiä omalle teknologiakeskuksellesi:
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VI Yrityksen toimiala

1. Mikä seuraavista toimialakoodeista kuvaa parhaiten yrityksenne toimialaa? Numero

A Viestintä
10 kaupallinen viestintä (esim. TV-toiminta)
11 puhelinteollisuus ja muut teletuotteet
12 tietoliikenne
13 kannettavat viestimet

В Tietotekniikka
20 tietokoneet
21 tietokoneen oheislaitteet
22 laitteisiin liittyvät palvelut
23 internet

C Ohjelmistot
30 tietokoneohjelmistojen tuotanto ja myynti

D Muu elektroniikka
40 komponentit, puolijohteiden valmistus
41 akut, virtalähteet
42 muut elektroniset tuotteet
43 lasertuotteet, kuituoptiikka
44 analyysi- ja tutkimusvälineet

E Biotekniikka
50 biotekniikkatuotteet sekä niiden valmistus- ja 
tutkimuslaitteet, tutkimustoiminta, DNA, biosensorit

F Lääketiede
60 tutkimustuotteet ja -palvelut
61 hoitotuotteet ja -palvelut
62 vammaisten apuvälineet
63 sairaalan hallinnointipalvelut

G Energia
70 öljyn ja kaasun etsintä, tuotanto sekä palvelut
71 energian jalostus ja jakelu, energian säästö
72 vaihtoehtoiset energiamuodot

H Matkailu
80 matkailuun liittyvä palvelutoiminta ja investoinnit

I Kulutustavarateollisuus ja palvelut kuluttajille
90 vähittäiskauppa
91 päivittäistavarat
92 käyttötavarat
93 kuluttajapalvelut (esim. ravintolat)

J Teollisuustuotantoja -palvelut
100 teollisuusinstrumentit ja -koneet
101 teollisuuspalvelut

K 110 Ympäristönsuojelu ja kierrätys

L Kemianteollisuus ja uudet materiaalit
120 muovituotteet
121 pinnoitteet ja liimat
122 kalvotuotteet
123 erikoisalojen materiaalit ja kemikaalit
124 maatalouden kemikaalit
125 kulutushyödykekemikaalit

M Metsäteollisuus
130 paperi- ja sahateollisuus

N Teollisuustuotannon valvonta ja ohjaus
140 tuotannon mittalaitteet, sensorit
141 prosessin valvontalaitteet
142 robotit, konenäkö
143 numeerisesti ohjattu tai automatisoitu 
koneiden valvonta

O Kuljetus ja liikenne
150 ilmailu
151 maantiekuljetukset
152 posti- ja kuriiripalvelut
153 moottoriajoneuvot ja niiden osat
154 lentokentät ja muut kuljetuspalvelut

P Rahoituspalvelut
160 vakuuttamiseen liittyvä toiminta
161 pankkitoiminta
162 kiinteistösijoituksiin liittyvä palvelutoiminta
163 arvopaperien tai hyödykkeiden välitykseen 
liittyvä toiminta

Q Teknologiapalvelut
170 insinööripalvelut
171 konsultointipalvelut
172 mainos-ja PR-toimistot
173 jakelijat, maahantuojat ja tukkukauppiaat

R Muu tuotanto
181 toimistotarvikkeet ja -huonekalut
182 tekstiilit
183 kustannustoiminta ja painaminen
184 pakkaustuotteet ja -koneet

S Maa- ja metsätalous 
190 Kalastus, metsän-ja elälntenhoito

T Rakentaminen
200 rakennuspalvelut ja rakentaminen
201 rakennusmateriaalien tuotanto

U 210 Muut, mikä?


