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LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄSMENTYMINEN HAUTOMOYRITYKSESSÄ

Tämä tutkielma tarkastelee liiketoimintasuunnitelman täsmentymistä aloittavassa 
yrityksessä. Tutkielma rajoittuu tarkastelemaan liiketoimintasuunnitelman 
täsmentymistä hautomoyrityksissä. Aineisto on kerätty haastatteluilla. 
Haastattelut on jaettu kahteen osioon: hautomojohtajien haastattelut ja 
hautomoyrittäjien haastattelut

Hautomojohtajien haastatteluilla on selvitetty eri hautomoiden taustat ja 
omistuspohja, sekä kohdeyrittäjäjoukko. Lisäksi haastattelulla on selvitetty millä 
tavoin hautomossa liiketoimintasuunnitelmia kehitellään ja millaista tukea alkava 
yrittäjä saa liiketoimintasuunnitelmansa laatimiseen. Hautomojohtajia pyydettiin 
myös hieman analysoimaan hautomonsa yrityksiä yleisellä tasolla.

Hautomoyrittäjien haastattelulla selvitettiin useita eri asioita. Kyselyllä selvitettiin 
millainen yrittäjätiimi on ollut yritystä perustamassa. Lisäksi selvitettiin 
perusasioita yrityksestä, liiketoimintasuunnitelman kehittyminen, rahoitus ja 
kokemukset hautomosta.

Tutkielman rakentessa on yhdistetty teoriaosan perään välittömästi tilanne- 
esimerkki tai lainaus yrittäjän kertomuksesta.

Tutkielman aluksi selvitetään yrittäjäpersoonan ominaisuuksia ja erilaisia 
yrittäjäpersoonan luokitustapoja. Näitä verrataan hautomoyrittäjien antamiin 
arvioihin itsestään. Haastattelujen perusteella hautomoihin hakeutuu suhteessa 
eniten innovaattoreita.

Yrityksen suunnitteluvaiheessa on mahdollisuuden tunnistaminen ja sen 
suhteuttaminen käytettävissä oleviin resursseihin yrityksen haastavana 
tehtävänä. Suunnitteluvaiheessa asetetaan myös tavoitteita siitä, mihin yritys 
tulee kehittymään. Hautomoyrityksillä oli selkeänä tavoitteena kasvu 
menestyväksi yritykseksi - Tosin alussa hautomoyrittäjä tyypillisesti aliarvioi 
omat mahdollisuutensa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi aikataulu on nopea, 
markkinat yliarvioidaan jne. Nämä kaikki luovat paineita suunnitelmien 
muuttumiselle.

Uusi yritys on kolmen pääelementtinsä tulo. Elementteinä ovat yrittäjätiimi, 
liiketoimintamahdollisuus ja riittävien resurssien sitoutuminen. Hautomoyrittäjillä 
on tyypillisesti havaittu puutteita tuotteessa, rahavirran hallinnassa, myynnissä ja 
markkinoinnissa, ja yrittäjätiimin kokoamisessa. Jos liiketoimintasuunnitelma on 
joltain näiltä osin vajavainen, syntyy muutos, kun tietoa näistä on hankittu lisää.

AVAINSANAT: yrittäjyys, yrityksen perustaminen, liiketoimintasuunnitelma, business pian, 
hautomo
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1. Johdanto

1.1. Tutkimusongelman määrittely ja rajaus

Tutkielman aihealueena on yrityksen perustamisprosessi. Ilmiö, jota 

tutkimuksella pyritään selvittämään on liiketoimintasuunnitelman 

täsmentymisprosessi, jonka yrittäjä käy läpi, kun hän lähtee rakentamaan 
liiketoimintamahdollisuudesta yritystä. Prosessista selvitetään tekijöitä, jotka 
synnyttävät muutosta. Lisäksi pyritään selvittämään muutoksen vaikutuksia ja 

eri toimialoilla toimivilla yrityksillä.

Liiketoimintasuunnitelman rakennetta on kuvattu monessa eri yhteydessä. 
Samoin liiketoimintasuunnitelman laatimista on perusteltu laajasti. Sen sijaan 

on kokonaan jäänyt selvittämättä, miten ja milloin liiketoimintasuunnitelma 

muuttuu. Oletuksena on pidetty, että perusteet ovat pitkälti samat kuin 

yrityksen kasvuprosessissa.

Tutkimuksessa rajoitutaan selvittämään liiketoimintasuunnitelman 
täsmentymistä hautomoyrityksissä. Tutkimuksessa ei näin ollen ole yrittäjiä, 

jotka olisivat aloittaneet toimintansa ilman hautomoa.

Rajaus tehtiin, koska tiedettiin, että hautomoyrittäjät laativat aina kirjallisen 
liiketoimintasuunnitelman. Lisäksi liiketoimintasuunnitelma annetaan 
ulkopuolisen arvioitavaksi. Tämän vuoksi haastattelututkimuksessa ovat 
mukana myös hautomoiden johtajat, jotka tuntevat hautomoyritykset ja niiden 

kehityshistorian.
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1.2. Tutkimuksen tavoite

Tutkimus selvittää kirjallisuuden ja haastattelujen perusteella 
liiketoimintasuunnitelman ominaispiirteitä ja niiden muuttumista yrityksen 
kehittyessä.
Tutkimuksella pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä hyötyä on liiketoimintasuunnitelman laatimisesta?

• Miten ja miltä osin yrittäjä muuttaa liiketoimintasuunnitelmaa?

• Jääkö liiketoimintasuunnitelma vain yrityksen perustamisen suunnitelmaksi 

vai kehittyykö se yrityksen strategisen suunnittelun pohjaksi?

1.3. Tutkimuksen käsitteet

• Yrittäjä tarkoittaa henkilöä, joka on omistaja johtaja tai vastuussa yrityksen 

toiminnasta ja hengissä säilymisestä

• Yrityshautomo on organisaatio, jonka tavoitteena on auttaa hautomoon 

hakeutuneita potentiaalisia yrittäjiä kehittämään ideansa yritykseksi

• Liiketoimintasuunnitelma tarkoittaa sekä yrittäjän laatimaa kirjallista 

dokumenttia että yrittäjän mielessä oleva suunnitelma yrityksen toiminnan 

kehittämisestä

1.4. Tutkimuksen rakenne

Yleisesti rakenne on toteutettu siten, että teorian yhteydessä on esitelty 

esimerkkejä haastatte!uyrityksistä tai hautomoista. Esimerkit ovat eroteltuja 
muusta tekstistä väliviivoin. Esimerkkien kirjasintyylinä on käytetty kursiivia 

erotettavuuden helpottamiseksi

Kappale kaksi käsittelee yrittäjäpersoonien luokitustapoja ja yrittäjän taustoja.
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Kappale kolme kuvaa yrityksen suunnitteluvaihetta. Aluksi selvitetään, mistä 

yrittäjät saivat ideansa ja miten idea kehittyi eri voimien vaikutuksesta.

Kappale neljä käsittelee yrityksen perustamista ja kasvua yrityshautomossa. 
Kasvua tarkastellaan eri elinkaarimallien valossa ja siinä arvioidaan 

liiketoimintasuunnitelman tarkentumista. Lopuksi käsitellään vielä miten 
yrityksestä irtautuminen vaikuttaa yrityksen kasvun suunnitteluun.
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2. Yrittäjäpersoona ja yrittäjäksi ryhtyminen

Jos tulisi nimetä yksi tekijä, joka erottaa yrittäjän ammatin muista ammateista, 

taloustieteen vastaus olisi eittämättä: taloudellinen riski. Taloudellinen riski 

tarkoittaa tuloihin liittyvää epävarmuutta. Dramaattisimmillaan riski näkyy 
konkurssiriskinä. ( Vesa Kanniainen)

Knightilaisen (Knight, 1921) näkemyksen mukaan yrittäjä on riskinkantaja, 
Shumpeterilaisessa ajattelussa (Shumpeter 1942) korostuu yrittäjän rooli 
talouden innovaattorina, muutoksen ja kehityksen käynnistymisvoimana. (Vesa 
Kannilainen)

Professori Matti Koiranen on todennut, että yrittäjyys ei ole ura tai ammatti, 

vaan ajattelu-, toiminta-, ja suhtautumistapa. Yrittäjyyteen oppiminen on 

henkistä kasvua kolmella persoonallisuuden osa-alueella: tiedoissa, taidoissa, 

ja asenteissa. (Suokas toim. 1995)

Koiranen toteaa edelleen, että yrittäjyys on paljon enemmän kuin vain 
synonyymi sanalle ’yritystoiminta’. Yrittäjyys johtaa siihen, että ihminen 

käynnistää oman yrityksen, mutta yrittäjyys voi toteutua myös toisen 
palveluksessa, työyhteisön jäsenenä. (Suokas toim. 1995)

Matti Koirasen mukaan yrittäjyyden lähimmiksi sukulaiskäsitteiksi Koirasen 

tutkimus on paljastanut seuraavat: aloitekyky, myönteinen työasenne, työhalu, 
määrätietoisuus, menestymishalu, vastuun kantaminen.

6



Saman selvityksen mukaan yrittäjä on:

1 ) itseensä uskoja,
2) tilaisuuteen tarttuja,

3) riskin ottaja,
4) vastuun ottaja,
5) ahertaja,

6) oman onnensa seppä.

2.1. Yrittäjän taustat

2.1.1. Yrittäjäpersoona

Puumalainen esittää väitöskirjassaan (Puumalainen, 1998,18), että 

investoijalle päätöksentekoon vaikuttaa merkittävästi yrittäjän 
persoonallisuus ja aiempi kokemus.

Yrittäjien henkilökohtaisia ominaisuuksia tutkittaessa on päätelty, että yrittäjä 

pyrkii vahvasti riippumattomuuteen sekä haluaa kontrolloida omaa 
elämäänsä ja ottaa siitä itse vastuun.

Yrittäjä ottaa myös muita helpommin taloudellisia riskejä. Se, että monen 

yrittäjän tulot jäävät keskimäärin mataliksi, ei tarkoita, että taloudelliset tekijät 

eivät olisi tärkeitä uravalinnassa.

Yrittäjyyteen liittyy usein selvästi jotain muutakin elämän sisältöä, kuin 

rahassa mitattavaa. Se näyttää tuovan ainakin työtyytyväisyyttä.

Yrittäjyyden esteet määräävät lopulta sen, kenestä voi tulla yrittäjä. Kuten 

Van Praagin ja Van Opheimin (1995) tutkimus osoittaa, halu ja 
mahdollisuudet eivät ole sama asia. Halu määräytyy ensi kädessä ihmisen 

henkilökohtaisista ominaisuuksista ja mahdollisuudet yrittäjyyden ulkoisista
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esteistä. Yrittäjyyden määräytyminen on silti varsin monitahoinen asia. 
(Lehtonen toim., 1999)

Timmons (1994,24) toteaa, että menestyvät yrittäjät työskentelevät paljon ja 
ovat erittäin sitoutuneita ja sisukkaita. He suhtautuvat huonoihinkin asioihin 
positiivisesti ja muuttavat epäonnistumisen oppimistilanteeksi. Lisäksi heillä 

on voimakas usko, että he voivat tekemisellään vaikuttaa yrityksensä 

kehittymiseen ja omaan elämäänsä.

Saman suuntaisia tuloksia on saatu myös muualla:

Englannissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin eroja menstyksekkäiden ja 
menestymättömien yrittäjien välillä (Johnson & Fan Ma 1995, International 
Small business Journal Apr-Jun 1995, Voi 13 no3). Tutkimuksessa havaittiin, 
että ne yritysten omistajat jotka saivat korkeita arvoja seuraavilla muuttujilla, 

ovat varmempia harjoittamaan liiketoimintaa onnistuneesti.

Muuttujat olivat:

• Visio

• Suoriutumistanne

• Riippumattomuuden tarve

• Sisäinen elämän hallinta

• Opportunismi

• Luovuus ja innovatiivisuus

• Laskelmoitu riskinotto, riskien tiedostaminen ja riskien hallinnan strategiat 

(Naukkarinen 1998, 16-17)
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2.1.2. Yrittäjäpersoonien luokittelua

Timmons (1994,25) jaottelee yrittäjäpersoonat neljään eri ryhmään riippuen 

luovuudesta ja johtamistaidoista:

Luovuus
ja
innovointi

Keksijä Yrittäjä

Promoottori Johtaja

Yleiset johtamistaidot, liiketoiminnan ymmärrys ja 
verkostot

Kuvioi :Kuka on yrittäjä? (Timmons 1994,25)______________

Kaavion mukaan menestyvällä yrittäjällä on sekä luovuutta että hyvä 
johtamiskyky ja liiketoiminnan tuntemus, sekä paljon kontakteja.(Timmons 

1994,25)
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MUUTOSTA HAKEVA

KÄSITTEELINEN
RINNAKKAINEN

AJATTELUMALLI

(INNOVATOR) (ADVANCER)
INNOVAATTORI. EDISTÄJÄ,

MUUTOSAGENTTI. MUUTOSAGENTTI,
KÄSITTEELLINEN AJATTELUA UNEAARINEN AJATTELUA

(17%) 0%)

(FACILITATOR)
MAHDOLLISTAJA.

SEKOITUS KAIKKIA
04%)

(REFINER) (EXECUTOR)
PELKISTÄJÄ, TOTEUTTAJA.
SOPEUTUJA. SOPEUTUJA

KÄSITEELLINEN AJATTELUA C j f

(1«%) (*•%)

UNEAARINEN
PERÄKKÄINEN
AJATTELUMALLI

MUUTOKSEEN SOPEUTUVA

Kuvio2:Yrittäjäpersoonan luokitusmahdollisuuksia (Lehtonen 1997,18)

Tämä jaottelu jakaa ihmiset kahden tekijän suhteen (Carlson Learning со 
käyttämä jaottelu)

1. Suhtautuminen muutokseen
a. muutosta hakeva

b. muutokseen sopeutuva
2. Ajattelutapa

a. käsitteellinen (rinnakkainen, sivuttainen)
b. lineaarinen (peräkkäinen, askeltava)

Ihmiset ovat leimallisesti jotain tyyppiä taulukossa esitettyjen prosenttilukujen 
osoittamassa suhteessa. Tietty osa ihmisistä (34%) omaa tasaisesti kaikkia 

ominaisuuksia. Heitä tässä typologiassa kutsutaan mahdollistajiksi tai 
”junailijoiksi” (facilitator) (Lehtonen 1997,18)
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Useimmilla ihmisillä on vallitsevan tyyppinsä lisäksi kohtalainen kyky hallita 
yksi lisärooli. Useimpien projektien toteuttamisessa tarvitaan kaikkia neljää 

tekijää. Siksi projektit! im it ovat hyvä keino johtaa isojen hankkeiden 
toteuttamista edellyttäen, että ne on miehitetty siten, että kaikki 

persoonallisuuteen liittyvät osaamistyypit ovat mukana tiimissä.

Projektin kehittelyn tai innovatiivisen toiminnan tulisi edetä keksijältä 
edistäjälle, häneltä ohjelmoijalle ja lopulta toteuttajalle. Kehittämiskierroksia 
tarvitaan useita liiketoimintavaiheen saavuttamiseksi. (Lehtonen 1997,18)

Varsinkin high-tech yritysten perustamisessa tarvitaan ”määritelmän mukaan” 
luovaa panosta. Yliopistoissa itse keksiminen on monesti jo tehty tieteellisen 
projektien yhteydessä ja pullonkaulatekijänä on edistäjätoiminta ja toteutus: 
yliopiston joissakin yhteyksissä keksityille ratkaisuille pystytään näkemään 

kaupallinen sovellus ja viemään se markkinoille. (Lehtonen 1997,18)
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Haastattelussani kysyin yrittäjiltä, mihin kategorioihin he asettaisivat oman 

yrityksensä osakkaat Lehtosen esittämässä mallissa. Tuloksena 43% olivat 

innovaattoreita, 19% toteuttajia, 14% edistäjiä, 9% mahdollistajia, ja 5% 
pelkistäjiß.

Hautomojohtajia haastatellessa setvisi, että innovaattorien osuus 

hautomoissa toimivista yrittäjistä on melko suuri. Eräskin hautomojohtaja 

totesi: ”Vahvimmillaan yrittäjät ovat teknisessä osaamisessa ja 
kekseliäisyydessä, mutta heikoimmillaan markkinoinnissa ja myynnissä”.

Toinen hautomojohtaja kommentoi yrittäjäluonteita näin: ”Ohjelmiin 
hakeutujat ovat innovaattoreita, heillä on tekninen ja tuoteosaaminen, mutta 

heiltä puuttuu tieto siitä, miten bisnestä tehdään. Siinä onkin hautomon 
tehtävä!”

Pier Abetti (1999) on luonnehtinut tyypillisen yrittäjän luonteenpiirteitä:

1. Itsestään motivoituva (tämä selittää, miksi perheyrityksiä ei voi aina 
siirtää lapsille, koska heiltä puuttuu sisäinen motivaatio)

2. Kova tarve saavuttaa asioita, heikko tarve hallita toisia ihmisiä. Tämän 
vuoksi yrittäjä näkee yrityksensä ennemminkin oman visionsa 

toteutumisena kuin vallan keräämisenä työntekijöiltä ja 
yhtiökumppaneilta.

3. Raha nähdään palkkiona tulokseen pääsemisestä, ei yrityksen 
perustamisen korkeimpana päämääränä

4. Korkea energiamäärä, ”hartiapankki” / ”swet equity”

5. Itseluottamusta siihen että esteet ovat ylitettävissä vaikeissakin (tai 
uhkaavissa) tilanteissa

6. Kyky saada ihmisiä, joita ei kykene määräilemään, osallistumaan vision 
toteuttamiseen rahoitus- tai osaamisresurssin muodossa
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7. Kyky aavistaa ja kontrolloida riskiä, uhkapelin välttäminen

8. Kyky olla pelkäämättä epäonnistumista ja muuntaa epäonnistuminen 

oppimiseksi. Monet yrittäjät onnistuvat epäonnistuttuaan ensin kerran tai 
kaksi.

9. Intuitiivisen markkinatutkimuksen jälkeen kyky luoda tarpeita
10. Yrittäjä pyrkii ensisijaisesti tyydyttämään oman saavuttamisen tarpeensa, 

toissijaisesti asiakkaan ja kolmanneksi yhden tai useamman sponsorin, 

joka neuvoo rohkaisee ja suojelee vaikean yrityksen 
perustamisprosessiin aikana

Haastattelussani kysyin motiivia lähteä yrittäjäksi. Vastaukset ovat hyvin 
linjassa Abettin luonteenkuvauksen kanssa.

Muutamia lainauksia haastatteluista: aluksi erään naisyrittäjän näkemys: 
”Meillä oli loistava idea, eikä sitä voinut päästää käsistä. Osana oli myös 
kunnianhimo ja itselle tekeminen - vahva usko tuotteeseen ja ideaan. Tuli 
tunne että taidot riittävät paljon enempäänkin kuin ja että olen viisaampi kuin 

nykyinen esimieheni (Kirjoittajan huomautus: henkilö tarkoitti edellistä 
esimiestään). Miksi painaa niska limassa toisen eteen kun voit tehdä sen 
omankin firmaan ja saada koko tuoton."

Toinen yrittäjä vastasi: ”Elämänhallinta”. Tästä yrittäjästä todettakoon, että 
hän suoritti toista korkeakoulututkintoa yrittämisen rinnalla, ja korosti 
useassa yhteydessä korkealle asetettuja tavoitteita.

Kolmas haastateltava yrittäjä kommentoi: ”Yrittäjyydellä voi vaikuttaa 
nopeammin ja tehokkaammin ympäristöönsä kuin vapaalla taiteella. 
Yrittäminen on nopeaa toimintaa ja siinä voi toimia esimerkkinä myös muille 
yrittäjille” Haastateltava oli taiteen maisteri.
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2.1.3. Yrittäjien kyvyt ja osaaminen

Tavanomaisesta edukseen poikkeavan osaamisen luominen yksilön tai 

ryhmän osalta vie 7-20 vuotta. Osaamisen kehittämispaikoiksi soveltuvat 

niin tutkimus- kuin yritysympäristöt. Osaamisen luominen on vaikea ja usein 

aikaa vievä prosessi niin yksilölle kuin organisaatiollekin.

Tarkasteltaessa osaamispohjaisen yrityksen markkinoille tuloa voidaan 

erottaa seuraavia markkinoille tuloa edeltäviä osaamisen luomispolkuja:

1. Liiketoiminta-alueella sijaitsevan yrityksen työntekijänä toimiminen: 

tekemällä oppiminen
2. Jalostusketjun jossakin osassa toimiminen: yhteistyöllä oppiminen
3. Lähi- tai tukialan yrityksessä toimiminen: samankaltaisuuksien tai 

yhteistyön hyödyntäminen

4. Teknologian siirrot, ulkomaiset suorat investoinnit: koko osaamispaketin 

monistaminen toiselle maantieteelliselle alueelle

5. Yliopisto- tai tutkimuslaitostutkijana hankitun osaamisen tuotteistaminen: 
tutkimusosaamisen kaupallistaminen

6. Ydinosaamisesta etäällä olevan kompetenssin eriyttäminen 
avainhenkilöiden omistamaksi ja vetämäksi yritykseksi: spin-offs, 

management buy-outs (Lehtonen 1999, 85-86)

Haastateltavista yrityksistä 46% ovat kartuttaneet liiketoiminnassa tarvittavaa

osaamista tutkimusosaamisen kaupallistamisella.

36% saivat vaikutteita lähialan yrityksissä toimimisesta.
18% oli toiminut liiketoiminta-alueella sijaitsevan yrityksen työntekijänä.
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2.1.4. Yrittäjien koulutustausta

Haastattelemistani yrittäjistä kaikilla oli joko akateeminen loppututkinto, 

akateemiset opinnot kesken, tai ammattikorkeakoulutausta. Yrityksiin 

palkatuilla työntekijöillä oli kirjavampi tausta. Täytyy muistaa, että 
haastattelemani hautomot olivat läheisessä yhteydessä korkeakouluihin ja 
tutkimusyksiköihin.

Eräs hautomojohtaja arvioi tutkijoita yrittäjinä ja totesi heidän usein joutuvan 

tilanteeseen, jossa vaihtoehtoina on oman yrityksen kehittäminen tai 
mielenkiintoiseen tutkimushankkeeseen osallistuminen. "Kun bisnes ei lähde 

ihan suunnitellulla tavalla käyntiin ryhdytään äkkiä epäröimään 

bisneksenteon ja palkkatyön välillä. Window of opportunity on yksi 
epäonnistumisen syistä - ollaan markkinoilla joko liian aikaisin tai liian 
myöhään.

Arabuksen Hautomojohtaja kertoi että Taideteollisesta korkeakoulusta 
valmistuneista 25% ryhtyy yrittäjiksi tai freelancereiksi, kun vastaava luku 
esimerkiksi H KKK: lia on vajaan 10% luokkaa.

Mielenkiintoisen tuloksen saavutti myös Teknillisen korkeakoulun professori 

Erkko Autio. Tutkimus julkaistiin Helsingin Sanomissa Perjantaina 5. 

marraskuuta 1999 . (kts liite)

Kent, Sexton, Vesper (1982,64) kertovat kirjassaan, että yleinen luulo on, 
että yrittäjän koulutustausta on keskimääräistä alhaisempi. Kuitenkin 

tutkimukset osoittavat että etenkin high-tech aloilla yleinen koulutus on 

insinööri tai diplomi-insinööri.
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Joissain tutkimuksissa on myös käynyt ilmi, että yrittäjillä olisi keskivertoa 
enemmän koulutusta ja että tämä ero valtaväestöön verrattuna olisi 
kasvamassa.

2.2.

Toisaalta taas yrittäjän koulutustausta ja yrityksen menestyminen eivät olleet 

toisistaan riippuvaisia.

Riippumattomuus koulutustaustasta on ymmärrettävissä, etenkin Henry 

Fordin, Bill Gatesin, Steve Jobsin, ja suomalaisten Jorma Lillbackan ja Risto 
Siilasmaan tapauksiin tutustuttaessa. Kellään heistä ei ole akateemista 
loppututkintoa, vaan kaikilla ovat opiskelut jääneet enemmän tai vähemmän 

kesken.

Voittajayrittäjä

Arto Lahti on luonnehtinut voittajayrittäjän tunnusmerkkejä seuraavasti:
1) Viisaus.

a) Analyyttinen viisaus

Analyyttinen viisaus on tie menestykseen suurella todennäköisyydellä 

silloin, kun tuotteen tai toimintamallin synnyttäminen jollain tapaa 
jäljittelee tieteellistä tutkimusprosessia. Tämä on kyseessä, kun 
puhutaan korkean teknologian tai korkean osaamistason tuotteista.

b) Sosiaalinen viisaus
Voittajayrittäjän ei tarvitse välttämättä itse ymmärtää analyyttisesti 
tuotteen tai tuotantoprosessin tai toimintamallin ylivoimaisuutta. Yrittäjä 
voi olla taitava kokoamaan tiimejä ja rekrytoimaan kumppaneita, jotka 

tuovat mukanaan tarvittavan osaamisen.

2) Luovuus
Viisaus näkyy aikuiselle ominaisena ennustettavana ja tasapainoisena 

käyttäytymisenä. Luovuus on siinä mielessä vastakohta, että luovan 

ihmisen odotetaan käyttäytyvän yllättävästi. Käytännössä näin ei
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välttämättä ole asian laita, sillä korkean osaamisen yrittäjätoiminnassa 
luovuus ja analyyttinen kyvykkyys ovat hyvin lähellä toisiaan

3) Rohkeus

Jokaisen menestyvän yrittäjän tunnusmerkki on se, että hän tarvittaessa 
uskaltaa astua itse johtamaan markkinataistelua. Yritysjohtajan 
tunnusmerkki on hienoviritteinen diplomatia. Kysymys on siitä, että 
yrittäjävetoisessa liiketoiminnassa yrittäjä ei voi piiloutua takimmaiseen 

poteroon. Rohkeus voidaan luokitella kahteen alaluokkaan
a) Markkinahäiriöiden hyödyntäminen
b) Laskelmoitu rohkeus

4) Pelisilmä

Pelisilmä on voittajayrittäjälle hyvin paljon oikeaa ajoitusta. Markkinat ovat 
jatkuvasti hyvin epätäydellisiä. Aina on ostettavissa ja myytävissä tuotteita, 

osakkeita, oikeuksia ym. ylihintaan tai alihintaan. Tässä epätäydellisessä 

markkinassa syntyy voittajia ja häviäjiä.

3. Yrityksen suunnitteluvaihe

3.1. Päätös yrittäjäksi ryhtymiseksi

Yrittäjäksi ryhdytään yleisimmin 22 - 45-vuotiaana (Hisrich, Peters 1998,72). 

Tätä tietoa tukee myös Lehtosen (Lehtonen 1999,85-86) yrittäjyysosaamisen 

luominen, joka vie 7-20 vuotta.

Päätös ryhtyä yrittäjäksi ei ole helppo. Yleensä ihmiset ryhtyvät yrittäjiksi 

aloille, jotka ovat heille tuttuja. Kaksi ympäristöä, jotka synnyttävät herkästi 
yrittäjyyttä ovat tutkimus ja tuotekehitys, sekä markkinointi. Näissä ihmiset 
siirtyvät yrittäjiksi, mikäli senhetkinen työnantaja ei ole kiinnostunut 
toteuttamaan innovaatiota. (Hisrich, Peters 1998,11)

Ehkä vielä voimakkaampi yllyke yrittämiskynnyksen ylittämiseen on kriisi, 
kuten irtisanominen (Hisrich, Peters 1998,11)
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Päätös yrittäjäksi ryhtymiseksi voidaan siis jakaa kahteen eri tyyppiseen 
alaluokkaan:

A) Innovaatiokeskeinen päätös: Keksitään liiketoiminnallinen mahdollisuus ja 
lähdetään kehittämään siitä yritystä

B) Henkilökeskeinen päätös: Henkilö tai tiimi päättää ryhtyä yrittäjäksi ja 

lähtee kartoittamaan potentiaalista liiketoimintamahdollisuutta

Lehtosen tutkimuksessa (Lehtonen toim. 1999,86) on todettu, että monet 

hitech-yritykset ovat syntyneet mahdollisuuden äkillisestä havaitsemisesta, 
eikä niinkään järjestelmällisen markkinatarvekartoituksen jälkeen.

Haastatelluissa yrityksissä pääasiallinen syy lähteä yrittäjäksi oli 

liiketoiminnallisen mahdollisuuden oivaltaminen ja sen kehittäminen.

Vain muutamassa tapauksessa oli lähdetty liikkeelle omasta osaamisesta ja 
etsitty sille kannattavaa sovellusaluetta.

Kommentit jälkimmäisistä olivat tällaisia: "Aluksi meitä oli kolme kaveria 
taustoina Poli, Kauppis ja filmaist. Lähdettiin miettimään mitä osataan ja 
mistä tulee rahaa.". Toisen yrittäjän kommentit: "Ollaan mietitty kavereiden 

kanssa yrityksen perustamista jo 10 vuotta. Koulutukset saatettiin 
päätökseen ja näki mille alalle teki mieli mennä. Siitä saatiin muovattua, mitä 
osataan ja millainen yritys siitä saataisiin aikaiseksi. "
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3.2. Mahdollisuuden tunnistaminen ja potentiaalin arviointi

Neljä muuttujaa on sovittava yhteen samanaikaisesti: ajoitus, perustajatiimi, 
mahdollisuus, resurssit. (Timmons 1994, 18)

Mahdollisuuden löytäminen on iteratiivinen prosessi jossa näitä neljää eri 

osa-aluetta sovitetaan ja uudelleensovitetaan toisiinsa, kunnes lopullinen 
mahdollisuus on jalostunut.

Tärkein asia mahdollisuuden tunnistamisessa on sen sopiminen yrittäjälle ja 
yrittäjätiimille. Hyvät liiketoimintamahdollisuudet ovat yrittäjätiimille mieluisia 
ja saavutettavissa olevia niillä resursseilla, joita yrittäjätiimillä on käytössään. 
(Timmons 1994,92)

3.2.1. Mahdollisuus

Timmons (1994,39) korostaa, että hyvä idea ei ole mitään muuta kuin työkalu 

yrittäjän käsissä. Hyvän idean etsiminen on ensimmäinen tehtävä 
muunnettaessa luovuus mahdollisuudeksi. Idea on usein ylikorostetussa 
asemassa verrattuna lopputuotteisiin ja palveluihin, joista asiakkaat 
maksavat rahaa.

Edelleen Timmons (1994,39) muistuttaa, että yritystoiminta joka käynnistyy 
hetken loistavasta ideasta on harvinaista. Yleensä tarvitsee käydä lävitse 

iterointiprosessin, jossa yrityksen ja erehdyksen kautta opitaan millainen 
tuote tai palvelu on se mistä asiakas on valmis maksamaan.
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Pihkala ja Vesalainen (Lehtonen toim. 1999,65) luokittelevat 
mahdollisuuksien lähteitä:

1. Uuden teknologian tuomat mahdollisuudet

2. Toimintaympäristön muutos
3. Uudet arvot ja asenteet

4. Omassa työssä tai opinnoissa tehdyt havainnot

5. Asiakkaiden ongelmat ja vaikeudet
6. Perinteisten ratkaisujen soveltaminen uuteen tekniikkaan

Timmons (1994,87) määrittelee, miten idea poikkeaa 

liiketoimintamahdollisuudesta. Mahdollisuuden ominaisuuksia on, että se on 

samaan aikaan houkutteleva, ajallisesti kestävä, ja kytkettynä tuotteeseen, 
joka tuottaa lisäarvoa ostajalle tai loppukäyttäjälle. Tilanne, jolloin kaikki 

nämä ominaisuudet ovat yhtä aikaa voimassa, on silloin kun 
mahdollisuusikkuna on avautumassa ja pysyy avoinna riittävän pitkään.
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Ajattelu laajenee

Ajattelu abstrahoituu

0 o n

Mennyt: Selviä ja 
näkyviä ratkaisuja.

Nykyisyys, tämä hetki: Olemas
sa olevia tilanteita, usein kuiten
kin todellisuutta on vaikea havaita

Tulevaisuus: Uusien 
todellisuuksien luominen 
*Mikä on totia 10 vuoden 
kuluttua?" ~"Näin on ennenkin 

tehty" "Mistä nyt oikein on kysymys? " 

^4----------- Luovuus-------------►

Visio, visionäärisyys
Intuitio, intuitiivisyys

Kuvio 3. Visio, intuitio ja uuden liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen (vrt. raimo ?)

Kuvio 3:Visio, intuitio ja liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen (Lehtonen 
toim. 1999,55)

Pihkala & Vesalainen (Lehtonen toim. 1999,55) tarkastelevat 

liiketoimintamahdollisuuden hahmottamista ajassa.

Heidän näkemyksensä mukaan menneen ajan ratkaisuihin perustuva 
mahdollisuus on enemmän tai vähemmän kopio jostain olemassa olevasta 

liiketoiminnasta, vaikka sitä yrittäisikin erilaistaa.

Tämän hetken ratkaisuihin ja tilanteisiin perustuva 
liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen on uutuusarvoisempaa, koska 
kaikkia nykyhetken tilanteita ei ole helppoa havaita ja mallintaa.
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Kolmas tapa on nähdä tulevaisuuden tarpeita ja mahdollisuuksia. Tällöin 
voidaan puhua jo visionäärisyydestä. Tällöin yrittäjä joutuu rakentamaan 

toimintansa kokonaan oman näkemyksensä varaan, jolloin epäonnistumisen 
riski kasvaa.

Seuraavassa on mahdollisuuksien ominaisuuksia, jotka kovalla työllä 
muutetaan menestyväksi yritykseksi (Abetti 1999):

1. Mahdollisuus tulisi olla houkutteleva yrittäjälle, rahoittajalle, ja asiakkaalle

2. Mahdollisuus ei ole pelkästään idea. Menestymisen edellytys on, että
idea kytketään johonkin tuotteeseen tai palveluun, jossa luodaan 

lisäarvoa ostajalle tai loppukäyttäjälle

3. Kaikkein menestyksellisimmät yrittäjät ovat mahdollisuusfokusoituneita.

He lähtevät asiakkaasta eivätkä hetkeksikään unohda tätä
tuotekehitysprosessin aikana

4. Kohdemarkkinat tulevat olla houkuttelevat. Ensinnäkin niiden tulee olla
riittävän suuret. Suurikaan markkinaosuus ei ole hyvä jos markkinat 
itsessään ovat pienet. Toiseksi markkinoiden kasvuvauhti tulisi olla 
riittävän suuri. Nopeasti kasvavilla markkinoilla kilpailijoilla on varaa 

kasvaa syömättä toistensa markkinaosuuksia. Kolmanneksi johtavien 
asiakkaiden pitää olla innovatiivisia, halukkaita toimia ja omaksua uusi 
innovaatio.
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5. Mahdollisuusikkuna tulee olla avoinna riittävän pitkään, jotta

kehittämistyön ja tuotteen myynnin jälkeen voittoja tulee riittävästi myös 
sijoittajille

6. Yrittäjäryhmällä tulee olla riittävä kyky ja kokemus teknologian ja 
markkinoiden kehittämiseen

7. Mahdollisuuden tulee olla sellainen että pystytään rakentamaan 
kilpailuesteitä

8. Mahdollisuudella tulee olla huomattava kasvu- ja tuottopotentiaali, jotta se 
houkuttaisi sijoittajia.

Pihkala ja Vesalainen (Lehtonen toim. 1999,58-79) jaottelevat
liiketoimintamahdollisuuden neljään osa-alueeseen.

Selvästi havaittava komponentti on materiaaliset resurssit. Nämä resurssit
ovat yrittäjän hallussa omistaja- tai tekijänoikeustyyppisesti.

Toinen osa-alue on immateriaaliset resurssit.

Kolmas ja neljäs osa-alue liittyy markkinainformaation, jota on sekä kysyntä

että tarjontapohjaista.
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yrittäjän realiteetit

• tuotteet
• keksinnöt

materiaaliset resurssit 
« pääoma
• koneet, laitteet, toimitilat

Immateriaaliset resurssit
• osaaminen
• patentit Ja oikeudet
• goodwi# -arvo
• henkilö- ja yhteeöverkostot

kysyntä- ja kHpaHUntormaatio
• tarpeet
• markkina-aukot
• epätäydellinen kilpailu

tarjontalnformaatio 
• uusi teknologia
• uudet raaka-aineet
• uudet tuotteet
• palvelul nformaatio

marfcltlnalnformaatlo

Kuvio 4:Liiketoimintamahdollisuuden elementit (Lehtonen toim. 1999,58)

Haastattelemien hautomojohtajien mielestä markkinoiden ymmärtäminen on 

aloittavien yrittäjien tyypillinen ongelma. Asiakkaita ei tunneta tai luullaan, 

että tunnetaan. Kekseliäisyys ja tekninen osaaminen yrittäjillä on vahvalla 
pohjalla. Usein yrittäjä on kuitenkin turhan vaatimaton oman osaamisensa 
suhteen.

3.2.2. Ajoitus

Mahdollisuudet ovat aina aikaan sidottuja. Mahdollisuuteen tarttuminen 

onnistuu yrittäjältä on edellytyksenä, että mahdollisuusikkuna on 
avautumassa ja että se pysyy auki riittävän kauan. Kun markkinat kehittyvät 
ja vakiintuvat hyvien liiketoimintamahdollisuuksien määrä vähenee, sillä 
hyödyntäjiä on tullut alalle.(Timmons 1994,90-91).
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Drucker (1985, 125) tarkastelee tietopohjaisten toimialojen aikaikkunaa. Hän 
on todennut että eri aloilla poikkeuksetta joka kerran ,kun ala on muuttunut 
kasvualasta vakiintuneeksi, eloon jäävät yhtiöt, jotka on pantu alulle 

varhaisena räjähdysmäisen kasvun kautena.

Kun tuo kausi on ohi, erilaiset käytännön syyt estävät tulon alalle. Tarjolla on 

muutaman vuoden ikkuna, jona aikana uuden yrityksen on vakiinnutettava 
asemansa kaikilla tietopohjaisilla aloilla.

Nykyisin uskotaan, että aikaikkuna on yleisesti kaventunut. Tämä on yhtä 
lailla väärinkäsitys kuin yleinen uskomus, että kytemisaika uuden tiedon 

ilmestymisestä siihen kun sitä muunnetaan teknologiaksi, tuotteiksi ja 
prosesseiksi, on huomattavasti lyhentynyt.

3.2.3. Resurssit

Resursseihin kuuluvat ihmiset, taloudelliset resurssit, laitteet ym., sekä 
liiketoimintasuunnitelma. Timmonsin (1994,331) mukaan yrittäjämäinen 

lähestyminen resurssien omistamiseen ja hallintaan poikkeaa siitä, miten 
suurten yritysten johtajat asian näkevät.

Erilainen lähestymistapa on johdettavissa yrittäjyyden määritelmästä: yrittäjä 

kehittää liiketoimintamahdollisuutta riippumatta niistä resursseista, joita 
hänellä sillä hetkellä on hallussaan. Päätökset siitä, mitä resursseja tarvitaan 
ja miten ne hankitaan ovat strategisia päätöksiä, joiden tulee sopia yhteen 
muiden elementtien kanssa.

Yrittäjät pyrkivät minimoimaan resursseja kaikissa yrityksen kehityksen 
vaiheissa. Yrittäjälle ei ole itseisarvoista resurssien omistaminen, vaan se, 
että resurssi on käytettävissä.(Timmons 1994,331)
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3.2.4. Yrittäjätümi

Timmons (1994, 20) toteaa, että lukuisat eri tutkimukset ja käytännön 

kokemuksetkin osoittavat, että yksinyrittäjä elättää kyllä itsensä, mutta tiimi 
saa yrityksen kasvuun.

Kazenbach, Smith (1993,59) määrittelevät, että tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, 

joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen 

päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin ja 
jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan

Ryhmän koko on eri luokan asia kuin mielekäs päämäärä, yksityiskohtaiset 
suoritustavoitteet, yhteinen toimintamalli, täydentävät taidot ja yhteisvastuu.

Viimeksi mainitut viisi tekijää ovat tiimeille ehdottoman välttämättömiä. Pieni 

ryhmä on käytännön suositus, koska silloin on huomattavasti helpompaa 
hioa yksilöllisiä, toimenkuvallisia ja hierarkkisia eroja yhteiseksi 
suunnitelmaksi ja hyväksyä yhteisvastuu tuloksista kuin suuressa ryhmässä. 

Pienistäkään ihmisryhmistä ei tule tiimejä, jos ne korostavat vain tiimityön 

arvoja.
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Haastattelemissani hautomoyrityksissä yrittäjätiimin keskimääräinen koko on 

kolme henkilöä. Pienimmillään yrittäjäkumppaneita oli kaksi ja enimmillään 

seitsemän. Tiimit olivat rakentuneet ystävistä ja tuttavapiiristä, joiden kanssa 
alkuperäistä ideaa oli lähdetty miettimään. Näin ollen on hyvin 
luonnollistakin, että yritys perustetaan tiiminä.

Hautomojohtajat olivat keskenään hyvin samoilla linjoilla siitä, että yksin 
yrittäminen ei ole niin hedelmällistä kuin tiiminä yrittäminen. Hautomoon 
yksin tulleille yrittäjille pyritään ohjaamaan kumppani, jos se vain suinkin on 
mahdollista.

Tiimit tarvitsevat oikean taitojen yhdistelmän eli kaikkia niitä taitoja, joita 
tiimin työn toteuttaminen vaatii. Taidolliset vaatimukset jakautuvat kolmeen 
eri luokkaan (Kazenbach, Smith 1993,62):
1. Tekninen tai toiminnallinen asiantuntemus

2. Ongelmanratkaisu-ja päätöksentekotaidot
3. Vuorovaikutustaidot

Kazenbach ja Smith eivät tutkimuksessaan tavanneet ensimmäistäkään 

tiimiä, jolla kaikki nämä tarvittavat taidot olisivat olleet jo alkuvaiheessa.
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Samassa tutkimuksessa he havaitsivat, että tiimeillä on suuri voima 

henkilökohtaisen oppimisen ja kehittymisen siivittäjänä.

Suorituskeskeisyytensä ansiosta tiimit havaitsevat nopeasti taidoissaan 
olevat aukot ja tiimin jäsenten yksilölliset kehitystarpeet (Kazenbach, Smith 
1993,62-63)

Tiimien muodostumiseen vaikuttaa eniten suorituskeskeisyys - ei 

henkilökemia, ei yhdessäolo, ei hyvä kommunikointi eikä hyvänolontunne. 
(Kazenbach, Smith 1993,77)

Tiimin jäsenten vahva sitoutuminen toistensa kehitykseen ja menestymiseen 
erottaa huipputunnit todellisista tiimeistä. Ylimääräisen sitoutumisensa 

innoittamina huipputunnit sisäistävät usein tiimin perusasiat erittäin vahvasti: 

niillä on muita tiimejä syvempi tunne päämäärästä, kunnianhimoisemmat 
suoritustavoitteet, viimeistellympi toimintamalli, suurempi yhteisvastuu ja 

sekä päällekkäisiä, vaihdettavissa olevia että toisiaan täydentäviä taitoja. 
(Kazenbach, Smith 1993,96)
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MUUTOKSEEN SOP6UTUVÁ

MUVTOrr* MA*BVÄ

isomnum

«mutor* имеем»

□Kuv/o 5:Haastateltujen yritysten yrittäjäpersoonat Pekka Lehtosen (Lehtonen 
1997,18) yrittäjäpersoonien luokituksen mukaisesti. Tummennetut alueet 

tarkoittavat, että haastateltava ei tunnistanut yrittäjätiimistään kyseistä 

luokitusta.

Johtopäätöksenä kuviosta nähdään, että jokaisessa yrittäjätiimissä on 

erilaisia persoonia. Toiseksi on leimallista, että innovaattori ja toteuttaja ovat 

dominoivia yrittäjäpersoonia.

Aiemmin käsiteltiin yrittäjien koulutus- ja työtaustoja, mutta vertailua näiden 

ja persoonallisuuden välillä ei tehty. Kaikissa tiimeissä on eri taustoja ja 

persoonallisuuksia, jolloin tiimit ovat monipuolisia.
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3.2.5. Ydinosaaminen

Prahaladin ja Hamelin mukaan ydinosaaminen on organisaation kollektiivista 

oppimista eritoten siitä, miten erilaisia taitoja koordinoidaan ja yhdistetään eri 
teknologioita. Lisäksi se tarkoittaa työn organisointia ja lisäarvon 
rakentamista. (Mäkelin Vepsäläinen 1994, 46-47)

Ydinosaaminen on myös organisaatiorajat rikkovaa kommunikointia, 
osallistumista ja sitoutumista työn tekoon. (Mäkelin Vepsäläinen 1994, 46- 
47)

Ydinosaaminen tarjoaa potentiaalisen pääsyn monille erilaisille markkinoille 
tuottamalla erilaisia sovelluksia. Ydinosaaminen on myös osaamista, jolla 

synnytetään huomattavaa hyötyä asiakkaalle. Kolmanneksi ydinosaamisen 
tulisi olla aina sellaista, että kilpailijoiden on vaikea sitä imitoida. (Mäkelin 
Vepsäläinen 1994, 46-47)

Vain harvat yritykset kykenevät maailman johtaviksi yrityksiksi yli viidellä tai 
kuudella ydinosaamisalueella. Jos yrityksessä on tuotettu 20 - 30 
osaamisalueen luettelo, ei ydinosaaminen ole hahmottunut.

Mäkelin ja Vepsäläinen puhuvat vastaavasta asiasta nimellä kyvykkyys.

Kyvykkyys voi olla teknis-tieteellistä osaamista tai prosessien tai 
asiakassuhteiden hallintaa. Kyvykkyyspohjaisen strategian avulla monet 
pienet entreprenööripohjaiset yritykset ovat 20 vuodessa kyenneet luomaan 

satoja tai tuhansia työpaikkoja, ilman aineellisia resursseja eli nousemalla 
"tyhjästä” johtavaan asemaan alallaan ja hyökkäämään onnistuneesti 
mahtavia kilpailijoita vastaan, esimerkiksi aloittamalla nichestä, jota kilpailija 
ei tulkinnut oikein.
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Vähintään yhtä tärkeä kyvykkyyspohjainen strategia on suurille yrityksille, 
jotka uudistavat toimintaansa.(Mäkelin Vepsäläinen 1994, 46-47)

1990-luvulla yritysten strategian pohjana on kyvykkyys tuotekehityksessä, 
tuotannossa tai markkinoinnissa tai kaikissa niissä.

Yritysjohdon tärkein tehtävä on kehittää ja ylläpitää yrityksen kyvykkyyttä.

Kyvykkyyspohjainen strategia lähtee siitä, että mikään päätös ei ole erillinen. 

Jokainen tuotekehitys- tai tuotantoinvestointi rakentaa tai purkaa yrityksen 

kyvykkyyttä. Vastaavasti jokainen asiakaskontakti rakentaa tai purkaa 
asiakassuhdetta.

Kyvykkyyspohjaisia kriteereitä voidaan käyttää useissa päätöstilanteissa, 
kuten mihin panostaa ja mistä luopua, mitä tehdä itse ja mitä ostaa. Oikea 

kyvykkyyden ymmärrys on ratkaiseva tekijä oikeiden päätösten takana. 
(Mäkelin Vepsäläinen 1994, 47)

Ydinosaamisen konseptia voidaan käyttää monella tavalla:

• Johdon huomiokyvyn suuntaamiseen olennaisiin asioihin

• Perusrakenteen suunnittelussa:

• Mitä tehdään itse, mitä hankitaan käyttämällä palveluja

• Yrityskauppojen yhteydessä

• Kehittämistoiminnan organisoinnin perustana

• Yrityksen kasvun ja kehityksen suuntaamisessa sekä luopumisvaiheessa, 

kun sopeudutaan sääntelyn purkamiseen, kilpailuun tai taantumaan 
(Hannus 1995,19)
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Kysyessäni yrittäjiltä ydinosaamisensa määritelmää, tuli hyvin erilaisia 
vastauksia.

Osa näki ydinosaamisensa hyvin käsitteellisenä, kun taas toisten mielestä 
ydinosaaminen läheni hyvin paljon yrityksen liikeideaa. Selkeästi oli 

huomattavissa, että tuotantoyrityksissä ydinosaaminen erotettiin paremmin 

sovellusalueesta, kun taas palveluyrityksissä tilanne oli toinen.

Tätä tukee myös se, että palveluyritysten mielestä samaa ydinosaamista ei 

voi soveltaa kuin samalle alalle tai hyvin läheiselle alalle. Itse epäilen, että 
osin ydinosaamisen hahmottumattomuus johtuu yritysten nuoresta iästä.

3.2.6. Innovaatio

Shumpeteriläisen yrittäjyyskäsitteen, ns. Uutta luovan yrittäjyyden, mukaan 
yrittäjyyttä on vain täysin uusien kombinaatioiden, innovaatioiden, luominen.

Shumpeterin mukaan uutuusarvo voi liittyä:

1. tuotteeseen (palveluun)
2. raaka-aineeseen

3. markkinoihin, uusien tarpeiden löytämiseen
4. prosesseihin ja toimintatapoihin

5. laajoihin teollisiin uudelleenjärjestelyihin
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Haastattelemissani yrityksissä kahdessa oli kehitetty fyysiseen tuotteeseen 

liittyviä uutuusarvoja. Nämä uutuusarvot olivat teolliseen muotoiluun ja 

fysikaalisiin ilmiöihin perustuvia.

Kolmella yrityksellä oli tietotuotteita, eli atk-sovelluksia. Suurin osa yrityksistä 

toimi eri muotoisilla palvelusektoreilla, joten muut olivat uutuusarvoisia 
palveluja.

Kolmessa yrityksessä oli palveluun liitetyn uutuusarvon ydin innovatiivisissa 
prosesseissa. Näistä yrityksistä yksi hyödynsi itse uutuusarvoista prosessia, 
kun taas kaksi muuta kouluttivat asiakkaitaan uutuusarvoisen prosessin 

käyttäjiksi.

Se mikä on täysin uutta on tietysti suhteellista, mutta todelliset innovaatiot 

voidaan yleensä erottaa. Innovaation ei välttämättä tarvitse olla high-techiä, 
mutta erityisesti korkeaan teknologiaan liittyvä vankka perustutkimus ja 
tuotekehitys tuovat mukanaan myös runsaasti potentiaalisia 

uutuuselementtejä ja siten innovaatio usein mielletään teknologiseksi 

ilmiöksi. (Lehtonen toim. 1999,50)

Kapeimmalta, tekniseltä näkökannalta tarkastellaan kutakin yksittäistä 
innovaatiota kerrallaan ja pääpaino on nimenomaan tämän innovaation 

ominaisuuksissa.

Uutta luova yrittäjyys muodostaa uusia resurssikombinaatioita ja jopa uusia 
resursseja. Yrittäjän kiihoke uutta luovaan yrittäjyyteen on monopolivoiton 

mahdolli$uus(Lehtonen toim. 1999,51)
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Haastattelemistani yrityksistä vain yksi voidaan luokitella high-tech 

yritykseksi, ja siten sen tuottama innovaatio perustuu Vesalaisen ja Pihkalan 
mainitsemaan teknologiaan liittyvään perustutkimukseen. Tässäkin 
tapauksessa yrittäjä oli innovaation pohjalta rakentanut tuotteen.

Kaikki haastattelemani yrittäjät olivat sitä mieltä, että innovaatiot tulee 
tuotteistaa, jotta ne saataisiin kaupaksi. 38% haastatelluista ilmoitti 

liiketoimintasuunnitelmansa pääpainon olevan juuri tuotteessa ja 
tuotteistamisessa.

Burgelman ja Sayles (1985:50) määrittelevät innovaation uudeksi 
liiketoimintamahdollisuudeksi.

Kent, Sexton, ja Vesper (1982,278) määrittelevät innovaation ja siihen 
liittyvän innovaatioprosessin näin: Innovaatioprosessiin kuuluu kirjo erilaisia 
toimintoja perustutkimuksesta aina kaupalliseen sovellukseen ja sen 
markkinointiin. Jotta innovaatioprosessi on tuottava, tulee uuden tiedon 

tuottamisen ja tämän muuntamisen kaupalliseksi tuotteeksi olla kiinteässä 
yhteydessä toisiinsa.

Tutkimus, tuotekehitys, keksintö ja innovaatio eivät kuitenkaan ole toisiaan 

seuraavia vaiheita, vaan innovaatioita ja keksintöjä voi syntyä tutkimuksessa 
tai tuotekehityksessä. Vastaavasti innovoitaessa saatetaan tehdä tutkimusta 

tai tuotekehitystä. (Kent, Sexton, ja Vesper, 1982,278)

Drucker (1985,43) määrittelee järjestelmällisen innovaation käsittävän 

tietoisen ja organisoidun muutoksenhaun sekä järjestelmällisen analyysin 

tilaisuuksista, joita tällaiset muutokset saattavat tarjota taloudelliseen tai 
sosiaaliseen innovaatioon. Järjestelmällinen innovaatio merkitsee 
innovaatiomahdollisuuksien seitsemän lähteen valvontaa.
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Nämä seitsemän lähdettä jaotellaan seuraavasti (Drucker 1985, 44):

1. Odottamaton - odottamaton menestys, epäonnistuminen, tai ulkopuolinen 
tapahtuma

2. Yhteensopimattomuus - todellisuuden välillä sellaisena kuin se on ja 

sellaisena kuin sen otaksutaan olevan tai sen pitäisi olla.

3. Prosessitarpeeseen perustuva innovaatio

4. Teollisuuden tai markkinoiden rakennemuutokset, joihin kukaan ei ollut 
varautunut

Neljä ensimmäistä lähdettä sijaitsevat itse yrityksessä. Siksi erityisesti tuolla 
toimialalla toimivat ihmiset näkevät ne parhaiten.

Toisessa innovatiivisen tilaisuuden lähderyhmä, joka käsittää kolme kohtaa, 
sisältää yrityksen tai toimialan ulkopuoliset muutokset:

5. Väestötilastot

6. Havainnon, mielialan ja merkityksen muutokset
7. Uusi tieto - sekä tieteellinen että epätieteellinen

Druckerin (1985,39) mukaan innovaatio on yrittäjyyden erityinen työväline. 

Se on toiminto, joka antaa resursseille uutta kapasiteettia vaurauden 
luomiseen. Innovaatio suorastaan luo resursseja. Ei yksinkertaisesti ole 

mitään resursseja ennen kuin niille löytyy jokin luonnollinen käyttötarve ja 
niihin lisätään taloudellinen arvo.

Haastateltujen yritysten innovaatiolähteet painottuvat Druckerin jaottelun 

neljään ensimmäiseen lähteeseen. Näistä etenkin prosessitarpeeseen 

perustuvpt innovaatiot ovat hyvin edustettuina.

Haastatelluista yrityksistä yhdelläkään ei innovaatio perustunut 

väestötilastoon. Lähes kaikilla innovaatio perustui enemmän tai vähemmän 
uuteen tietoon.
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Kim & Mauborgne (HBR,1997)ovat tutkineet viiden vuoden ajanjaksolla 

nopeasti kasvavia yrityksiä. He havaitsivat, että erotuksena hyvin 
menestyvillä yrityksillä verrattuna muihin on tapa suhtautua strategiaan. 
Vähemmän menestyneet yritykset keskittävät strategisessa suunnittelussa 
etumatkan säilyttämiseen verrattuna kilpailijoihin. Hyvin menestyneet 

yritykset sen sijaan keskittyvät asiakkaalle lisäarvoa tuoviin innovaatioihin, ja 
siten yksinkertaisesti välttävät kilpailun.

Mielenkiintoista tutkimuksessa oli, että yrityskoko, teknologiataso, yrityksen 

ikä, tai sijainti eivät vaikuttaneet systemaattisina tekijöinä yrityksen kasvuun, 

vaan nimenomaan innovatiivisuus. Innovatiivisuudella muutetaan asiakkaan 
saama arvo täysin eri pohjalle ja näin voidaan tarjota jotain todella uutta.

3.2.6.1. Tietopohjaiset innovaatiot

Tietopohjaisille innovaatioille on täysin ainutlaatuisena ominaisuutena se, 
että ne eivät juuri koskaan perustu yhteen tekijään vaan koosteeseen useita 
erilaisia tietoja, joista kaikki eivät ole tieteellisiä tai teknisiä (Drucker 1985, 
117)

Drucker (1985, 120-124) jakaa tietopohjaisen innovaation edellytykset 
kolmeen osaan:

1 Tietopohjainen innovaatio edellyttää kaikkien tarvittavien tekijöiden 

huolellista analyysia, olivatpa ne itse tietoa tai sosiaalisia, taloudellisia tahi 
havaitsemiseen liittyviä tekijöitä. Analyysin on selvitettävä mitkä tekijät eivät 
vielä ole käytettävissä, niin että yrittäjä voi ratkaista voidaanko nämä 

puuttuvat tekijät saada aikaan vai olisiko parempi lykätä tuonnemmaksi 
innovaatiot, koska se ei vielä ole toteutettavissa.

2 Tietopohjaisen innovaation toinen edellytys on selkeä keskittyminen 
strategiseen asemaan. Sitä ei voida tuoda esiin varauksin. Tosiasia, että
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innovaation esittely aikaansaa innostusta ja vetää puoleensa suurin joukoin 

muitakin, merkitsee, että innovoijan on oltava ensi yrityksellä oikeassa. Hän 
tuskin saa uutta tilaisuutta.

3.3.

3 Tietopohjaisen innovoijan pitää oppia ja harjoitella käytännössä 
yrittäjämäistä yritysjohtoa. Yrittäjämäinen yritysjohto on tärkeää 
tietopohjaisen innovaation kannalta. Innovaation riskit ovat suuret, minkä 

vuoksi paljon enemmän riippuu kaukokatseisuudesta, niin raha-asioihin kuin 

johtamiseenkin liittyvästä, ja siitä, että keskitytään markkinoihin ja toimitaan 
niiden mukaisesti.

Tietopohjaisella innovaatiolla on perimmiltään vain kolme polttopistettä: 
täydellinen järjestelmä, keskittyminen markkinoihin ja strategisen aseman 
hankkiminen.

Kyvykkyyden rakenne: osaaminen ja valmiudet

"Osaaminen” (competence) ja "valmius” (capability) ovat hiukan 
epähavainnollisia käännöksiä englanninkielisille termeille. Nämä termit itse 

asiassa tarkoittavat kuitenkin samaa kuin vuosikymmeniä käytetty "know

how” eli "taitotieto”. Tieto on osaamista (competence) ja taito on valmiutta 
(capability). (Mäkelin Vepsäläinen 1994, 72)

Osaaminen on määritelty seuraavasti (Prahalad & Hamel 1990): "yksittäisten 

teknologioiden ja tuotantotaitojen yhdistelmä, joka on yrityksen moninaisten 
tuotelinjojen takana”
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Valmius (capability) voidaan määritellä seuraavasti (Stalk, Evans & Shulman

1992):
- yritysstrategian rakennusosia eivät ole tuotteet ja markkinat vaan 

I i i ketoi m i ntaprosessit
- yrityksen menestyminen riippuu siitä, kuinka sen ydinprosessit muuntuvat 

strategisiksi valmiuksiksi, jotka tarjoavat ylivoimaista arvoa asiakkaalle

- yritykset luovat näitä valmiuksia tekemällä strategisia investointeja joiden 

rajat ylittävät tulosyksiköiden ja toimintojen rajat
- koska perinteiset rajat näin ylittyvät valmiuksien kehittämisestä 

vastaaminen kuuluu ylimmälle johdolle

3.4. Liiketoimintasuunnitelman rooli yrityksen suunnittelussa

3.4.1. Yrityksen suunnitteluprosessi

Tarkasteltaessa uuden liiketoiminnan muodostumista prosessinäkökulmasta, 
on tavoitteena hahmottaa se kokonaisuus, joka edeltää 

I i i ketoi m i ptakonsepti n syntymistä.

Tällöin liikkeellelähtö tapahtuu liiketoimintamahdollisuuden hahmottamisesta, 
jossa markkinainformaation ja käytettävissä olevien resurssien kautta 
voidaan havaita liiketaloudellisesti mielenkiintoisia kombinaatioita.

Yrityksen strategisen suunnittelun ja päätöksenteon prosessimallit ovat 

tyypillisiä tämän näkökulman tarkastelutapoja.

Toinen strategia-ajatteluun liittyvä tarkastelutapa puolestaan asettaa 
strategiaprosessin lähtökohdat yrityksen resursseihin ja osaamiseen 

tarkastellessaan ydinosaamisen ja -kyvykkyyksien kautta rakennettavaa 

kilpailuetua.
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Ylläpidettävän kilpailuedun synnyttäminen yrityksen vahvuuksia 
yhdistelemällä on strategiaprosessissa innovatiivisuutta vaativa prosessi. 
(Jukka Vesalainen & Timo Pihkala)

Suunnittelu on tapa ajatella yrityksen tulevaisuutta, eli miten nopeasti yritys 
kasvaa ja mihin yrityksen on tarkoitus kehittyä. Tehokas suunnittelu on 

prosessi, jossa asetetaan tavoitteita ja jossa mietitään miten tavoitteet 

saavutetaan. Pääosa menestyvistä yrityksistä harjoittaa jonkinlaista 
suunnittelua. (Timmons 1994,375)

Zimmerer ja Scarborough (Zimmerer, Scarborough 1996,152-167) kuvaavat 
yrityksen suunnitteluprosessia, joka on tiivistettynä tämä:
1. Luo selkeä visio, joka muunnetaan järkeväksi liikeideaksi

2. Määrittele yrityksen ydinosaaminen

3. Pohdi yrityksen sisäiset vahvuudet, heikkoudet, ja ulkoiset 

mahdollisuudet ja uhat
4. Tutki ympäristöä ja tunnista siitä mahdollisuuksia
5. Tunnista menestystekijät

6. Analysoi kilpailu
7. Luo yritykselle tavoitteita ja päämääriä
8. Muotoile strategiset vaihtoehdot ja valitse sopivat strategiat

9. Muunna strategiset suunnitelmat toimintasuunnitelmiksi

10. Aseta selkeitä tavoitteita ja täsmällisiä, oikeita mittareita

Esko Naukkarinen, HKKK:n hautomojohtaja, sanoi osuvasti: "Liiketoiminnan 

suunnittelu on erittäin tarkkaa toimintaa. Yrittäminen on ajattelemista. 

Asioiden paperille laittaminen on oleellista, jotta ajatukset eivät karkaa. ".
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3.4.2. Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma tarkoittaa yrittäjän laatimaa kirjallista dokumenttia, 
jossa kuvataan uuden yrityksen perustamisessa tarvittavat sisäiset ja 
ulkoiset elementit ja strategiat.

Liiketoimintasuunnitelma on eräänlainen tiekartta yrityksen perustamiseksi 
(Hisrich, Peters 1998, 226-227)

Sahlmanin (1997) mukaan liiketoimintasuunnitelma on kriittisten, toisistaan 
riippuvien, osien yhteensovittamista. Nämä osat ovat:
1) Ihmiset
2) Liiketoimintamahdollisuus

3) Ympäristö
4) Riskit ja tuotto

Mallin taustana on oletus, että menestyvillä yrityksillä on resursseja, jotka 

ovat helposti identifioitavissa, mutta vain kyseisen yrittäjätiimin 

sovellettavissa. Parhailla yrityksillä mallin kaikki neljä komponenttia ovat 
kohdallaan ja keskenään sopivasti yhdistettyjä. Todellisuudessa valitettavan 
harvoin tapaa tällaisia yrityksiä. (Sahlman, William A. 1997)

Liiketoimintasuunnitelman rakenne mukailtuna eri lähteistä ja haastatteluista 
noudattaa suunnilleen seuraavaa rakennetta:

1. Yhteenveto

2. Markkinat ja niiden kehittyminen
3. Yrityksen päätavoitteet

4. Markkinointisuunnitelma

5. Tuotekehityssuunnitelma

6. ”Tuotantosuunnitelma
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7. Yrityksen johto ja organisaatio

8. Riskien arviointi
9. Taloudelliset suunnitelmat

KE RA: n liiketoimintasuunnitelmatyökirja (1996,4) määrittää, että yrityksen 
tulevaisuuden lähtökohdat ja linja vedot ovat kirjoitettuna ja tiivistettynä 

liiketoimintasuunnitelmaksi.

Liiketoimintasuunnitelman sisältönä on normaalisti:

• yrityksen lähtötilanteen arviointi

• markkinoiden ja kilpailutilanteen arviointi

• yrityksen tavoitteet ja strategia

• yrityksen eri toimintojen järjestelyt ja kehittämissuunnitelmat

• taloudelliset laskelmat

• tulevaisuuden riskien ja mahdollisuuksien arviointi

Sharma (Sharma toim. 1999,115-116) toteaa, että hyvin laadittu

liiketoimintasuunnitelma kertoo yrittäjästä seuraavia asioita:

• yrittäjä kykenee myös toteuttamaan ja suunnittelemaan rationaalisesti, 

eikä vain haaveile
• yrittäjä on ammattilainen, josta realistinen liiketoimintasuunnitelma on 

näytteenä

• hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma osoittaa että yrittäjä on hyvin 

valmistautunut ja osaa hankkia faktoja päätöksenteon pohjaksi

• liiketoimintasuunnitelma osoittaa että yrittäjä osaa visioida ja olla 

ennakoiva tulevaisuutta ajatellen
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Sharma (Sharma toim.1999,116) jatkaa todeten, että 

liiketoimintasuunnitelman laatiminen pakottaa miettimään vaikeita 
kysymyksiä, kuten myyntistrategioita, palvelua ja hinnoittelua.

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma auttaa aloittavaa yrittäjää aina 

toteuttamisvaihetta myöden yksityiskohtaisesti. Liiketoimintasuunnitelma 
viestii yrityksen eri sidosryhmille mikä yritys on ja mitkä sen tavoitteet ovat.

Yrityksen eri vaiheissa tulee esittää kysymykset ”Onko suunnitelmassa 

pysytty?” ja ”Mikäli ei, miksi?”. Tällä mitataan Itse suunnitelmaa sekä 

toteuttamisprosessia.

Liiketoimintasuunnitelma on suunnitteludokumentti, joka syntyy 
suunnitteluprosessin aikana. Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen 

dokumentti joka
1) kokoaa liiketoimintamahdollisuuden ja

2) määrittelee ja lausuu miten yrittäjätiimi aikoo ottaa haltuun ja toteuttaa 
identifioidun liiketoimintamahdollisuuden.(Timmons 1994,376)

Alkavalle yritykselle on tyypillistä, että liiketoiminnan suunta muuttuu 

alkuperäisestä suunnitelmasta. Sanonta 1000-luvulta e Kr. kuuluu näin: 

"Suunnitelma on huono, jos se ei tarvitse muutosta" (Timmons 1994, 376)
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Jokaisella haastatellulla yrityksellä liiketoimintasuunnitelma on muuttunut 

täysin. Tähän on lähes yksinomaisena syynä ollut markkinoille meno, jolloin 
käsitykset markkinoista ovat muuttuneet kokemukseksi.

Useassa tapauksessa liiketoimintasuunnitelmaa on lähdetty laatimaan, 

koska hautomoon hakeutuminen sitä edellytti. Vasta myöhemmässä 
vaiheessa yrittäjät tajusivat liiketoimintasuunnitelman hyödyn.

Kaikki olivat sitä mieltä, että liiketoimintasuunnitelman laatiminen selkeyttää 

huomattavasti suunnitteluprosessia. Paperille saattaminen auttaa myös 
kommunikoimaan asiasta ulkopuolisille, jolloin voidaan sujuvasti kertoa mistä 
yrityksessä on kyse.

Liiketoimintasuunnitelma laaditaan ensisijaisesti 

1 ) pääoman hankkimiseksi ja

2) apukeinona kasvun ohjaamiseksi. Jos yritykselle aikoo saada 

pääomasijoittajia, on liiketoimintasuunnitelma tälle ehdoton 
perusedellytys. (Timmons 1994,376)

Haastatelluista yrityksistä vain 38% oli esittänyt liiketoimintasuunnitelmansa 

potentiaalisille rahoittajille. Kellään ei ollut liiketoimintasuunnitelman 
primäärisenä tarkoituksena rahoituksen hankkiminen, vaan yrityksen 
käynnistyksen ja kasvun suunnittelu.

Abettin (1999) mukaan yleensä aloittavan yrityksen rahoitusresurssit 

hankitaan sijoittajilta, kuten perhe, ystävät, bisnesenkelit tai 
pääomasijoittajat.
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Liiketoimintasuunnitelma on paras yleisesti hyväksytty väline näiden 

resurssien hankkimiseksi. Liiketoimintasuunnitelmassa on rahoitus mietitty 

projektisuunnitelman tavoin välitavoitteisiin.

3.4.3. Liiketoimintasuunnitelman epäonnistumistekijöitä

Timmons (1994,379-380) esittelee liiketoimintasuunnitelman 

epäonnistumistekijöitä:

• Ajantasaisuus

• Joustamattomuus

• Kykenemättömyys suunnitella

• Suunnittelun aikayksikkö

• Kaupankäyntivaara

• Väärä painotus

• Liiketoimintasuunnitelman tehtävän väärin ymmärtäminen

• Pääoman hankkimisen väärin ymmärtäminen

• Sitoutumisen puute

• Kykenemättömyys ennustaa esteitä ja vastoinkäymisiä

• Jaksottamisen ja tarkastuspisteiden puute prosessissa

• Tavoitteiden korjaamisen epäonnistuminen

Liiketoimintasuunnitelma voi olla vanhentunut ennen kuin se on edes ehditty 

kirjoittaa. Tällöin ongelma on yleensä siinä, että mahdollisuusikkuna on ollut 
vain vähän aikaa auki. Näin saattaa tapahtua nopeasti kehittyvillä aloilla.

Toisaalta liiketoimintamahdollisuuden houkuttelevuuden yhtenä kriteerinä on 
sen ajallinen kestävyys, jolloin tämän tyyppinen mahdollisuus ei välttämättä 

olisi ollut hyvä. (Timmons 1994,379)
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Joustavuus on ongelma, jos suunnitelmat tehdään liian tarkasti. Suunnittelu 
vaatii tavoitteiden asettamista, valintojen tekemistä, ja asioiden priorisointia.

Tällöin ei kuitenkaan vielä tiedetä tulevaisuudessa eteen tulevia vaihtoehtoja, 
jotka saattavat olla vieläkin kiinnostavampia kuin nykyiset. Liian tiukan 
suunnittelun ansiosta nämä saatetaan sivuuttaa tarkoituksella tai 

vahingossa. (Timmons 1994,379)

Hautomojohtajien mielestä yrityksien liiketoimintasuunnitelmat ovat melko 

joustavia, jolloin suurempi ongelma on rönsyily. Joustavuus antaa kuitenkin 

yrityksille tilaa kasvaa ja hakeutua sopivaan uomaan.

Ennalta arvaamattomia tapahtumia, kuten öljykriisi, itäblokin hajoaminen ym., 

on vaikeaa sisällyttää mihinkään suunnitelmaan.

Yrityksen käynnistysvaiheessa, jolloin yrityksen selviytyminen on viikoissa ja 
kuukausissa, ei kannata liikaa panostaa tarkkoihin toimenpidesuunnitelmiin, 

jotka ulottuvat yli vuoden päähän.(Timmons 1994, 379)

Yhtenä kohtalokkaimmista riskeistä on keskittyminen pelkästään myymiseen 

suunnittelun sijaan.(Timmons 1994,379)
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Hautomojohtajilta selvisi, että alkava yritys keskittyy usein suunnitteluun ja 
siksi myynti on liian pientä.

Kun yrittäjä innostuu myymään saattaa edessä olla tilanne, että varastot ovat 

tyhjinä ja lisää tuotteita joutuu tekemään vuorokaudet ympäriinsä. Tällöin 
taas yrityksen suunnittelu ja kehittäminen pysähtyy.

Yrittäjiltä vie jonkin aikaa ennen kuin balanssi löytyy.

Suunnittelu on tehotonta, jos prosessia itsessään väheksytään ja keskitytään 
lyhytnäköisesti pyörittämään rutiineja ja paikkaamaan kriisitilanteita ilman 
asioiden priorisointia. Jos suunnitelma ei näytä heti toteutuvan, siirtyy 
yrittäjätiimi takaisin samoihin rutiineihin.(Timmons 1994,380)

Liiketoimintasuunnitelman funktiota ei aina ymmärretä oikein. 

Markkinoitavuus esimerkiksi yleensä on vahvemmassa asemassa kuin 

tekniset hienoudet arvioitaessa menestymistä. Toiset yrittäjät kuitenkin 

panostavat varauksettomasti tekniseen kehittelyyn. Hekin, jotka ymmärtävät 
markkinoinnin tarpeellisuuden, sivuuttavat usein suunnittelussaan ongelmien 
identifioimisen ja ideoidensa toiminnallisen eheyden testaamisen - 

Puhumattakaan, että käyttäisivät ulkopuolista testaajaa. (Timmons 1994, 

380)

Liiketoimintasuunnitelma ei myöskään ole pelkästään väline neuvoteltaessa 
pääomasijoittajan kanssa. Usein liiketoimintasuunnitelma hylätään, kun rahat 

ovat ilmestyneet yrityksen pankkitilille. Pääomasijoittajat käyttävät 

liiketoimintasuunnitelmaa sijoituspäätöksen lisäksi myös yrityksen 

kehittymisen seurantaan.(Timmons 1994,380)

Suunnitelmaan sitoutuminen on kriittinen tekijä kaikessa suunnittelussa, sillä 

se on motivaation lähde suunnitelman toteuttaville avainhenkilöille, jotta he 

jaksavat viedä suunnitelman päätökseen.(Timmons 1994,380)
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Eräs haastattelemistani yrittäjistä osoitti, ettei ollut täysin sitoutunut 
alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan.

Yrittäjällä ei ollut kaupallista peruskoulutusta, ja sen vuoksi hän oli laatinut 
liiketoimintasuunnitelman konsultin ja kauppatieteitä opiskelevan henkilön 
kanssa.

Tämä ulkopuolinen apujoukko oli arvioinut yrityksen kasvutavoitteet ja 
tuotantosuunnitelman hieman eri linjoilla kuin yrittäjä. Näin ollen yrittäjä oli jo 

alussa kriittinen asetetuille tavoitteille sillä seurauksella, että toteutuneet 

tavoitteet olivat yrittäjän haluamalla tasolla poiketen suunnitelmasta.

3.4.4. Rich-Gumpert arviointijärjestelmä liiketoimintasuunnitelmalle 
(Zimmerer, Scarborough 1996,334)

Taso 4: tuote 
kokonaan kehitetty, 
useita tyytyväisiä 
asiakkaita, markkinat 
luotu

4/1 4/2 4/3

3

Taso 3: tuote 
kokonaan kehitetty, 
muutama tai ei 
asiakkaita, odotetut 
markkinat

3/1 3/2 3/4

0)
>
CU
Q.

a>
o

Taso 2: tuotteesta 
prototyyppi, ei 
tuotantoa 2/1 2/3 2/4

K Taso 1 : tuoteidea, ei
toimivaa
prototyyppiä, 1/2 1/3 1/4

Taso 1: yksinyrittäjä tai 
yrittäjäksi aikova

Taso 2: kaksi yrittäjää, ei 
henkilökuntaa,

Taso 3: täydennetty 
yrittäjätiimi, osaaminen 
täydennetään kattavaksi 
rekrytoinnein rahoituksen 
järjestyttyä

Taso 4: kokonainen 
yrittäjätiimi, jolla 
kokemusta on jo kertynyt

Johtamisen taso

Kuvio 5: Rich-Gumpert arviointijärjestelmä

Rich-Gumpert arviointijärjestelmässä mitataan yrityksen tuotteen tai palvelun 
tasoa ja yrittäjätiimin tasoa. 4/4 on paras asetelma, jotta yritys saa
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sijoituspääomaa. Tällöin yrityksellä on ensiluokkainen ja taidoiltaan kattava 
yrittäjätueni ja valmiiksi kehitetty tuote. Vastaavasti 1/1 tilanteessa oleva yritys 
todennäköisesti ei saa ulkopuoliselta sijoittajalta pääomaa.

Arviointijärjestelmän tarkoituksena on ohjata yrittäjää kehittämään yritystä 

oikeaan suuntaan, ennen kuin yritys lähtee hakemaan ulkopuolista 

rahoittajaa.

Sulkeissa oleva vuosi kuvaa yritystä ja sen perustamista

Taso 4: tuote 
kokonaan kehitetty, 
useita tyytyväisiä 
asiakkaita, markkinat 
luotu

(97)
4/1 4/2

(96)(94)
4/3

(97) Ж
4M/^

=3

Taso 3: tuote 
kokonaan kehitetty, 
muutama tai ei 
asiakkaita, odotetut 
markkinat

3/1
(98)
3/2

(98)(99)^^
3/3/^ 3/4

<D
>
<Q
Cl

Q)
O

Taso 2: tuotteesta 
prototyyppi, ei 
tuotantoa 2/1

(94)^/
2£2"— 2/3 2/4

H Taso 1: tuoteidea, ei
toimivaa
prototyyppiä, 1/Д^—^ 1/2 1/3 1/4

Taso 1 : yksinyrittäjä tai 
yrittäjäksi aikova

Taso 2: kaksi yrittäjää, ei 
henkilökuntaa,

Taso 3: täydennetty 
yrittäjätiimi, osaaminen 
täydennetään kattavaksi 
rekrytoinnein rahoituksen 
järjestyttyä

Taso 4: kokonainen 
yrittäjätiimi, jolla 
kokemusta on jo kertynyt

Johtamisen taso

Kuvio 7: Haastatellut hautomoyritykset Rich-Gumbert- arviointijärjestelmän valossa
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Taulukosta voidaan havaita, että tuotteistamiseen on hautomoyrityksissä 

ryhdytty nopeasti, etenkin kun huomioidaan että nuorimmat yritykset ovat 

olleet haastatteluhetkellä toiminnassa vain puoli vuotta.

Toimialalla on kuitenkin huomattava vaikutus, sillä palvelut ja 

tietokonesovellukset ovat nopeasti jalostettuja markkinoitaviksi tuotteiksi.

Vastaavasti fyysisillä tuotteilla on tuotekehityksen kesto pidempi.

4. Yrityksen perustaminen ja kasvun rakentaminen

Markkinoille meno on askel tuntemattomaan. On osattava arvioida 

onnistumisen mahdollisuudet ja epäonnistumisen riski. On myös arvioitava, 
onko markkinoilla tilaa.

Todellinen työ ja haasteet alkavat vasta toteutusvaiheessa. 

Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä työkalu vahvuuksien ja puutteiden 
löytämisessä, vision kokoamisessa ja asian kommunikoimiseksi muille. 
Vaikein vaihe on, kun yrittäjätiimi lähtee toteuttamaan käytännössä 
liiketoimintasuunnitelmaa ja muuntamaan sen sisältöä teoiksi ja toiminnaksi. 

(Timmons 1994,22)

Perustajan tai perustajatiimin on haettava liikeidean kehittämisen jälkeen 

toimintaratkaisuja yritystoiminnan käynnistämiseksi. Niin idean kehittämisessä 

kuin toiminnallisten ratkaisujen hakemisessakin perustajan aikaisempi 

kokemustausta, eli yrittäjyysosaaminen on tärkeää. Varsinkin 

tutkimustaustaisen yrittäjän on vaikea edetä luonnosvaiheesta käytäntöön 
tuotannon ja varsinkin markkinoinnin osalta.

Toteutus vaatii monen tekijän samanaikaista huomiointia ja kaukonäköisyyttä. 

Tämä onkin tärkeä elementti varsinkin kasvua tavoittelevan yrityksen
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alkuvaiheen toiminnassa. Innovaation uutuusarvo on kyettävä muutamassa 
vuodessa kapitalisoimaan yritystoiminnaksi, jossa alusta alkaen huomioidaan 

tulevaisuuden kasvuportaat.

4.1.

Aloittavan yrittäjän on pystyttävä menestyksellisesti päättämään useista 

toimintakokonaisuuksista.

Näistä tärkeimpiä ovat:

1. Luotettava alihankintaverkosto

2. Valmistus- ja markkinointivolyymi
3. Asiakkaiden tavoittaminen

4. Riittävä jalansija markkinoilla nopeasti
5. Rahoitus- ja liiketoimintaresurssien tasapaino markkinoillemenonopeuden 

kanssa (Lehtonen toim. 1999,88-89)

Yrityksen viisi ensimmäistä elinvuotta ovat ratkaisevia sen 
elinkelpoisuustestissä. Tänä aikana varmistuu olivatko tuotekonsepti ja ajoitus 
oikeita, tai pystyttiinkö operatiivinen toiminta organisoimaan riittävän tulovirran 
saamiseksi. Useimmissa maissa on arvioitu, että puolet yrityksistä karsiutuu 

markkinoilta viidessä vuodessa. (Lehtonen toim. 1999,90)

Uuden yrityksen pääelementit (Abetti 1999)

Abettin näkemys uuden yrityksen pääelementeistä on seuraavanlainen:

Potentiaali = E*0*R
E= yrittäjätiimin laatu ja relevantti kokemus 
0= Mahdollisuuden laatu ja kestävyys 
R= riittävien resurssien sitoutuminen
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4.2.

Muutama huomioitava asia:

• Potentiaalin maksimointi tarkoittaa kaikkien kolmen elementin maksimointia

• Jos jokin elementti on nolla on lopputuloinakin nolla

Toinen johtopäätös selittää kolme syytä yrityksen epäonnistumiseen

1. Suurilla yhtiöillä on paljon mahdollisuuksia ja resursseja, mutta vain 
byrokraatteja - ei yrittäjiä.

2. Jotkut yrittäjät joilla on riittävästi resursseja hyökkäävät vääriin 

mahdollisuuksiin väärään aikaan.
3. Etenkin kehitysmaissa on paljon mahdollisuuksia ja päteviä yrittäjiä, mutta 

tekniset ja rahoitusresurssit ovat puutteellisia ja siksi moni yrittäjä luopuu 
tai muuttaa muualle kehittyneempiin maihin

Hautomoyritysten tyypillisimmät puutteet

Hautomoon hakeutuvilla yrityksillä on tunnusomaisia puutteita, joita

hautomossa oloaikana on mahdollista korjata.

Puutteet tuotteessa tai palvelussa(Rice & Matthews 1995,114):

• Yrittäjät keskittyvät liikaa viimeistelemään keksintöä, tuotetta, palvelua tai 

prototyyppiä, jolloin heiltä loppuvat rahat ennen kuin on päästy markkinoille

• Yrittäjät tekevät harvoin markkinatutkimusta ja luottavat vain oletukseen, 

että he tuntevat asiakkaan tarpeet ja ostokriteerit

• Yrittäjät harvoin testaavat tuotteen valmistusta ja tyypillisesti heillä ei ole 

kapasiteettia eikä suunnitelmaa tuotannosta

• Yrittäjät useinkaan eivät ole selvittäneet onko tuotteen tai palvelun 

tuottaminen kannattavaa
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Rahavirran hallinta (Rice & Matthews 1995,114):

• Joidenkin yrittäjien mielestä negatiiviset rahavirrat muuttuvat positiivisiksi, 

mutta harvalla on suunnitelmaa, jolla virran suunta muuttuu. Eräät eivät 
välttämättä ymmärrä koko rahavirta-ajattelua

• Yrittäjillä on tyypillisesti puutteelliset tiedot taloushallinnossa

• Yrittäjät tunnetusti eivät tiedä mistä lähteistä on mahdollista saada rahaa 

tai millä tavoin on mahdollista saada lisää rahaa tarvittaessa

• Yrittäjät uskovat, että asiakkaat maksavat välittömästi tuotteista ja 

palveluista

Myynti ja markkinointi (Rice & Matthews 1995,115)

• Yrittäjät aliarvioivat myynnin tärkeyden

• Yrittäjät harvoin käsittävät markkinoinnillisen aseman tärkeyden

• Yrittäjät harvoin kykenevät arvioimaan kilpailua

• Yrittäjät aliarvioivat tuotteen lanseerausajan

Yrittäjätiimi (Rice & Matthews 1995,115):

• Yrittäjätiimi yliarvioi henkilökohtaisen kapasiteetin eivätkä ymmärrä 

vahvuuksiaan ja heikkouksiaan

• Yrittäjätiimi ei tiedä miten osaamisaukot tiimissä täytetään ja miten 

henkilövalintoja ja rekrytointia tehdään

• Yrittäjät aliarvioivat täydentävää osaamista ja siksi eivät panosta asiaan 

riittävästi resursseja. Lopputulos on, että saadaan välttäviä työntekijöitä

• Yrittäjät eivät havaitse tiimin sisäisten suhteiden tärkeyttä eivätkä siksi 

osaa rakentaa tehokkaita tiimejä
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4.3.

Eräs hautomojohtaja kommentoi hautomoon hakeutuvia: "Tullessa 

tuotekehitys ja tuote- ja teknologiaosaaminen on vahvuus. Heikkous on 
markkinoiden ymmärtäminen. Myös liiketoimintataitojen heikkous näkyy, kun 

ei entuudestaan ole yrittäjätaustaa eikä kokemusta pienistä yrityksistä, joissa 
olisi päässyt näkemään koko yrityksen toiminnan dynamiikan. Henkilöiden 

taustat ovat tutkimuksessa tai Nokian tms. entistä henkilökuntaa.

Heikkouksista oli toinenkin hyvä esimerkki: "Liiketoimintasuunnitelmissa on 
toiveajattelua. Ylipositiivisena nähdään tuotteen myyminen. Toisaalta yrittäjä 
kokee vaikeana tuotteen tekemisen, vaikka se onkin kaikkein helpointa.

Vaihtoehtoiset tavat ryhtyä yrittäjäksi 

Yrittäjäksi ryhtymiseen on kaksi tapaa:
1. Perustaa alusta oma yritys, jolloin yritystä lähdetään kehittämään, kuten 

aiemmissa kappaleissa on esitetty ja perusteltu.

2. Hankkia toimiva yritys, jolloin tyypillisimmät tilanteet ovat perheyrityksen 

johtoon siirtyminen tai MBO-kaupat, jolloin toimiva johto ostaa yrityksen 

osakekannan. Kolmas tämähän kuuluva on yrityksen osto markkinoilta, 

jolloin yhtiöön ei ole aiempaa läheistä suhdetta.

Ostettaessa toimiva yritys, tulee eteen ostohinnan arvottaminen. Jos kyseessä 
on perheyritys tai ostaja on yrityksen toimiva johto, on "oikean" hinnan 
arviointiin käytettävissä oleva informaatio helpommin saatavilla kuin 

tilanteissa, joissa yhtiö ostetaan markkinoilta. (Barrow 1998,76-93)
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4.4. Elinkaarimallit

Eri tutkijat ovat kehittäneet malleja yrityksen kasvusta. Leimallista näille 
malleille on, että dimensioina käytetään yrityksen kokoaja ikää.

Elinkaarimallien suosio perustunee analogioihin biologiseen elinkaareen sekä 
mallien yleiseen soveltamiseen tuotteiden elinkaariin.(Naukkarinen 1998,8)

Näissä malleissa yrityksen elinkaari on jaettu toisistaan eroaviin vaiheisiin. 

Nämä vaiheet kuvaavat yrityksen kasvua ja kehittymistä, joten niiden välillä on 
havaittavissa eroja. Elinkaarimallien avulla on mahdollista analysoida ja tutkia 

yritysten kehitysilmiöitä ja muutosprosesseja ennustettavina siirtymävaiheina 

tilasta toiseen ja yrityksen kehitysastetta kuvaavina taitepisteinä. 
.(Naukkarinen 1998,11)

Elinkaarimallien sopivuutta pienyrityksen kehityksen tarkasteluun on kritisoitu, 

koska niiden ei ole katsottu pystyvän kuvaamaan riittävästi pienyrityksen 
kehitystä. Yrityksen kasvu on usein malliin sisäänrakennettu ominaisuus, 
vaikka kaikki yritykset eivät välttämättä halua kasvaa. .(Naukkarinen 1998,11- 

12)
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4.4.1. Churchill and Lewis: The five stages of small business growth

Yritykset ovat hyvin erilaisia, mutta niillä esiintyy tiettyjä yhtenäisiä ongelmia 

eri kehitysvaiheissaan. Tämän mallin tarkoitus on auttaa pienten yritysten 
ongelmien hahmottamisessa ja ratkaisun laatimisen pohjana.

Mallissa kasvun problematiikka on jaoteltu viiteen osaan, joita kutakin 

luonnehditaan yrityksen koon, moninaisuuden, monimutkaisuuden avulla. 

Näitä kutakin arvioidaan johtamistyylin, organisaatiorakenteen, organisaation 
kaavamaisuuden, strategisten tavoitteiden, ja omistajan sitoutuneisuuden 
avulla.

4.4.1.1. Taso 1: Olemassaolo

Tämän vaiheen ongelmia ovat asiakkaiden hankkiminen ja tavaran 
toimittaminen. Myynnin määrän kasvattaminen ja toiminnan rahoittaminen 

jatkuvuuden periaatteella ovat keskeisiä huolenaiheita.

Organisaation rakenne on yksinkertainen. Tyypillisesti omistaja tekee 

yrityksessä kaiken työn ja ohjaa suoraan mahdollisia alaisiaan. Muodolliset 
järjestelmät ja muodollinen yrityssuunnittelu on vähäistä tai olematonta. 

Yrityksen strategiana on yksinkertaisesti säilyä hengissä. Hyvin monet 

yritykset eivät pääse tätä tasoa pidemmälle.

4.4.1.2. Taso 2: Selviytyminen

Selviytymistasolla liiketoimintayksikkö on osoittautunut jo toimivaksi. 
Asiakaskanta on riittävällä tasolla. Lyhyen ja pitkän tähtäimen rahoituksen 
riittävyys on keskeisellä sijalla. Organisaation koko on tyypillisesti edelleen

55



pieni ja yrittäjä tekee itse kaiken työn. Organisaation tärkein asia on edelleen 
hengissä pysyminen.

4.4.1.3. Taso 3: Menestyminen

Yritys on taloudellisesti kannattava ja stabiililla pohjalla. Siten johdolla on 

mahdollisuus muuhunkin kuin puurtavaan työntekoon. Mikäli yhtiön johto on 
harkinnut yhtiön myyntiä, on tämä aikaisin mahdollisuus siihen. Ongelma tällä 

tasolla on taloudellisiin taantumiin ja huonompiin aikoihin varautuminen.

Menestymistaso jakautuu kahteen alaosioon: irrottautuminen ja kasvu.

Irrottautuminen tarkoittaa, että alkuperäinen yrittäjä ehkä hankkii yritykseen 
palkkajohtajan tai muuten irrottautuu yrityksen päivittäisestä toiminnasta.

Kasvuosiossa yrittäjä varmistaa, että yrityksen perusliiketoiminta pysyy 

kannattavana ja samalla valmistelee yrityksen laajentamista edelleen. Tämän 

vaiheen jälkeen yritys on siirtymässä tasolle 4.

4.4.1.4. Taso 4: Kasvu

Tämän tason pääongelma on nopean kasvun hallitseminen ja rahoittaminen. 

Kysymyksinä nousee esiin delegointi ja rahavirtojen hallinta. Suurimmat 
virheet tapahtuvat juuri edellä mainituissa asioissa. Koska riskit ovat jo melko 
suuret, on kriisitilanteissa kyettävä hallitusti palaamaan tasolle 3. Mikäli 
riskeihin ei ole varauduttu, voi olla edessä paluu tasolle 1 tai jopa yrityksen 

lakkaaminen konkurssiin.
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4.4.1.5. Taso 5: Kypsyminen

Tälle tasolle pääsy edellyttää onnistumista kaikilla edellisillä tasoilla. Kun tämä 
taso on saavutettu, niin on huolehdittava, että saavutettu asema pystytään 
myös säilyttämään. Hyvä olisi kyetä säilyttämään myös pienen yrityksen 

joustavuus ja yrittäjähenki.

4.4.1.6. Tutkimuksessa havaitut menestystekijät

Neljä yritykseen liittyvää menestystekijää:

1. Taloudelliset resurssit: raha ja lainansaantimahdollisuus

2. Henkiset resurssit: ihmisten määrä ja laatu, etenkin yrityksen johdossa

3. Systeemiresurssit: informaatio-, suunnittelu-, ja valvontajärjestelmät
4. Liiketoimintaresurssit: asiakassuhteet, markkinaosuus, tavarantoimittajat 

ja alihankkijat, jakelujärjestelmät ym. tekijät, jotka asettavat yrityksen 

paikalleen markkinoilla.

Neljä yrittäjään liittyvää menestystekijää:

5. Yrittäjän henkilökohtaiset tavoitteet ja tavoitteet yritykselle.

6. Yrittäjän kyky hoitaa markkinointi-, tuotekehitys-, tuotanto-, ja 

johtamistehtäviä.
7. Yrittäjän johtamiskyky ja halu delegoida vastuuta sekä kyky johtaa toisten 

toimia.
8. Yrittäjän kyky hahmottaa muutostekijöitä sekä kyky arvioida oman 

yrityksen heikkouksia ja vahvuuksia.
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Stage I 
Existence

Stage II 
Survival

Stage IIKd) Stage lll(g)
Success- Success-
Disengagement Growth

Stage IV 
Take-off

Stage V
Resource
Maturity

to the
Company

Modestly
irrelevant —  --------
or a natural systems and 
by-product controls

Kuvio 8:resurssien johtaminen eri tasoilla

Liiketoiminnan kehittyessä eri menestystekijät painottuvat eri tavoin.

4.4.2. Voittajayrityksen elinkaarimalli

Lehtonen (1997) tutkimuksessaan suomalaisten hi-tech yritysten 

kehittymisestä alansa parhaimmistoon korostaa osaamisen luomisvaiheen 
merkitystä ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Pre-entry-vaiheen korostamiseen on 

tärkeää, koska hi-tech yritystoiminnan merkitys on kasvussa.

4.4.2.1. Voittajayrityksen elinkaarimallin vaihejako:

1. Yrittäjyyskompetenssin luominen (pre-entry). Tavanomaisesta edukseen 

poikkeavan osaamisen luominen yksilön tai ryhmän osalta vie 7-20 vuotta.

2. Mahdollisuuksien keksiminen ja hyödyntäminen: Yrityksen perustaminen. 

Tuotanto-, tuoteteknologinen tai markkinoinnillinen innovaatio tai osaaminen 

muunnetaan liikeideaksi ja tuotesovellukseksi perustamalla yritys.

3. Liiketoiminnassa onnistuminen, kasvu ja kehittyminen oman alan

parhaimmistoon. Yrityksen välttämätön ehto on, että markkinoille pääsyn 
jälkeen saadaan aikaan kannattavaa liiketoimintaa tulorahoituksen 

synnyttämiseksi. Kasvu ja parhaimmistoon pääseminen saavutetaan vain 
siten, että pystytään kehittämään kohdemarkkinoiden paras tuote tai 
tuoteperhe riittävän suurelle asiakassegmentille.
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4. Voittajayrityksenä kehittyminen. Yrityksen ylitettyä tietyn kasvukynnyksen ja 
päästyä oman alansa huipulle on sen voittajana pysyäkseen nähtävä 

kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät. Yritys ei saa menestyessään 

menettää innovatiivisuuttaan ja kustannustietoisuuttaan. Yrityksen on 

rohkeasti kehitettävä ydinosaamiseensa ehkä etäisiäkin sovellusalueita.

4.4.3. Perinteinen elinkaarimalli

Elinkaariteorian tyypillinen muoto on tuotteen elinkaariteorian siirtäminen 
sellaisenaan kuvaamaan toimialan kehitystä. Elinkaariteorian perusajatus on 
se, että toimialan siirtyminen elinkaaren vaiheesta toiseen merkitsee muutosta 
toimialan yritysten menestysstrategioissa. Toimialan elinkaariteorialla on 

visuaalisesta vetoavuudestaan huolimatta useita rajoitteita, jotka tulee ottaa 
huomioon, kun teoriaa käytetään. Ensinnäkin toimialan kehitys noudattaa 
harvoin säännönmukaista kehityskulkua toimialan synnystä toimialan 

kuolemaan. Pikemminkin on ilmeistä, että toimialan syntyminen ja kasvu on 

nopeaa, kun taas kyllästyinisvaiheesta tulee pitkä. Hyvin usein on havaittu 
ettei toiminnan evoluutio suikaan noudata säännönmukaisesti elinkaariteorian 

ehdottamia vaiheita. (Lahti 1987, 96-97)

liikevaihto

Aika

Kuvio 9:Perinteinen elinkaarimalli
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Pyysin yrityksiä asettamaan itsensä perinteisen elinkaarimallin mukaiselle 

käyrälle. Vaikka kyseistä elinkaarimallia on kritisoitu, on se kuitenkin kaikkein 
tunnetuin ja siten myös yrittäjille tuttu.

Suurin osa yrityksistä oli elinkaarimallin käynnistymisvaiheessa, yhtä lukuun 

ottamatta kriittisen pisteen ylittäneenä.

Kaksi yritystä oli saavuttanut mielestään kasvutason. Näistä toinen oli 

kasvun alkuvaiheessa ja toinen kasvun loppuvaiheessa lähellä 
kypsyysvaihetta.

4.4.3.1. Esimerkkiyritykset Churchill Lewisin valossa

Kun haastateltuja yrityksiä tarkastelee Churchill Lewisin elinkaarimallin 

valossa, voidaan havaita, että yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat tasolla 1 ja 2, 

eli olemassaolon ja selviytymisen tasolla. Kaikissa yrityksissä yrittäjätiimi oli 
itse yrityksen työvoimana. Tätä kuvaa hyvin erään yrittäjän kommentti: 

"Yritystä ei voi pyörittää osa-aikaisesti. Joko ollaan täysillä mukana tai sitten 
unohdetaan koko juttu"

Yrityksillä oli myös hyvin voimakkaasti esillä uusien asiakkaiden hankinta. 
Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yrityksillä ei ollut valmiita asiakkaita 

entuudestaan.
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Asiakashankinta oli yleisesti toteutettu soittamalla tai vierailemalla 

yrityksissä. Tätä tukemaan monet pyrkivät osallistumaan messuille ja 
erilaisiin tilaisuuksiin ja olemaan näkyvillä. Muutama yritys toteutti omia 

tilaisuuksia ja kutsui paikalle nykyistä ja potentiaalista asiakaskuntaa.

Myyntityö oli harvassa tapauksessa toteutettu palkkaamalla erillinen 

myyntihenkilö. Pääosin myyntiä toteutti koko yrittäjätiimi.

Asiakkaiden määrää ja riittävyyttä ei selvitetty, mutta lähes kaikki yritykset 
elivät jo tulorahoituksella. Lisäkysymys tulorahoituksen riittävyydestä vahvisti 
tämän, $illä sama ryhmä totesi sen olleen riittävää. Näin ollen on 

todennäköistä, että vain yksi yritys oli Churchill Lewisin mallin tasolla yksi.

Tasolla kaksi yritys on osoittautunut toimivaksi liiketoimintayksiköksi. 
Pääpaino ei ole ainoastaan asiakkaiden löytäminen vaan myös tulojen ja 

menojen tasapainottamiseen. Kassavirta on keskeisessä roolissa.

Eräs hautomojohtajista esitti mielipiteenään, että aloittavaa yritystä ei tulisi 

niinkään mitata tuloslaskelman ja taseen kautta, vaan pikemminkin 
kassavirtalaskelmien. Aloittava yritys kehittyy sen verran nopeasti, ettei 
edellisen vuoden tilinpäätös enää anna minkäänlaista kuvaa yrityksestä. 

Kassavirtalaskelmat sen sijaan kertovat paljon enemmän yrityksen 

ansaintavoiman kehittymisestä.
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Tasolla kaksi yritykseen on saatettu jo palkata ulkopuolista työvoimaa. Näin 

oli tehty kolmessa yrityksessä kahdeksasta.

Hautomossa toimivan yrityksen on käytännössä hautomossa oloaikana 

saavutettava taso kolme tai ainakin aloittaa siirtyminen. Monessa 

tapauksessa tämä tarkoittaa kahta vuotta. Tästä lyhyestä ajanjaksosta 
johtuen yrityksen voittovaroja on käytettävä tehokkaasti toiminnan 

kehittämiseen.

Tason kolme on saavuttanut yksi yritys. Churchill & Lewis toteavat, että tällä 

tasolla yritys joko kehitetään kannattavaksi ja stabiiliksi tai sitten yrityksestä 

irtaudutaan myymällä se. Näin tapahtui käytännössä yhdelle yritykselle, joka 
hautomosta irtauduttuaan toimi muutaman kuukauden itsenäisenä kunnes 

yhdistettiin suurempaan yritykseen.
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4.4.3.2. Yritysten tavoitteet

4.5.

Kuten aiemmin on jo todettu, elinkaarimallit sisältävät oletuksen, että 

yritykset kasvavat. Haastatellut yrittäjät olivat rakentamassa kukin omalle 
yritykselleen kasvua, mutta kellään ei ollut tähtäimessä suuryritys.

Vastaukset olivat seuraavanlaisia:

• Alansa dominantti yritys jossa seitsemän henkeä

• Muutaman hengen huippuyritys, jossa on normaalit työajat

• Muutaman vuoden kuluttua 15 ihmistä töissä. Yrityksen kasvettua se 

myydään

• Yrityksen myynti viiden vuoden sisällä

• Olemme omalla alalla kymmenen vaikuttavimman yrityksen joukossa

• Noin kahdenkymmenen hengen yritys, jolla on runsaasti projektitiimejä, 

selkeä tuoteaihio

• Useita tuotelisenssejä, kannattava pienyritys

• Kaksi kriittistä tuotetta ilman kilpailua. Tavoitteena tehdä miljoonamme 

ennen kuin olemme 30-vuotiaita

Näistä vastauksista on helppoa havaita, että lähes kaikilla on tavoitteena 

saavuttaa Churchill &Lewisin taso kolme.

Liikeidea

Jahnukainen & Junelius & Sonkin (1980,15) mukaan liikeidea on yrityksen 
konkreettinen ja kokonaisvaltainen tapa toteuttaa liiketoimintaa. Liikeidea 

koostuu yrityksen sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, jotka muodostavat 

keskenään monisäikeisen järjestelmän.
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Yrityksen liikeidea on itse asiassa tulos siitä kokonaisosaamisesta, joka syntyy 
yrityksen vuorovaikutuksesta ympäristönsä kanssa ja niistä eri voimavaroista 

ja rakenteista, jotka mahdollistavat tämän vuorovaikutuksen. Pelkistetysti 

käsite liikeidea on kuvaus siitä, miten yritys todella toimii ja on kannattava.

Liikeideaan sisältyy tekijöitä kolmesta osasta:

a) markkinat tai markkinalohko

b) tuotteet tai palvelut
c) rakenne, voimavarat, tapa toimia

Jahnukainen & Junelius & Sonkin (1980,16) jatkaa liikeideasta todeten että 

liikeidean pääosien lisäksi sen sisältöä voidaan selvittää eräiden sen 
perusominaisuuksien näkökulmasta. Liikeidea perustuu
systeemipäkemykseen, toisin sanoen liikeidea koostuu monesta eri osasta, 

jotka liittyessään toisiinsa muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden eli 

järjestelmän.

Toimivan liikeidean perustana on yhteensopivuus sen eri osien välillä, mikä 

tarkoittaa sitä, että liikeidean kaikki osat tukevat toisiaan ja ovat sille 

tarpeellisia. Toimivassa liikeideassa ei ole tarpeettomia osia.

Rakenne 
Voimavarat 
Tapa toimia, mm.
— johtamisjärjestelmät 
—* johtamistapa
— kannustimet
— tuotantokoneisto
— ongelmien ratkaisutapa

Kuvio 9: Jahnukainen & Junelius & Sonkin; 1980, 16: Liikeidean pääosat
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Liikeidea edustaa yrityksen todellista tapaa toimia ja olla kannattava. Tämä 
merkitsee sitä, että liikeidea ei ole valmis ennen kuin se on käytännössä 
toteutunut. Toimivaa liikeideaa voidaankin verrata hyvin rasvattuun 

koneistoon, jonka kaikki osat toimivat halutulla tavalla täydentäen toisiaan. 
Lisäksi liikeidea edustaa yrityksen pitkäaikaista ja usein ylivoimaista 
osaamista, joka takaa sen menestymisen markkinoilla (Jahnukainen & 

Junelius & Sonkin ¡1980,16)

Jahnukainen & Junelius & Sonkin (1980,17) mukaan liikeidea on usein 
pitkällisen kehitysprosessin tulos, joten sitä on vaikea jäljitellä. Se voidaan 

sanoa edustavan monesti ainutlaatuista tapaa toimia. Voidaankin perustellusti 

väittää, että monen yrityksen menestys ei perustu jonkin yksittäisen tuotteen 

tai osatekijän ylivoimaiseen hallintaan ja yhdistämiseen.

Jahnukainen & Junelius & Sonkin (1980,17) jatkaa: Vaikka liikeidea onkin 

kuvaus yrityksen liiketoiminnan menestystekijöistä, sen analysoiminen ja 
kehittäminen paljastaa myös yrityksen liiketoiminnan ongelma-alueet ja 
heikkoudet. Tämä näkökulma tulee korostetusti esille liiketoiminnallisissa 
vaikeuksissa olevan yrityksen liikeideaa hahmoteltaessa. Ongelmat pelkistyvät 

siihen, että jotkut kokonaisuuden kannalta tärkeät liiketoiminnalliset 
menestystekijät puuttuvat kokonaan tai että hahmoteltua osaamista ei 

yrityksessä todellisuudessa ole olemassa.

Timmons (1994,20-21) toteaa että viimeaikainen tutkimus tukee hypoteesia 

siitä, että mahdollisuus on hyvin tilanneriippuvainen ja riippuu avaintiimistä ja 

siitä miten anteeksiantava ja lupaava tilaisuus on, ottaen huomioon tiimin 
vahvuudet, mahdollisuudet, ja puutteet. Edelleen todetaan, että suurimmalta 
osalta uuden yrityksen perustajista loppuvat rahat kesken ennen kuin heidän 

idealleen löytyy asiakkaita.
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Pekka Lehtonen on esittänyt, että perustajan tai perustajatiimin on haettava 
liikeidean kehittämisen jälkeen toimintaratkaisuja yritystoiminnan 
käynnistämiseksi. Aloittava yrittäjän on pystyttävä menestyksellisesti 

päättämään useista toimintakokonaisuuksista. Näistä tärkeimpiä ovat 

seuraavat:

• luotettava alihankintaverkosto on kyettävä luomaan. Kaikkea ei osata 

eikä kannata tehdä itse: balance

• valmistus- ja markkinointivolyymia on saatava, jotta ydinprosesseja 

voidaan hallita ja edetä oppimiskäyrällä: equilibrium

• asiakassegmentti on tavoitettava valituilla markkinaoperaatioilla, 

markkinat ja operaatiot, omat jakeluratkaisut, liittolaiset: 

equilibrium/balance

• markkinoille menoajan, nopeuden ja panostuksen on oltava kilpailutilanne 
huomioonottaen sellainen, että yritys saa riittävän jalansijan liiketoiminnan 

kestävälle onnistumiselle: timing and tempo

• rahoitus- ja liiketoimintaresurssien on oltava tasapainossa markkinoille 

menonopeuden kanssa: balance/timing and tempo

Equilibrium tarkoittaa kestävää tasapainoa asiakkaiden tarpeiden 

tyydyttämisen ja yrityksen tuotekonseptin välillä (ulkomaailma vs. yritys).

Balance tarkoittaa yrityksen operatiivista tasapainoa, eli tavoitteiden 
asettamista siten, että niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat 

yhteensopivia käytettävien resurssien kanssa.
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Timing and tempo tarkoittaa muutosten hallintaa , eli toimenpiteiden ajoitusta 

ja mitoitusta niin yrityksen sisällä kuin markkinoilla siten, että asetetut 

tavoitteet saavutetaan. Ajoitus ja mitoitus ovat johdon päätöksiä ja toimia, joilla 
yritystä johdetaan ja joiden seurauksena se joko menestyy tai erehtyy. 
Menestymisen välttämätön ehto on, että equilibrium ja balance ovat 

hallinnassa ja että ne ohjaavat ajoitusta ja mitoitusta.(Lehtonen toinn. 1999,89- 

90)

Muutama haastateltava kertoi, miten asiakkaan tarpeiden ja tuotekonseptin 

saattaminen yhteen vaatii paljon aikaa.

Etenkin interaktiivisen median aloilla toimivat yritykset törmäsivät 

tilanteeseen, että asiakkaat eivät ymmärtäneet ylipäätään mistä 
uusmediassa on kyse. Näin ollen yrittäjät joutuivatkin ensin kouluttamaan 

asiakkaitaan, jonka jälkeen vasta päästiin varsinaiseen tuotekonseptiin.

Tuote konsepti ka a n ei välttämättä kiinnosta asiakasta kuin osin. Kun asiakas 
etenee oppimiskäyrällä, rupeavat muutkin osat konseptista kiinnostamaan.

Yrityksen ostoprosessi (vrt Rope, Vahvaselkä 1992,23) oli monelle alkavalle 

yrittäjälle tuntematon asia, joka tuotti ongelmia ajoituksen suhteen. Yleensä 

yrittäjä oli yllättynyt päätöksenteon hitaudesta, ja siten yrittäjän asettamat 
tavoitteet olivatkin liian optimistisia ajan suhteen.
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4.6.

Liittolaisia yrittäjät löysivät helposti muista hautomoyrittäjistä. Monet 
mainitsivat yhteistyökumppaneidensakin toimivan yrityshautomossa. Joissain 

tilanteissa yrittäjät jopa tekivät saamiinsa tarjouspyyntöihin yhteistarjouksia. 
Rahoitus oli ollut riittävä kaikilla ainakin markkinoille menon käynnistämiselle. 
Yritykset oli onnistuttu pitämään velattomina, eikä kovin monella yrittäjällä 
ollut henkilökohtaista yritykseen liittyvää velkavastuuta.

Rahoitus

Rahoitusteorian mukaan yritys pyrkii maksimoimaan osakkeenomistajien 

varallisuuden, jota mitataan yrityksen markkina-arvolla. Rahoituksen 

perustehtävänä on yrityksen markkina-arvon kannalta optimaalisten 

investointi-, rahoitus-, ja osinkopäätösten tekeminen.(Kinnunen 1997,3)

Rahoituksessa voidaan sanoa olevan kolme pääperiaatetta:

• enemmän rahaa on parempi kuin vähemmän rahaa

• rahaa nyt on parempi kuin rahaa huomenna

• riskittömämpi raha on parempi kuin riskiä sisältävä raha

Usein aloittavalla yrityksellä ei ole riittäviä vakuuksia pankkilainaan. Kuin vielä 
otetaan huomioon korkea riski, joka alkavilla yrityksillä on, olisi hullua pantata 

asunto ja perheen varallisuus lainan takuuksi. Näistä syistä johtuen yrittäjä 

pyrkii usein hankkimaan pääomarahoitusta.(Abetti 1999)

Ei-muodoliinen pääoma tarkoittaa henkilökohtaisia säästöjä, perheen 

omaisuutta, tuttavien ja yhteistyökumppaneiden sijoituksia, tai bisnesenkelin, 

varakkaan yksityishenkilön sijoitusta.(Abetti 1999)
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Yrittäjällä on kaksi pääasiallista tapaa hankkia rahoitusta. Ensimmäinen tapa 
on, että raha lainataan vieraan pääoman ehdoin, jolloin rahasta maksetaan 

korkoa ja pääoma palautetaan lainaajalle. Toinen tapa on hankkia oman 

pääoman ehtoista rahaa, jolloin joutuu luovuttamaan osan yrityksen 
omistuksesta ja hallintovallasta rahoituksen antajalle. (Hisrich, Petersl 998, 

362)

Kun rahaa hankitaan vieraan pääoman ehdoin, joudutaan hankkimaan 

takauksia lainasummalle. Tällöin joudutaan panttaamaan jossain muodossa 
omaa omaisuutta, jolloin yrittäjän henkilökohtainen riski kasvaa. Tässä 

rahoitusmuodossa ongelma on myös., että takaukset riittävät vain tiettyyn 
summaan asti, jonka jälkeen on käytännössä mahdotonta saada lainaa. 

(Hisrich, Petersl 998, 362)

Pääomasijoitus ei vaadi takauksia, ja mahdollistaa lisäksi lainan oton 

myöhemmin. Sijoittaja vaatii osan voitoista, mutta voitonjako on sovittu 

etukäteen.(Hisrich, Petersl998, 362)

Pääomasijoituksen vastaanottamisesta professori Pier Abetti on esittänyt 
vertauksen, joka kulkee myös nimellä Abetti n Pizzateoria :"On parempi 
omistaa pieni viipale suuresta pizzasta kuin suuri viipale pienestä pizzasta."

Timmons (1994,443) toteaa, että pienten yritysten johto ei useinkaan ymmärrä 

linkkiä strategisten ja taloudellisten päätösten välillä.

Kysyttäessä mitkä ovat kriittisimmät resurssit uutta yritystä perustettaessa, on 

vastaus yleensä raha kolmen ensimmäisen tekijän joukossa. Timmons 

(1994,21)
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Edellytys saada rahaa on, että kaikki muu on kunnossa. Rahoitus on 
seurausta siitä, että hyvät tekijät ovat löytäneet mahdollisuuden ja heillä on 
selkeä näkemys toiminnan viemisestä menestykseen .(Timmons 1994,21)

Pyysin yrittäjiä luettelemaan suurimpia epäonnistumistekijöitä järjestyksessä. 
Erään yrittäjän vastaus oli: "1. Raha, 2. Raha, 3.raha ..."

Toimintansa aloittaville yrityksille ensimmäiset viisi vuotta ovat usein vaikeata 

aikaa, jota usein nimitetään "kuolemanlaaksossa käymiseksi". Tämä vaikea 
aika perustuu siihen tosiasiaan, että yrityksen käynnistäminen vaatii yleensä 
runsaasti perustamismenoja (erityisesti pitkävaikutteisia menoja eli 
investointeja), mutta tulojen kertyminen on usein hidasta.(Lehtonen 

toim.1999, 182)

Se millä vauhdilla yritys saa tulorahoituksen kertymään ensimmäisinä 

vuosina, ratkaisee, miten nopeasti yritys nousee ylös kuoleman laaksosta vai 

jääkö se sinne lopullisesti. Mitä lähemmäs perustamisajankohtaa tulojen ja 
menojen murtopiste (synonyymeja: break-even point tai kriittinen piste) 
saadaan siirrettyä, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on jatkaa 

toimintaansa. (Lehtonen toim. 1999,183)

Hankaluudet toiminnan alkuvaiheessa näkyvät maksuhäiriöinä tai maksujen 
viivästymisinä, jotka taas edelleen tekevät lisäpääoman saannin 

vaikeammaksi. (Lehtonen toim. 1999,184)

70



Yrityksen epäonnistumiseen johtava prosessi voidaan kuvata 

seuraavasti : (Lehtonen toim. 1999,184)
1. korkea velkaisuus, pieni koko ja riskipitoinen toimiala

2. tulojen hidas kertyminen
3. tulorahoituksen heikko riittävyys toiminnan rahoittamiseksi

4. huono vieraan pääoman takaisinmaksukyky

5. maksuvnveet ja häiriöt
6. vaikeudet lisärahoituksen saamiseksi

Kun epäonnistumisen kierre käynnistyy, ei sen katkaiseminen ole helppoa. 

Paras vaihtoehto on, että tällainen kierre tiedostetaan jo hyvissä ajoin ennen 
toiminnan käynnistämistä ja siten ajautumista pyritään välttämään. Tässä 

tilanteessa yrityksen kehitys voi seurata seuraavaa onnistumiskierrettä: 

(Lehtonen toim. 1999,184)
1. korkea oman pääoman osuus, riittävä koko ja pieniriskinen toimiala

2. tulojen nopea kertyminen
3. tulorahoituksen hyvä riittävyys toiminnan rahoittamiseen

4. hyvä vieraan pääoman takaisinmaksukyky

5. ei maksuviiveitä eikä -häiriöitä
6. helppo saada lisärahoitusta (häiriöttömät ja pysyvät vastuuhenkilöt)
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Valtaosassa haastateltuja yrityksiä ei vieraan pääomaan ehtoista rahaa oltu 
otettu yrityksiin lainkaan. Toisin sanoen yritykset olivat velattomia. Aiempina 

vuosina jopa mantraksi kehittynyt lause "suomalaiset pienyritykset ovat 

velkaisia" ei ainakaan näiden hautomoyritysten kohdalla pitänyt paikkansa.

Vieraan pääoman takaisinmaksukyky on yrityksillä hyvä, koska tämä 
rahoitusmuoto on kokonaan käyttämättä.

Yrityksen pääoman koossa oli huomattavia eroja. Pienin pääomamäärä oli 

30000 mk ja suurin 180000 mk.

Haastattelussa ilmeni, että lähes tulkoon kaikki yritykset tuottavat voittoa 
saamallaan tulorahoituksella. Näin ollen kriittinen piste on saavutettu 

monessa tapauksessa nopeasti.

Eräs syy on terveeseen taloudelliseen asemaan on yritysten toimiminen 

nimenomaan hautomoissa. Tällöinhän yrityksien tilanvuokrat ovat 

matalammat ja muutkin juoksevat kulut pysyvät matalina. Jo yksinään 
vuokriin sisältyvät kiinteät internetyhteydet muodostavat tuhansien 

markkojen säästön kuukaudessa.
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Hautomotoiminta tuo mukanaan hautomotuen, joka on anottavissa oleva 

suora tuki yrityksille. Tämä summa on tarkoitettu yrittäjille palkkojen 
maksuun, jotta he selviäisivät ensimmäisien kuukausien yli.

Hautomotuesta yrittäjät kritisoivat, että sen hakemiseen tuhrautuu 
tarpeettoman paljon aikaa. Hautomojohtajat kritisoivat sitä, että tuki tulee 
liian myöhään, koska TE-keskus maksaa tuen kuusi kuukautta jälkikäteen. 

Tällöin alkuperäinen tarkoitus menetetään.

Yksityishenkilöiden pääomasijoittamisella (engl. "Informal Venture Capital") 
tarkoitetaan yksityishenkilöiden eli bisnesenkelien (engl. "Business Angels") 

tekemiä, usein määräaikaisia oman pääoman ehtoisia sijoituksia lupaavien ja 
innovatiivisten yritysten vähemmistöosuuksiin.

(http://www.sitra.fi/rahoitus/index.htm)

Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti 

noteeraamattomiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on hyvät 
kasvumahdollisuudet. Pääomasijoitukset tehdään oman pääoman ehtoisina 
sijoituksina tai niin sanottuna välirahoituksena (esimerkiksi pääomalaina). 

(http://www.sitra.fi/rahoitus/index.htm)

Pääomasijoittajan tarkoituksena on tarjoamallaan lisäarvolla edistää yrityksen 

arvonnogsua ja osakkeiden myyntikelpoisuutta. Pääomasijoittaja osallistuu 

usein sijoituskohteen hallitustyöskentelyyn. Yksityishenkilöiden 
pääomasijoittaminen perustuu yrittäjän ja sijoittajan molemminpuoliseen 

hyötyyn ja riskinjakoon, (http://www.sitra.fi/rahoitus/index.htm)
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Kasvurahoituskäsitettä käytetään synonyyminä pääomasijoitus- eli venture 

capital toiminnalle. (Lehtonen toim. 1999,137)

Kasvurahoitus on: (Lehtonen toim. 1999,137)

• pääasiassa oman pääoman ehtoista

• kärsivällistä eli sijoitusaika vaihtelee 3-10 vuoteen

• ilman turvaavaa vakuutta sijoitettavaa

• useimmiten vähemmistöosuus yhtiöstä

• määräaikaista, eli sijoittaja irtautuu jossain vaiheessa yrityksestä

Kasvurahoituksessa tuottoa saadaan pääasiassa yrityksen arvonnousun 

kautta. Sijoittaja osallistuu yrityksen toimintaan muutenkin kuin vain 
rahoittajana (esim. hallitustyöskentely. (Lehtonen toim. 1999,137)

Kasvurahoitusmarkkinat ovat olemassa, koska on olemassa molemmin 

puolinen kasvurahoitusetu.

Nettokassavlrta

Kuva 5. Yrityksen kasvurahoitusetu {Virtanen et. ai. 1996)

Kuvio 10:Yrityksen kasvurahoitusetu (Lehtonen toim. 1999,137)

Kasvurahoitusta voidaan kuvata yrityksen elinkaarimallin mukaisilla 
vaihtoehtoisilla kasvu-urilla. Voidaan olettaa, että järkevästi toimiva kasvuyritys
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saa omaan toimintaansa eniten lisäarvoa pitkällä ajanjaksolla. (Lehtonen 

toim. 1999,138)

Equity Capital ч'уЧ' 

Risk Capital RRRj 

Personal savings

Sales ($ millions)

A

3 -2 -1

High-potential

10 Years

Risk Capital r&D Start-up Early growth Rapid growth Exit (LBOs, MBOs)

Kuvio 11 Timmons 1994,455: Rahoituksen elinkaarimalli

Timmons esittää käytettävissä olevien rahoitusvaihtoehtojen kartoittamiseen 
mallia yritysten käytettävissä olevista rahoituslähteistä yrityksen elinkaaren eri 

vaiheissa. Alkuvaiheen pääomarahoitusta on oma raha ja mahdollisesti 
tuttavilta ja muilta epäformaaleilta sijoittajilta saatu raha. Tähän kuuluvat myös 
bisnesenkelit. Myöhemmässä vaiheessa ja etenkin nopean kasvun aikana 

tämän rähoittajaryhmän rahkeet eivät yleensä riitä, vaan kuvaan astuvat 
venture capital organisaatiot, joilla on suuremmat varat.(Timmons 1994,455)
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Haastatellut yritykset eivät olleet juurikaan hyödyntäneet bisnesenkeleitä tai 

pääomasijoitusinstituutioita. Tosin suurin osa yrityksistä oli esittänyt 
liiketoimintasuunnitelmaansa potentiaaliselle rahoittajalle, joten tunnusteluja 

oli tehty.

Myönnettyjä rahoitusmuotoja oli ainoastaan Keran pienyrittäjälaina, joka ei 

kuitenkaan ole oman pääoman ehtoisia rahaa.

Yhdessä tapauksessa yritykseen oli kutsuttu bisnesenkeli tuomaan rahaa ja 

osaamistaan. Kyseisessä tapauksessa yrittäjä kysynyt bisnesenkeliltä apua 
yrityksen perustamisvaiheessa, koska tämä oli tunnettu menestyvänä 
yrittäjänä. Kun enkeli kuuli liikeidean, tarjoutui hän antamaan myös 

rahapanpksen yritykseen.

Kaikki yrittäjät olivat kiinnostuneita saamaan pääomasijoituksia yritykseensä, 

kun termi tuli selväksi. Muutamassa tapauksessa ei nimittäin oltu kuultu 

oman pääoman muotoisesta rahasta.

Hautomojohtajat kertoivat, että aloittavilla yrittäjillä ei ole välttämättä käsitystä 

siitä, mitä hyötyjä pääomasijoituksesta olisi itselle. Hautomojohtajien yritykset 
saada yrittäjiä osallistumaan sijoittajien esittelytilaisuuksiin eivät ole 
tuottaneet toivottuja tuloksia. Haastateltavaan ryhmään ei sattunut yhtään 

tämän tyyppistä yrittäjää.
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Kun yrittäjiltä kyseli pääomasijoittamisen muodosta, olivat hyvin monet sitä 

mieltä, että sijoituksen mukana pitäisi tulla myös osaamista eikä vain rahaa.

Seuraava kommentti kuvaa näkemyksiä pääomasijoittamisesta: "Kun on 

tehty henkinen päätös ottaa rahaa ja neuvoja ulkopuoliselta, niin se 

(pääomasijoittaminen) on erittäin hyvä asia. "

Pääomasijoittajien teknologiapainotteisuutta kuvasi hyvin seuraavat 

kommentit: "Pääomasijoitus on hyvä asia, mutta täällä Suomessa he ovat 
riskinottokyvyttömiä. Toiminta voisi olla rohkeampaa. Samoin palvelualojen 
kehittäminen ja sijoittaminen on Suomen olosuhteissa kehittymätöntä. Koko 

toiminta on liian keskittynyttä teknologiaan. "

Toisessa kommentissa yrittäjä arvioi yleisemmällä tasolla suomalaista 

pääomasijoittamista: " Käytännössä yrittäjälle rahoitus tulee luoduista 

suhteista ja yksityishenkilöiltä. Suomalaiset venture capitalisât eivät ole 

riskirahoittajia vaan pääomarahoittajia. Heillä on usein pankkimaailma 

taustalla, piloin kultasuonta ei nähdä ennen kuin sitä on jo kaivettu yrittäjän 

omalla rahalla. "

Myös hautomojohtajat arvostelivat hieman teknologiapainotteisuutta: 

"Suomessa high-tech saa hyvin rahaa, mutta jos yritys on vain medium-tech 

niin rahaa ei saa. " Sanoi eräs hautomojohtaja.

Innovatiivisen yrityksen markkina-arvon selvittäminen johdonmukaisesti ja 

yleisellä tasolla on vaikea asia. Eräs tapa on esittää markkina-arvo tämän 

hetkisten tuottojen ja goodwill-arvon summana.(Lahti 1995,25)
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Innovatiivisen yrityksen arvon ydin on juuri goodwill-arvossa. Tämän 

tyyppisillä yrityksillä on suunnattomia vaikeuksia päästä julkisille 
osakemarkkinoille tarjoamaan yhtiönsä osakkeita, jotta goodwill arvo olisi 

muutettavissa markkina-arvoksi. Tämän tyyppinen pääomakuilu on erittäin 
paha juuri Suomen tyyppisissä maissa, joissa ei ole toimivia 
osakemarkkinoita pk-sektorin yrityksille. Tämän vuoksi innovatiiviset pk- 
yritykset joutuvat kasvamaan keskikokoisiksi , jotta goodwill arvo olisi 

mahdollista muuntaa substanssiarvoksi. Suurimmassa osassa tapauksia 
kasvun aiheuttama aikaviive on liian pitkä, etenkin kun innovaation 
realisoinnin mahdollisuusikkuna on vain vähän aikaa avoinna yrittäjälle. 

.(Lahti 1995,25)

Tutkimusten mukaan pääoman saatavuus on kaikkein merkittävin hidastava 
tekijä innovatiivisen pk-yrityksen markkinatavoitteiden saavuttamisessa.

Pääomavaje on yleisin syy yrityksen epäonnistumiseen. Voidaan sanoa, että 
pitkäaikaisen sijoituspääoman puute on innovatiivisen pk-yrityksen krooninen 

ongelma.(Lahti 1995,27)

Koska OTC markkinat ovat tehottomat, ovat yritysostot tyypillisin tapa 
sijoittajalle irrottaa sijoituksensa yrityksestä. Ostajana on usein suurempi 

saman alan yritys. Julkinen listautuminen olisi kaikkein tehokkain tapa 

irrottaa sijoitus, mutta käytännössä mahdoton. .(Lahti 1995,28)

Arto Lahti on ruotinut kasvuyritysten rahoitusmarkkinoita: 

Rahoitusosaamisen vieminen innovatiivisiin pk-yrityksiin on eräs suurimpia 

haasteita, joita Suomella on siirryttäessä kohti EMU-markkinaa. 

Kasvuyritysten menestyminen Suomessa 2000 -luvulla edellyttää 
rahoitusmarkkinoiden monipuolistamista ensisijaisesti laadullisesti. 
Suomesta puuttuu kasvuyrityksille kohdistetut rahoituspalvelut. Suurten
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yritysten ja instituutioiden markkinoilla toimivat palvelutarjoajat tyypillisesti 

ylihinnoittelevat pk-palvelut. (Lahti 1999,181)

4.7. Kasvu siemenestä yritykseksi yrityshautomossa

Yrityshautomo on juridisesti ja toiminnallisesti organisoitunut hanke, jonka 

tarkoitus on tuottaa menestyviä uusyrityksiä. (Eero Kivimäki, 1996)

Levonen ja Holopainen (1999,286) esittävät, että yrityshautomon tuotteena 

on kannattavalla pohjalla toimiva yritys.

Tuotteensa hautomo saa aikaan tarjoamalla:

• hautomotilaa joustavasti, kohtuullisella vuokralla ja määräaikaisesti

• yhteisiä palveluja
• liikkeenjohdon neuvontaa, koulutusta ja konsultointia

• organisoidun tavan käyttää julkisia yritysrahoitusmahdollisuuksia

• verkosto- ja synergiahyötyjä, jotka ovat seurausta yhteistyöstä muiden 

yritysten kanssa niin hautomon sisällä kuin sen ulkopuolella

Yrityshaudonta eroaa selvästi muista yritystoiminnan edistämistavoista sen 
kokonaisvaltaisuuden vuoksi. Se on prosessi, jota kautta aloittavasta 
yrittäjästä tulee noteerattu toimija määrittelemillään markkinoilla ja jonka 

avulla saavutetaan positiivinen kassavirta mahdollisimman nopeasti.
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The Incubation Process

THE COMMUNITY

• risk capital

(champions and 
investment)

• stakeholders 
network 
(mentoring and 
business sappori)

INPUT FROM THE 
COMMUNITY TO 
THE INCUBATOR

THE INCUBATOR PROGRAM

Ф INPUT TO INCUB ATOR Ф KCUBATOR Ф
COMPANIES COMPANY

• counseling/
Ф mentoring Ф NCUBATOR Ф

COMPANY• networking to the
know-how network

* ф NCUBATOR Ф
w •networking to debt COMPANY

and equity capital

Ф • education, training Ф INCUBATOR Фand Information COMPANY
programs

Ф • shared business Ф «CUBATOR Ф
services COMPANY

• fleaftle lease space

OUTPUT FROM 
THE INCUBATOR 
TO THE 
COMMUNITY

• (№ powiag, super- 
star companies

• strong small and 
»kro busnets

• takat pool of 
entrepreneurs - a 
soiree of spinoff

THE COMMUNITY

Kuvio 12:Rice & Matthews (1995,12) Hautomoprosessi_______________

Hautomo-ohjelma on määräaikainen. Haastatelluissa hautomoissa 

määräaika on kaksi vuotta, mutta jopa seitsemänkin vuoden sopimus on 

mahdollinen.

Hautomosopimus oikeuttaa hautomotoiminnan etuihin, kuten edulliseen 
tilanvuokraan ja monimuotoiseen koulutukseen.___________________
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Rice & Matthews (1995,5) korostavat kymmentä tärkeintä toimintatapaa

yrityshautomon kehittämisessä:

1. Sitoudu tärkeisiin hautomotoiminnan ydinperiaatteisiin
2. Kerää ja arvioi informaatiota. Tee johtopäätökset hautomon 

järkevyydestä
3. Rakenna hautomo-ohjelma sellaiseksi, että se toimii omalla 

rahoituksellaan
4. Kehitä hautomon organisaatiosta sellainen, että se

mahdollisimman vähän johdattelee asiakasyritysten toimintaa. 
Kuitenkin hautomon tulisi palvella asiakkaitaan mahdollisimman 

hyvin

4.7.1. Hautomon toteuttamisen kymmenen tärkeintä kohdetta

5. Sitouta hautomon osakkaat auttamaan hautomoyrityksiä ja 

tukemaan hautomon palveluja
6. Rekrytoi henkilökuntaa, joka kykenee pyörittämään 

hautomotoimintaa kuin liiketoimintaa. Valitse hautomon johtajaksi 

henkilö, joka kykenee ohjaamaan yrityksiä kasvuun
7. Valitse toimitilat, joissa hautomon toiminta on mahdollista olla 

tuloksellista ja jossa yritykset pystyvät kehittymään

8. Valitse asiakasyritykset, joilla on riittävää potentiaalia kasvaa ja 

kehittyä
9. Räätälöi tukitoiminta yksilöllisesti ja kartoita kunkin yrityksen 

tarpeet
10. Sitoudu hautomotoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja 

parantamiseen ja asiakasyritysten kasvamisen mukanaan tuomiin 

muuttuviin tarpeisiin
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4.7.2. Hautomon organisointi

Mitään malliorganisaatiota ei voida sanella, vaan kukin hautomo kehittää 

itselleen optimaalisimman organisaation. Seuraavia asioita olisi kuitenkin hyvä 

huomioida (Rice & Matthews 1995,53):

• Hautomojohtajan ja hautomon johtokunnan tulisi toimia tiiviissä 

yhteistyössä
• Hautomojohtajan tulisi olla mahdollisimman paljon yhteydessä 

hautomoyrityksiin
• Hautomojohtajan ajankäytöstä tulisi mahdollisimman vähän kulua 

hautomohenkilökunnan ja hautomoa avustavien tahojen koordinointiin

• Hautomon henkilökunnan ja avustavien tahojen tulisi mahdollisimman 

paljon keskittyä hautomoyritysten avustamiseen niille yksilöllisesti 

laadittujen suunnitelmien mukaisesti

Hautomon johtajaksi tulisi valita henkilö, joka on yrittäjähenkinen ja 

tiimihenkinen. Tällaisella yksilöllä tulisi olla myös kyky rakentaa yhteyksiä, 
toimia ohjaajana. Hautomojohtajalla tulisi olla myyntitaitoja. Ennen kaikkea 

tulisi olla kova halu tehdä kaikkensa "apinan raivolla", jotta hautomoyritykset 

lähtevät kasvuun. (Rice & Matthews 1995,75)

4.7.3. Haudottavien yritysten valinta hautomoon

Hautomo tehdään tunnetuksi markkinoimalla. Tehtävä tulisi kuulua 
hautomojohtajalle, koska hän on hautomon ylin edustaja. Markkinointia tulee 

kohdentaa eri kohderyhmille erikseen: potentiaaliset hakijat, tiedotusvälineet, 

sijoittajat, toimivat yrittäjät. (Rice & Matthews 1995,96)

Parhaimmaksi menettelytavaksi on osoittautunut, että hautomoon 

hakeutumisen prosessi on jaoteltu osiin.
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Ensimmäisellä kierrosta voisi nimittää informaation vaihtamiseksi. 

Potentiaalinen yrittäjä kerää riittävästi informaatiota kyetäkseen päättämään 
onko hautomoon hakeutuminen ajankohtaista. Hautomon henkilökunta (mutta 

ei hautomojohtaja) voi esitellä hakijaehdokkaalle hautomoa tarkemmin ja 
kertoa hakuprosessista. Mikäli potentiaalinen hakija vaikuttaa lupaavalta, 

kannustetaan tätä hakemaan hautomoon.

Toisella kierroksella hautomoon hakija laatii alustavan 
liiketoimintasuunnitelman ja liittää sen hakemukseen. Monessa tapauksessa 

hakija saa palautetta laatimastaan suunnitelmasta. Tässä vaiheessa on 
mahdollista että hautomon hallitus tai hautomon avustajat tutustuvat ja 

arvioivat hakijoiden liiketoimintasuunnitelmia. Hautomojohtajan tulisi käyttää 

tukea, mikäli sovellusalue on hänelle vieras. (Rice & Matthews 1995,101)

Toisella kierroksella tulisi selvittää hakijoiden liiketoimintasuunnitelmista 

ainakin seuraavat asiat(Rice & Matthews 1995,101):

• SWOT-analyysi liiketoimintasuunnitelmasta

• Mitä segmenttiä hautomon toiminnasta yritys edustaisi

• Sekä hautomojohtajan että yrittäjän rehelliset odotukset yrityksen 

onnistumisesta
• Yrittäjän halukkuus suostua hautomosopimuksen ehtoihin

Hautomojohtajien haastatteluissa kerrottiin tämän tyyppisistä 

hakumenettelyistä. Aina ei liiketoimintasuunnitelmaa vaadittu, mutta 

hautomoiden hakulomakkeet ovat liikeidearungon mukaisia.
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4.7.4. Hautomoiden taustat

Haastattelemistani hautomoista suurin osa oli perustettu vuoden 1995 

jälkeen ja yrittäjiä heillä on ollut vuodesta 1997. Näin ollen 

hautomotoiminnasta ei ole pitkän tähtäimen kokemusta kuin Otaniemen 
teknologiakylän ja Spin non yrityskurssitoiminnan puitteissa.

Hautomoiden tausta oli useassa tapauksessa korkeakouluissa. Monet 

hautomoista oli organisoitu niin, että ne toimivat osana korkeakoulun 

hallintoa.

4.7.5. Hautomon valinta

Hautomoihin hakeudutaan hyvin sattumanvaraisesti. Moni yrittäjä on 

hakeutunut oman entisen tai nykyisen opinahjonsa hautomoon, koska ei 

tiennyt muista hautomoista mitään. Joissain tilanteissa epämääräiset huhut 
ohjasivat henkilön hakeutumaan johonkin hautomoon. Vain muutamalla 
yrityksellä hakeutuminen tiettyyn hautomoon oli suunniteltu prosessi.
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4.7.6. Hautomoon hakeutumisen syyt

Toimitilojen tarve oli ensisijainen kriteeri yrittäjän hakeutumiseksi hautomoon. 

Hämmästyttävän usein hautomoon hakeutumisen syynä oli hyvä viemäröinti 

tai oikeanlainen kaapelointi - masentavaa näin akateemisesti ajatellen. 

Tämä tilanne oli kuudessa tapauksessa kahdeksasta.

Toimitiloja pidettiin edullisina ja hyvätasoisina. Ainoa kritiikin kohde oli 
neuvottelutilojen varustelu, koska muuten teknisesti korkeatasoisten tilojen 

neuvotteluhuoneista puuttui tietotekniikkaa.

4.7.7. Hautomon hyödyt ja vaikutus yrityksen toimintaan

Vaikka hakeutuminen hautomoon perustui pitkälti tilatarpeeseen, niin yrittäjät 

pitivät hautomoiden toimintaa positiivisena. Hautomon tarjoamia kursseja 
kehuttiin riippumatta hautomosta. Myös hautomon tarjoamat kontaktit 

nousivat yleisimmin mainituiksi hyödyiksi.

Ilmeisesti mentorointia ei harjoitettu jokaisessa hautomossa, mutta jos 
kyseistä toimintaa oli, se sai erityistä kiitosta. Senioriteetti koettiin 
hyödyllisenä, koska yrittäjät itse ovat suhteellisen nuoria ja kokemattomia 

yritystoiminnassa.

Hautomon sosiaalinen ilmapiiri koettiin tarpeellisena ja yhteisön jonkin 

yrityksen menestyminen kannusti myös muita yrittäjiä. Hautomoyhteisö oli 

tarpeellinen yrittäjille myös yksilöinä, sillä monelle oli tärkeää kokea 
lähtevänsä töihin aamuisin. Se seikka, että toimisto on muualla kuin kotona, 

auttaa pitämään työn ja vapaa-ajan erillään.
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4.7.8. Hautomoyritysten esittämät kehittämistoiveet

Kautta linjan toiveena oli, että hautomojohtaja tai hautomohenkilökunta pitäisi 
enemmän yhteyttä yrityksiin ja antaisi enemmän palautetta. Osa yrittäjistä ei 

ollut saanut palautetta edes liiketoimintasuunnitelmastaan.

Hautomoissa oli ilmeisen vähän henkilökuntaa, ja usein hautomojohtaja oli 
ainoana hautomon suorittavassa organisaatiossa. Monesta hautomosta 

puuttui erilliset puhelinkeskus- ja muut toimistopalvelut, jotka olisivat 

yhteyksien pidon kannalta välttämättömiä.

Myös mentorointia ja keskusteluosapuolta toivottiin. Kommentti: "On paljon 

sellaisia tilanteita, jotka tulevat kaikille yrittäjille vastaan, jolloin tilanteet on 
pakko käydä lävitse. Mutta olisi parempi jos olisi joku, joka on jo käynyt 
saman läpi ja ainakin osaisi varoittaa." Aiemmin jo todettiinkin, että 

mentorointi on koettu erittäin hyödyllisenä.

Yrittäjät toivoivat markkinointiin apua. Hautomojohtajat pitivät puutteena sitä, 
ettei hautomo pystynyt tarjoamaan asiantuntevaa myynti- ja 

markkinointihenkilöä aloittavan yrittäjän tueksi.
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4.8.

Hautomotoiminnalla koettiin yleisesti olevan huono imago. Useampi 

haastateltava ilmoitti, että tietoisesti välttää mainitsemasta yrityksen 
toiminnasta hautomossa. Asiakkaiden mielikuvissa hautomoyrittäjä koetaan 

aloittelijaksi, jolla ei ole asiantuntemusta. Samaten verkostoituminen antaa 

asiakkaalle epäluotettavan kuvan, koska asiakas ei oikein tiedä kenen 

kanssa on tekemisissä.

Yrittäjät kaipasivat hautomolta enemmän ohjausta julkisen rahan lähteistä ja 
hakemisesta. Matching palveluja ylipäätään kaivattiin enemmän, koska 
alkuvaiheessa yrittäjän aika menee oman yrityksen suunnitteluun. 
Tähänastiset hautomoiden tarjoamat kontaktit ovat pitkälti olleet illanviettojen 

tyyppisiä, mutta kaivattiin koordinoidumpaa asiallista toimintaa.

Liiketoiminnan kehittäminen hallitustyöskentelyn avulla

Hyvin toimiva päätöksenteko yrityksen hallitustasolla on suorastaan 

kilpailutekijä yritysten hankkiessa sekä asiakkaita, henkilöstöä, että pääomaa. 
Hyvä hallitus pystyy tuottamaan lisäarvoa yhtiölle. Ongelmaksi on noussut 

mistä saadaan päteviä ja vastuun ottamiseen halukkaita jäseniä hallituksiin 

sekä miten hallitustyöskentelyn taso saadaan pysymään vaatimuksia 

vastaavana. (Hirvonen, Niskakangas, Wahlroos 1997,24)

Osakeyhtiön hallitus on oikeudellisesti yhtiön tärkein toimielin, vaikka 

käytännössä yhtiön tärkeimpänä toimielimenä on yleensä toimitusjohtaja. 

(Hirvonen, Niskakangas, Wahlroos 1997,41)
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Demb ja Neubauer ovat tutkineet yritysten hallitustyöskentelyä. Heidän 
tutkimustensa perusteella hallituksen jäsenet pitivät hallituksen tärkeimpinä 

tehtävinä seuraavia:

• Strategisesta suunnasta ja toimintatavoista päättäminen

• Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon valitseminen, erottaminen ja 

seuraajien etsiminen

• Seuranta ja valvonta

• Osakkeenomistajista huolehtiminen ja osinkojen turvaaminen

• Resurssien käytöstä ja investoinneista ja des-investoinneista päättäminen

SVH:n tutkimus vahvistaa tätä havaintoa. Myös suomalaisten yritysten 
hallitusten jäsenet mainitsivat hallituksen tärkeimmiksi tehtäviksi lähes 

vastaavat tehtävät: (Hirvonen, Niskakangas, Wahlroos 1997,80)

• Perusstrategian valitseminen ja hyväksyminen

• Toimitusjohtajan valitseminen ja erottaminen

• Liiketoiminnan seuranta ja valvonta

• Ylimmän johdon valitseminen

• Potentiaalisten johtohenkilöiden etsiminen

• Investoinneista päättäminen

• Riskien hallinta

• Toimitusjohtajan tukeminen

• Yrityksen arvon kehittäminen

• Lain noudattaminen

Hallituksen on hyväksyttävä yritykselle strategia, joka tehokkaalla tavalla 

toteuttaa yhtiön ja omistajien päämäärien saavuttamista. Strategia muotoutuu 
yrityksen toimivan johdon esitysten perusteella. Toimiva johto työstää 
hallitukselle aineiston strategiakokousta varten. Huolellisen käsittelyn jälkeen 

hallitus hyväksyy strategian. (Hirvonen, Niskakangas, Wahlroos 1997,88)
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Hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on suuntaviivojen luominen yritystä 
kehitettäessä. Tästä syystä strategiakokouksille olisi varattava riittävästi aikaa. 

Silloin jallitus pystyy riittävän syvällisesti omaksumaan informaatiota, 

kypsyttelemään näkökantoja ja konkreettisina päätöksinä luomaan 

suuntaviivoja. (Hirvonen, Niskakangas, Wahlroos 1997,88)

Työn jako toimivan johdon ja hallituksen välillä on yleensä sellainen, että ideat 
ja ehdotukset tulevat toimivan johdon taholta. Hallituksen on sitten kyettävä 
arvioimaan ehdotusten täytäntöönpanokelpoisuus. Hallituksen keskeisiä 

tehtäviä on arvioida ehdotuksiin liittyvät mahdollisuudet ja suhteuttaa ne 

yrityksen voimavaroihin. (Hirvonen, Niskakangas, Wahlroos 1997,89)

Strategiakokouksissa punnitaan hallituksen taso. Hallituksen on osattava 

tarttua järkevimpiin ideoihin ja visioihin. Toisaalta hallituksella täytyy olla älyä, 
elämänkokemusta ja voimaa estää sen suuntaiset kehittämisvaihtoehdot, jotka 

eivät ole realistisia yrityksen resursseihin nähden ja joihin liittyy liian suuri riski.

Osalla haastatelluissa hautomoyrityksissä hallituksen strateginen rooli oli 

sisäistetty. Hautomo oli tarjonnut kokeneen yritysjohtajan hallituksen 

jäseneksi.

Yrittäjät mainitsivat erikseen, että heillä liiketoimintasuunnitelman 
täsmentäminen ja päivittäminen tapahtuu nimenomaan hallituksen 

kokouksissa sekä erillisissä suunnittelukokouksissa.

Hautomojohtajat mainitsivat, että hallitustyöskentely on osoittautunut hyväksi 
tavaksi syöttää yrityksiin asiantuntemusta. Eräs hautomojohtaja kiteytti asian: 
"Johtoryhmätyöskentely on perustettu, jotta alkavaan yritykseen saadaan 
jäntevyyttä ja jatkuvuutta toimintaan. Lisäksi alkavan yrittäjän karikot tulee 

noteerattua riittävän ajoissa. Hallitustyöskentely on osoittautunut hyväksi"
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4.9. Hautomoyrityksen kansainvälistyminen

Yleisesti on tunnettua, että suomalaiset markkinat ovat pienet ja siksi kasvun 
mahdollisuudet ovat rajalliset. Yrityksen katse suuntautuu väistämättä rajan 

taa.

Puolet haastatelluista yrityksistä oli laatinut kansainvälistymissuunnitelman 

tai jo lähteneetkin kansainvälistymään. Kansainvälistymisen muodot 

yrityksillä ovat yhteismarkkinointi, yhteistyöprojektit ja franchising. Kahdella 
yrityksellä oli jo kansainvälistyminen käynnissä.

Erään haastateltavan kommentti kertoo paljon suomalaisista 
vientimahdollisuuksista: "Suomalaista ohjelmisto-osaamista arvostetaan 
Keski-Euroopassa todella paljon. Me (suomalaiset) ollaan niin hyviä 

koodaajia, että mikä hyvänsä täällä tehty tuote on laadukasta tavaraa, jolle 

on kysyntää. "

Kansainvälistymisen tähtäin oli sitä suunnitelleilla yrityksillä oli noin 3-5 

vuoden sisällä.
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4.10. Luopuminen yrityksestä

Yrityksestä voi irtautua kolmella eri tavalla:

1. Myymällä yritys voitolla tai tappiolla

2. Lakkauttamalla itse
3. Lakkaaminen ongelmien vuoksi

Stage I StageH Stagem Stage IV Stage V
Exittern* Survival Succew TabeOtf Resource

maturity

Operate

Failure

Adapt and continue a* is, 
temporarily or permanently

Sell at a profit

Sell at a loss Sell at a greater profit

Kuvio 13:Churchill & Lewis: pienten yritysten kehittyminen_________________

Haastatelluista yrittäjistä usealla oli tavoitteena myydä yritys muutaman 
vuoden kuluttua. Aiemmin tekstissä viitattiin, että yrittäjät pyrkivät pääosin 
kehittämään yrityksensä Churchill & Lewisin mallin tasolle kolme, jonka 

jälkeen he harkitsevat myyntiä.
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Yrityksestä luopuminen muuten kuin myymällä ei hautomoyrityksissä ole 

kovin yleistä. Hautomojohtajat puhuivat muutamista yrittäjistä, joka tarkoittaa 

kaikkiaan noin kymmentä yritystä.

Lopputyön tekemisen aikana yksi yrityksistä fuusioitui suurempaan. 

Perustajat myivät yrityksen, mutta tietojen mukaan jatkavat vielä yrityksessä 

vanhoissa tehtävissään.

4.11. Teknologiseen innovaatioon perustuvien yritysten menestystekijät Abettin
50 vuoden kokemuksella (Abetti 1999):

1. Todennäköisyys teknologisen innovaation liiketoiminnan 
epäonnistumiselle on 2/3. Tämän vuoksi yrityksellä tulee olla 

ainutlaatuinen kilpailuetu, jota muilla ei ole , kuten patentti, asiakkaat 

valmiina omaksumaan uuden teknologian, käytettävissä oleva tuotanto ja 

jakelujärjestelmä, deep pockets

2. Koko uuden yrityksen luontiprosessin aikana tulee olla jatkuva suora 

yhteys markkinoihin eli potentiaalisiin asiakkaisiin ja käyttäjiin. Saatu 

palaute tulee kytkeä tuotteeseen tai palveluun virallisesti tai epävirallisesti

3. Tuote tarvitsee myynninedistäjän/promoottorin, jolla on riittävästi 

auktoriteettia vakuuttaa epäilijöitä ja ylittää byrokraattien vastustuksen. 

Johtava yrittäjä tulisi omaksua tämä rooli, mutta muussa tapauksessa 
rahoittajan tai yrityksen neuvonantajan tulisi ottaa tämä rooli

4. Teknologian portinvartijat avustavat mahdollisimman sopivan 

ydinteknologian ja tukiteknologioiden valinnassa täyttämään spesifikaatiot

5. Ideaali yrittäjätiimi ottaa kolme roolia: innovaattori, joka tuottaa tuotteen, 
markkinoija, joka myy tuotteen ja liiketoimintakoordinaattori, joka huolehtii 

ettei sitouduta mahdottomiin ja että niukat resurssit tulevat hyödynnettyä
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huolella. On myös hyvä huomata, että kolmen hengen tiimi on luovempi 

kuin kahden hengen tiimi

6. Jos yritys on osa laajempaa organisaatiota on ylemmän johdon tuki ja 

sitoutuminen toivottavaa.

7. Avoimuus ja kommunikaatiokanavat tiimin sisällä, rahoittajiin, asiakkaisiin, 

ja kaikkiin informaatio-ja neuvontalähteisiin on ensiarvoista

8. Onni on merkittävä tekijä, joka voi tuhota tai olla myötäinen yritykselle. 
Toisaalta Pasteur on todennut, että ne jotka ovat tehneet kotiläksynsä 
hyvin huomaavat ja hahmottavat mahdollisuuden kun muut päästävät sen 

menemään

Vastakohtana yleisimmät epäonnistumisen syyt uusilla yrityksillä:

1. Liian pieni tulovirta. Raha on kuningas, sitä täytyy suojella tarkoin

2. Liian vähäinen myynnin määrä, joka johtuu liian suurista ennusteista 

markkinoiden koosta ja kilpailun aliarvioinnista

3. Fokusoinnin puute ydinbisneksessä. Vähiä resursseja hukataan liian 

moneen sivutoimintaan eikä keskitytä riittävästi päätavoitteeseen

4. Väärä strateginen luottamus tietyistä markkinoista ja toimialoista. Yleensä 

väärä markkinoille menostrategia

5. Puutteita johtoryhmässä. Johtoryhmästä puuttuu kokenut liikemies tai syy 

voi olla tiimin yhteensopimattomuudessa
6. Riittämätön tai virheellinen informaatio johtaa vääriin päätöksiin

7. Väärä ajoitus aloittamiselle
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8. Rahoituslähteiden puute tai vähyys. Etenkin kehitysmaissa tämä on suuri 

ongelma

9. Teknologia saattaa olla riittämätöntä tai liian vähän kehitettyä eikä ole 

saatavissa ulkoisista lähteistä

Tärkeää on huomata, että yhdeksästä epäonnistumissyystä kahdeksan on 

liiketoimintaan liittyviä ja vain yksi on teknologiaan liittyvä

5. Liiketoimintasuunnitelman täsmentyminen empirian valossa

5.1. Pre-entry vaihe

Tämä vaihe hautomoyrittäjillä jakautuu kahteen osaan:

• Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen ennen hautomoon hakeutumista, 

jolloin yrittäjä on saanut sykäyksen ryhtyä yrittäjäksi. Haastatelluissa 

yrityksissä peruste oli laadittu lopputyö tai halu ryhtyä yrittäjäksi. Tässä 
vaiheessa liiketoimintasuunnitelma on pitkälti yrittäjän aavistuksiin 

perustuva. Varsinaista päätöstä ryhtyä yrittäjäksi ei ole syntynyt.

• Hautomoon siirtyminen. Ensimmäinen kirjoitettu versio 

liiketoimintasuunnitelmasta laaditaan viimeistään tässä vaiheessa. Yrittäjä 

täyttää hakemuskaavakkeen, joka on liiketoimintasuunnitelman rungon 

mukainen.

Hautomokursseilla liiketoimintasuunnitelmaa kehitetään ja sen taustaksi 

haetaan faktoja (kts kuvio4). Aluksi moni yrittäjä kokee 
liiketoimintasuunnitelman laatimisen tarpeettomaksi, mutta myöhemmin 

käyttötarkoitus suunnitteludokumenttina ymmärretään.

Hautomokurssien aikana liiketoimintasuunnitelmaa arvioidaan ja siitä 

annetaan palautetta. Liiketoimintasuunnitelman kirjallinen muoto toimii
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kommunikointivälineenä, jolla yrittäjä selittää muille mistä on kyse. Dokumentti 

selvittää yrittäjälle itselleenkin omaa ajatuksen kulkua. Ulkopuoliset mielipiteet 
ja faktat auttavat yrittäjää tarkemmin suunnittelemaan resurssien 

kohdentamista

Hautomokurssien yksi tärkeimpiä tehtäviä on perustella yrittäjälle 

liiketoiminnan järjestelmällisen suunnittelun tärkeys.

5.2. Käynnistyminen

Käynnistymisvaiheessa liiketoimintasuunnitelma joutuu testiin, sillä tässä 

vaiheessa yritys siirtyy markkinoille ja saa todellisia asiakkaita. Vaiheeseen 
kuuluu, että liiketoimintamahdollisuus on realisoitunut asiakkaille tarjottavaksi 

tuotteeksi.

Asiakkaiden päätöksentekonopeus yllättää yrittäjän, sillä yritysasiakkaiden 

ostoprosessissa päätöksentekoon voi mennä jopa vuosi. 
Liiketoimintasuunnitelma kokee muutoksen, koska eteneminen alkuperäisen 

suunnitelman mukaisella nopeudella ei todennäköisesti onnistu.

5.3. Kasvu

Kasvuvaiheessa liiketoimintasuunnitelma auttaa rahoituksen hankkimisessa. 

Tässä vaiheessa kirjallinen muoto korostuu jälleen, kun 
liiketoimintasuunnitelmaa käytetään kommunikoimaan yritysideaa 

ulkopuoliselle.

Kansainvälistyminen ja siihen liittyvien operaatioiden suunnittelu tulee 
kasvuvaiheessa mukaan. Haastatelluissa yrityksissä osa oli jo aloittanut 

kansainvälistymisen. Kaikilla oli käsitys, että kansainvälistyminen vaatii paljon 

aikaa ja ponnisteluja.
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5.4. Yrittäjän irtautuminen

Liiketoimintasuunnitelman yhtenä kehittymisvaihtoehtona on jatkuvasti 

yrityksestä irtautuminen. Alkuvaiheessa tämä tarkoittaa yrityksen 
lakkauttamista tai ajatuksen ryhtyä yrittäjäksi hylkäämistä. Hyvin useassa 
tapauksessa hautomoyrittäjillä oli selkeä tavoite irtautua yrityksestä määräajan 
kuluttua, kunhan yritys on riittävän suuri, että siitä saa hyvän myyntihinnan. 

Siksi liiketoimintasuunnitelmassa on usein oletus yrityksen kasvusta. Kasvun 
tavoitetasoa kuvaa hyvin Churchill Lewisin elinkaarimalli. Hautomojohtajat 

korostivat, että aluksi yrittäjä tyypillisesti aliarvioi pitkän tähtäimen tavoitteita.
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Johtopäätökset

Liiketoimintasuunnitelma on suomalaisessa ympäristössä mielletty ennen 
kaikkea suunnitteluvälineeksi yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen, 

vaikka sillä on myös oma funktionsa rahoituksen hankkimisessa yritykseen.

Liiketoimintasuunnitelmat perustuvat hautomoon hakeuduttaessa pitkälti 
yrittäjän omiin mielikuviin ja käsityksiin. Hautomokursseilla 

liiketoimintasuunnitelman pohjaksi haetaan faktoja ja suunnitelmaa 

sparrataan. Tällöin liiketoimintamahdollisuus tulee tarkentuu ja on 
suhteutettavissa käytettävissä oleviin resursseihin. Yrittäjän innovatiivisuus 

ratkaisee miten resurssit kohdennetaan ja hankitaan.

Yrityksen mennessä markkinoille liiketoimintasuunnitelman käsitys 
asiakkaasta muuttuu. Usein tässä vaiheessa myös aikataulu muuttuu , koska 
aloittavalla yrittäjällä on taipumus aliarvioida asioiden vaatima aika. Tämä 

havainto on tehty myös tutkimuksissa. Yrittäjillä on eri tapoja ylläpitää 
liiketoimintasuunnitelmia. Toiset kehittävät sitä päivittäisessä työssä, kun toiset 
ovat yhdistäneet kehityskeskustelut myös yrityksen hallitustyöskentelyyn.

Liiketoimintasuunnitelman perustarkoitus on sovittaa yhteen yrittäjätiimi, 
liiketoimintamahdollisuus, ympäristö, riskit ja tuotto. Yksikään tekijä tässä 

yhtälössä ei ole vakio vaan kaikki tekijät ovat muuttujia. Siksi 

liiketoimintasuunnitelma muuttuu.
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Jatkotutkimusaiheita

Hautomotoimintaa olisi hyvä ryhtyä tutkimaan laajemmin, sillä se on 

suhteellisen nuorta. Näin ajan kuluessa hautomotoiminnan kehitystä olisi 

helpompi seurata.

Liiketoimintasuunnitelmien kehittymisen tutkiminen olisi hyvä toteuttaa 

pidemmän aikavälin tutkimuksena siten, että samoja yrittäjiä seurattaisiin 

usean vuoden ajan säännöllisesti. Tällöin täsmentymisen prosessista saisi 

täsmällisen kuvan. Tulokset hyödyttäisivät alan tutkijoita, hautomoita ja yrittäjiä 

tai yrittäjäksi aikovia.

Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoinen vertaileva tutkimus, jossa olisivat 
rinnakkain hautomoyrittäjät ja muut yrittäjät, jotka eivät alkuvaiheessa 
hyödyntäneet hautomopalveluja. Tutkimus hyödyttäisi hautomotoiminnan 

kehittämistä.
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(Helsingin Sanomat Perjantai 5.11.1999)

Yrittäminen ei kiinnosta korkeasti koulutettuja suomalaisia

Suomi jäi hännille kansainvälisessä yrittäjyysvertailussa

Suomalaisia ei yrittäminen kiinnosta. Kun tuhannelta suomalaiselta kysyttiin, 
suunnittelevatko he oman yrityksen perustamista, 14 vastasi kyllä. Saman 
tutkimuksen tuhannesta amerikkalaisvastaajasta 85, eli kuusinkertainen määrä, 
oli perustamassa omaa firmaa. Suomi jäi kansainvälisessä 
yrittäjyystutkimuksessa viimeiselle sijalle, kun mitattiin kansalaisten 
kiinnostusta yrittäjyyteen. Tutkimuksessa oli mukana seitsemän johtavaa 
teollisuusmaata sekä Tanska, Suomi ja Israel. GEM- eli Global 
Entrepreneurship Monitor -tutkimus toteutettiin helmikuussa ja raportti Suomen 
tilanteesta julkistettiin eilen.

Suomi on paradoksi

Tutkimuksen mukaan perusedellytykset, jotka yleensä tukevat yrittäjyyttä, ovat 
Suomessa enemmän kuin kohdallaan: talous kasvaa vertailumaista 
kolmanneksi nopeimmin ja työtöntä työvoimaa on tarjolla kolmanneksi eniten. 
Väki on koulutetumpaa kuin yhdessäkään muussa vertailumaassa ja naiset 
käyvät työssä miltei siinä missä miehetkin. Tekninen osaaminen on 
loistotasolla. Yrityksille suunnattuja tukia ja starttiapua on tarjolla verrattain 
reippaasti. Miksi yrittäjyys ei kiehdo suomalaisia? Suomen raportin tekijä, 
Teknillisen korkeakoulun professori Erkko Autio listaa konkreettisia 
ongelmakohtia. Suomi eroaa verrokeistaan muun muassa siinä, että oman 
yrityksen perustaminen ei kiinnosta korkeasti koulutettuja. Yrittäjän uralle 
lähtevät lähinnä keskiasteen tai sitä matalamman koulutuksen saaneet. Kykyjä 
löytyisi, mutta ei motivaatiota. Pulaa on myös yksityisistä sijoittajista, jotka 
satsaisivat rahojaan pieneen tai keskisuureen yrittämiseen. Yrittämisen 
suosiota laskee myös se, että uraansa suunniteleville nuorille on tarjolla 
niukasti roolimalleja. Aution mielestä näiden mallien vaikutus voi olla 
dramaattinenkin. "Data Fellowsin listautuminen pörssiin on tuonut teekkareille 
valtavasti ahaa-elämyksiä", Autio sanoo.



Haastattelut

Hautomojohtajat

Arabus Anu Oksanen 12.3.99
HSE-Dynamics Esko Naukkarinen 30.4.99
Innosampo Seppo Aho 21.4.99
Otech Lauri Ylöstalo 11.5.99
Polyco Martti Villanen 10.5.99
Spinno Marit Tuominen 10.5.99

Haastatellut yritykset

A
В
C
D
E
F
G
H

21.4.99
17.5.99
26.5.99
28.5.99

2.6.99
3.6.99
8.6.99

10.6.99



Kysymykset Hautomojohdolle

1. Kerro vapaamuotoisesti hautomosta ja hautomoyrittäjistä
2. Hautomon liikeidea?
3. Millaiset yritykset ja millä valintakriteereillä hyväksytään hautomoon?
4. Miten yrittäjätiimin kokoonpano vaikuttaa valintaan verrattuna liiketoimintasuunnitelman 

sisältöön?
5. Mitä hyötyä SVVOT-analyysin valossa voi hautomo tarjota yrittäjälle?
6. Missä asioissa yrittäjät ovat kokemuksianne mukaan heikoimmillaan ja vastaavasti 

vahvimmillaan?
7. Miten ohjaatte yrityksiä liiketoimintasuunnitelman laatimisessa?
8. Käytättekö tiettyjä malleja tai pohjia liiketoimintasuunnitelmasta?
9. Kuinka realistisiksi laaditut liiketoimintasuunnitelmat ovat osoittautuneet?
10. Mikä tai mitkä ovat yleisimmät syyt liiketoimintasuunnitelmien epäonnistumiseen?
11. Testataanko liiketoimintasuunnitelma erillisellä arviointiryhmällä vai arvioiko ”ohjaaja” 

yksinään?
12. Hahmottavatko yrittäjät oman ydinosaamisensa?
13. Jos samalla ydinosaamisella on toteutettavissa useampia liikeideoita niin miten käytännössä 

menetellään?
14. Millaisiksi luonnehtisitte hautomonne entisiä tai nykyisiä voittajayrityksiä ja miten ne ovat 

asemaansa päässeet?
15. Miten hankitte toimialaosaamista niiltä aloilta, joille aloittavat yritykset ovat tähtäämässä?
16. Miten hautomossa oleva yritys irrotetaan määräajan kuluttua hautomosta?
17. Oletteko avustaneet venture capital rahoituksen hankkimisessa? Mistä?
18. Oletteko harkinneet kansainvälisyyden voimistamista hankkimalla hautomoon ulkomaisia 

yrityksiä?
19. Olisitteko kiinnostuneita tämäntyyppisestä projektista esim muiden hautomoiden tai muun 

yhteisön kanssa yhteistyössä?
20. Mikä olisi sopiva rahoitustaho tällaiselle projektille?



02/12/99

Graduhaastattelut aiheeseen liiketoiminnan täsmentyminen aloittavissa yrityksissä

1.
Ensimmäinen haastattelu on teemahaastattelu, jossa yrittäjälle esitetään avoimia 
kysymyksiä. Haastattelun kesto olisi noin 1-1,5 tuntia.

Näitä kysymyksiä varten tarvitaan seuraavat tiedot 

Yrityksen nimi:

Yhteyshenkilön nimi:

Puhelinnumero:

faksi:

sähköpostiosoite:

postiosoite:

Kysely yrittäjälle.doc
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KYSYMYKSET

Yrittäjätiimi

1. montako osakasta yrityksessä on?
2. Mikä on osakkaiden koulutustausta?
3. Mikä on osakkaiden työkokemus?
4. Mikä oli kullakin motiivi lähteä yrittäjäksi? (innovaatio, idea, halu ryhtyä yrittäjäksi)
5. Onko toiminta yrittäjänä osa- vai täysipäiväinen työ?
6. Millaisilla raha/apporttipanoksilla kukin jäsen on osakkaana? (myös osuus-%)
7. Mistä yrittäjäkumppanit löytyivät ja millä perusteella tiimin jäsenet valittiin?
8. Yrittäjäpersoonia luokitellaan : innovaattori, edistäjä, pelkistäjä, toteuttaja. Mihin 

näistä luokista kuulut?

KÄStTTEELINEN
RINNAKKAINEN

AJATTELUMALLI

MUUTOSTA HAKEVA

(INNOVATOR)
INNOVAATTORI,

MUUTOS AGENTTI, 
KÄSITTEELLINEN AJATTELUA

(17%)

(ADVANCER)
EDISTÄJÄ 

MUUTOSAGENTTI. 
LINEAARINEN AJATTELUA

d%)

(FACILITATOR) 
MAHDOLLISTAJA, 

SEKOITUS KAIKKIA 
(34%)

(REFINER)
RELIOSTÄJÄ.
SOPEUTUJA.

KÄSITEELUNEN AJATTELUA 
(14%)

(fcAfcUU 1 VM|
TOTEUTTAJA,
SOPEUTUJA,

UNEAARINEN AJATTELUA
(28%)

UNEAARINEN
PERÄKKÄINEN
AJATTELUMALLI

MUUTOKSEEN SOPEUTUVA

Kysely yrittäjälle.doc
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Yrityksen aloittaminen

9. Koska yritys on perustettu?
10. Oliko aloittaminen ajoitettu tarkoituksella tiettyyn hetkeen?
11. Miten koko yritys sai alkunsa?
12. Millaisia tavoitteita yrityksen toiminnalle asetettiin aluksi?
13. Oliko idean toteuttamiseen muita vaihtoehtoja kuin oman yrityksen perustaminen?
14. Mietittekö muita sovellusalueita tälle idealle?

Liiketoimintasuunnitelma

15. Laaditteko kirjallisen liiketoimintasuunnitelman?
16. Miksi laaditte liiketoimintasuunnitelman?
17. Paljonko suunnittelu vei aikaa?
18. Mistä osiosta aloititte liiketoimintasuunnitelman rakentamisen?
19. Hyödynsittekö jotain mallia tai esimerkkiä suunnitelman pohjana?
20. Mitä osioita liiketoimintasuunnitelmaanne tuli?
21. Mille osioille tuli pääpaino?
22. Mitkä asiat tuottivat suurimpia ongelmia laatimisessa?
23. Miten hahmotitte alussa liikeidean kriittiset menestystekijät?
24. Onko menestystekijöissä tapahtunut muutoksia alusta tähän päivään?
25. Käytettiinkö suunnittelussa ulkopuolista apua?
26. Paljonko ulkopuoliset ohjeet vaikuttivat liiketoimintasuunnitelman sisältöön?
27. Teittekö päätöksiä, jotka olivat ristiriidassa ulkopuolisen avustajan ohjeisiin 

nähden?
28. Testautitteko tai annoitteko liiketoimintasuunnitelman ulkopuoliselle taholle 

luettavaksi?
29. Täsmennättekö tai saatatteko liiketoimintasuunnitelmaa ajan tasalle säännöllisesti?
30. Mihin kohtiin muutoksia on tehty?
31. Miksi muutoksia tehtiin?
32. Olivatko muutokset ennalta arvattavia vai täysin vastoin odotuksia?
33. Kumpi on vaikeampaa: strategian laatiminen vai muuntaminen käytännön 

toimenpiteiksi?

Kysely yrittäjälle.doc
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Yrityksen ydinosaaminen, toimiala ja markkinat

34. Mikä on yrityksenne liikeidea?
35. Mikä on yrityksenne ydinosaaminen ja sen sovellusalue?
36. Miten yritys määrittelee kilpailijansa?(nimeä muutama kilpailija)
37. Miten yritys määrittelee asiakkaansa? (nimeä)
38. Mikä on yrityksen toimiala?
39. Mikä muu toimiala tai sovellus voisi tulla kyseeseen samalla ydinosaamisella?
40. Onko yrityksellä mahdollisesti uusia tavoitemarkkinoita?
41. Ovatko tavoitemarkkinat kotimaiset, kansainväliset vai globaalit?
42. Onko kansainvälistymisestä olemassa toimintasuunnitelma?
43. Pyrittekö saamaan kansainvälisiä liittolaisia? Olisiko liittolaisuus OEM-tuotanto tai 

jakelu, tai yhteismarkkinointi?
44. Millä tähtäimellä kansainvälistyminen tapahtuu?
45. Miten tuotteidenne jakelu on järjestetty?
46. Miten saavutatte asiakkaanne?
47. Miten löysitte jakelukanavanne?
48. Mitä teette asiakkaidenne ja jakelukanavan säilyttämiseksi?
49. Luettele yrityksenne kriittisiä menestystekijöitä järjestyksessä? Esim:

> hinta
> tuotantoteknologia
> tuoteteknologia
> tuoteparannus
> jakelukanava
> asiakassuhteet

50. Luettele suurimpia riski- tai epäonnistumistekijöitä järjestyksessä?
51. Miten asettaisitte yrityksenne elinkaarikäyrälle?
52. Mikä on visio yrityksen tulevaisuudesta?

Aika

Kysely yrittäjä!le.doc



02/12/99
Rahoitus

53. Mikä oli vieraan ja oman pääoman suhde yritystä perustettaessa?
54. Minkä muotoista oma pääoma on? (seed-money, business angel, oma raha, 

osakaslaina, vaihtovelkakirjalaina)
55. Onko pääomaa ollut riittävästi alusta tähän päivään?
56. Saitteko kaiken sijoituspääoman kerralla vai osissa?
57. Oliko rahojen käyttötarkoitus nimetty vai vapaa?
58. Onko yrityksessä vierasta pääomaa?
59. Paljonko yrityksessä on omaa ja vierasta pääomaa?(MK/€)
60. Vaikuttiko rahoittaja yrityksen perustamiseen tai toimintaan?
61. Onko rahoittajan intressit samansuuntaiset yrittäjätiimin kanssa?(mielipide)
62. Mikä oli laaditun liiketoimintasuunnitelman rooli rahoituksen saamisessa?
63. Esitittekö liiketoimintasuunnitelmaanne potentiaalisille rahoittajille?
64. Saitteko palautetta potentiaalisilta rahoittajilta?
65. Muuttiko tämä palaute liiketoimintasuunnitelmaanne?
66. Milloin yrityksen toiminta on suunniteltu tuottavan positiivista kassavirtaa?
67. Onko suunnitelma pitänyt?
68. Suunnittelitteko yrityksen käyttöpääomaa?
69. Millä perusteella yrityksessä arvotetaan rahan hinta? (IRR, prime tms)
70. Ovatko osakkaat henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen rahoituksesta takaajina 

tms?
71. Onko termi venture capital tuttu?
72. Mikä on mielipiteenne venture capital rahoituksesta?
73. Oletteko kiinnostunut saamaan kansainvälistä Venture capital rahoitusta?

Hautomo

74. Mistä tuli idea hautomoon hakeutumisesta?
75. Miksi juuri tämä kyseinen hautomo?
76. Mitä hyötyä hautomosta on ollut?
77. Miten muut hautomoyritykset ovat vaikuttaneet omaan toimintaanne?
78. Miten hautomo auttoi liiketoimintasuunnitelman laatimisessa?
79. Jos hautomo ei jostain syystä olisi tullut kysymykseen, niin miten olisitte 

menetelleet?
80. Mitä vaikutusta hautomosta poistumisessa tulee olemaan yrityksen toimintaan?
81. Miten hautomotoimintaa voisi kehittää edelleen?
82. Miten hautomotoimintaa voisi kehittää, jotta oma yrityksenne hyötyisi vielä 

enemmän?
83. Miten toimintaanne voisi vaikuttaa, jos hautomoon tulisi kansainvälisiä yrittäjiä?
84. Miten voitaisiin edesauttaa kv-yrittäjyyttä yrityshautomoissa?
85. Onko hautomo tarjonnut matching-palvelua, jolla syntyisi kontakteja muihin 

yrityksiin tai kansainväliseen Venture Capital yhteisöön?

Kysely yrittäjälle.doc


