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Työ- ja elinkeinoministeriö
Arbets- och näringsministeriet
Ministry of Employment and the Economy

Työ- ja elinkeinoministeriölle
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen nimitti minut tammikuun lopussa selvitysmieheksi pohtimaan, miten valtion kasvurahoitusta ja siihen liittyviä palveluita
voitaisiin virtaviivaistaa kasvuyrittäjyyttä tehokkaasti ja saumattomasti palvelevaksi kokonaisuudeksi. Selvitystehtävä oli minulle kovin mieluinen. Oli myös hienoa todeta heti alussa, että ministeri Pekkarinen ei esittänyt rajoituksia selvitystyölle tai sen tuloksille. Hienoa kannaltani oli myös se, että sain avukseni projektiin Henri Kähösen, joka on aikaisemmin ollut työ- ja elinkeinoministeriössä töissä
ja omaa siten kokemusta sekä ministeriöstä että kasvuyrittäjyyden edistämisestä.
Projektin alusta lähtien on käynyt selväksi, että aihepiiri kiinnostaa lukuisia
tahoja. Oli myös helppo todeta, että aihepiiristä on jo laadittu useita raportteja ja
selvityksiä. Olemme Henrin kanssa yhdessä ja erikseen tavanneet muutaman kuukauden aikana useita kymmeniä asiantuntijoita yrityksistä ja erilaisista instituutioista. Valitettavasti meillä ei ole ollut mahdollisuutta tavata kaikkia yhteydenottajia. Tapaamisehdotusten lukumäärä osaltaan osoittaa, että aihe kiinnostaa monia.
Erilaisia näkemyksiä markkinoiden kehittämisestä on lukuisia ja ne ovat osin ristiriitaisia. Yhtä synteesiä pelkästään näiden näkemysten perusteella ei siis voi esittää.
Keskeinen huomio selvitystyön yhteydessä on ollut, että kasvuyrittäjyydestä ja
kansainvälisyydestä puhutaan nykyisin paljon, mutta ne jäävät päätöksenteossa vahvempien ja paremmin edustettujen taloudellisten intressien jalkoihin. Tämä on sääli.
Talouselämän tulevaisuus huolettaa monia. Eurooppalaisittain tilanne ei ole ainutlaatuinen, vastaavissa rakenneongelmissa on moni muukin maa. Suomessa ongelmat
ovat sikäli merkittävät, että meillä tuottavuuden lisääminen on nykyisellä yritysrakenteella haastavaa. Perinteisesti meillä on yritystoimintaa tuettu monin eri tavoin,
mutta nopean kasvun kärkihankkeet ovat jääneet paitsioon. Viime vuosien mittavat
investoinnit teknologiaan ja osaamiseen jäävät vaikutuksiltaan vaatimattomiksi, jos
globaaleja kasvuyrityksiä ei synny riittävästi. Tällaisilla yrityksillä olisi myös talouden dynamiikkaa kehittäviä heijastusvaikutuksia. Tällä hetkellä näkymä kasvuyrityskentässä on kohtuullisen vaatimaton. Huomioitavaa on myös, että aikaisen vaiheen
pääomasijoitusmarkkinat toimivat nyt huonommin kuin kymmenen vuotta sitten.
Valtion ei kuulu määrätä, mitä yrityksiä perustetaan, miten yrityksiä kehitetään
ja mitkä yritykset jäävät markkinoilla henkiin. Valtio voi parhaimmillaan luoda sattumukselle edellytykset. Tässä selvityksessä pyritään esittämään katsaus tilanteeseen ja ehdotuksia, miten markkinoiden toimintaa voitaisiin kehittää. Niin tärkeästä
asiasta Suomen kannalta on kysymys, että on toivottavaa näiden ehdotusten johtavan konkreettisiin muutoksiin.
Helsingissä 30.4.2010
vesa puttonen
henri kähönen
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Selvitysmiehen toimeksianto
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen asetti 22.1.2010 professori Vesa Puttosen selvittämään, kuinka vuoden 2009 syksyllä valmistuneen Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälisen arvioinnin ehdotukset voidaan konkretisoida ja toteuttaa. Selvitysmiehen asettamista suositettiin myös työ- ja elinkeinoministeriön kasvu- ja
omistajayrittäjyyden seurantaryhmän raportissa (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2009).
Selvitysmies määrättiin luomaan julkiseen yritystukijärjestelmään ja kasvurahoitukseen malli, jonka avulla julkinen sektori voi tehokkaalla, selkeällä ja asiakaslähtöisellä tavalla ja yhtenä kokonaisuutena edistää nopean kasvun yritysten kehittymistä, nopean kasvun yritysten määrän lisääntymistä ja yksityisen pääomasijoitustoimialan kehittymistä.
Selvitysmiehen tuli vastata erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
––

Miten valtion kasvurahoitusjärjestelmää virtaviivaistetaan, selkeytetään ja
parannetaan järjestelmän asiakaslähtöisyyttä?

––

Miten kasvuyrityspolitiikan ja -rahoituksen ohjaus organisoidaan ministeriötasolla?

––

Miten varmistetaan, että julkinen kasvurahoitus vastaa markkinoiden tarpei-

––

Miten julkiseen kasvurahoitukseen kytketään huippuluokan liiketoiminta-

siin eikä syrjäytä yksityistä rahoitusta tai yksityisiä toimijoita?
osaaminen varmistamaan rahoituksen kasvuvaikutus kohdeyrityksissä?
––

Miten voidaan edistää yksityisen riskipääoman kanavoitumista markkinapuute-

––

alueille?

––

Miten voidaan valtion toimesta tehokkaimmin parantaa kasvurahoituksen
kohteena olevan hankevirran laatua?

––

Millä muilla kannustimilla (ml. verotus) voidaan edistää kasvuyrittäjyyttä (yrittäjä, yritys, sijoittaja)?

Tehtäväksi annettiin lisäksi kokonaisnäkemyksen muodostaminen suoran julkisen
tuen ja välillisen (kannustimet) tuen keskinäisistä suhteista ja roolista ottaen huomioon, että julkisen rahoituksen ja yrityspalvelujen rooli on olla markkinoita täydentäviä ja yksityisiä toimijoita riskinottoon kannustavia.
Selvitysmiehen1 toimikaudeksi määrättiin 22.1.–30.4.2010. Selvitykseen nimitettiin ulkopuoliseksi asiantuntijaksi Henri Kähönen, jonka tuli tukea selvitysmiehen
työtä mm. valmistelemalla kokouksia, tuottamalla tausta-aineistoa ja osallistumalla
raportin kirjoittamiseen. Työn yhteydessä on tavattu tai muuten haastateltu eri
kokoonpanoissa noin sataa yrittäjää, sijoittajaa, virkamiestä ja muuta asiantuntijaa.
Tapaamisia on kertynyt yli 60 tuntia. Lista haastatelluista henkilöistä on raportin
1

Selvitysmiehen asettamispäätös on työ- ja elinkeinoministeriön dokumentti TEM/210/00.04.04/2010
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liitteenä 1 (s.66). Haastateltujen joukossa olisi suonut olevan enemmän kansainvälisiä asiantuntijoita. Tiiviin aikataulun vuoksi laajamittainen ulkomaisten asiantuntijoiden kuuleminen ei ollut mahdollista. Taustamateriaalin kautta kansainväliset
näkemykset tulevat kuitenkin huomioiduiksi.
Selvitysmies on työssään hyödyntänyt vajaata kymmentä tuoretta aihepiiristä julkaistua raporttia. Tässä selvityksessä pyritään vetämään yhteen aiempien raporttien pääkohtia. Aiempia selvityksiä on käsitelty toisessa luvussa (s. 19) ja lista keskeisestä tausta-aineistosta on esitetty liitteessä 2 (s. 68). Kolmannessa luvussa (s.
30) on tarkasteltu toimintaympäristön nykytilaa, ja ehdotukset toimenpiteiksi alkavat sivulta 54.

Kasvuyrityksen määritelmä
Selvitysmies on rajannut toimeksiannon perusteella tarkastelun nopeaa kansainvälistä kasvua tavoitteleviin aikaisen vaiheen yrityksiin (engl. ventures). Kasvuprosentteihin liittyviä rajauksia ei ole tehty, mutta esimerkiksi seuraavat ominaisuudet
kuvaavat selvityksen kohteena olevia yrityksiä:
––

Ovat yleensä nuoria ja innovatiivisia (tutkimus- ja kehitystyön osuus liikevaihdosta merkittävä).

––

Toimivat yleensä (mutta eivät aina) korkean teknologian aloilla.

––

Tarvitsevat usein ulkopuolista riskipääomaa (venture capital) kasvaakseen.

––

Tavoittelevat nopeaa, liikevaihdolla mitattuna pikemminkin yli 100 prosentin
kuin 20 prosentin vuotuista kansainvälistä kasvua.

––

Rakentuvat yleensä useamman henkilön perustajatiimin varaan.

––

Tavoittelevat yrityksen arvon maksimoimista säännöllisen yrittäjätulon synnyttämisen sijaan.

Kasvuyritykset ovat harvinaisia. Valtaosa nopeaa kasvua tavoittelevasta yrityksestä
epäonnistuu tavoitteessaan. World Economic Forumin raportissa (World Economic
Forum, 2009) tutkituista yli 28 000:sta aikaisen vaiheen pääomarahoitusta saaneesta
yrityksestä alle viisi prosenttia listautui julkiselle markkinapaikalle. Ainoastaan
80 yritystä onnistui toteuttamaan yli 250 miljoonan dollarin arvoisen listautumisen
tai yritysmyynnin.
Edellä mainitut ehdot täyttäviä, toiminnassa olevia potentiaalisia kasvuyrityksiä
on Suomessa selvitystyössä muodostuneen arvion perusteella korkeintaan 100–200.
Kyseessä on hyvin rajallinen kohdejoukko, jonka merkitys taloudelle on kuitenkin
lukumääräänsä suurempi. Kasvuyrittäjyyden kansantaloudellista merkitystä perustellaan tarkemmin ensimmäisessä luvussa, ja kasvuyrittäjyyden määrää ja muita toimintaympäristön tunnuslukuja on käsitelty kolmannessa luvussa.
Kasvuyrittäjyys ei tässä selvityksessä sisällä vakiintuneen yritystoiminnan uudistumista ja sen seurauksena syntyvää kasvua. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistuminen kaikissa yritysten koko- ja ikäluokissa kasvuvauhdista riippumatta on
10

kansantalouden kannalta tärkeää, mikä tiedostetaan myös tämän selvityksen taustalla. Innovaatiojärjestelmän kansainvälisen arvioinnin mukaan (2009) erityinen
haaste liittyy kuitenkin osaamisen kaupallistamiseen ja uuden kasvuhakuisen yritystoiminnan synnyttämiseen.

Pääomasijoitustoiminta
Työn yhteydessä on käynyt selväksi, että kasvuyritysten synnyttäminen vaatii
aktiivista ja kansainvälistä pääomasijoitusmarkkinaa. Pääomasijoittajat tarjoavat
nopean kasvun yrityksille rahoitusta ja osaamista, ja asettavat niille kasvun vaatimuksen. Kokeneet pääomasijoittajat ovat tärkeä keino poistaa tiedon epäsymmetriaa rahoitusta hakevien yritysten ja rahoitusta tarjoavien institutionaalisten sijoittajien väliltä.
Suomen pääomasijoitusmarkkina on nuori ja sen kehitys on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut haasteellista liittyen erityisesti uusien rahastojen varainkeruun
ongelmiin ja koko toimialan vähäiseen kansainvälistymiseen. Aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehitystä ja nykytilaa on kuvattu kolmannessa luvussa.
Tässä raportissa englanninkielistä termiä ”venture capital” vastaa termi ”aikaisen vaiheen pääomasijoitustoiminta”. Vastaavasti ”private equity” -vaiheen sijoituksia (usein myös buyout-vaihe) kutsutaan myöhempien vaiheiden pääomasijoitustoiminnaksi. Aikaisen vaiheen pääomasijoitukset jakautuvat Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:n käyttämässä luokittelussa kohdeyrityksen kehitysvaiheen mukaisesti
kolmeen alaluokkaan: siemenvaiheen, käynnistysvaiheen ja myöhemmän venturen
rahoitukseen.
Siemen- ja käynnistysvaiheen sijoitukset tehdään vasta perusteilla olevaan tai
juuri perustettuun yritykseen ja ne ovat sijoituksista riskipitoisimpia, sillä niissä
yritystoiminnan epäonnistumisen mahdollisuus on suurin. Valtaosa pääomasijoitusten arvosta ohjautuu myöhempien vaiheiden sijoituksiin. Kappalemäärissä aikaisen vaiheen sijoitukset ovat yleisimpiä. Mitä aikaisemmin sijoitus tehdään, sitä pienempi se on.
Aikaisen vaiheen pääomasijoitus on yleensä väliaikainen oman pääoman (myös
välirahoitus on mahdollinen) ehtoinen sijoitus, jonka tavoitteena on kohdeyrityksen kasvun mahdollistaminen ja arvon kasvattaminen. Sijoitusten tavoiteaika on
yleensä 3–5 vuotta, mutta käytännössä sijoitusten kestot ovat pidempiä, suomalaisen aikaisen vaiheen pääomasijoitusyhtiö Nexit Ventures Oy:n arvion mukaan keskimäärin seitsemän vuotta. Sijoituskoot ovat yrityksen kehitysvaiheesta riippuen
50 000 eurosta kymmeniin miljooniin. Tyypillinen aikaisen vaiheen sijoituskoko on
Pääomasijoitusyhdistyksen mukaan n. 100 000–5 miljoonaa euroa. Vastineeksi sijoituksesta saadaan omistusosuus yrityksestä. Omistus voi vaihdella pienestä vähemmistöosuudesta enemmistöomistukseen.
Yhdellä yrityksellä sijoituskierroksia on kasvun eri vaiheessa yleensä useampia.
Pääomasijoittaja saa tyypillisesti osakassopimuksessa sovitulla tavalla oikeuden
10
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päättää kohdeyrityksen asioista riippumatta varsinaisesta omistusosuudesta. Pääomasijoitus on riskirahoitusta, ja toimialalla on tyypillistä, että merkittävä osa sijoituksista on tappiollisia. Onnistuneet sijoitukset kattavat kuitenkin menestyneiden
rahastojen kohdalla muun sijoitustoiminnan tappiot.
Pääomasijoitus tehdään kohdeyritykseen sijoitusrahastosta. Sijoitusrahastojen
kansainvälinen yhtiömuoto vastaa suomalaista kommandiittiyhtiörakennetta, mutta
myös osakeyhtiömuotoisia rahastoja on. Rahaston sijoitusvarat kerätään yksityisiltä
sijoittajilta, joita ovat pääasiassa institutionaaliset sijoittajat kuten pankit, vakuutusyhtiöt, eläkerahastot, yritykset ja niin kutsutut rahastojen rahastot, jotka ovat
toisiin rahastoihin sijoittavia rahastoja. Myös julkiset sijoittajat tekevät sijoituksia
yksityisiin pääomasijoitusrahastoihin.
Sijoittajat ovat kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston äänettömiä yhtiömiehiä
(Limited Partners, LP). Rahastoa hallinnoiva yhtiö eli vastuunalainen yhtiömies (General Partner, GP) osallistuu aktiivisesti rahaston kohdeyritysten kehittämiseen, ja saa
toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka on yleensä aikaisen vaiheen rahastoissa
1–2,5 prosenttia hallinnoitavasta pääomasta, ja osuuden mahdollisista sijoitustoiminnan tuotoista (esimerkiksi 20 prosenttia). Esimerkki Ky-muotoisen pääomasijoitustoiminnan tyypillisestä rakenteesta on esitetty kuviossa 1.

Kuvio 1. Ky-muotoisen pääomasijoitustoiminnan rakenne

Sijoittaja
Pankki X

Hallinnointiyhtiö Oy

Sijoittaja
Eläkerahasto Y

Sijoitusten hallinta, kohdeyritysten kehittäminen

Sijoittaja
Rahastojen
rahasto Z

Rahastosijoitukset

Sijoitusrahasto Ky I

Sijoitusrahasto Ky II

Pääomasijoitukset
kohdeyrityksiin
Yritys A Oy

12

Hallinnointipalkkio 1-2,5 %
rahaston pääomasta +
osuus (esim. 20 %) voitoista

Yritys B Oy

Yritysten kehittäminen,
hallitustyöskentely jne.
Yritys C Oy

Yritys D Oy

Yritys E Oy

Pääomasijoitustoiminta tähtää rahaston irtautumiseen sijoituskohteesta yritysmyynnillä, julkisella listautumisella tai muulla tavalla. Tuotto syntyy omistusosuuksien myyntivoitoista. Tyypillisesti voitonjako alkaa vasta sitten, kun sijoittajat ovat
saaneet kaiken sijoittamansa pääoman takaisin, ja kun pääomalle on maksettu
sitoutumisajalta aitakorko (hurdle), joka on tyypillisesti 7–8 prosenttia. Kohdeyritysten rahastoille maksamat osingot ovat harvinaisia, sillä yleensä mahdollinen positiivinen tulos käytetään toiminnan kehittämiseen.
Ky-muotoisten pääomasijoitusrahaston verotus tapahtuu sijoittajien verotuksessa. Ky-muotoiset rahastot ovat yleensä määräaikaisia, ja niiden tyypillinen kesto
on kymmenen vuotta. Oy-muotoiset rahastot voivat olla määräaikaisia tai ikivihreitä rahastoja, joiden toiminnalle ei ole asetettu aikarajaa. Rahastojen koot vaihtelevat muutamista miljoonista miljardeihin. Riittävän suuren aikaisen vaiheen
rahaston kooksi on markkinasta ja sijoitusstrategiasta riippuen arvioitu vähintään
60–80 miljoonaa euroa (Lerner, 2009).
Kasvuyrittäjyyden keskittymissä toimii kymmeniä kansainvälisesti arvostettuja
ja uskottavia hallinnointiyhtiöitä, aktiivisia institutionaalisia sijoittajia ja lupaavia
kohdeyrityksiä. Suomessa aktiivisia aikaisen vaiheen pääomasijoittajia on kymmenkunta, ja rahastojen koot ovat pieniä.
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1 Taustaa
Kasvuyrittäjyyden edistämiseen tähtäävän hankkeen käynnistyessä reaktiot ovat
kaksijakoisia. Poikkeuksetta todetaan, että Suomessa on puute osaamisen kaupallistamisesta ja uusien kansainvälisten yritysten synnyttämisestä. Samalla kuitenkin
muistutetaan, että vähintään yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää on edistää vakiintuneen yritystoiminnan kilpailukykyä ja kasvun edellytyksiä.
Kasvuyrittäjyyden ja muun yritystoiminnan vastakkainasettelu on turhaa ja turhauttavaa, sillä talous tarvitsee molempia. Uusien innovatiivisten, kasvuun tähtäävien yritysten määrä vaikuttaa koko elinkeinoelämän innovaatiokykyyn. Talouskasvu ei kuitenkaan voi rakentua vain uusien, nopean kasvun yritysten varaan.
Todella menestyksekkäitä uusia yrityksiä syntyy Suomen kokoiseen maahan korkeintaan muutama vuodessa. Koko elinkeinoelämän on löydettävä keinot vahvistaa
olemassa olonsa edellytyksiä alkavalla vuosikymmenellä, jotta suomalaisilla on töitä
ja valtiolla varaa kustantaa hyvinvointipalvelut.
Tuottavuuden kasvu on ollut jo 1850-luvulta lähtien talouskasvun keskeinen
lähde. Tuottavuus on kasvanut erilaisten innovaatioiden avulla. Innovaatiot ovat
lisänneet ihmisten elämänlaatua ja keskimääräistä elinikää. Uudet, pienet yritykset
ovat olleet useilla kasvavilla toimialoilla keskeinen innovaatioiden lähde. Pienten
yritysten rooli on innovaatioiden kannalta suhteellisesti ottaen tärkeämpi kuin merkittävin tutkimus- ja kehitysresurssein varustettujen suuyritysten. (Lerner, 2009).
Uusia yrityksiä kuitenkin irtautuu (spin-off) myös suurista yrityksistä, ja pienille yrityksille innovaation lähde on usein jonkin suuryritysasiakkaan tarve.
Useat selvitykset ovat tunnistaneet kasvuyritysten puutteen talouden keskeiseksi
haasteeksi. Elinkeinoelämän dynamiikasta huolehtivien yritysten vähäisyys pienentää todennäköisyyttä, että Suomessa syntyy ihmisten elintasoa parantavia innovaatioita. Tämä on tärkein peruste sille, miksi julkisen sektorin tulee edistää aikaisen
vaiheen kasvuyrittäjyyttä.
Suurilla yrityksillä on kaikki edellytykset ja resurssit menestyä tekemällä oikeita
strategisia valintoja. Vakiintuneille yrityksille yhteiskunta, jossa on erään haastatellun sanoin ”alhaiset verot, siistit kadut ja lahjomattomat virkamiehet”, tarjoaa hyvän
toimintaympäristön. Lopullisen menestyksen ratkaisevat yrityksen omat edellytykset ja valinnat, kuten markkinataloudessa kuuluukin.
Alkavalla yritystoiminnalla valmiita resursseja, kuten rahoitusta ja osaamista, ei
samassa mittakaavassa ole. Vaativimman osaamisen kaupallistamisessa resurssien
puute korostuu. On perusteltua, että valtio toimii erilaisin instrumentein nimenomaan uuden yritystoiminnan synnyttämiseen liittyvien järjestelmätason rakenteellisten ongelmien ja informaation epäsymmetrian poistamiseksi. Tässä ei viitata
yritysten määrän maksimointiin, mikä ei ole oleellinen elinkeinopoliittinen tavoite,
vaan dynaamisen, uutta luovan yritystoiminnan mahdollistamiseen. Valtion ei tule
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olla liian aktiivinen varsinaisissa markkinaoperaatioissa, vaan julkisten toimien on
pyrittävä katalysoimaan yksityisen markkinan syntyä ja kehitystä.
Tästä lähtökohdasta selvitysmies on tarkastellut kasvuyrittäjyyden nykytilaa,
kehitystarpeita ja julkisen sektorin roolia.

Suomen haaste
Suomi on noussut teknologisen ja taloudellisen kehityksen kärkeen panostamalla
miljardeja euroja koulutusjärjestelmään ja osaamiseen. Kuten on jo useassa yhteydessä todettu, kuluneiden vuosikymmenien elinkeinopoliittinen strategia ja raskaaseen teollisuuteen nojaava talousjärjestelmä eivät enää ole ajantasaisia pyrkimyksessämme muuntaa osaamista tulevaisuuden talouskasvun pohjaksi. Olemme olleet
haluttomia tekemään vaikeita päätöksiä, uudistumaan ja muuttamaan taloutemme
rakenteita.
Kansainvälisyyden vähyys leimaa yhteiskuntaa. Tästä syystä aihe mainitaan
raportissa useaan otteeseen. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professorina
oma kokemukseni on, että onnistumme ilmaisen opiskelun turvin houkuttelemaan
maahan ulkomaisia nuoria, joista moni olisi halukas jäämään maahan valmistumisensa jälkeen. Opiskelijoiden valmistuttua yhteiskunnan ovet kuitenkin sulkeutuvat. Yrityksillä ei näytä olevan suuressa määrin käyttöä vieraskieliselle ja -tapaiselle
työvoimaresurssille.
Seurauksena on, että me suomalaiset pyrimme löytämään taianomaisen ”Suomen mallin”, jossa omiin vahvuuksiimme nojaten ja omia järjestelmiämme kehittäen
ilman aitoa halua avautua maailmalle koetamme pitää paikkamme kansainvälisen
kilpajuoksun kärkijoukossa.
Paitsi ulkomaisten yksilöiden suhteen, Suomi on sulkeutunut ja pienten piirien
maa kansainvälisen elinkeinoelämän näkökulmasta. Suhtaudumme vihamielisesti
ulkomaisiin yritysostajiin ja pelkäämme ajautuvamme tytäryhtiötaloudeksi. Taloudessa on tiettyjä yrityksiä, joissa Suomella on strateginen intressi ja joiden kotimaiselle omistajuudelle on selkeä peruste. Ulkomaisen omistajuuden säännönmukainen vierastaminen ei kuitenkaan ole pitkäkatseista politiikkaa. Päinvastoin, pienten teknologiayritysten myynti maailmalle on tehokas keino houkutella pääomia,
osaamista, ulkomaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, kansainvälisiä kontakteja ja
erimaalaisia yksilöitä Suomeen.
Kasvuyrittäjyyden puute näkyy uusien pörssilistautumisten vähyydessä. Yhteispohjoismaiselle kasvuyritysten FirstNorth-listalle hakeutui Suomesta kolme yritystä
vuosina 2007–2008 (Pörssisäätiö, 2009). Samaan aikaan Ruotsista ja Tanskasta listautui yli 130 yritystä. Yhdysvaltain Nasdaq-listalla ei ole yhtään Suomessa perustettua kasvuyritystä, mutta israelilaistaustaisia useita kymmeniä (Ruohonen, 2007).
Myös aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkina toimii siemen- ja aloitusvaiheen
sijoitusten osalta huonosti. Valtio on ylivoimaisesti suurin kasvuyritysten siemenrahoittaja pääomasijoitusten ja teknologia-avustusten muodossa. Aktiivisten aikaisen
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vaiheen pääomasijoitusyhtiöiden määrä on vaatimaton, ja uusien rahastojen markkinoille tulon esteet ovat rahastojen keruun haasteista johtuen korkeita. Rahastojen ja
ensisijoitusten koot ovat pieniä, eikä pääomasijoitusmarkkina houkuttele kansainvälisiä pääomia tai sijoitusyhtiöitä. Ongelmat eivät ole ainutlaatuisia. Useat maat
Euroopassa yrittävät löytää vastaukset samoihin kysymyksiin ja haastaa Israelin,
Singaporen ja Yhdysvallat maailman innovaatiotoiminnan keskittyminä.
Selvityksessä on korostettu aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan merkitystä. Pääomasijoittajat tuovat nopean kasvun yrityksiin osaamista, pääomia ja vaatimuksen kasvusta. Pääomasijoitustoiminta keskittyy melko kapealle toimialasektorille, pääasiassa korkean teknologian tuotteisiin ja palveluihin. Esimerkiksi kuluttajille suunnatun vähittäiskaupan aloitteleva yritys ei kovinkaan helposti saa pääomarahoitusta, ellei sen toiminnassa ole teknologista innovaatiota. Silti jo Ruotsiin
on syntynyt kansainvälisiä menestystarinoita perinteisillä toimialoilla, kuten huonekalu- ja vaatetusaloilla, joiden taustalla on ollut liiketoiminnallinen innovaatio.
Näiden yritysten kasvupolut ovat hyvin erilaiset kuin korkean teknologian aloilla.
Perinteisten toimialojen menestystarinoiden syntyminen on mahdollista, joskin
liiketoimintaosaaminen on koettu alkavien yritysten heikkoudeksi. On joka tapauksessa tärkeää tiedostaa myös niiden alojen kasvun mahdollisuudet, joiden liiketoiminta ei ole teknologiaintensiivistä tai perustu nopeaan monistettavuuteen. Maailmalla kilpailu on kovinta nimenomaan perinteisillä kasvualoilla: Internet-pohjaisissa
sovelluksissa, bioalalla, ja muilla korkean teknologian sektoreilla. Myös perinteisillä
toimialoilla valtion roolin tulee rajoittua yksityisen markkinan luomiseen suorien
interventioiden tai laajan palveluntarjonnan sijaan.
Julkinen sektori pyrkii erilaisin instrumentein poistamaan kaupallistamisen pullonkaulaa ja edistämään yrittäjyyttä. Vuonna 2009 pelkästään neljä keskeistä työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan yritysrahoitusta jakavaa organisaatiota (ks. liite
3 s. 69) rahoittivat yritystoimintaa 1,8 miljardilla eurolla. Aloittaville yrityksille suuntautui 360 miljoonaa euroa. Valtaosa rahoituksesta on takaisin maksettavaa lainaa
(690 miljoonaa euroa) ja takauksia tai vientitakauksia (600 miljoonaa). Avustuksien
osuus oli 420 miljoonaa euroa.
Valtakunnallisen rahoituksen lisäksi julkista rahoitusta kanavoituu yritystoimintaan alueellisesti. Alueellisen palvelu- ja rahoitusjärjestelmän toimijoiden määrä on
valtava. Kansallista rahoitusta täydentää Euroopan rakennerahastoista kohdentuva
aluepoliittinen rahoitus, jonka suuruus on 2007–2013 ajoittuvalla ohjelmakaudella
keskimäärin 240 miljoonaa euroa vuosittain. EU-rahoituksen lisäksi rakennerahastohankkeisiin kohdentuu keskimäärin 290 miljoonaa euroa vuodessa valtion ja kuntien rahaa. Valtaosa rakennerahastojen rahoittamista ohjelmista tähtää tavalla tai
toisella alueiden ja yritysten taloudellisen kilpailukyvyn edistämiseen.
On selvää, ettei kaupallistamisen pullonkaulan poistamiseen ja kasvuyrittäjyyden
edistämiseen tarvita lisää rahaa. Päinvastoin, on hyvin todennäköistä, että julkinen
sektori jo paikoin syrjäyttää yksityisen markkinan kehittymistä etenkin yrityspalveluiden osalta. Kyse on ennen kaikkea olemassa olevien resurssien järkevämmästä ja
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paremmin koordinoidusta kohdentamisesta, järjestelmän kansainvälistämisestä ja
pitkäjänteisestä, yli vaalikausien ulottuvasta poliittisesta sitoutumisesta.
Vuoden 2007 hallitusohjelmassa on yhteensä kymmenen kasvuyrittäjyyteen liittyvää kirjausta. Yleiseen yrittäjyyden edistämiseen liittyviä kirjauksia on runsaasti.
Osa hallitusohjelman kirjauksista on toteutettu, kuten Sitran alkavien yritysten toimintojen siirtäminen Aloitusrahasto Veraan ja Kasvurahastojen Rahasto Ky:n perustaminen työeläkeyhtiöiden kanssa, mutta esimerkiksi ulkomaisilta rahastosijoituksilta ei ole poistettu loppuja esteitä sijoittua Suomeen, vaikka asiaa on selvitetty ja
aiheesta käyty neuvotteluita työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön
välillä. Myöskään pääomasijoitusten ja liiketoimintaosaamisen siirtymistä alkaviin
yrityksiin verotuksen keinoin kannustamalla ei ole toteutettu. Hallitusohjelmassa
tosin on ainoastaan maininta tämän niin kutsutun enkelisijoittajien verokannusteen selvittämisestä.
Hallitusohjelman lisäksi kansallisessa innovaatiostrategiassa painotetaan kasvuyrittäjyyden merkitystä. Kasvuyrittäjyys on noussut yritysrahoitusta ja -palveluita
tarjoavien organisaatioiden agendalle. Julkinen sektori on käynnistänyt lukuisia toimenpiteitä yksityisen osaamis- ja rahoitusmarkkinan synnyttämiseksi, viimeisimpänä yrityskiihdyttämöohjelma Vigo (s. 51) ja työeläkeyhtiöiden kanssa perustettu
Kasvurahastojen Rahasto Ky. Organisaatioista Tekes, Finnvera Oyj ja Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat omassa toiminnassaan pyrkineet vastaamaan alkavien nopean
kasvun yritysten erityistarpeisiin. Toimenpiteiden koordinointi on kuitenkin ollut
puutteellista, ja niiden välillä on ollut epäjatkuvuuskohtia.
Julkisen sektorin viimeaikaiset toimenpiteet ovat osoittaneet, että yksityisen
markkinan synnyttämiseen ollaan valmiita panostamaan, ja että TEM-konserni
kykenee ennakkoluulottomasti ottamaan käyttöön uudenlaisia toimenpidemuotoja.
Suuntauksesta on syytä pitää jatkossa kiinni.
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto aloitti kasvuyrittäjyyden edistämisen 1990luvun puolessa välissä. Sitran toimet aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan
kehittämiseksi, enkelisijoittajien aktivoimiseksi ja hankevirran markkinapaikan luomiseksi olivat järjestelmän luomisen kannalta arvokkaita. Sitran toiminta kuitenkin koki takaiskun rahaston pääomasijoitustoiminnan huonon menestyksen myötä
2000-luvulla.
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuonna 2004 käynnistämä siemenrahoitusohjelma paransi potentiaalisten kasvuyritysten mahdollisuuksia saada siemenrahoitusta myös yksityisiltä sijoittajilta. Finnvera Oyj:n tytäryhtiön Aloitusrahasto Vera
Oy:n perustaminen vuonna 2005 ja vuonna 2008 tapahtunut aikaisen vaiheen pääomasijoitustoiminnan ja enkelisijoittajien markkinapaikan keskittäminen Sitrasta
ja Teollisuussijoituksesta Aloitusrahasto Veraan merkitsivät uutta vaihetta julkisen
sektorin strategiassa. Myös Tekes on vuodesta 2008 lähtien osallistunut kasvuyrittäjyyden edistämiseen, kun se on uusien EU-säännösten mukaisesti voinut rahoittaa innovatiivista alkuvaiheen yritystoimintaa erityisellä nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusmuodolla.
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Työ- ja elinkeinoministeriön perustaminen vuoden 2008 alussa vahvisti nopean
kasvun yrittäjyyden politiikkakokonaisuutta. Ministeriöön perustettiin kasvuyritykset-ryhmä, ja kasvuyrittäjyyspolitiikan osoittaminen innovaatio-osaston vastuulle
lähensi elinkeinopolitiikkaa ja tutkimus- ja teknologiapolitiikasta muodostunutta
innovaatiopolitiikkaa. Ministeriössä toimii kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantaryhmä, joka on hallinnon ja sidosryhmien yhteinen kasvuyrityspolitiikkaa käsittelevä kokoonpano. Ministeriötason uudistus on kuitenkin jäänyt puolitiehen, sillä
kasvuyrittäjyydestä vastaavalla osastolla on hyvin vähän konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia keskeisten ministeriön hallinnonalan organisaatioiden ohjaukseen.
Vuoden 2009 syksyllä julkistettu Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointi painotti voimakkaasti tarvetta panostaa kasvuyrittäjyyden edistämiseen. 2010-luvun alussa on käynyt selväksi, että koordinoidut, yksityisen markkinan kehittämiseen ja luovien yksilöiden kannustamiseen tähtäävät keinot ovat
välttämättömiä.
Järjestelmän muuttaminen vaatii uskoa siihen, että Suomi voi menestyä kansainvälisessä yrittäjyyskilpailussa, ja että suomalaisella osaamisella voidaan ratkaista maailmanlaajuisia ongelmia. Mikäli kasvuyrittäjyyden edistämisen tavoitteisiin sitoudutaan useiden vaalikausien ajaksi ja laajalla poliittisella rintamalla, on
mahdollista saada aikaan positiivinen kehä, jossa Suomi tuottaa jatkuvasti korkeatasoista hankevirtaa, on kiinnostava kohde kansainvälisten pääomasijoittajien keskuudessa, tarjoaa laadukkaan ja runsaan yritystoiminnan rahoittajien verkoston,
synnyttää huomattavasti kokoaan suuremman joukon kansainvälisillä markkinoilla
toimivia kasvuyrityksiä, menestyy kansainvälisesti verkottuneiden yrittäjien avulla,
muodostaa yhden maailman innovaatio- ja yritystoiminnan keskittymistä Itämeren
alueelle yhdessä muiden Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Pietarin alueen kanssa,
ja on avoin yhteiskunta, joka tarjoaa kansainvälisille osaajille mielenkiintoisia tehtäviä luovassa ympäristössä.
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2 Aiemmat selvitykset
Tässä luvussa luodaan katsaus aiempaan tutkimustietoon koskien selvitysmiehen
tehtävänantoa. On ollut onnekasta, että viimeisen vuoden aikana on julkaistu useita
laadukkaita selvityksiä niin kansainvälisistä kokemuksista kasvuyrittäjyyden edistämisessä (Lerner, 2009), aikaisen vaiheen pääomasijoituksen vaikutuksista (World
Economic Forum, 2009) kuin Suomen toimintaympäristön tilasta ja kehitystarpeista
(Innovaatiojärjestelmän arviointi, 2009, ja Maula, 2009). Kasvuyrittäjyyspolitiikalle
vaikuttaa olevan kohtuulliset teoreettiset ja empiiriset perusteet.
Keskeisimmän tausta-aineiston muodostivat:
––

Harvardin yliopiston professorin Josh Lernerin kirja ”Boulevard of Broken
Dreams” (2009)

––

World Economic Forumin raportti ”Globalization of Alternative Investments Working Papers Volume 3: The Global Economic Impact of Private Equity Report 2010”
(2009)

––

Kansainvälisen arviointipaneelin laatimat raportit “Evaluation of the Finnish
National Innovation System – Full Report ja Policy Report” (2009)

––

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun professorin Markku Maulan työ- ja
elinkeinoministeriölle laatima esiselvitys ”Development and internationalization
of the Finnish early stage venture capital market – a preliminary study” (2009)

––

Juha Ruohosen kirjoittama Virtual ICT Accelerator (VICTA)-projektin loppuraportti (2007)

Työn aikana on tutustuttu useisiin muihin selvityksiin ja raportteihin, joista erityisen hyödyllisiä ovat olleet:
––

Ruotsin julkista yritysrahoitusjärjestelmää selvittäneen Jan-Olle Folkessonin
raportti ”Innovationer och företagande – Sveriges framtid” (2008)

––

Technopolis Online –palvelun vuosikertomus ”Technopolis Online Annual Report
2009” (2010)

––

Ohjelmistoyrittäjien julkaisema ”Kasvufoorumi 08 - Loppuraportti” (2008)

Selvitystyössä on hyödynnetty organisaatioista toimitettuja materiaaleja, kuten
lukuja, vuosikertomuksia, kalvosarjoja ja muistioita. Raportin laatijat ovat kiitollisia aineistoa toimittaneille tahoille hyvästä yhteistyöstä.
Taustaraporteista nostetaan seuraavassa esille keskeisiä havaintoja.
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2.1 Kasvuyrittäjyyden taustatekijöistä
Kasvufoorumin loppuraportin (2008) alussa on kirjallisuuskatsaus yritysten kasvun
teoriaan. Sen mukaan yrityksen johdon ja omistajien halu kasvaa on merkittävin yrityksen kasvuun vaikuttava tekijä erityisesti kasvun myöhemmissä vaiheissa. Toinen
keskeinen tekijä on johdon kyvykkyys. Johdon kokemuksella ja koulutustasolla on
myös merkitystä. Rahoituksen ja yrityksen strategian merkitys on vähäisempi kuin
edellä mainittujen.
Pääomasijoittajan osallistuminen yrityksen toimintaan lisää kasvun todennäköisyyttä. Riskisijoittajan osallistuminen yrityksen toimintaan on kasvuhalukkuuden
jälkeen suurin selittäjä kansainvälisen liikevaihdon kasvulle. Pääomasijoittaja edistää kasvua kolmella tavalla: tarjoamalla pääomaa, osaamista ja vaatimalla yritykseltä kunnianhimoista kasvun tavoittelua. (Kasvufoorumi, 2008).
Kasvuyritykset ovat todennäköisesti osakeyhtiömuotoisia, jo lähtökohtaisesti
suurempia (suurempi alkupääoma, jo alussa useampia perustajia ja useampia työntekijöitä), muita useammin innovaatiotoimintaa harjoittavia (aineettomia oikeuksia useammin kuin muilla yrityksillä, todennäköisesti tekemässä tuote- tai prosessiinnovaatioita), yleensä suuntautuneita yritysten välisille markkinoille, useampia ja
useamman tyyppisiä yhteistyösuhteita solmineita ja maantieteellisen markkina-alueensa laajentamista tavoittelevia.
Kasvuyrittäjät ovat yleensä korkeasti koulutettuja, teknillisen alan tutkinnon suorittaneita, ansiotyössä ennen yrittäjyyttä toimineita, useimmiten miehiä, aiempaa
johtamiskokemusta kartuttaneita, muita riskihakuisempia, motivoituneita vaurastumaan, uutta liiketoimintamahdollisuutta hyödyntäviä, joilla on keskimääräistä korkeampi tulotaso ja nettovarallisuus.
Kasvufoorumin loppuraportin (2008) mukaan ohjelmistoalan yritysten suurimpia kasvun ja kansainvälistymisen haasteita ovat toimialan sisäiset haasteet, erityisesti myynnin ja markkinoinnin puutteet (teknologian kaupallistamisen ongelmat,
innovaatiojärjestelmän teknologiapainotteisuus), pieni yrityskoko (uskottavuusongelma, pienet kehitys- ja henkilöresurssit, rajallinen osaamispohja, rajallinen toiminnan monistettavuuspotentiaali), markkinan ja asiakkaan heikko tuntemus (teknologiatyöntö, pienet asiakastiedonhankinnan panostukset, vähäinen hankitun tiedon
hyödyntäminen) ja kasvustrategian muodostamisen vaikeus (resurssien ja osaamisen huono kohdentaminen, liian aikainen ja fokusoimaton kansainvälistymispyrkimys, strategiatyön hajanaisuus ja kokemattomuus).
Kansallisista haasteista merkittävimpiä olivat huono yrittäjyysasenneilmasto
(yleinen suhtautuminen yrittäjyyteen, menestykseen ja epäonnistumiseen, median
negatiivispainotteinen viestintä), pääomamarkkinan toimimattomuus (vähäinen
pääoman tarjonta alkuvaiheen yrityksille, suppeasta tarjonnasta johtuva vähäinen kilpailu ja epäedulliset ehdot, rahastojen pienuus, osaamisen riittämättömyys,
kansainvälisten toimijoiden puute) ja yrittäjien haluttomuus ja kyvyttömyys ottaa
riskejä.
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Globaaleja haasteita, kuten markkinoiden ja innovaatiokeskittymien etäisyyttä
ja kansainvälistä kilpailua ei pidetty yhtä merkittävinä kuin edellä mainittuja toimialan sisäisiä ja kansallisia haasteita.

2.2 Julkisen sektorin toimenpiteiden
menestystekijöistä
Lerner (2009) toteaa, että julkisen sektorin toimenpiteillä on ollut ratkaiseva vaikutus kaikkien innovaatio- ja yrittäjyyskeskittymien syntyyn. Kuitenkin suurin osa julkisen sektorin kasvuyrittäjyyttä tai aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinaa edistävistä toimenpiteistä on eri syistä epäonnistunut.
Julkinen sektori ei Lernerin mukaan voi synnyttää markkinoita tai ohjata niiden
kehittymistä. Valtio voi lähinnä vaikuttaa kehityssuuntiin negatiivisesti tai positiivisesti. Valtion on ymmärrettävä roolinsa ja pyrittävä löytämään tasapaino riittävien mutta markkinoiden ehdoilla tapahtuvien toimenpiteiden ja toimintaympäristön eri ulottuvuuksien välillä. Yhtä oikeaa toimenpidekokonaisuutta ei ole
olemassa, eikä väärinkäytöksiltä, virheiltä, tehottomuudelta ja epäonnistumisilta
voida välttyä.
Julkinen sektori voi edistää kasvuyrittäjyyttä panostamalla yleisen toimintaympäristön kehittämiseen tai jakamalla rahoitusta. Jälkimmäinen on suosittua, sillä rahan
jakaminen on konkreettinen toimenpide. Julkisen sektorin tulee rahoittaa laajaa toimialojen joukkoa, mutta vähiten niitä, joilla yksityistä rahaa on tarjolla. Näillä toimialoilla riittävän potentiaaliset hankkeet saavat yksityistä rahoitusta, eikä markkinapuutetta ole. Valtion tärkeimpänä tehtävänä on Lernerin mukaan rahoituksen
tarjonnan sijaan suotuisan toimintaympäristön rakentaminen.
Julkisen sektorin toimenpiteiden menestys liittyy Lernerin (2009) mukaan
––

Toimenpiteiden kestoon: toimenpiteiden on oltava pitkäjänteisiä, mutta markkinoiden tarpeiden muuttuessa toimenpiteitä on lopetettava tai muutettava
ajoissa. Erityisesti suosittujen mutta markkinoiden näkökulmasta tarpeettomien toimenpiteiden lopettaminen on osoittautunut vaikeaksi. Julkisen sektorin toimenpiteiden on oltava ensisijaisesti määräaikaisia. Tämä vaatii huolellista tavoitteiden asettamista, toimenpiteiden säännöllistä ja riippumatonta
arviointia ja niiden lopettamista, kun tavoitteet on saavutettu tai on tullut selväksi, ettei tavoitteita saavuteta.

––

Ristiriitaisiin tavoitteisiin: julkinen sektori saattaa asettaa toimenpiteille samanaikaisesti esimerkiksi lyhyen aikavälin tuottoon, aluepolitiikkaan ja yksityisen
markkinan kehitykseen liittyviä tavoitteita, mikä vähentää niiden tehoa.

––

Julkisen sektorin rooliin: suorien tukien ja sijoitusten sijaan julkisen sektorin
olisi luotava toimiva yrittäjyysinfrastruktuuri ja katalysoitava yksityisen markkinan kehittymistä.
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––

Toimenpiteiden kokoon: toimenpiteisiin on panostettava riittävästi, muuten niiden vaikuttavuus jää vähäiseksi. Liian suuret panostukset syrjäyttävät yksityisen markkinan kehittymistä.

––

Riittämättömään seurantaan: usein toimenpiteiden seurantaan panostetaan
vähemmän kuin niiden käynnistämiseen. Toimenpiteitä olisi säännöllisesti
seurattava, niille olisi asetettava selkeät tavoitteet, ja seuranta tulisi suorittaa riippumattoman tahon toimesta, ei organisaation itsensä kustantamana.

––

Kansainvälisyyden puutteeseen: vain kansallisiksi suunnitellut toimenpiteet
ovat tehottomia. Parhaiden kansainvälisten toimijoiden houkuttelu ei onnistu
ilman kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia. Edellytyksenä on, että vero- ja
yhtiömuotoasiat vastaavat kansainvälisiä käytäntöjä, ja että kansallinen irtautumismarkkina tarjoaa mahdollisuuksia listautumisiin ja yritysmyynteihin.

––

Markkinakytköksen puutteeseen: Toimenpiteet eivät saa kilpailla yksityisten
toimijoiden kanssa, tai antaa rahoitusta yrityksille, joiden taso ei riitä saamaan
rahoitusta tarjolla olevista yksityisistä rahoituslähteistä. Julkista rahoitusta on
kytkettävä yksityiseen rahoitukseen, jotta varmistetaan markkinoiden hyväksymät sijoituskohteet. Täysin julkinen rahoituksen tarjonta, joka kohdentuu
esimerkiksi maantieteellisille alueille tai toimialoille, joilla yksityiset sijoittajat eivät halua toimia, ovat tuloksiltaan heikkoja.

Lernerin (2009) mukaan kasvuyrittäjyyttä ja aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinaa tulee käsitellä kokonaisuutena. Nopeaan kasvuun tarvitaan ulkopuolista
rahoitusta ja osaamista. Riskipitoisuutensa vuoksi lupaavat hankkeet saavat pääasiassa riskirahoitusta, ja pääomasijoittaja nostaa kohdeyrityksen vaatimustasoa,
asettaa sille tavoitteita ja tuo siihen osaamista, kontakteja ja kokemusta.
Aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan ollessa nuori ovat matalat tai negatiiviset tuottoprosentit tyypillisiä riippumatta kohdeyritysten laadusta. Markkinoiden kypsyessä sijoitusyhtiöt kerryttävät kokemusta ja oppivat hankkimaan kanssasijoituksia, hankevirta kehittyy ja sijoituksien koko kasvaa. Myös pääomasijoitusrahastojen keskimääräiset tuottoprosentit nousevat.
Lernerin kirjassa (2009, s. 117) mainitaan Suomen Teollisuussijoitus ja Sitra esimerkkeinä epäonnistuneista toimenpiteistä. Syy on rahastoja koskevassa lainsäädännössä. Teollisuussijoitus on määrätty harjoittamaan pitkällä aikavälillä kannattavaa sijoitustoimintaa, mikä ohjaa toimintaa myöhempiin sijoitusvaiheisiin, jotta
määrätty tuottovaatimus saavutettaisiin. Sitran toimintaa kritisoidaan siltä osin,
että kyseessä on jatkuva rahasto, joka voi sijoittaa ainoastaan sijoitustoiminnan
tuottoja. Ja koska Sitran sijoitustoiminnan tuotot olivat vaatimattomia ja sijoitetut
pääomat suuria 2000-luvun vaihteessa, kaventuivat rahaston toimintaedellytykset
huomattavasti.
Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimustulosten kaupallistaminen on tärkeä
kasvuyrittäjyyden toimintaympäristön osa. Lernerin (2009) mukaan korkeakoulujen
omat rahastot uuden yritystoiminnan rahoittamiseksi ovat osoittautuneet yksityistä
22

pääomasijoitusmarkkinaa syrjiviksi ja tehottomiksi. Tutkimusorganisaatioiden on
luotava yhteydet pääomasijoittajiin ja tarjottava heille pääsy tutkimustoiminnan
hankevirtaan.
Tutkimuksesta syntyvän osaamisen siirron merkitys on keskeinen. Parhaat
osaamisen siirrosta vastaavat organisaatiot eivät ainoastaan lisensoi teknologiaa,
vaan myös kouluttavat tulevia yrittäjiä ja saattavat heitä yhteen pääomasijoittajien
kanssa. Osaamisen siirron tavoitteeksi ei tule asettaa lyhyen aikavälin lisensointitulojen maksimointia, sillä tällöin painopiste siirtyy tutkimustulosten lisensointiin
suuryrityksille. Osaamista on saatava myös alkavan yritystoiminnan käyttöön. Osaamisen siirron kannusteisiin ja tavoitteisiin on panostettava. (Lerner, 2009).
Koulutuksen ja tiedonvälityksen merkitys on keskeinen kolmella tavalla: 1) Ulkomaisen osaamisen ja rahoituksen houkutteleminen vaatii oman maan ja hankevirran
tekemistä tunnetuksi ulkomailla. Valtiolla on tässä rooli joko suoraan tai yksityisten organisaatioiden rahoittajana. 2) Yrittäjien ymmärrystä rahoitusmarkkinoista ja
kansainvälisestä pelikentästä on lisättävä koulutuksen avulla. Nopeaa kansainvälistä kasvua tavoittelevien yrittäjien on ymmärrettävä, mitä yritykseltä vaaditaan,
mikäli se tavoittelee pääomasijoituskelpoisuutta, ja mitä sijoitukset yrityksen kannalta merkitsevät. 3) Julkisen sektorin on ymmärrettävä kasvuyrittäjyyden logiikkaa
ja hyväksyttävä, että se eroaa pienyrittäjyydestä, vakiintuneesta yrittäjyydestä tai
suuryritysten toiminnasta. (Lerner, 2009).

2.3 Julkisen pääomasijoitustoiminnan
vaikutuksista
World Economic Forumin (2009) raportissa tutkittiin yli 28 000 yritystä, jotka olivat saaneet aikaisen vaiheen pääomarahoitusta vuosien 2000–2008 aikana. Tavoitteena oli selvittää julkisen sektorin pääomasijoitustoiminnan vaikutuksia yritysten
kasvuun. Julkisella sektorilla tarkoitetaan tässä yhteiskunnallista sijoittamista, ei
esimerkiksi eläkeyhtiöiden sijoitustoimintaa, jonka pääasiallinen tavoite on tuoton
maksimointi. Julkisiksi sijoituksiksi luettiin
1)

julkisen sektorin suorat aikaisen vaiheen pääomasijoitukset, jotka tehdään esimerkiksi kehityspankkien ja julkisen sektorin rahastojen kautta,

2)

valtion tekemät rahastosijoitukset yksityisiin aikaisen vaiheen pääomasijoitusrahastoihin, joissa on mukana yksityisiä sijoittajia, ja

3)

tukien ja verohuojennusten myöntäminen sijoitusrahastoille ja sijoittajille
(epäsuora tuki), joita ovat esimerkiksi ohjelmamuotoisesti toteutettavat tukija verohuojennusohjelmat, joihin yksityiset toimijat erikseen rekisteröityvät.

Yritysten menestystä mitattiin irtautumisella (listautuminen tai yritysmyynti), yrityksen arvolla irtautumishetkellä, yrityksen keräämien pääomasijoitusten määrällä,
patentointiaktiivisuudella ja työvoiman kehityksellä.
Tutkimuksen mukaan pääosin yksityistä (> 50 % yhteenlasketusta sijoitusmäärästä) ja vähän (< 50 %) julkista aikaisen vaiheen pääomarahoitusta saaneiden
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yritysten suorituskyky oli parempi kuin vain yksityistä aikaisen vaiheen pääomarahoitusta saaneiden yritysten, mitattuna niin irtautumisten määrällä, yrityksen arvon
kehityksellä, patenttien määrällä kuin investoidun pääoman kokonaismäärällä. Runsaasti julkista pääomarahoitusta saaneet yritykset menestyivät vaatimattomimmin.
Julkiset rahastosijoitukset ja epäsuorat tuet olivat suoria sijoituksia tehokkaampia.
Toimenpiteet olivat tehokkaimpia, kun ne oli järjestetty kansallisella tai ylikansallisella tasolla. Ylikansallisella tarkoitetaan esimerkiksi Maailmanpankin ja Euroopan investointipankin harjoittamaa pääomasijoitustoimintaa. Alueelliset ohjelmat
havaittiin tehottomimmiksi.
World Economic Forumin (2009) tulosten perusteella maltillinen julkinen pääomasijoitustoiminta täyttää markkinapuutteita, mutta suuret julkiset sijoitukset
syrjäyttävät yksityistä rahoitusta. Julkinen sektori on hyödyllisimmillään tarjotessaan rajattua rahallista panosta yritysten kehitykseen, mutta mikäli valtio ryhtyy
käyttämään yrityksessä määräysvaltaa, on sen toiminnan tuloksellisuus heikompaa.
WEF:n raportissa käsitellään epäsymmetrisen informaation aiheuttamaa markkinapuutetta. Osa lupaavista hankkeista jää vaille rahoitusta siksi, että rahoittajilla ei
ole riittävää tietoa potentiaalisesta kohdeyrityksestä. Informaation epäsymmetrian
vähentäminen on peruste valtion pääomasijoitustoiminnalle. Tehtävä kuuluu kuitenkin lopulta yksityisille pääomasijoitusrahastoille. Kokeneilla, erikoistuneilla yritystoiminnan ja tietyn toimialan ammattilaisilla on parhaat edellytykset etsiä oleellinen tieto ja valita lupaavimmat sijoituskohteet.
WEF:n raportti varoittaa tilanteista, joissa alun perin väliaikaiseksi tarkoitettu
ohjelma muuttuu pysyväksi organisaatioksi. Näin on käynyt Yhdysvaltain Small
Business Investment Company -ohjelmalle. SBIC on esimerkki poliittisesti suositusta
ohjelmasta, joka jatkuu, vaikka sen alkuperäinen tavoite on saavutettu.

2.4 Aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan
kehittämisestä
Lerner (2009) ja Ruohonen (2007) mainitsevat Israelin Yozma-ohjelman esimerkkinä
julkisen sektorin ohjelmasta, jonka tarkoituksena on käynnistää yksityinen aikaisen
vaiheen pääomasijoitusmarkkina. Uudessa-Seelannissa aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinaa elvytettiin 2000-luvun alussa rahastojen rahastorakenteen avulla
(New Zealand Venture Investment Fund, NZVIF). Rahastojen rahasto rakennettiin
riittävän etäisyyden päähän hallinnosta, ja sille turvattiin itsenäinen asema. Yksityiset sijoittajat saattoivat ostaa rahaston osuuden yhteisistä rahastoista viiden vuoden
sisällä rahaston perustamisesta pääoman ja peruskoron määrällä. Jokaista julkista
dollaria kohden kohderahastossa oli oltava kaksi yksityistä dollaria.
Laatikkoon 1 on tiivistetty Yozma-ohjelman toimintaperiaate ja tulokset. Luvussa
kolme tarkastellaan vastaavan ohjelman käynnistämistä Suomessa osana aikaisen
vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittämistä ja kansainvälistämistä.
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Laatikko 1. Israelin Yozma-ohjelma

Israel perusti Yozma Venture Capital -yhtiön vuonna 1992. Yozman suuruus oli 100 miljoonaa dollaria. Ohjelman käynnistyessä maassa oli yksi aktiivinen aikaisen vaiheen
pääomasijoitusrahasto ja yrittäjät suhtautuivat pääomasijoituksiin varauksellisesti.
60 prosenttia valtion aiemmissa ohjelmissa olleista yrityksistä onnistui saavuttamaan
teknologiset tavoitteensa, mutta puutteet liiketoiminnassa, markkinoille pääsyssä ja
rahoituksen hankinnassa estivät kaupallisten menestystarinoiden synnyn.
Yozman tavoitteena oli luoda voimakkaalla toimenpiteellä kansainvälinen ja toimiva aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkina. Ohjelma houkutteli maahan parhaita kansainvälisiä hallinnointiyhtiöitä ja sijoittajia ja pyrki hyödyntämään näiden osaamista ja verkostoja kotimaisen markkinan kehittämisessä.
Ohjelma perustui valtion kanssasijoituksiin yksityisten sijoittajien kanssa.
Ohjelman puitteissa käynnistettyjen kymmenen vuoden sijoitusrahastojen koot
olivat n. 20 miljoonaa dollaria, joista valtio sijoitti 8–10 miljoonaa. Valtion tavoitteena ei ollut saada sijoitukselle varsinaista suoraa tuottoa. Toimialan synnyttäminen oli ohjelman ainoa tavoite. Yksityiset sijoittajat saattoivat ostaa valtion ulos
rahastoista pääomalla ja viiden prosentin korolla viiden vuoden kuluessa rahaston
perustamisesta. Käytännössä valtio ostettiin ulos parhaista rahastoista tilanteissa,
joissa rahastojen kohdeyritysten arvonnousu näytti lupaavalta.
Ohjelman hallinnointi ja hakuprosessi tehtiin yksinkertaisiksi, ja maan sijoitusrahastorakenteista tehtiin täysin kansainvälisiä standardeja vastaavia. Rahastojen kestoksi määriteltiin kymmenen vuotta, rakenne noudatti tuttua yhdysvaltalaista mallia,
ja rahastoihin sijoittaneita verotettiin vasta sijoittajan omassa verotuksessa. Israelin
valtiovarainministeriö vastusti rahastorakenteen uudistuksia, mutta joutui hyväksymään niiden toteutuksen. Ilman uudistuksia ohjelman menestys olisi ollut heikompi.
Ohjelmaan valittiin kymmenen hallinnointiyhtiötä Yhdysvalloista, Länsi-Euroopasta ja Japanista. Ohjelma perustettiin otolliseen aikaan, sillä rahastot ehtivät
tehdä kuumenneilla markkinoilla tuottoisia irtautumisia. Usea alkuperäinen, kymmenen vuoden Yozma-rahasto tuotti merkittäviä voittoja, jotka loivat perustan
myöhempien vaiheiden jatkorahastoille.
Kymmenen vuotta Yozman perustamisen jälkeen ohjelman alkuperäiset toimijat hallinnoivat yhteensä 2,9 miljardin dollarin rahastoja Israelissa, ja koko Israelin aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan koko oli kasvanut 60 toimijaan ja
10 miljardin dollarin hallinnoitavaan pääomaan.
Nykyisin yli 90 prosenttia Israelin aikaisen vaiheen pääomasta tulee maan ulkopuolelta. Vuoden 2009 rahoitusmarkkinakriisi iski myös Israeliin. Uusien sijoitusten määrä laski 1,1 miljardiin dollariin edellisvuoden 2,1 miljardista. Sijoituksia
tehtiin 447 kohdeyritykseen. Vuoden 2010 aikana laskun ennustetaan jatkuvan,
ja aikaisen vaiheen pääomasijoitusten jäävän 0,8 miljardiin dollariin
Lähteet: Lerner (2009), Technopolis Online
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2.5 Suomen kasvuyrittäjyyden
toimintaympäristön kehittämisestä
Syksyllä 2009 valmistunut kansainvälinen innovaatiojärjestelmän arviointi (Kansainvälinen arviointipaneeli, 2009) ja professori Markku Maulan joulukuussa 2009
työ- ja elinkeinoministeriölle laatima esiselvitys Suomen aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisestä (Maula, 2009) tarjoavat hyvän analyysitaustan kasvuyrittäjyyden toimintaympäristön nykytilaan. VICTA-raportti (Ruohonen, 2007) listaa käytännöllisellä tasolla järjestelmän puutteita ja kehitystarpeita.
Innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointipaneeli analysoi järjestelmän
vahvuuksia ja heikkouksia. Järjestelmän kaksi merkittävintä haastetta ovat kansainvälistymisen ja kasvuyrittäjyyden vähyys. Vaikka kansainvälistyminen ja kasvuyrittäjyys kuuluvat innovaatiojärjestelmän organisaatioiden vastuualueisiin, ei niiden
edistäminen ole yhdenkään organisaation päätehtävä. Tästä syystä niiden edistäminen ei ole ollut kovin voimakasta, eikä niiden prioriteettitasoa ole nostettu muiden
aihealueiden joukossa. Kansainvälistymiselle ja kasvuyrittäjyydelle on tyypillistä,
ettei niillä ole voimakkaita puolestapuhujia päätöksenteon ytimessä.
Suomi on yritystoiminnan osalta sulkeutunut maa, jonka kansainvälisiä yhteyksiä olisi vahvistettava ulkomaisten osaajien, potentiaalisten yrittäjien, rahoittajien ja
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan houkuttelemiseksi. Yhteiskunnan homogeenisyys ja ulkomaalaisten osaajien vähäisyys asettavat haasteen osaamisen kansainväliselle hyödyntämiselle ja uusien kasvuyritysten synnyttämiselle. Usko julkisen sektorin ratkaisukykyyn on voimakas, ja suoria interventioita odotetaan. Yksityisen markkinan kehittyminen, kilpailunäkökohdat ja resurssien allokointi jäävät
vähemmälle huomiolle. Olemassa olevien ja uusien toimenpiteiden keskinäisten vaikutusten arviointi on vähäistä. Suomessa on taipumusta ratkaista asioita perinteisellä tavalla.
Arviointipaneeli toteaa, että suomalaiset ovat erinomaisia institutionalisoimaan
asioita, mutta ohjelmia ja organisaatioita olisi tarve lopettaa, kun niiden tavoitteet
on saavutettu. Yksityisen markkinan käynnistämisen ja sitä seuraavan julkisen sektorin vetäytymisen tulisi olla toimenpiteiden perimmäinen tavoite. Järjestelmä on
konsensushakuinen ja ulkopuolisten vaikutteiden määrää on vähäinen. Organisaatioiden yhdistämiseen ja palvelujärjestelmän virtaviivaistamiseen suhtaudutaan
varoen. Yliopistojärjestelmän uudistuksen paneeli kokee voimakkaan myönteisenä.
Strategisen huippuosaamisen keskittymistä (SHOK) arviointiraportissa todetaan, että niiden tarkoituksena ei ole uusien toimialojen tai yritysten synnyttäminen. Vaikka keskittymät saattavat edistää perinteisten toimialojen uusiutumista,
SHOK:ien kautta ohjattavat julkiset resurssit tulee pitää maltillisina, jotta radikaalien innovaatioiden edistämiseen tarkoitettujen ohjelmien rahoituspohja tulee
turvattua.
Kasvuyrittäjyyden osalta järjestelmä kärsii rakenteellisesta kohtaanto-ongelmasta: Suomi luetaan yhdeksi maailman innovatiivisimmista maista korkeiden
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tutkimus- ja kehityspanosten johdosta, mutta merkittäviä uusia maailmanluokan
tuotteita ja palveluita tarjoavia yrityksiä on syntynyt erittäin vähän. Innovaatiojärjestelmä huomioi tavallisten yritysten tarpeet, mutta kasvuyrittäjyyden edistämisessä se ei onnistu yhtä hyvin. Verotuksessa ei ole lainkaan kannusteita riskinotolle
ja yrittäjyydelle koulutettujen yksilöiden näkökulmasta. Paneeli painottaa uuden
yrittäjyyskulttuurin synnyttämistä korkeakoulujen yrittäjyysopetuksen kautta ja
kannusteiden luomista luoville ja riskiä ottaville yksilöille, jotta lahjakkaimmat henkilöt hakeutuisivat yrittäjiksi.
Kasvuyrittäjyyden kohdalla merkittäväksi kehittämisalueeksi tunnistettiin julkisen rahoitus- ja palvelujärjestelmän sekavuus ja politiikkainstrumenttien suuri lukumäärä ja päällekkäisyys. Päätöksenteossa tulee tehdä valintoja ja ottaa rohkeammin
riskiä. Innovaatiopolitiikan on muodostettava yhtenäinen, järjestelmällinen ja laajaalainen kokonaisuus yksittäisten toimenpiteiden sijaan. Kansallisten innovaatiojärjestelmien korvautuminen globaalilla toimintaympäristöllä ja innovaatioiden painopisteen siirtyminen entistä enemmän yrityksistä luoviin yksilöihin on huomioitava.
Paneeli esittää julkista yritystukijärjestelmää virtaviivaistettavan siten, että järjestelmän palvelut olisivat helpommin kasvuyritysten saatavilla. Paneelin ehdotus
sisältää hahmotelman julkisen yritysrahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Arviointi
korostaa valtiovarainministeriön aktivoitumista innovaatio- ja kasvuyrityspolitiikassa, ja keskeisten ministeriöiden (TEM-OPM-VM) välisen yhteistyön parantamista.
Maula (2009) käsittelee Suomen aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja kansainvälistymistä neljässä alaluokassa:
––

Ulkomaisten suorien pääomasijoitusten houkutteleminen suomalaisiin yrityksiin

––

Ulkomaisten hallinnointiyhtiöiden houkutteleminen pysyvästi Suomeen

––

Ulkomaisen pääoman kerääminen suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden
hallinnoitavaksi

––

Uusien kotimaisten hallinnointiyhtiöiden synnyttäminen

Maula korostaa, että kansainvälisesti verkottunut ja kilpailukykyinen aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkina on edellytys tehokkaalle osaamisen kaupallistamiselle, innovaatioympäristön toimivuudelle, talouden kasvulle ja positiiviselle tuottavuuskehitykselle. Pääomasijoitusmarkkina ei ole ainoa yrittäjyysympäristön muuttuja, mutta kansainvälisen tutkimuksen valossa on selvää, että pääomarahoituksella
on keskeinen rooli menestyksekkäimpien kasvuyritysten synnyttämisessä.
Toimialan kehittäminen vaatii rahoituksen tarjonta- ja kysyntäpuolen kehittämistä. Hankevirran kehittämisen ja pääomasijoitustoimialan kansainvälisyyden
edistämisen tulee olla toimenpiteiden tavoitteena. Aiheeseen liittyviä yksittäisiä
aloitteita on käynnistetty, mutta toimenpiteitä tulee vahvistaa.
Pääomasijoitusmarkkinan uudistumista on edistettävä. Julkisen sektorin tulee
mahdollistaa uusien hallinnointiyhtiöiden markkinoille pääsy. Markkinoille tulo ja
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sieltä poistuminen takaavat, että parhaat ja osaavimmat toimijat seuloutuvat. Pääomarahastojen varainkeruun tukemiseksi on jo instrumentteja, mutta ne vaikuttavat rajallisesti uusien hallinnointiyhtiöiden syntyyn. Vaikka kokemus ja näytöt ovat
keskeisessä roolissa pääomasijoitusalalla, on kilpailun ja uudistumisen kannalta tärkeätä, että uusia toimijoita syntyy.
Markkinoiden kehittäminen ja kansainvälistäminen vaatii Maulan mukaan ulkomaisten sijoittajien ja hallinnointiyhtiöiden houkuttelua. Samalla on vahvistettava
kotimaista pääomasijoitustoimialaa, sillä ulkomaiset sijoittajat edellyttävät uskottavia paikallisia sijoituskumppaneita. Vigo-ohjelma on askel uusien kansainvälisesti
verkottuneiden aikaisen vaiheen hallinnointiyhtiöiden synnyttämisessä, mutta jatkossa tarvitaan toimenpiteitä, joilla helpotetaan markkinoille pyrkivien yhtiöiden
varainkeruuta. Rahastojen ulkomaisen rahankeruun mahdollisuuksia tulee edistää
poistamalla loput esteet ulkomaisilta sijoituksilta suomalaisiin rahastoihin. Tämä
tarkoittaa verotukseen liittyvien nykyisten epävarmuuksien poistamista.
Maula toteaa, että alkaviin yrityksiin kansainvälisiä sijoituksia hankkivia julkisia organisaatioita ei tällä hetkellä ole, ja toimenpiteet keskittyvät teollisten suorien investointien houkutteluun. Finpron, FinNode-verkoston ja Invest in Finlandin
yhteistyön tiivistäminen ja alkuvaiheen yritysten varainkeruun nostaminen niiden
tehtäväksi saattaisivat olla keinoja lisätä hankevirran kansainvälistä näkyvyyttä ja
kiinnostavuutta.
Maula suosittaa, että Suomessa käynnistetään kansainvälisten esimerkkien
mukainen ohjelma, jonka tavoitteena on uusien hallinnointiyhtiöiden synnyttäminen ja markkinoille pääsy. Vaikka markkinoille ei mahdu rajattomasti uusia hallinnointiyhtiöitä, on tärkeää, että markkinoilla tapahtuu uusiutumista. Julkinen sektori vastaa liian suuresta osasta aikaisen vaiheen markkinoiden sijoituksista. Ohjelman rakentamiseen Maula kannustaa hakemaan mallia Uudesta-Seelannista (New
Zealand Venture Investment Fund) tai Iso-Britanniasta (Enterprise Capital Funds).
Ruohonen (2007) peilaa VICTA-raportissa Suomen järjestelmää Israeliin ja Yhdysvaltain menestyneisiin yrittäjyyskeskittymiin. Ruohonen suosittaa, että julkisen sektorin roolia ja sääntöjä tulisi uudistaa. Kasvuyrittäjyyttä koskevat toimenpiteet tulisi
keskittää yhteen organisaatioon. Tekesin rahoituksen kriteereitä tulisi tiukentaa,
ja rahoitusta tarjota pienemmälle joukolle yrityksiä. Tekesin tulisi painottaa entistä
vahvemmin osaavan johdon merkitystä rahoituksen saannin kriteerinä, ja ulkoistaa
kasvuyritysten rahoitukseen liittyvää päätöksentekoa ulkopuoliselle asiantuntijaraadille. Yksityisiin ammattilaisiin nojaava yrityskiihdyttämöohjelma olisi perustettava, ja julkista rahoitusta olisi myönnettävä kasvuyrityksille pääasiassa avustuksina. Muut suositukset koskevat korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä ja teknologian siirron organisoimista Iraelin Yissumin ja parhaiden yhdysvaltalaisten toimijoiden tapaan.
Ruohonen suosittaa Suomen Yozma-ohjelman käynnistämistä. Ohjelmassa julkinen sektori tarjoaisi yksityisille sijoittajille mahdollisuuden ostaa osuutensa pois
rahastoista tietyin ehdoin. Ohjelman tavoitteena olisi 4–5 uutta aikaisen vaiheen
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pääomasijoitusrahastoa, joiden tavoitekoko olisi 50–80 miljoonaa euroa. Rahastojen hallinta tulisi luovuttaa kansainvälisille hallinnointiyhtiöille, joissa olisi kotimaista osaamista. Ohjelman pyrkisi luomaan sillan yritysten ja keskeisten markkina-alueiden välille, erityisesti Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. Ohjelman käynnistyttyä
julkisen sektorin olisi lopetettava kokonaan pääomasijoitusten tekeminen suoraan
kohdeyrityksiin.
Raportin suositukset ovat johtaneet uudistuksiin. Tekesin NIY-ohjelmassa rahoituksen myöntämiseen osallistuu yksityisiä pääomasijoittajia ja kokeneita yrittäjiä.
Vigo-yrityskiihdyttämöohjelma (s. 51), jonka TEM perusti yhdessä Tekesin ja Aloitusrahasto Veran kanssa, on Ruohosen (2007) esittämien periaatteiden mukainen.
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3 Selvitysmiehen näkemys
Suomen toimintaympäristöstä
Selvitysmies on aiempien raporttien ja käytyjen keskusteluiden perusteella muodostanut näkemyksensä kasvuyrittäjyyden toimintaympäristöstä. Näkemykset kuvaavat toimenpiteiden nykytilaa ja järjestelmän muutostarpeita.
Raportissa on toimeksiannon mukaisesti käsitelty etupäässä julkista kasvurahoitusta ja yritystukijärjestelmää nopean kasvun yritysten näkökulmasta. Kokonaisvaltainen kasvuyrittäjyyspolitiikka sisältää myös muita toimenpidealueita.
Toimenpiteitä tarvitaan esimerkiksi tutkimustulosten hyödyntämisessä uuden
liiketoiminnan lähteenä. Kasvuyrittäjyyskulttuurin ja -osaamisen edistäminen koulutuksen ja viestinnän kautta on keskeinen edellytys kasvuyritysten
synnylle.

3.1 Työ- ja elinkeinoministeriön konserni
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa
kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävien yksiköstä.
Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat työllisyys, työttömyys ja
julkinen työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja
työriitojen sovittelu; alueiden kehittäminen; elinkeinopolitiikka; energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen; innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus; markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja
kuluttajapolitiikka.
Käytännön politiikkatoimet on järjestetty ministeriön hallinnonalan organisaatioiden tehtäväksi. Tähän niin kutsuttuun TEM-konserniin kuuluu yli 30 organisaatiota, joiden toimintaa ministeriö ohjaa ja rahoittaa joko kokonaan tai osittain. Organisaatiot työllistävät yhteensä yli 10 000 henkilöä. Lista eräistä TEM-konsernin organisaatioista on esitetty alla taulukossa 1.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa raportin ensimmäisessä luvussa mainittujen
EU:n aluekehitys- ja sosiaalirahastojen ohjelmien toteuttamisesta ja ohjaa työhön
osallistuvia muita toimijoita rakennerahastoihin liittyvissä asioissa.
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Taulukko 1. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan organisaatioita
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Energiamarkkinavirasto

Finnvera Oyj

Finpro ry

Geologian tutkimuskeskus GTK

Huoltovarmuuskeskus

Invest in Finland

Keksintösäätiö

Kilpailuvirasto

Kuluttajatutkimuskeskus

Kuluttajavirasto

Matkailun edistämiskeskus

Merimiespalvelutoimisto MEPA

Mittatekniikan keskus

Patentti- ja rekisterihallitus PRH

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes

Turvatekniikan keskus Tukes

Työ- ja elinkeinotoimisto

Työneuvosto

Työvoimaopisto

Valtakunnansovittelijan toimisto

Valtiontakuurahasto

Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT

Ydinjätehuoltorahasto

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjaus
Tämän raportin toimeksiantoon ei kuulunut ministeriön ohjausrakenteen arvioiminen yleisesti. Toimeksiannossa on kuitenkin pyydetty arviota siitä, miten kasvuyrityspolitiikan ja -rahoituksen ohjaus tulisi organisoida ministeriötasolla. Neljännen
luvun suosituksissa on esitetty ehdotus ministeriötason ohjauksen järjestämisestä
koskien kasvuyrittäjyyden kannalta keskeisiä organisaatioita. Organisaatioiden toimintaa ja tunnuslukuja on esitelty seuraavilla sivuilla.
Ministeriön työjärjestyksen (säädös 552/2009) mukaan ”elinkeinoministeri ja työministeri johtavat ministeriön ja hallinnonalan toimintaa apunaan kansliapäällikkö,
ministeriön johtoryhmä sekä kummallakin ministerillä oma valtiosihteeri. Ministeriössä on lisäksi virkamiesjohtoryhmä, laajennettu virkamiesjohtoryhmä sekä tarvittaessa määräaikaisia johto- ja yhteistyöryhmiä, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään ryhmien asettamispäätöksessä. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä
tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista. Työ- ja elinkeinoministeriön yksiköt, osastot, kehittämisyksikkö ja tukiyksiköt muodostavat matriisiorganisaation.”
TEM toteutti perustamisensa yhteydessä kehityshankkeen hallinnonalan konserniohjauksen muodostamiseksi. Hankkeen loppuraportti (TEM, 2008) valmistui elokuussa 2008. Projektin tavoitteena oli ”rakentaa hallinnonalalle konserniohjauksen
malli sekä tunnistaa ja kehittää konserniohjauksessa tarvittavia lähestymistapoja,
työkaluja ja johtamiskäytäntöjä”.
TEM-konserniohjausmallin mukaisesti hallitusohjelman ja toimintaympäristömuutosten pohjalta laaditaan yhteistyössä hallinnonalan organisaatioiden kanssa
konsernistrategia, joka kattaa koko hallituskauden. Strategiaa täsmennetään vuosittain. Konsernistrategiasta johdetaan 4–6 keskeistä strategista päämäärää eli tavoitelinjausta. Näiden pohjalta toteutetaan hallinnonalan organisaatioiden ohjauksen
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koordinointi. Hallinnonalan ohjauksessa otetaan huomioon ministeriön toimialaan
kuuluvien substanssistrategioiden tavoitteet. Edellä todetun pohjalta käydään tulossopimusneuvottelut ja asetetaan organisaatiokohtaiset tavoitteet, jotka muodostavat pohjan virastojen ja laitosten operatiiviselle johtamiselle. Toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta seurataan, arvioidaan ja siitä raportoidaan.
TEM-konserni on osana yritysasiakkuusstrategiatyötään määritellyt yhteiset
asiakassegmentit, jolla pyritään toiminnan asiakaslähtöisyyden lisäämiseen. Segmenteiksi on sovittu seuraavat: yrityksen perustajat ja keksintöasiakkaat, paikallisesti toimivat yritykset, kotimarkkinoille keskittyvät yritykset, kansainvälistymällä
kasvua hakevat yritykset, suuryritykset ja yhteisöt. Strategian tulokset jalkautetaan
normaalin konserniohjauksen kautta. Tavoitellut muutokset pyritään huomioimaan
tavoitelinjauksissa ja substanssistrategioissa.
Yritysasiakkuusstrategian taustalla on ollut Yritys-Suomi palvelujärjestelmän
kehitystyö. Yritys-Suomi -brändin puitteissa on kehitetty verkko-, puhelin-, kasvuyritys- ja innovaatiopalvelua sekä seudullisia yrityspalveluja. Kokemuksia on hyödynnetty asiakkuusstrategiatyössä ja asiakkuudenhallinnan kehityksessä. Yhteisen yritysasiakkuusstrategian myötä yrityspalveluiden kehittämisessä on pyritty
siirtymään ongelmakohtaisesta kehittämisestä kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan. Yritys-Suomi palvelujärjestelmä on rakennettu ottamaan huomioon myös
TEM-hallinnon ulkopuoliset julkisesti rahoitetut yrityspalvelut.
Yhteisen konserniohjauksen tueksi ja konsernin toimijoiden välisen yhteistyön
edistämiseksi ministeriö on käynnistänyt yhteistyöfoorumeita. Konsernin tulosohjausfoorumissa käsitellään tulosohjaukseen ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä ja konsernin ohjausfoorumissa koko konsernia ja sen organisaatioiden yhteistyötä koskevia asioita. Lisäksi ministeriö on 16.6.2009 asettanut niin kutsutuista
toimijaryhmään 1 kuuluvien organisaatioiden johtajista (GTK, Finnvera, VTT, Teollisuussijoitus, Tekes, Finpro, ELY-keskukset) sekä näiden organisaatioiden ohjauksesta vastaavien ministeriön yksiköiden ja osastojen päälliköistä koostuvan ja kansliapäällikön johdolla toimivan konsernipolitiikan ohjausryhmän. Tämän ohjausryhmän tehtävissä korostuvat konsernin henkilö- ja yritysasiakkuusstrategioiden toimeenpanoon liittyvät tehtävät. Ohjausryhmän toimikausi ulottuu 30.4.2011 saakka.
Ulkopuoliselle TEM-konsernin ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvät prosessit vaikuttavat periaatteessa oikean suuntaisilta, ja niiden tavoite tehostaa ministeriön
yhteisen äänen muodostumista on kannatettava. Samaan hengenvetoon on todettava, että konsernin hallintojärjestelmä vaikuttaa kovin raskaalta. Jatkossa haasteena lienee varmistaa, ettei konsernin ohjaus tapahdu liiaksi hallinnon ehdoilla,
eikä tuntuma toimintaympäristö kehitystarpeista hajaudu liiaksi prosessin eri vaiheisiin. Ministeriö on toimintansa alkuvaiheessa, joten tulevat vuodet näyttävät,
miten konsernin hallinto toimii käytännössä.
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Kasvuyrittäjyyden kannalta keskeisten TEM-konsernin
organisaatioiden toiminta ja tunnusluvut
Kasvuyrittäjyyden kannalta keskeisen TEM-konsernin toimijajoukon muodostavat merkittävimmät yrityksille rahoitusta tarjoavat organisaatiot. Näitä ovat Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset (ELY-keskukset eli entiset TE-keskukset), Finnvera Oyj, Suomen
Teollisuussijoitus Oy ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes. Myös
Keksintösäätiön merkitys esihautomotoiminnan järjestäjänä on palvelujärjestelmässä
tärkeä, ja valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on keskeinen hankevirran lähde,
mutta edellä mainittuja organisaatioita ei raportissa käsitellä yksityiskohtaisesti.
Alla on kerrottu lyhyesti kunkin TEM-konsernin organisaation pääasiallinen tehtävä ja rahoituksen vuotuinen volyymi. Organisaatioiden avainluvut on esitetty kootusti raportin liitteessä kolme (s. 69).
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
Taulukko 2. TE-keskusten tunnusluvut 2009
Henkilöstö
- Yritysrahoituksen tai -palveluiden parissa työskenteleviä (TEM:n arvio)
Toimintamenot
Kokonaisrahoitus
- Yrityksen kehittämisavustus
- Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

1 841 kpl
228
86 Me
188 Me
119
12

- Yrityksen kehittämisavustus ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

3

- Valmistelurahoitus pk-yrityksille

9

- Kuljetustuki

9

- Starttiraha
Rahoitettuja yrityksiä (v. 2009 päätökset)
- Rahoitettuja kasvuyrityksiä (2008)

37
10 287 kpl
484

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2010 alussa käynnistyivät alueelliset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), joihin yhdistettiin työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa
toimineet Työ- ja elinkeinokeskukset. ELY-keskusten tehtäviin kuuluvat mm.
––

yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut, työllisyysperusteiset tuet
ja työvoimakoulutus, maatila- ja kalatalousasiat, maahanmuuttoasiat ja EU:n
rakennerahastohankkeet

––

ympäristönsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, luonnonsuojelu,
ympäristön tilan seuranta, vesivarojen käyttö ja hoito

––

maanteiden kunnossapito, tiehankkeet, liikenteen lupa-asiat, liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja saaristoliikenne

––

ammatillinen koulutus, kirjasto-, liikunta-, opetus- ja nuorisotoimen tehtävät.
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ELY-keskukset toimivat melko itsenäisesti ja yhteistyössä maakunnan liittojen
kanssa. Työ- ja elinkeinotoimistot ovat niiden alaisia. ELY-keskukset kuuluvat työja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetusministeriö ja sisäasiainministeriö.
ELY-keskuksilla on kolme vastuualuetta:
––

elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri

––

liikenne ja infrastruktuuri

––

ympäristö ja luonnonvarat

Vuodesta 1997 lähtien Tekesin alueorganisaation henkilökunta on työskennellyt
TE-keskuksissa. Aiemmin Tekesin asiantuntijat toimivat pääsääntöisesti samoissa
tiloissa Finnveran henkilöstön kanssa.
TE-keskukset myönsivät rahoitusta yrityksille yhteensä 188 miljoonaa euroa
vuonna 2009. Rahoitus myönnettiin avustuksina. Asiakkaina oli yhteensä lähes 10
300 yritystä, joista valtaosa (7 195 kpl) starttiraha-asiakkaita. Suurin yksittäinen
rahoitusinstrumentti oli yritysten kehittämisavustus, jota myönnettiin 119 miljoonaa
euroa 1 568 yritykselle. Kansainvälistymällä kasvua hakeville yrityksille ELY-keskukset tarjoavat yli 30 erilaista yrityspalveluinstrumenttia.
Kasvuyrittäjyyden edistämisessä ELY-keskusten rooli on huomattavasti Finnveraa, Tekesiä ja Teollisuussijoitusta vähäisempi. Tästä syystä keskuksia käsitellään
tässä raportissa pintapuolisesti, eikä esimerkiksi niiden palveluntarjonnasta esitetä suosituksia.
Finnvera Oyj
Taulukko 3. Finnveran tunnusluvut 2009
Henkilöstö
- Finnvera Oyj
- Veraventure Oy
Toimintamenot
Asiakasyrityksiä (kanta v. 2009 lopussa)

438 kpl
422
16
41 Me
28 716 kpl

Uusia rahoituspäätöksiä 2009

9 575 kpl

- Rahoitettuja kasvuyrityksiä

1 246 kpl

Kokonaisrahoitus yritystoimintaan 2009 (lainat, takaukset, vientitakaukset)

1 206 Me

- Lainoja (6 534 yritystä)

593

- Takauksia ja vientitakauksia (3 012 yritystä)

602

- Pääomasijoituksia (29 uutta kohdeyritystä, suorat ja rahastosijoitukset)
Pääomasijoitustoimintaan sitoutuneet varat (Veraventure, Aloitusrahasto, Nordia)

11
144 Me

Veraventure Oy
- Rahastoon sijoitettu pääoma

34

49 Me

- Uudet rahastosijoitukset 2009

0 Me

- Sijoituskanta

32 Me

- Veraventuren alueellisia kohderahastoja (osaomistus)

14 kpl

- Rahastoilla kohdeyrityksiä

200 kpl

Aloitusrahasto Vera Oy
- Rahastoon sijoitettu pääoma (Finnveran osuus 89 Me)

96 Me

- Uudet sijoitukset kohdeyrityksiin 2009

11 Me

- Sijoituskanta

50 Me

- Averan kohdeyrityksiä
- Averan ensisijoituksia vuodessa

116 kpl
30 kpl

Matkailunkehitys Nordia Oy
- Rahaston koko

12 Me

Lähde: Finnvera Oyj, Veraventure Oy		

Vuonna 1999 perustetun Finnvera Oyj:n tehtävänä on tarjota yrityksille rahoitusta
eri instrumentein (lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin). Finnvera Oyj on
valtion omistama julkinen osakeyhtiö. Sen tehtäväksi on määritetty yritystoiminnan,
alueiden ja viennin kehityksen edistäminen.
Finnvera rahoitti kotimaista yritystoimintaa lainoin, takauksin ja vientitakauksin yhteensä 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2009. Lainoja myönnettiin 593 miljoonaa,
takauksia ja vientitakauksia 602 miljoonaa. Finnvera harjoittaa pääomasijoitustoimintaa kolmen tytäryhtiönsä Veraventure Oy:n, Aloitusrahasto Vera Oy:n ja yhdessä
Sitran kanssa omistamansa Matkailunkehitys Nordia Oy:n kautta. Finnvera on kohdistanut pääomasijoitustoimintaan 144 miljoonaa euroa.
Finnvera Oyj:n tilikauden voitto oli 24,4 miljoonaa euroa vuonna 2009. Samana
vuonna Finnvera nosti 50 miljoonan euron pääomalainan valtiolta riittävän vakavaraisuuden varmistamiseksi. Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, eli yhtiön tulee kattaa toimintamenonsa sekä vastuullaan olevat luotto- ja
takaustappiot liiketoiminnasta saamillaan tuloilla.
Valtio on sitoutunut vastaamaan 50 prosentin osuudesta Finnveran kotimaanrahoituksen luottotappioista. Loput luottotappiot ja toimintamenot katetaan toiminnan tuloksesta. Valtio jakaa rahoituksen osana korkotukia asiakkaille tietyin perustein (mm. aluepolitiikka ja naisyrittäjät) ja nämä korkotuet välitetään asiakkaille
Finnveran toimesta. Valtion budjettiin sisältyviä eriä ovat Finnveran korkotuet ja
tappiokorvaukset. Finnveran osakepääoma vuoden 2009 lopussa oli 197 miljoonaa
euroa ja pääomalainat 93 miljoonaa euroa.
Veraventure Oy on vuonna 2003 perustettu, Finnveran täysin omistama tytäryhtiö. Se on osakeyhtiömuotoinen rahasto, jonka tehtävänä on harjoittaa Finnveran
pääomasijoitustoimintaa, eli kehittää alueellista ja aikaisen vaiheen pääomasijoitustoimintaa sekä hallinnoida Aloitusrahasto Vera Oy:tä. Veraventure tekee sijoituksia 14 alueelliseen rahastoon, joista 13 on Oy-muotoisia ja yksi Ky-muotoinen. Veraventure on yksi osaomistaja alueellisissa rahastoissa yhdessä kuntien ja kaupunkien sekä yksityisen sektorin sijoittajien (pankit, yritykset) kanssa. Veraventuren
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omistusosuus rahastoissa on 20–40 prosenttia. Vuoden 2009 lopussa Veraventuren
sijoituskanta alueellisiin rahastoihin oli 32 miljoonaa euroa (sijoitukset 29 miljoonaa
ja sijoitussitoumukset 3 miljoonaa).
Veraventuren osaomistamat alueelliset pääomasijoitusrahastot sijoittavat omalla
maantieteellisellä toiminta-alueellaan. Niiden sijoitukset kohdistuvat alueellisesti
tärkeisiin yritysjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Ne eivät sijoita ensisijaisesti tässä raportissa tarkoitettuihin alkuvaiheen kasvuyrityksiin. Yksittäisen
sijoituksen koko on korkeintaan 1,5 miljoonaa euroa. Rahastojen koot vaihtelevat
4–20 miljoonan välillä, ja niitä hallinnoivat yksityiset hallinnointiyhtiöt. Rahastoilla
on 200 kohdeyritystä.
Vuonna 2008 Veraventure Oy:n hallinnoitavaksi siirtyi aiemmin Sitran Intromarkkinapaikkana ylläpitämä enkelisijoittajien verkosto. Verkoston rakentaminen
aloitettiin alusta, sillä Sitrasta ei siirtynyt Veraventureen siirron yhteydessä henkilöitä tai sijoittajien kontaktitietoja. Nykyisin verkostossa toimii 132 sijoittajaa, ja
vuosittain järjestetään 4–6 esittelytilaisuutta, joissa kussakin esitellään alle kuusi
potentiaalista sijoituskohdetta.
Aloitusrahasto Vera Oy on vuonna 2005 perustettu, Finnveran 93-prosenttisesti omistama osakeyhtiömuotoinen rahasto, jonka sijoituskohteina ovat alkuvaiheen teknologiayritykset ja teknologiaintensiiviset tai innovatiiviset palveluyritykset. Rahastolla ei Ky-rakenteen tapaan ole määräaikaa, mutta se on perustettu valtion kahdenkymmenen vuoden ajaksi myöntämän lainan turvin. Muita omistajia
ovat mm. Sitra, Tekniikan Akateemiset ry ja useampi eläkevakuutusyhtiö.
Veraventure Oy:n henkilökunta hallinnoi Aloitusrahaston sijoitustoimintaa. Aloitusrahaston hallitus tekee sijoituspäätökset hallinnointiyhtiön esityksestä. Tällä hetkellä
rahaston hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista kolme on Finnvera-konsernin ulkopuolisia henkilöitä. Rahastolla ei ole omaa henkilökuntaa. Veraventuren palveluksessa olevat
yhdeksän manageria huolehtivat Aloitusrahaston sijoituksista. Finnvera rahoittaa Aloitusrahaston kautta Vigo-ohjelmaa yhdessä Tekesin kanssa (ks. laatikko 3 s. 51)
Aloitusrahastolla oli 116 kohdeyritystä vuoden 2009 lopussa. Huhtikuussa 2010 kohdeyrityksiä oli 122. Sijoituskanta oli vuoden 2009 lopussa n. 50 miljoonaa euroa, joista
sijoituksia 41 miljoonaa ja sitoumuksia 9 miljoonaa. Aloitusrahasto tekee vuodessa noin
30 ensisijoitusta joko puhtaasti pääomasijoituksena tai optiolainana. Sijoitukset pyritään tekemään yhdessä yksityisten enkelisijoittajien kanssa. Tällä hetkellä 70 prosenttia sijoituksista toteutetaan yksityisten sijoittajien kanssa. Vigo-ohjelman yrityksiin Aloitusrahasto oli 15.4.2010 mennessä tehnyt neljä sijoitusta. Tulevaisuudessa sijoitusten on
suunniteltu kohdistuvan siten, että ensisijoituskohteista 10–15 tulee Vigo-ohjelmasta, ja
muihin yrityksiin tehdään kymmenkunta sijoitusta pääasiassa yhdessä enkelisijoittajien
kanssa. Tällöin ensisijoitusten määrä olisi 20–25 kappaletta vuodessa.
Veraventuren ja Aloitusrahaston on julkisina rahoittajina otettava huomioon EU:n
valtiontukisääntely. Ennen maaliskuuta 2009 Aloitusrahaston tekemät sijoitukset
olivat joko de minimis- tai markkinaehtoisia. De minimis -sääntely rajoitti Aloitusrahaston toimintaa siinä määrin, että Veraventure yhteistyössä Finnveran ja työ- ja
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elinkeinoministeriön kanssa laati EU-komissiolle ehdotuksen rahaston uudesta toimintatavasta. Ehdotus hyväksyttiin komissiossa helmikuussa 2009.
Mikäli Aloitusrahasto on ainoa sijoittaja tehdessään ensisijoituksen, voi rahaston
sijoitus olla enintään 500 000 euroa. Jos rahasto tekee samaan yritykseen jatkosijoituksia, voi ensi- ja jatkosijoitusten yhteismäärä olla enintään 1,5 miljoonaa euroa.
Rahoituskierroksille etsitään aina mukaan myös yksityisiä sijoittajia. Mikäli sijoitukset tehdään yhdessä muiden sijoittajien kanssa, voi sijoitusmäärä olla yhteensä
enintään 1,5 miljoonaa euroa 12 kuukauden aikana. Vuoden 2010 loppuun asti voi
yhdessä muiden sijoittajien kanssa tehtyjen sijoitusten enimmäismäärä kuitenkin
poikkeuksellisesti olla 2,5 miljoonaa euroa 12 kuukauden aikana.
Aloitusrahasto voi tehdä sijoituksia yksin ainoastaan siemenvaiheessa. Muissa
sijoitusvaiheissa on mukana oltava tietty määrä yksityistä pääomaa. EU:n määrittelemä siemenvaihe tarkoittaa tilannetta, jossa toiminta on hyvin alkuvaiheessa, eikä
yrityksellä saa olla vielä liikevaihtoa. Käynnistysvaihe luetaan alkavaksi jo ensimmäisistä asiakkuussuhteista, ja melko nopeasti yrityksen toiminta luokitellaan laajentumisvaiheeksi. Käynnistys- ja laajentumisvaiheen sijoituksissa yksityistä pääomaa vaaditaan 1.9.2010 alkaen tukialueilla 30 prosenttia ja tukialueiden ulkopuolella 50 prosenttia kokonaissijoitusmäärästä.2
Aloitusrahasto voi tehdä sijoituksia alle 50 työntekijän pienyrityksiin. Liikevaihtoa kohdeyrityksellä voi olla korkeintaan 10 miljoonaa euroa. Sijoituksia ei tehdä
vaikeuksissa oleviin yrityksiin. Sijoituksista vähintään 70 prosenttia tulee olla oman
pääoman ehtoisia tai oman pääoman luonteisia. Lainojen korkona käytetään vähintään EU:n määrittelemää vähimmäiskorkoa. Aloitusrahasto voi myydä osan omistusosuudestaan kohdeyhtiössä muille sijoittajille tai avainhenkilöille esimerkiksi sijoituskierroksen yhteydessä jo ennakkoon sovituin ehdoin.
Suomen Teollisuussijoitus Oy
Taulukko 4. Teollisuussijoituksen tunnusluvut 2009
Henkilöstö

4,7 Me

Rahoitettuja yrityksiä (suorat + rahastosijoitukset)

439 kpl

- Rahoitettuja kasvuyrityksiä (kanta vuoden 2009 lopussa)
Kokonaisrahoitus yritystoimintaan (uudet suorat + rahastosijoitukset
2009)
- Suoria pääomasijoituksia
- Pääomarahastosijoituksia
Sijoituskanta (sijoitukset ja sitoumukset)

2

23 kpl

Toimintamenot

299 kpl
61 Me
21
40
619 Me

- Suoria pääomasijoituksia

66

- Start Fund I

54

Laajentumisvaiheen osalta 30 prosentin vaatimus on voimassa jo nyt, mutta vuoden 2010 loppuun saakka myös
tukialueiden ulkopuolella yksityisen pääoman osuudeksi riittää 30 prosenttia.
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- Kasvurahastojen Rahasto Ky
- Pääomarahastosijoituksia

54
445

- Aikainen vaihe 99 Me
- Kasvu 251 Me
- Yritysjärjestelyt 95 Me
Lähde: Suomen Teollisuussijoitus Oy

Vuonna 1995 perustetun Suomen Teollisuussijoitus Oy:n laissa (säädös 1352/1999)
määritelty tehtävä on ”parantaa erityisesti pienen ja keskisuuren yritystoiminnan
edellytyksiä tekemällä oman pääoman ehtoisia sijoituksia pääomasijoitustoimintaa harjoittaviin yhteisöihin” (rahastosijoitukset). Yhtiö voi lisäksi ”tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia suoraan kohdeyrityksiin erityisesti pitkäaikaista riskinottoa edellyttävissä yrityshankkeissa” (suorat pääomasijoitukset kohdeyrityksiin).
Laissa on erikseen määrätty, että ”yhtiön toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti
kannattavaa. Yksittäisissä sijoituspäätöksissä voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä
tavanomaista alhaisempi tuotto-odotus ja suurempi riski.”
Teollisuussijoitus työllisti vuoden 2009 lopussa 23 henkilöä, ja sen toimintamenot olivat 4,7 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen rahoitusta sai suoraan tai välillisesti (rahastosijoitusten kautta) yhteensä 439 yritystä. Yhtiöllä oli suoria sijoituksia 94 kohdeyrityksessä emoyhtiön ja Start Fund I:n kautta. Yhtiö rahoitti yhteensä
299 kasvuyritystä (siemen-, käynnistys-, muu aikainen vaihe, laajentuminen). Teollisuussijoituksella oli vuoden 2009 lopussa 86 rahastosijoitusta.
Teollisuussijoituksen tekemien vuosittaisten suorien ja rahastosijoitusten viiden
vuoden keskiarvo on 109 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 sijoituksia ja sijoitussitoumuksia tehtiin 61 miljoonalla. Tästä 21 miljoonaa muodostui 14 suorasta sijoituksesta kohdeyritykseen (6 ensisijoitusta ja 8 jatkosijoitusta). Neljään pääomasijoitusrahastoon tehtiin sijoitussitoumuksia yhteensä 40 miljoonalla eurolla. Rahastosijoituksista kolme tehtiin ulkomaisiin rahastoihin ja yksi (10 miljoonaa) myöhäisen vaiheen (buyout) kotimaiseen rahastoon.
Vuonna 2009 käynnistyneen 100 miljoonan euron vakautuksen rahoitusohjelman
puitteissa oli tehty 10.3.2010 mennessä sijoituksia 30 miljoonalla eurolla yhdeksään
kohdeyritykseen. Kohdeyritykset työllistivät 100–3 800 työntekijää.
Teollisuussijoituksen vuosittaiset sijoituspäätökset ovat suuremmat kuin toteutuneet sijoitukset ja sijoitussitoumukset, sillä kaikki päätökset eivät johda sijoitukseen
johtuen esimerkiksi rahastojen varainkeruun haasteista. Teollisuussijoitus teki sijoituspäätöksiä yhteensä 88 miljoonalla eurolla vuonna 2009, mutta toteutunut sijoitusmäärä oli edellä mainittu 61 miljoonaa euroa. Rahastosijoituksissa varoja siirretään rahastoihin, kun rahasto kutsuu niitä rahastosopimuksessa sovitusti hallinnointiveloituksina ja sijoituskohteiden hankintaan (nk. capital calls). Teollisuussijoituksella kutsumattomia sijoitussitoumuksia rahastoihin oli 293 miljoonaa euroa
vuoden 2009 lopussa.
Teollisuussijoitus on yhdessä työeläkeyhtiöiden kanssa perustanut 2.12.2008
Kasvurahastojen Rahasto Ky:n (KRR). Rahaston koko on 135 miljoonaa euroa, josta
38

Teollisuussijoituksen osuus on 54 miljoonaa. Teollisuussijoitus toimii KRR:n hallinnointiyhtiönä. KRR sijoittaa Suomessa toimiviin aikaisen vaiheen ja yritysjärjestelyvaiheen pääomasijoitusrahastoihin. Rahaston kokonaispääomasta tehtiin vuoden
2009 aikana sijoituksia ja sijoitussitoumuksia 35 miljoonalla eurolla. KRR:n toiminta
ei sisälly Teollisuussijoituksen vuosittaisiin rahoituslukuihin.
Työ- ja elinkeinoministeriön Teollisuussijoitukselle vuodelle 2010 asettamien elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden3 mukaan yhtiön keskeisenä tehtävänä
on ”kehittää pääomasijoitusmarkkinoita myötävaikuttamalla riittävän suurikokoisten rahastojen syntymiseen alkuvaiheen pääomasijoitusalueille”. Yhtiön tulee ”edistää suomalaisen pääomasijoitustoimialan kansainvälistä tunnettuutta ja ulkomaisen riskipääoman ja asiantuntemuksen hakeutumista Suomeen, missä tarkoituksessa se voi tehdä sijoituksia ulkomaisiin rahastoihin ja kohdeyrityksiin”. Yhtiö
on työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti määrätty tekemään sijoituksia ”riittävän suurikokoisiin rahastoihin, jotka keskittyvät yritysten kasvuun ja
kansainvälistymiseen”.
Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitepaperissa mainitaan, että pääomasijoitusmarkkinoiden edistäminen vaatii myös uusien Suomeen sijoittuvien ja Suomessa
sijoittavien rahastorakenteiden syntymistä. Samalla kuitenkin todetaan, että ”Teollisuussijoitus huomioi sijoitustoiminnassaan sen, että uusien rahastojen perustaminen ei vääristä olemassa olevien yksityisten markkinaehtoisten toimijoiden
kilpailuasetelmaa”.
Teollisuussijoituksen hallitus on vahvistanut vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa, että yhtiö lisää panostuksia kansainväliseen sijoitustoimintaan, tekee uusia
aikaisen ja myöhäisen vaiheen rahastosijoituksia arviolta 60 miljoonalla eurolla,
tekee suoria kasvuyrityssijoituksia arviolta 15 miljoonalla eurolla, vakautuksen
rahoitusohjelmaan kuuluvia suoria sijoituksia arviolta 35 miljoonalla eurolla ja
vakautuksen rahoitusohjelmaan kuuluvia suoria yritysjärjestelysijoituksia arviolta
15 miljoonalla eurolla. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnassa tullaan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan kiinnittämään erityistä huomiota puhtaan
teknologian alan (cleantech), kaivosteollisuuden ja palvelusektorin yrityksiin.
Koska yhtiön pääomasijoitussalkkujen arvot ovat jyrkästi alentuneet, ja tuottoennusteet merkittävästi heikentyneet etenkin aikaisen vaiheen sijoitusten osalta, tullaan yritysjärjestelysijoitusten (buyout) osuutta sijoitussalkusta lähivuosina merkittävästi kasvattamaan. TEM:n ohjauksen mukaan yritysjärjestelyjen osuutta tullaan seuraavien vuosien aikana nostamaan asteittain 17 prosentista 30 prosenttiin.
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes

Vuonna 1983 perustetun Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen Tekesin tehtävänä on rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja edistää
elinkeinoelämän uudistumista. Tekes toimii valtion virastona, ja sen myöntämä
3
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kokonaisrahoitus vuonna 2009 oli 579 miljoonaa euroa 2 177 projektiin. Merkittävä
osa (242 miljoonaa) Tekesin rahoituksesta ohjautuu sen omien ohjelmien kautta.
Ohjelmien sisällä asiakkaat kilpailevat rahoituksesta omilla projekteillaan.
Kokonaisrahoituksesta 343 miljoonaa kohdistui yritysten projekteihin ja 236 miljoonaa yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Luvut sisältävät
22 miljoonaa euroa EU:n rakennerahastojen rahoitusta. Tekes työllisti 382 henkilöä
vuoden 2009 lopussa, joista 20 ulkomailla. Tekesin toimintamenot olivat 33 miljoonaa euroa vuonna 2009.
Taulukko 5. Tekesin tunnusluvut 2009
Henkilöstö

382 kpl

- Helsinki

273

- Ulkomaat

20

- ELY-keskukset
Toimintamenot
Kokonaisrahoitus

89
33 Me
579 Me

- Yritysten projekteihin

343

- Korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille
Rahoitettuja yrityksiä 2009
- Rahoitettuja kasvuyrityksiä
Kokonaisrahoitus yritystoimintaan

236
1 093 kpl
508 kpl
332 Me

- Avustukset t&k-toimintaan
- Lainat t&k-toimintaan
- Avustus pk-yrityksille innovaatiopalveluiden hankintaan
- Nuoret innovatiiviset yritykset - rahoitus (sis. Vigo-rahoituksen)

214
97
3
18

Lähde: Tekes		

Rahoituspäätöksistä 332 miljoonaa euroa kohdistui yrityksille. Rahoitusta saaneita
yrityksiä oli 1093. Kokonaisrahoituksesta avustuksia oli 235 miljoonaa ja lainaa
97 miljoonaa. Viiden vuoden ajanjaksolla Tekesin rahoitusta on saanut noin 4 800
yritystä. Aloittaville, korkeintaan viisi vuotta toiminnassa olleille yrityksille kohdentui rahoitusta 100 miljoonaa euroa (680 yritystä). Tekesin määritelmän mukaan sillä
on asiakkaina 508 kasvuyritystä.
Tekesillä on nuorille innovatiivisille yrityksille suunnattu rahoitusinstrumentti
(NIY), jonka kautta on myönnetty rahoitusta yhteensä noin 50 yritykselle vuodesta
2008 lähtien. Vuoden 2009 rahoituksesta 18 miljoonaa oli NIY-rahoitusta.
Tekesin rahoitusta yli miljoona euroa vuonna 2009 saaneita yrityksiä oli laskentatavasta riippuen (konserni- tai yksikkötaso) noin kolmekymmentä. Kyseisten yritysten joukossa oli suuria pörssiyrityksiä ja pienempiä kasvuyrityksiä. Kyseisten yritysten saama rahoitus oli 72 miljoonaa euroa. Tekesin vuonna 2009 maksama rahoitus
eroaa vuonna 2009 myönnetystä rahoituksesta. Maksetusta rahoituksesta on tehty
päätökset yleensä aiempina vuosina. Tekesin vuonna 2009 maksamasta rahoituksesta
61 prosenttia kohdistui pk-sektorille ja 87 prosenttia alle 500 työntekijän yrityksille.
40

Taulukko 6. Eniten Tekesin rahoitusta saaneet yritykset 2009
Sija

Organisaatio

Tekesin maksama rahoitus (Me)

1

Nokia Oyj

9,6 (+4,0 Nokia Siemens Networks)

2

Metso Oyj (Automation, Minerals, Paper, Power)

6,6

3

UPM Kymmene Oyj (+ Wood)

6,3

4

Wärtsilä Finland Oy

4,4

5

Chempolis Oy

3,1

6

Elektrobit Oyj (+ System Test, Wireless Communication)

3,0

7

Neste Oil Oyj

3,0

8

Tellabs Oy

2,8

9

FIT Biotech Oy

2,5

10

Rautaruukki Oyj

2,2

Lähde: Tekes, yrityksille maksettu Tekesin rahoitus 2009

Tekesin ja Suomen Akatemian rahoittamien strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) tarkoituksena on edistää kansainvälisen huipputason tutkimusta ja
teknologista kehitystä kansantaloudelle tärkeillä aloilla. Keskittymissä toteutetaan
yritysten ja tutkimusyksiköiden yhdessä määrittelemiä tutkimussuunnitelmia. Keskittymät on pyritty luomaan sovelluslähtöisiksi ja monitieteisyyttä tukeviksi. Keskittymän toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka osakkaita ovat
aihealueen merkittävimmät yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Ulkopuoliset voivat osallistua keskittymien tutkimusohjelmiin. Osakkaat päättävät yhdessä
tutkimussuunnitelmista, niiden perusteella käynnistettävistä ohjelmista ja rahoituksen hakemisesta.
SHOK:it eivät ole instrumentti kasvuyrittäjyyden edistämiseen, vaan perinteisten teollisuudenalojen ja suurten yritysten uusiutumiseksi. Ohjelma on herättänyt
huolta Tekesin rahoituksen kohdentumisesta liiaksi suurten yritysten ja nykyisten
tärkeiden toimialojen tarpeisiin. Asia mainittiin myös innovaatiojärjestelmän arviointipaneelin loppuraportissa (2009).
Tekes ja Suomen Akatemia edesauttavat keskittymien syntymistä ja rahoittavat
niiden toimintaa. Työ- ja elinkeinoministeriön SHOK-johtoryhmä hyväksyy uudet
keskittymät. Kuusi SHOK:ia oli toiminnassa vuoden 2009 loppuun mennessä, ja keskittymät toteuttivat yhteensä 13 tutkimusohjelmaa. Julkinen rahoitus voi olla enintään 55–75 prosenttia tutkimusohjelmien kustannuksista. Tekesin vuosikertomuksen 2009 mukaan noin 10 prosenttia (56 miljoonaa) Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksesta kohdistui keskittymien tutkimusohjelmille. Tulevina vuosina osuus on
tarkoitus nostaa 20 prosenttiin.
Tekes on yksi FinNode-innovaatiokeskusverkoston perustajista yhdessä Finpron,
Sitran, Suomen Akatemian ja VTT:n kanssa. Verkoston tarkoituksena on vahvistaa
yhteyksiä kansainvälisiin osaamisen keskittymiin. Verkosto toimii Japanissa, Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Huhtikuussa 2010 julkaistun tiedotteen mukaan
FinNode-toimintaa uudistetaan vuoden 2010 aikana vahvistamalla verkoston rahoitusta, henkilöresursseja ja organisointia sekä selkiyttämällä osapuolten välistä
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työnjakoa. Uudistuksen myötä Finpro ry toimii FinNode-verkoston operatiivisena
hallinnoijana.
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran rooli julkisena toimijana on muista organisaatioista poikkeava. Sitra ei ole minkään ministeriön ohjauksessa, vaan toimii
suoraan eduskunnan alaisena rahastona. Sitra on rahaston Internet-sivujen mukaan
”itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskunnan hyvinvointia
eduskunnan valvonnassa. Sitran tehtävät on määritelty laissa. Lain mukaan Sitran
tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä
ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä”.
Sitran rooli julkisten ohjelmien ja parhaiden käytäntöjen koelaboratoriona on
ollut 2000-luvulla kasvuyrittäjyyden osalta korvaamaton. Aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan luomisessa Sitran panos oli keskeinen. Sitran tämänhetkisenä tehtävänä on edistää rakennemuutosta ja sosiaalisia innovaatioita. Sitran merkitys pääomasijoittajana on pienentynyt, vaikka se edelleen tekee ohjelmiensa puitteissa uusia sijoituksia.
Selvityksessä ei esitetä suosituksia Sitraan liittyen, sillä Sitra toimii hallituksen
elinkeinopolitiikan ulkopuolella. Voidaan kuitenkin todeta, että Sitran merkitys pääomasijoitusrahastona on viime vuosina vähentynyt, eikä sitä siten voida tällä hetkellä pitää keskeisenä toimijana kasvuyrittäjyyden osalta, vaikka sen rooli muualla
innovaatioympäristössä on edelleen tärkeä.

3.2 Kasvuyrittäjyyden hankevirran koko ja
kehitys
Kasvuyritysten määrän arvioiminen on haastavaa. Yksi keino tarkastella potentiaalisia kasvuyrityksiä on selvittää pääomasijoituksen saaneiden yritysten määrä. World
Economic Forumin raportissa (2009) eri tilastolähteistä kootun aineiston perusteella
pääomarahoitusta saaneita yrityksiä löytyi 28 000 yli 120 maassa. Tutkimuksessa
löydettiin lähes 5 500 aikaisen vaiheen pääomasijoitusyhtiötä.
WEF:n (2009) mukaan keskimäärin 3 000 uuteen yritykseen tehdään aikaisen vaiheen pääomasijoitus vuodessa maailmanlaajuisesti. On kuitenkin syytä huomioida,
ettei aineisto kata kaikkia tehtyjä sijoituksia. Internet-kuplan huipulla vuonna 2000
rahoitusta sai lähes 8 000 uutta yritystä.
Suomalaisiin yrityksiin tehtiin 357 pääomasijoitusta vuonna 2009 (ks. taulukko 7
s. 45). Aikaisen vaiheen sijoituksia tehtiin 251. Näistä osa kohdentui yrityksiin, jotka
olivat jo keränneet pääomarahoitusta, ja osa sijoituksista kohdentui samoihin yrityksiin, joten luku ei täysin kuvasta potentiaalisten kasvuyritysten määrää. Vuonna
2008 tehdyt 313 aikaisen vaiheen sijoitusta kohdentuivat 212 eri yritykseen.
Aloitusrahasto Vera Oy:n salkussa oli 122 pääomasijoituksen saanutta yritystä
huhtikuussa 2010. Aloitusrahasto tekee vuosittain uusia ensisijoituksia noin 30
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yritykseen. Technopolis Onlinen mukaan pääomasijoituksia tehtiin sijoituskierroksien määrällä laskettuna 59 korkean teknologian yritykseen4 vuonna 2009. Taloustilanne vaikutti voimakkaasti pääomasijoitustoimialan kehitykseen vuoden 2009
aikana. Vuonna 2008 pääomasijoituksia tehtiin 85 korkean teknologian yritykseen.
Techopolis Onlinen luvut sisältävät julkiset pääomasijoitukset, ja toisin kuin Suomen
Pääomasijoitusyhdistyksen tilastoissa, pääomasijoituksiksi lasketaan myös merkittävät enkelisijoitukset.
Olemassa olevien yritysten lisäksi markkinoille hakeutuu vuosittain uusia potentiaalisia yritysaihioita, jotka yhdessä olemassa olevien yritysten kanssa muodostavat
kasvuyrittäjyyden hankevirran. Potentiaalisten ja toimintansa vasta aloittavien kasvuyritysten joukko rajoittuu useiden arvioiden mukaan 40–80 yritykseen vuodessa.
Laatikko 2. Suomalaistaustaisia kasvuyrityksiä maailmalla

Playfish on vuoden 2007 lopussa perus- Trulia on vuonna 2005 San Francistettu sosiaalisen median pelejä valmis- cossa perustettu sähköinen kiinteistava yritys, joka myytiin 400 miljoo- tönvälityspalvelu. Yritys on kerännyt 33
nalla dollarilla Electronic Artsille mar- miljoonaa dollaria kahdelta huipputaraskuussa 2009. Yksi perustajista on son pääomasijoitusyhtiöltä (Accel Partsuomalainen

Christian

Segerstråle, ners, Sequoia Capital). Yksi perusta-

jolla on sarjayrittäjätaustaa usean vuo- jista on Sami Inkinen, joka on opiskellut
den ajalta. Segerstråle on kouluttautu- TKK:lla ja Stanfordissa. Yrityksen johtonut Cambridgessa ja London School of ryhmän kuudesta jäsenestä kolme on eiEconomicsissa.

amerikkalaisia (suomalainen, italialainen, ranskalainen)

Lähteet: www.playfish.com, www.trulia.com

3.3 Aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan
koko ja kehitys
Eri maiden ja maanosien pääomasijoitusyhdistykset ja yksityiset markkina-analyytikot tuottavat tilastoa pääomasijoitusten määristä, mutta luvut ovat suuntaa-antavia, sillä kaikki rahastot eivät kuulu pääomasijoitusyhdistyksiin eivätkä siten tilastoinnin piiriin. Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:n tilastot perustuvat Euroopan
pääomasijoitusyhdistyksen (EVCA) ylläpitämään PEREP_Analytics -tietokantaan.
Tietokanta rakennetaan sähköisellä kyselyllä. Vuonna 2008 Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen jäsenistön vastausprosentti oli 80, joten tilastot eivät välttämättä
kata kaikkia sijoituksia. Tietokanta lajittelee pääomasijoitukset kansallisen toimialan mukaan (Suomessa sijaitsevien pääomasijoitusyhtiöiden tekemät sijoitukset)
4

Technopolis Onlinen toimialarajauksista ja muista käytännöistä johtuen Aloitusrahaston sijoituksista vain 11 on
sisällytetty vuoden 2009 kokonaislukuun. Aloitusrahasto oli silti aktiivisin sijoittaja (11 kpl), ennen Teollisuussijoitusta
(8 kpl), Sitraa (4 kpl) ja yksityisiä sijoittajia (Nexit Ventures, VNT Management, Open Ocean Capital, Conor Venture
Partners, Ari Korhonen, Risto Siilasmaa, Inventure)
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ja kohdeyrityksittäin (pääomasijoitukset suomalaisiin kohdeyrityksiin). Tilastoihin
vaikuttaa myös se, kuuluuko sijoituksen tehnyt yritys pääomasijoitusyhdistykseen.
Venture Economics -tietokannan perusteella Euroopan kaikkien aikaisen vaiheen
pääomasijoitusten keskimääräinen tuottoprosentti on ollut negativiinen (-4 prosenttia) toimialan synnystä vuoteen 2007 asti. Yhdysvalloissa historiallinen tuottoprosentti on 16. (Lerner, 2009). Kuten toimialan tilastoihin yleensä, myös tuottoprosentteihin tulee suhtautua varauksella. Tuoreimpien selvitysten valossa myös Euroopan
markkinan tuottoprosentit ovat olleet nousussa.
Yhdysvalloissa 2 200 yritystä sai ensimmäistä kertaa yksityistä aikaisen vaiheen
pääomarahoitusta huippuvuonna 2000. Seitsemän vuotta myöhemmin luku oli 1 279
(Lerner, 2009). Suomessa ensimmäisen vaiheen pääomasijoituksen saa vuodessa
arviolta 100 yritystä (Ruohonen, 2007). Yhdysvalloissa perustetaan vuodessa keskimäärin miljoona uutta yritystä, Suomessa noin 23 000. Suomessa vuosittain jokaista
tuhatta perustettua yritystä kohden neljä yritystä (0,43 prosenttia) saa aikaisen vaiheen pääomarahoitusta, kun Yhdysvalloissa luku on yksi tuhannesta (0,13 prosenttia). Perustettavista yrityksistä harva soveltuu pääomasijoituskohteeksi. Suhdeluku
kertoo lähinnä siitä, että riskirahoitusta on Suomessakin tarjolla suhteessa yrityssektorin kokoon. Rahoitus on kuitenkin merkittäviltä osin julkista, ja sijoituskoot
pieniä.
Maailmanlaajuisesti aikaisen vaiheen pääomasijoituksia tehtiin vuonna 2007 hieman yli 40 miljardilla dollarilla. Teknologiakuplan huipulla vuonna 2000 sijoituksia
tehtiin yli 140 miljardilla dollarilla. Vielä ennen 1990-luvun puoliväliä luku oli alle
10 miljardia. Yhdysvaltojen osuus maailman aikaisen vaiheen pääomasijoituksista
on viime vuosina ollut noin 70 prosenttia. (Lerner, 2009).
Kansainvälisen talouden taantuma vähensi tuntuvasti aikaisen vaiheen pääomasijoituksia erityisesti vuosina 2008–2009. Markkinoiden supistuminen koettiin myös
Suomessa Pääomasijoitusyhdistyksen (ks. taulukko 7 alla) ja Technopolis Onlinen
lukujen valossa. Technopolis Onlinen mukaan korkean teknologian yrityksiin tehtiin
vuonna 2009 julkisia ja yksityisiä aikaisen vaiheen pääomasijoituksia yhteensä 101
miljoonalla eurolla. Vuonna 2008 sijoituksia tehtiin 256 miljoonalla eurolla.
Suomalaisilla pääomasijoittajilla oli vuoden 2009 lopussa käytettävissään aiemmin kerättyä uutta pääomaa ennätykselliset 3,1 miljardia euroa. Sijoittamattomia
pääomia on globaalilla kokonaistasolla 1 015 miljardia dollaria. (Teollisuussijoituksen vuosikertomus, 2008).
Kaiken kaikkiaan aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan arvioidaan supistuneen 30 prosentilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa vuoden 2009 aikana. Yhdysvaltain lukemat vuoden viimeiseltä neljännekseltä kuitenkin viestivät markkinoiden
lievästä toipumisesta. Markkinoiden supistumisen on aiheuttanut erityisen vaikea
varainkeruutilanne, kun institutionaaliset sijoittajat ovat leikanneet sijoituksiaan
aikaisen vaiheen rahastoihin. (Technopolis Online).
Pääomasijoitusmarkkinan varainhankinta, sijoitusmäärät ja tuottoprosentit ovat
olleet Lernerin (2009) mukaan hyvin vaihtelevia. Markkinat ovat ylikuumentuneet
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useaan otteeseen 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla, mikä on johtanut liiallisiin investointeihin, sijoituskohteiden laatuvaatimusten heikkenemiseen ja tuottoprosenttien
romahdukseen ja edelleen pääomasijoitusten määrän supistumiseen.
Lernerin (2009) mukaan pääomarahoitusta saaneen, julkisen listauksen tehneen
yrityksen listautumisikä on Yhdysvalloissa keskimäärin 105 kuukautta (8 vuotta
9 kuukautta). Muiden yritysten keskimääräinen listautumisikä on 203 kuukautta
(lähes 17 vuotta). Erot olivat suurimmat ohjelmisto- ja lääketeollisuudessa. Lernerin
tarkasteluajanjakson muodostivat vuodet 2003–2008.
Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan yhden aikaisen vaiheen pääomasijoitusdollarin vaikutus patentointiin oli 3–4 kertaa suurempi kuin suuryrityksen käyttämän
tutkimus- ja kehitysdollarin. Lisäksi aikaisen vaiheen pääomarahoitusta saaneiden
yritysten patentit olivat tutkimuksen mukaan laadukkaampia (enemmän viittauksia) ja niitä myös puolustettiin useammin kuin muiden yritysten patentteja. Tutkimusten mukaan lähes puolet Yhdysvalloissa pääomarahoitusta saaneiden yritysten
perustajista tulee pörssiyhtiöistä. (Lerner, 2009).
Taulukossa 7 on esitetty lukuja pääomasijoitustoiminnan volyymista vuosina
2008–2009. Taulukossa on esitetty sekä Suomessa sijaitsevien pääomasijoitusyhtiöiden tekemät sijoitukset että suomalaisiin kohdeyrityksiin tehdyt sijoitukset.
Taulukko 7. Aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehitys Suomessa
2008–2009
2008
(miljoonaa euroa)
Suomessa sijaitsevien pääomasijoitusyhtiöiden
tekemät sijoitukset Suomeen ja ulkomaille
- josta aikaisen vaiheen sijoituksia

EUR

2009

kpl

EUR

kpl

360

406

362

350

117

313

83

257

- siemenvaihe

11

90

11

80

- käynnistysvaihe

48

171

43

139

- myöhempi venture

58

52

29

38

629

438

655

357

136

320

87

251

Suomalaisiin kohdeyrityksiin tehdyt sijoitukset
(suomalaiset ja ulkomaalaiset sijoittajat)
- josta aikaisen vaiheen sijoituksia
- siemenvaihe

11

89

12

79

- käynnistysvaihe

63

173

45

132

- myöhempi venture

62

58

32

40

Lähde: Suomen pääomasijoitusyhdistys (PEREP_Analytics)
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3.4 Arvio aikaisen vaiheen
pääomasijoitusmarkkinan tilasta Suomessa
Aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkina oli aktiivinen vuosituhannen vaihteessa,
jolloin kasvuyritykset saivat rahoitusta, uusia rahastoja syntyi ja ulkomaiset sijoittajat tekivät yhteissijoituksia suomalaisten rahastoyhtiöiden kanssa. Pääomasijoituskupla vuosina 2000–2001 hidasti toimialan kehitystä ja uusien rahastojen kerääminen hankaloitui. Ongelmia lisäsi menestyksekkäiden irtautumisten vähyys. Pääomasijoitusyhtiöt joutuivat ongelmiin, kun kotimaiset institutionaaliset sijoittajat vähensivät panostustaan sijoitusluokkaan. Kotimaisten yhteissijoittajien toimintamahdollisuuksien heikkeneminen vähensi ulkomaisen rahoituksen tarjontaa.
Aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehitys on viimeisten vuosien aikana
ollut vaatimatonta. Myöhempien pääomasijoitusvaiheiden sijoitusaktiivisuus on
ollut kohtuullisella tasolla, mutta uusien siemen- ja perustamisvaiheen pääomasijoitusrahastojen kerääminen on ollut olematonta. Markkinoille tulon esteet ovat
kohonneet korkeiksi, eikä uusia kansainvälisesti uskottavia ja kokeneita hallinnointiyhtiöitä ole juuri syntynyt.
Pääomasijoitusmarkkinan toimivuuteen vaikuttaa listautumis- ja yritysmyyntimahdollisuuksien määrä ja laatu. Aktiivinen kasvuyritysten kauppapaikka lisää
sijoittajien kiinnostusta koko pääomasijoitusluokkaa kohtaan, ja se on edellytys
ulkomaisten sijoitusten houkuttelulle. Listautumismarkkinan toimivuudella on
myös keskimääräisiä irtautumistuottoja nostava vaikutus. Jos pääasiallinen irtautumiskeino on yritysmyynti, jää kohdeyrityksestä maksettava hinta vähäisemmäksi,
kuin jos todellisena vaihtoehtona on kohdeyrityksen julkinen listaus. Irtautumisvaihtoehtojen runsas määrä nostaa irtautumisesta saatavaa tuottoa.
Nuorten kasvuyritysten myynnillä kansainvälisille yritysostajille voidaan edistää
elinkeinoelämän kansainvälistymistä. Samalla on edistettävä suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kasvaa kansainvälisesti omalla identiteetillään. Tällöin yrityksen nimi, johtohenkilöt ja pääkonttorin sijaintipaikka ovat suomalaisia. Listautumismarkkinan toimivuus vaikuttaa yritysten mahdollisuuksiin kasvaa Suomesta käsin.
Tämä on järjestelmän kansainvälistämisen ohella tärkeää, sillä suomalaisen identiteetin omaavat kansainväliset kasvuyritykset ovat hyvin harvinaisia.
Suomessa listautumismarkkinat eivät toimi kovinkaan hyvin. Yhteispohjoismaiselle FirstNorth-listalle on hakeutunut vain kolme suomalaista yritystä vuosina
2007–2008 (Pörssisäätiö, 2009). Yksittäistä syytä listautumisten vähyyteen ei näytä
olevan, mutta suomalaisten yritysten kiinnostus listautumista kohtaan vaikuttaa
olevan vähäistä.
Aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan nykytilannetta arvioitaessa voidaan
esittää seuraavat kysymykset:
––

Onko markkinoilla jo riittävästi hallinnointiyhtiöitä ja toimivia rahastoja, mikä
on markkinan kehitysaste ja missä mahdolliset markkinapuutteet sijaitsevat?
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––

Ovatko markkinoille tulon esteet liian korkeat uusille hallinnointiyhtiöille,
jotta markkinadynamiikka olisi riittävän vahvaa?

––

Onko Suomessa potentiaalisia, kansainvälisesti verkottuneita ja uskottavia toimijoita uusien pääomasijoitusyhtiöiden perustajiksi?

––

Mitä julkisen sektorin tulisi tehdä edistääkseen markkinan kehittymistä, poistaakseen markkinapuutteita ja lisätäkseen dynamiikkaa toimialan sisällä
ilman, että se toimii markkinahäirikkönä?

Pääomasijoitusmarkkinoiden heikoin lenkki on yleensä paikallistettu siemen- ja
käynnistysrahoituksen jälkeiseen kehitysvaiheeseen. Yksityiset sijoittajat eivät ole
aktiivisia tässä sijoitusvaiheessa johtuen mm. aikaisen vaiheen rahastojen puutteesta tai pienuudesta. Julkinen sektori pyrkii tekemään korvaavia suoria sijoituksia kohdeyrityksiin.
Siemenrahoituksen vähyyteen vaikuttaa toimivan hankevirran markkinapaikan
puute. Tällä ei tarkoiteta listautumismarkkinaa, vaan tilaisuuksia, joissa lupaavat
yritykset voivat esittäytyä ja tavata sijoittajia. Hankevirran esittely poistaa tiedon
epäsymmetriaa sijoittajien ja kohdeyritysten välillä ja parantaa rahoitusmarkkinan
toimivuutta. Edellisessä luvussa mainittu Veraventuren ylläpitämä enkelisijoittajien
kohtaamis- ja markkinapaikka esittelee julkisen sektorin hankevirtaa yksityissijoittajille. Markkinoilla toimii myös kaupallisia ratkaisuita, joista Technopolis Online on
keskittynyt sähköiseen palveluun ja fyysisten tapahtumien järjestämiseen.
Selvitystyössä muodostuneen arvion perusteella aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinoille tarvittaisiin 3–5 uutta hallinnointiyhtiötä, jotta alan kilpailu olisi
riittävällä tasolla. Tällä hetkellä vain Veraventure ja enkelisijoittajat toimivat aktiivisesti siemenvaiheen rahoituksessa. Haastateltavat nimesivät erääksi vaihtoehdoksi
myöhemmissä pääomasijoitusvaiheissa toimivien yhtiöiden tai aiemmin aikaisessa
vaiheessa toimineiden rahastojen aktivoitumisen siemen- ja käynnistysvaiheessa
tulevaisuudessa.
Uusien hallinnointiyhtiöiden markkinoille tulon esteet ovat korkeat johtuen
taloustilanteesta, mutta myös Suomen erityispiirteistä. Institutionaaliset sijoittajat ovat harjoittaneet tappiollista aikaisen vaiheen pääomasijoitustoimintaa, ja niiden halukkuus sijoittaa tuntemattomien hallinnointiyhtiöiden rahastoihin on vähäinen. Suomalaisten rahastojen historia menestyneiden irtautumisten osalta on vaatimaton, mikä vähentää ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta. Ulkomaiset sijoittajat edellyttävät yleensä kotimaista kanssasijoittajaa, joka tuntee paikallisen markkinan ja hallinnointiyhtiön.
Uusia toimijoita on Maulan (2009) raportin mukaan tullut olemassa olevista yhtiöistä, kun entiset työntekijät ovat perustaneet alalle oman yrityksen. Toisen potentiaalisen uusien tiimien lähteen muodostavat Vigo-kiihdyttämöt (ks. laatikko 3 s. 51)
joiden perustajina on Suomen mittakaavassa kovatasoisinta sarjayrittäjätaustaista
sijoittaja-ainesta. Ohjelma saattaa tuoda siemenvaiheeseen uutta aktiviteettia, ja
kiihdyttämöt ovat jo nyt tehneet kohdeyrityksiinsä 20 000–150 000 euron suuruisia
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sijoituksia. Vigo-toimijat tarvitsevat kuitenkin näyttöjä ennen kuin ne voivat kerätä
ensimmäiset varsinaiset rahastonsa.

3.5 Arvio julkisen pääomasijoitustoiminnan
tavoitteista ja periaatteista
Julkisen sektorin pääomasijoitustoiminnan tulee perustua aina markkinapuutteen
korjaamiseen. Kohdassa 2 mainittujen tutkimusten perusteella on vaarana, että
markkinapuute ei ole ainoastaan valtion markkinoilla toimimisen peruste, vaan
osin sen seuraus. Julkisen sektorin hyvää tarkoittava rahoitus syrjäyttää yksityistä
sijoitustoimintaa. Sama pätee julkiseen teknologiarahoitukseen ja lainanantoon.
Julkista, valtakunnallista pääomasijoitustoimintaa harjoittavat Suomen Teollisuussijoitus, Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra ja Finnveran tytäryhtiöt Veraventure ja Aloitusrahasto Vera. TEM-konserniin kuuluvien Teollisuussijoituksen,
Veraventuren ja Aloitusrahaston toimintaa on kuvattu edellä toisessa luvussa, ja niiden sijoitusaktiviteetti vuonna 2009 on kuvattu kootusti liitteessä 3 (s. 69).
Julkisen sektorin tavoite poistaa aikaisen kasvurahoituksen markkinapuutetta on
hyvin haastava. Vaarana on, että julkinen sektori syventää markkinapuutetta, sillä
se voi tahattomasti estää yksityisen rahoituksen lisääntymisen. Syrjäyttämisefekti
saattaa syntyä silloin, kun julkisille pääomasijoittajille on asetettu tuottovaatimuksia. Suomen Teollisuussijoitukselle on laissa määritelty inflaation mukainen keskimääräinen tuottovaatimus. Veraventurelle ja Aloitusrahastolle on työ- ja elinkeinoministeriön toimesta määritelty tavoite säilyttää rahastojen pääoma. Tuottovaatimukset ovat organisaatioiden toiminnan kannalta ongelmallisia, sillä ne pakottavat organisaatiot tasapainoilemaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja tuottoisten
sijoitusten tekemisen välillä.
Julkiset toimijat joutuvat samanaikaisesti edistämään yksityisten toimijoiden
aktivoitumista ja varmistamaan, että ainakin osa niiden omista sijoituksista on kannattavia. Tällöin riski julkisen sektorin yksityistä rahoitusta syrjäyttävästä vaikutuksesta moninkertaistuu. On todennäköistä, että etenkään Teollisuussijoituksen
ja Aloitusrahasto Veran toiminta ei tältä osin ole optimaalista markkinoiden kehityksen kannalta. Veraventuren omistamien alueellisten rahastojen kohdeyritykset
sen sijaan toimivat myöhemmissä vaiheissa, ja sijoitustoiminnan tavoitteet ovat selkeämmin aluepoliittisia. Näin ollen tuottovaatimus ei ole Veraventuren sijoitusten
kannalta yhtä keskeinen ongelma kuin Aloitusrahaston kohdalla.
On hyväksyttävä, että aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen on innovaatioiden rahoitukseen verrattavissa oleva investointi, jonka tuotto
ei toteudu välittömästi vaan epäsuorasti ja positiivisien ulkoisvaikutuksien kautta.
Lyhyen aikavälin tuotot ovat todennäköisesti negatiivisia. Olisi hyväksyttävä, että
Teollisuussijoitus ja Aloitusrahasto synnyttävät negatiivista tuottoa, kun ne investoivat aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinoiden syntyyn. Kyseessä ei siis ole
normaali tuottohakuinen sijoitustoiminta, sillä rahoitus on kohdennettu epäsuorasti
48

koko markkinan kehittämiseen, ei ainoastaan yksittäisten kohdeyritysten kasvun
rahoitukseen.
Positiivinen tai nollatuottovaatimus on erityinen ongelma silloin, kun organisaatioilta vaadittaisiin epäsymmetristä voitonjakoa suhteessa yksityisiin kanssasijoittajiin. Tällöin julkinen sijoittaja voi joko luopua omasta omistusosuudestaan yksityisten hyväksi tietyn sijoitusajan puitteissa (esim. 3–5 vuotta) tai luopua sijoitustoiminnan synnyttämistä tuotoista. Epäsymmetrinen voitonjako on kansainvälisesti tehokkaaksi havaittu kannustin yksityisen pääoman houkuttelemiseksi uusiin
pääomasijoitusrahastoihin.
Luvussa 2 (s. 25) esitellyn Yozma-ohjelman vastine on yksi vaihtoehto aikaisen
vaiheen pääomasijoitustoimialan katalysoimiseksi ja kansainvälistämiseksi. Esimerkiksi Maula (2009) esittää, että valtion voimakas interventio olisi tarpeen. Markkinadynamiikka on vähäistä, eikä ulkomainen kiinnostus hankevirtaa kohtaan ole
ollut suurta. Selvitysmiehen suorittamissa haastatteluissa ajatus ohjelman perustamisesta sai usealta henkilöltä myönteisen arvion. On luontevaa, että näkökulmat
asian osalta vaihtelevat. Olemassa oleville pääomasijoitusyhtiöille ohjelma aiheuttaisi kilpailusokin, ja esimerkiksi Teollisuussijoitus on suhtautunut varauksellisesti
ohjelman tarpeeseen.
Mikäli ohjelma toteutetaan, on sen perustamisessa huomioitava tiettyjä periaatteita. Ensinnäkin, julkista rahoitusta ei tule käsitellä samoin ehdoin ja tavoittein
kuin yksityistä rahoitusta, vaan julkinen pääoma toimii tosiasiallisesti eräänlaisena
lainana perustettavan uuden rahaston muille sijoittajille siten, että rahastoon sijoittaneet yksityiset sijoittajat voivat ostaa valtion osuuden tietyn ajan kuluessa pois
pelkällä pääoman ja peruskoron määrällä.
Toiseksi, ohjelman on oltava riittävän yksinkertainen, eikä sille tule osoittaa tuottovaatimusta. Sitä tulee käsitellä investointina tai avustuksena yksityisen markkinan kehittämiseksi. Yozman tapauksessa Israel oli onnekas, sillä ohjelman ajoituksesta johtuen rahastojen tuotot olivat hyviä ja valtion pääomat palautuivat korkealla prosentilla. Kolmanneksi, ohjelmassa olisi painotettava voimakkaasti ulkomaisten hallinnointiyhtiöiden ja sijoittajien houkuttelemista. Pelkin kotimaisin voimin
ohjelmaa ei tule toteuttaa. Ihannetapauksessa ohjelmaan hakevat hallinnointiyhtiöt koostuisivat monikansallisista ammattilaisista.
Kuten Maula (2009), Ruohonen (2007) ja usea haastateltu asiantuntija arvioivat,
ohjelman tavoitteeksi tulisi asettaa 3–5 uuden hallinnointiyhtiön ja niiden hallinnoiman rahaston syntyminen. Ohjelman kestoksi tulisi asettaa 10 vuotta. Rahastojen
tavoitekoon tulisi olla riittävän suuri, huomioiden kuitenkin hankevirran koko. Israelissa perustettiin 20 miljoonan dollarin rahastoja. Ruohonen (2007) suosittaa rahastojen tavoitekooksi 50–80 miljoonaa euroa. Valtion osuudeksi koko 10 vuoden ohjelman kustannuksista tulisi siten korkeintaan 120 miljoonaa euroa, riippuen valtion
osuudesta rahastojen varainkeruussa. Ohjelman kiinnostavuuden turvaamiseksi ja
tulevaisuuden rahastojen riittävän hankevirran takaamiseksi olisi tärkeää antaa
rahastoille mahdollisuus toimia myös Baltian maissa ja Pietarin alueella. Tällöin
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varmistetaan, että tulevaisuudessa Baltian alueelle sijoittavat yhtiöt kokevat myös
Helsingin houkuttelevaksi sijoittumispaikaksi Tukholman rinnalla.

3.6 Kokemuksia yrityskiihdyttämöohjelma
Vigosta ja mahdollisia kehityskohteita
Keväällä 2009 perustettu Vigo-yrityskiihdyttämöohjelma on Israelin mallin mukaisesti laadittu yksityistä osaamista ja julkista rahoitusta yhdistävä ohjelma, jonka toimintaperiaate on kuvattu alla laatikossa 3. Ohjelma on nuori, joten sen syvällinen
arviointi on liian aikaista. Ohjelman käynnistämisessä on kuitenkin ollut haasteita,
jotka ovat liittyneet esimerkiksi kiihdyttämöiden ja julkisen sektorin työnjakoon ja
sovellettaviin menetelmiin kohdeyritysten valinnassa, rahoituksen myöntämisessä
ja kiihdyttämöyritysten korvausten maksamisessa. Tässä raportissa ei käsitellä yksityiskohtaisesti Vigo-ohjelman käynnistykseen liittyviä haasteita.
Ohjelma on tärkeä signaali valtion kyvystä toimia uudella, yksityistä markkinaa
aktivoivalla tavalla. Ohjelma on käynnistynyt vauhdilla, mikä on aiheuttanut lievän
kulttuurien yhteentörmäyksen nopeaan päätöksentekoon tottuneiden markkinatoimijoiden ja julkisen sektorin prosesseja noudattavien organisaatioiden välillä.
Vuonna 2007 perustettu teknologiayrittäjyysaiheinen Internet-sivusto Arctic Startup (www.arcticstartup.com) laati keväällä 2010 epätieteellisen kyselyn Vigo-ohjelman alkuvaiheen kokemuksista. Kyselyyn vastasi reilut 100 yritystä tai henkilöä.
Vastaajista 42 oli käynyt keskusteluita jonkin kiihdyttämöyrityksen kanssa. Keskusteluihin osallistuneista yli 70 prosenttia ei kokenut ymmärtävänsä Vigo-ohjelman toimintaperiaatteita.
Vastaajat toivoivat ohjelmalta parempaa läpinäkyvyyttä ja selkeämpää viestintää. Esimerkiksi ohjelman kotisivuilta ei selviä, miten ohjelma toimii, ja mitä siihen
osallistuminen kohdeyrityksen kannalta tarkoittaa. Myös parempaa tiedottamista
tehdyistä sijoituksista, valituista kohdeyrityksistä ja ohjelman yleisestä etenemisestä peräänkuulutettiin. Keskustelua herätti kuuden kiihdyttämön saaman palvelumaksun suuruus, joka maksimissaan takaa vuodessa 108 000 euron tulon jokaisesta kiihdytettävästä kohdeyrityksestä. Kiihdyttämöt operoivat ilman merkittävää
taloudellista riskiä, ja saavat kritiikin mukaan parhaat puolet konsulttitoiminnasta
ja pääomasijoitustoiminnasta.
Kyselyssä esitettiin huoli, että kiihdyttämöiden palkitsemisjärjestelmä ohjaa niitä
valitsemaan enimmäismäärän kiihdytettäviä kohdeyrityksiä kuukausittaisen tulon
maksimoimiseksi, mikä voi johtaa tilanteeseen, jossa kiihdyttämö panostaa kunnolla vain osaan yrityksistä, mutta pitää silti kaikki kohdeyritykset salkussaan koko
kahden vuoden kiihdytysjakson ajan.
Edellä mainituista huomioista huolimatta Vigo-ohjelma on hankkeena kannatettava. Yleinen mielipide on, että ohjelmaan on saatu houkuteltua parhaat sarjayrittäjä- ja/tai aikaisen vaiheen pääomasijoitustaustaiset ammattilaiset. On tärkeää,
että ohjelman alkuvaiheen kankea käynnistyminen ei johda koko toimintamallin
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epäonnistumiseen. Ohjelmassa on paljon potentiaalia, ja tästä syystä olisi tärkeä
hioa julkisten organisaatioiden ja yksityisten kiihdyttämöyritysten välinen työnjako mahdollisimman sujuvaksi, ja samalla tehostaa ohjelman viestintää ja lisätä
sen läpinäkyvyyttä.
Laatikko 3. Yrityskiihdyttämöohjelma Vigo

Sijoittaja
Pankki X

Rahastosijoitukset

Averan ensisijoitus
max. 500 000 EUR
+ mahd. jatkosij.

Sijoittaja
Eläkerahasto Y
Sijoittaja
Rahastojen
rahasto Z

Avera Oy

Vigo
Fund I Ky

Sijoitusten
hallinta
Palkkio +
osuus
voitoista

Pääomasijoitukset
kohdeyrityksiin

Tekes
Tekesin NIYrahoitus
max. 1 000 000
EUR + mahd.
t&k-avustukset
ja -lainat

Kiihdyttämö
Oy (Vigo)

Palvelumaksu
max. 9 000
EUR/kk/yritys

Siemensijoitus
(esim. 25 000 EUR)
ja yrityksen
kehittäminen

Yritys A Oy

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti 10.3.2009 käynnistää yrityskiihdyttämöohjelma
Vigon. Ohjelmaa koordinoi Tekes, joka myöntää rahoitusta ohjelmaan hyväksytyille kohdeyrityksille. Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Aloitusrahasto Vera Oy tekee kohdeyrityksiin siemenvaiheen pääomasijoituksia. Ohjelman koordinoinnissa avustaa
ulkopuolinen konsultti, Profict Oy:n Seppo Ruotsalainen.
Ohjelman tavoitteena on houkutella julkisen sektorin kannustimilla kansainvälisesti kokeneita ja uskottavia yritystoiminnan ammattilaisia kehittämään lupaavista alkavista yrityksistä uusia kasvuyrityksiä. Ammattilaisten muodostamien
kiihdyttämöyritysten tehtävänä on valmentaa alkavia yrityksiä nopeaan kasvuun
ja pääomasijoituskelpoisuuden saavuttamiseen. Tavoitteena on aktivoida ja kansainvälistää aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinaa.
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Kolme ensimmäistä kiihdyttämöyritystä valittiin 16.6.2009 yhteensä 43 hakijan joukosta. Valitut kiihdyttämöt olivat Veturi Venture Accelerator, Lifeline Ventures ja
Lots Ltd. Kolme uutta kiihdyttämöä, Cleantech Invest Oy, Food Process Innovations
Ltd. ja KoppiCatch Oy, valittiin 11.11.2009. Kiihdyttämöt eivät ole hautomoiden tapaisia fyysisiä tiloja, vaan pieniä asiantuntijoiden muodostamia yrityksiä, jotka toimivat
kohdeyritystensä parissa ja osallistuvat niiden päivittäiseen kehittämiseen.
Kiihdyttämöiltä edellytetään kansainvälistä kokemusta kasvuyrittäjyydestä ja/
tai pääomasijoitustoiminnasta, vahvaa toimialafokusta, kannattavaa ja omavaraista yhtiötä, kykyä tehdä pienimuotoisia (10 000–25 000 euron) sijoituksia, ja
yrityksen managerien osalta vähintään kymmenen vuoden kokemusta.
Yllä olevassa kuviossa on esitetty ohjelman toimintaperiaate. Kiihdyttämö Oy ja
kasvuyritysaihio Yritys A Oy aloittavat yhteistyön Vigo-ohjelman puitteissa. Kiihdyttämö tekee siemensijoituksen (esim. 25 000 euroa) Yritys A:han ja saa yrityksen
omistuksesta tietyn prosenttiosuuden (esim. 10 %). Prosessin yhteydessä solmitaan
sopimus, jonka turvin Kiihdyttämö saa Yritys A:lta enintään 9 000 euroa kuussa
hallinnointipalkkiota vastineeksi kiihdyttämöpalveluksista. Yritys A voi käyttää
Tekesiltä saamaansa NIY-rahoitusta (ks. alla) kattaman kyseisen hallinnointipalkkion. Hallinnointipalkkio on enintään 9 000 euroa, mikäli Kiihdyttämön omistusosuus Yritys A:sta on alle 10 prosenttia ja enintään 4 500 euroa mikäli se on 10–20
prosenttia. Mikäli omistusosuus on yli 20 prosenttia, palvelumaksua ei makseta.
Kiihdyttämö esittelee Yritys A:n Tekesin ja Veraventuren henkilökunnalle.
Tekes päättää myöntääkö se Yritys A:lle esiselvitysrahoitusta (enintään 50 000
euroa), NIY-instrumentin (nuoret innovatiiviset yritykset) mukaista avustusta ja/
tai muuta tutkimus- ja kehitysrahoitusta avustuksena tai lainana. NIY-rahoitusta
voidaan myöntää korkeintaan viisi vuotta vanhalle pienelle yritykselle, jonka liikevaihdosta vähintään 15 prosenttia kohdistuu tutkimus- ja kehitystoimintaan. NIYrahoitus voi sääntöjen mukaan olla korkeintaan miljoona euroa per yritys (+25 prosenttia tukialueilla) ja kattaa korkeintaan 75 % yrityksen rahoituksesta. NIY-rahoitusta saaneelle yritykselle voidaan myöntää vain rajoitetusti muuta valtiontukea
kolmena rahoitusta seuraavana vuonna.
Vastaavasti Kiihdyttämö esittelee yrityksen Aloitusrahastoa hallinnoivalle Veraventurelle, joka tämän jälkeen päättää, esittääkö se rahaston hallitukselle siemenvaiheen pääomasijoituksen tekemisestä Yritys A:han. Tyypillinen sijoituskoko on
400 000–500 000 euroa. Aloitusrahaston omistusosuus pyritään pitämään kymmenessä prosentissa. Huhtikuun 2009 puoleen väliin mennessä Aloitusrahaston
hallitus oli tehnyt päätöksen neljän kohdeyrityksen rahoittamisesta ja hylännyt
kaksi rahoitusesitystä.
Kukin kiihdyttämö voi ottaa asiakkaakseen korkeintaan kymmenen kohdeyritystä. Kohdeyrityksen kiihdyttäminen voi kestää korkeintaan kaksi vuotta. Koko
ohjelman kesto on 3 + 3 vuotta siten, että kolmen vuoden kohdalla ohjelma on
mahdollista päättää.
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Julkisen rahoituksen ehtona on, että yritykset täyttävät normaalit rahoituskriteerit. Julkinen panostus ohjelmaan on ensimmäisen kolmen vuoden aikana 45
miljoonaa euroa, josta Tekes kattaa 66 prosenttia ja Aloitusrahasto 33 prosenttia. Tekesin ja Aloitusrahaston sekä yritykseen sitoutuvan yksityisen rahoituksen yhdistelmällä Yritys A voi saada rahoitusta yhteensä 1,6–2,2 miljoonaa euroa.
Kuviossa on katkoviivoin kuvattu Vigo Fund I Ky. Ihannetapauksessa kiihdyttämöt keräävät yksityisiltä sijoittajilta 5–10 miljoonan euron rahastot hallinnoitavakseen, joista ne tekevät kohdeyrityksiin pääomasijoituksia. Rahastojen varainkeruu on kuitenkin haastavaa, sillä kiihdyttämötoimijoilla ei ole tarvittavia näyttöjä aikaisemmasta menestyksestä pääomasijoitustoiminnassa.
Ohjelmalla on ohjausryhmä, joka esittää suositukset ohjelmaan valittavista kiihdyttämöistä ja auttaa ohjelmaa koordinoivaa Tekesiä ohjelman käynnistämisvaiheessa ja toteutuksen suunnittelussa. Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia
ohjelman vaikuttavuuden arvioinnista ja tulosten mittaamisesta. Ohjausryhmän
puheenjohtajana toimii Risto Siilasmaa. Jäseniä on 12, ja he edustavat pääomasijoitusyhtiöitä (CapMan Oyj, Inventure Oy) enkelisijoittajia ja julkisia organisaatioita (TEM, Tekes, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Finnvera Oyj).
Vigo-ohjelman kotisivut: www.vigo.fi
Lähteet: TEM, Veturi Growth Partners, Veraventure, Tekes
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4 Ehdotukset toimenpiteiksi
Tätä selvitystä tehdessä on käynyt ilmeiseksi, että valtiollista rahaa ei tarvita
nykyistä enempää yritystoiminnan kehittämiseksi. On myös selvää, että yksityisen
rahoituskentän toiminnassa on puutteita aikaisen vaiheen rahoituksesta listautumisvaiheeseen saakka. Meillä on siis tarve käyttää valtiollisia resursseja nykyistä
tehokkaammin. Toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena tulee olla yksityisen markkinan kehittäminen.
Valtion rooli on luontevimmillaan silloin, kun se tekee tarvittavat yhteiskunnalliset osaamisinvestoinnit, vastaa yritys- ja sijoitustoiminnan infrastruktuurista,
vähentää tiedon epäsymmetriaa ja pyrkii korjaamaan markkinapuutteita välttäen
suoraa osallistumista sijoitustoimintaan. Tämä johtaa määritelmän mukaan siihen,
että valtiollisten toimijoiden toiminta ei voi olla voitollista. Markkinapuutteiden
määrä ei voi olla vakio, minkä johdosta valtiollisten toimijoiden aktiviteetti markkinoilla ei voi olla samalla tasolla vuodesta toiseen. Valtiollisten toimijoiden pitäisi
pyrkiä tilanteeseen, jossa niitä ei enää tarvita markkinoiden toimiessa itsenäisesti.
Tähän tilanteeseen meillä on vielä pitkä matka ja julkista sektoria tarvitaan edelleen kasvun katalysoinnissa.
Kasvuyrittäjyyden puute ei poistu millään yksittäisellä nopealla toimenpiteellä.
Menneinä vuosina valtion toimia on leimannut yksittäisten instrumenttien ja työkalujen kehittäminen ilman kunnollista kokonaiskäsitystä ja pitkäjänteisyyttä. Työja elinkeinoministeriön konsernin piirissä on nyt tehtävä merkittäviä muutoksia,
jotka auttavat kasvuyritysympäristön kehittämisessä ja yrityssektorin kehittämisessä yleensäkin.
Nopeaan kasvuun panostaminen merkitsee valtiolta tietoisen riskin ottamista.
Valintojen tekeminen, uusien toimenpiteiden kokeilu ja organisaatiorakenteiden
muuttaminen altistaa virheille. Varmaa kuitenkin on, että ellei järjestelmää muuteta, ei myöskään onnistumisia saada aikaan. Kansainvälisen innovaatiojärjestelmän
arvioinnin (2009) mukaisesti valtion on kyettävä tulevina vuosina määrittelemään,
mihin se resurssejaan panostaa. Rahoituksen määrää, kohdistumista ja tavoitteita
koskevia valintoja tulee tehdä rohkeasti.

4.1 Työ- ja elinkeinoministeriön alaisten
yksiköiden hallinto
Kolmannessa luvussa on käsitelty TEM-konsernin toimenpiteitä keskitetyn konsernihallinnon luomiseksi. Kasvuyrittäjyyden kannalta keskeisten hallinnonalan organisaatioiden (ELY-keskukset, Finnvera, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes) ohjausta
pyritään koordinoimaan esimerkiksi kesäkuussa 2009 asetetussa TEM-konsernipolitiikan ohjausryhmässä. Ohjausryhmän asettaminen on ollut askel oikeaan suuntaan,
54

mutta ryhmä ei todellisuudessa käytä merkittävää päätösvaltaa. Lisäksi siinä ei ole
edustusta konsernin ulkopuolelta, mikä vähentää konsernin strategiaan kohdistuvien muutospaineiden huomioimista päätöksenteossa.
TEM-konsernin yhteinen konsernistrategia pyrkii luomaan ministeriölle yhden
äänen kentän suuntaan, ja koordinoimaan hallinnonalan organisaatioille kohdennettavia omistajaohjauksellisia tavoitteita. Konserni on mm. määrittänyt asiakkuusstrategian pohjalta yhteiset yritysasiakassegmentit. Koska ministeriö on toiminut
vasta vähän aikaa, ei konsernin hallinnon toimivuudesta voida esittää yleisiä johtopäätöksiä. Niiden esittäminen ei myöskään kuulunut raportin toimeksiantoon. Sen
sijaan kasvuyrittäjyyteen liittyvästä ministeriötason ohjauksen järjestämisestä tuli
esittää ehdotus.
Käytyjen keskusteluiden perusteella vaikuttaa siltä, että edellä mainituista konsernitason kehittämishankkeista huolimatta yritysrahoitusjärjestelmästä ja erityisesti kasvuyrittäjyyden kehittämisestä puuttuu edelleen selkeä, vahva ja keskitetty
omistajaohjaus ja vastuu. Ministeriön työjärjestyksessä kasvuyrittäjyyspolitiikka
(ml. kasvuyritysten rahoitusympäristön analysointi, seuranta ja kehittäminen) on
osoitettu innovaatio-osaston vastuulle. Kasvuyrittäjyyden kannalta keskeisten organisaatioiden ohjaus on kuitenkin hajallaan eri osastoilla, mikä johtaa vastuun hajautumiseen ja kokonaiskuvan sumentumiseen.
TEM-konsernin organisaatioita koskeva päätöksenteko ja organisaatioiden varsinainen toiminta vaikuttaa selvityksen perusteella siiloutuneelta, eikä yhteisen
strategian ja seurannan luomista ole järjestetty elinkeinopolitiikan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyisessä tilanteessa kasvuyrittäjyyden edistäminen
on jokaisessa operatiivisessa organisaatiossa vain yksi tavoite muiden joukossa eikä
sen edistäminen ole minkään organisaation päätehtävä.
TEM-konsernin organisaatiot ovat annettujen ohjeiden puitteissa suoriutuneet
tehtävistään vähintäänkin tyydyttävästi. Ongelma syntyy nimenomaan koordinaation ja vahvan ohjauksen puuttuessa, jolloin yhteistyö jää ohueksi eikä rahoitusjärjestelmä toimi optimaalisesti kokonaisuutena.
Selvitysmiehen esitys: Suomen Teollisuussijoitus Oy:ssä, Finnvera Oyj:ssä ja
Tekesissä on omat edustukselliset hallitukset, joiden puheenjohtajat tulevat ministeriöstä. Konsernitason päätöksenteon vahvistamiseksi kunkin organisaation omat
hallitukset pitäisi muuttaa johtoryhmätyyppisiksi samalla tavalla kuin on tilanne
suurten konsernien tytäryhtiöissä. Ministeriön tasolle tulee muodostaa hallitus tai
vastaava ohjausryhmä, joka vastaa kaikkien näiden yksiköiden toiminnasta, kehittämisestä, tavoitteiden asettamisesta ja tuloksellisuuden arvioinnista.
Hallituksen tai ohjausryhmän on tarjottava kasvot elinkeinopolitiikkaan liittyvälle
päätöksenteolle. Sen on vastattava julkisesti TEM-konsernin tavoitteiden asettamisesta ja huolehdittava toimenpiteiden seurannasta. Konsernin tuloksia on mitattava
ja niistä on viestittävä säännöllisesti julkisuuteen. Konsernin hallituksen on esitettävä konkreettisia toimenpiteitä järjestelmän asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi.
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Ministeriön matriisiorganisaatio on paremman koordinaation kannalta hyvä alku,
mutta vahvaa omistajaohjausta harjoittavalle, ei-edustukselliselle hallitukselle olisi
edellä mainittujen keskeisten organisaatioiden osalta selkeä tarve. Hallituksen jäseniksi on valittava myös muita kuin virkamiehiä tai TEM-konsernin edustajia.
Tekesin muodollinen asema valtion virastona asettaa käytännön haasteita yhteisen hallituksen tai vastaavan asettamiselle. Osakeyhtiön ohjaus eroaa merkittävästi
viraston ohjauksesta. Tämä ei kuitenkaan saa olla esteenä konsernin keskitetyn hallinnon kehittämiselle. Mikäli ehdotettu malli edellyttää Tekesin muuttamista osakeyhtiöksi, tulee näin tehdä.

4.2 Valtiollisten rahoittajien palvelutarjonnan
selkeyttäminen
TEM-konsernin ja koko kansallisen yrityspalvelujärjestelmän palvelu- ja tuotekirjo koetaan sekavaksi. Järjestelmä, jossa organisaatioiden tehtävät ovat jatkuvasti
muuttuneet, ja uusia instrumentteja ja tukimuotoja on tuotu vuosittain markkinoille, näyttäytyy kentällä sekavana. Lisäksi alueellinen palvelu- ja rahoitusverkosto
on kasvanut kirjavaksi ja hallitsemattomaksi. Alueellisia yrittäjyyden edistämisen
ohjelmia ja palvelukokonaisuuksia on todennäköisesti jo liikaa. Julkisen sektorin toimenpiteiden volyymi on paikoin niin merkittävä, että se väistämättä syrjäyttää yksityisen markkinan kehittymistä, vaikka tavoitteena tulisi olla yksityisen markkinan
kehittäminen ja valtion roolin asteittainen pieneneminen.
Julkisen sektorin hallitseva rooli alueellisten yrityspalveluiden tarjonnassa on
nurinkurinen, sillä muualla yhteiskunnassa julkisen sektorin tehtävien ulkoistaminen ja yksityistäminen ovat viime vuosina yleistyneet. Yhteiskunnassa on tehtäviä,
joiden hoitaminen kuuluu luontevasti valtiolle. Yksityisen yritystoiminnan edistäminen (rahoitus, yrityspalvelut) pysyvien rakenteiden kautta ei kuulu näiden tehtävien joukkoon. Silti yritystoiminnan edistämisestä vastaavat pääasiassa virkamiehet. Hankkeissa käytetään runsaasti ulkopuolisia konsultteja, mutta konsulttivetoinen kehitysjärjestelmä ei ole millään muotoa optimaalinen. Järjestelmä ei saisi
kannustaa pitkäkestoisen asiakkuussuhteen luontiin kohdeyrityksen kanssa, vaan
sen tulisi tarjota kohdennettuja täsmäinstrumentteja yrityksen hetkelliseen kehitystarpeeseen, ja pyrkiä samalla luomaan edellytykset yksityisen palveluntarjonnan synnylle.
Selvitysmiehen esitys: Alueellisen järjestelmän sekavuuden lisäksi myös valtakunnallisessa palveluntarjonnassa on päällekkäisyyksiä. Järjestelmän selkeyttämisen kannalta olisi suoritettava vastuualueiden uudelleen jakaminen. Jatkossa takaisin maksettavasta lainarahoituksesta ja takauksista vastaisi Finnvera Oyj, vastikkeettomista tuista Tekes ja oman pääoman ehtoisista sijoituksista Suomen Teollisuussijoitus Oy rahastojen osalta ja Finnveran tytäryhtiö Aloitusrahasto Vera Oy
suorien sijoitusten osalta. Oman pääoman rahoituksen organisoimista on käsitelty
tarkemmin kohdassa 4.3.
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Edellä esitetyn uuden tehtäväjaon selkeään kommunikoimiseen markkinoille
tulee kiinnittää erityistä huomiota. TEM-konsernin palvelutarjonnasta ja organisaatioista on laadittava riittävän usein puolueettomat ja ulkopuoliset arvioinnit, joiden
perusteella organisaatioiden tavoitteita, tehtäviä ja operaatioiden volyymia muutetaan markkinoiden kehitysvaiheen mukaisesti.
Palvelutarjonnan selkiyttäminen ei edellytä organisaatioiden yhdistymistä, pois
lukien valtion pääomasijoitustoiminnan keskittäminen samaan organisaatioon.

4.3 Julkisen pääomasijoitustoiminnan
organisoiminen
Selvitysmiehen esitys: Suomen Teollisuussijoitus ja Finnveran tytäryhtiöt Veraventure Oy ja Aloitusrahasto Vera Oy tulee yhdistää samaan konsernirakenteeseen joko
Finnveran tai Suomen Teollisuussijoituksen alaisuuteen. Tämä mahdollistaa valtiollisen aikaisen vaiheen pääomasijoitustoiminnan (suorat sijoitukset ja rahastosijoitukset) keskitetyn harjoittamisen. Yhtiöiden yhdistämiselle ei ole todellisia esteitä,
etenkin, kun kohdan 4.4 suositukset otetaan huomioon.
Valtion pääomasijoitusyhtiön toiminta tulee organisoida osakeyhtiömuotoiseksi
rahastoksi tai useamman rahaston konserniksi, eikä sille tule asettaa pääoman säilyttämiseen tai voittoon liittyviä tavoitetta. Valtion aikaisen vaiheen pääomasijoitustoimintaa on käsiteltävä tuottoa tavoittelevan sijoitustoiminnan sijaan pitkäaikaisena investointina. Yhtiön tulee tavoitella pitkän aikavälin epäsuoria tuottoja
yksityisen markkinan kehittymisen kautta. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin tuloksia tulee mitata kohdeyritysten ja -rahastojen kehityksellä, kotimaisen ja ulkomaisen yksityisen pääoman määrän kasvulla, hallinnointiyhtiöiden määrän muutoksilla
ja muilla yksityisen markkinan kehittymisen mittareilla.
Yhtiön tulee edistää aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistymistä (ulkomaisen varainhankinnan edistäminen, ulkomaisten hallinnointiyhtiöiden
houkutteleminen, hankevirran kansainvälisen näkyvyyden lisääminen) ja madaltaa
uusien pääomasijoitusyhtiöiden markkinoille tulon esteitä.
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla valtion pääomasijoitusvolyymin
tuntuva vähentäminen. Organisaation tulee vastata nykyisin Veraventure Oy:ssä
sijaitsevan enkelisijoittajien verkoston ylläpitämisestä ja hankevirran esille tuomisesta tavoitteenaan luoda hankevirran kansainvälinen ja aktiivinen markkinapaikka
(kohta 4.6) yhdessä yksityisten palveluntarjoajien kanssa.
Sitran osalta tulee tehdä selväksi, että koska se ei enää aktiivisesti ja järjestelmällisesti rahoita aikaisen vaiheen yritystoimintaa, ei Sitraa valtiollisessa työnjaossa kannata ottaa huomioon pääomasijoittajana.
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4.4 Julkisen aikaisen vaiheen
pääomasijoitustoiminnan periaatteiden
uudistaminen
Suomen Teollisuussijoitus Oy

Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä edellyttää, että yhtiön toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Teollisuussijoituksen toiminta on ollut
tältä osin olosuhteet huomioiden menestyksekästä. Yritykseen on kertynyt osaamista, ja sen tekemät sijoitukset parhaisiin ulkomaisiin aikaisen vaiheen pääomasijoitusrahastoihin ovat edistäneet toimialan kansainvälistymistä.
On kuitenkin selvää, ettei Teollisuussijoituksen nykyinen tehtävä vastaa markkinapuutetta. Yhtiön taseesta valtaosa on aikaisen vaiheen pääomasijoitusluokkaan
(venture capital) kuuluvia sijoituksia, mutta yhtiö toimii aktiivisesti myös myöhemmissä sijoitusvaiheissa, joissa yksityistä rahoitusta on tarjolla riittävästi. Tuottotavoitteesta johtuen yhtiön suunnitelmissa on lisätä myöhempien vaiheiden sijoitusten osuutta.
Teollisuussijoituksen toiminta on järjestetty täysin markkinaehtoisesti, jotta sen
jakamaa rahoitusta ei lasketa valtiontueksi. Markkinaehtoisuuden periaate on merkittävä rajoitus yhtiön toimintamahdollisuuksiin nimenomaan pääomasijoitusmarkkinan kehittämisen osalta. Teollisuussijoitus sijoittaa ainoastaan sellaisiin kohdeyrityksiin ja rahastoihin, jotka keräävät myös yksityistä rahoitusta.
Aikaisen vaiheen sijoituksissa Teollisuussijoituksen rooli on ollut markkinoilla jo
toimivien hallinnointiyhtiöiden rahastojen pääomittaminen, mikä ei edistä markkinadynamiikkaa uusien hallinnointiyhtiöiden synnyn ja tehottomien yhtiöiden markkinoilta poistumisen kautta. Yhtiö ei voi toimia aloitteellisena sijoittajana perustettaviin uusiin pääomasijoitusrahastoihin, jotka eivät kykene keräämään rahoitusta
yksityisistä lähteistä, tai tarjoamaan edullisia oman omistusosuutensa osto-optioita
yksityisen pääoman houkuttelemisessa kohdeyrityksiin tai rahastoihin.
Selvitysmiehen esitys: Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimintaan tulee tehdä
kaksi merkittävää muutosta:
1.

yhtiön positiivinen tuottovaatimus on poistettava, ja sen päätehtäväksi on täsmennettävä aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen erityisesti rahastosijoituksien ja markkinan kansainvälistämisen kautta. Asia vaatii
muutoksen Teollisuussijoituksen toimintaa koskevaan lakiin.

2.

yhtiön rooli ei voi enää jatkossa rajoittua ainoastaan markkinaehtoiseen toimintaan, mikä vaatii yhtiön toimintaperiaatteiden muuttamista ja hyväksyttämistä Euroopan komissiossa EU:n valtiontukisäännösten mukaisesti.

On myös tarpeen arvioida, mikä on Teollisuussijoituksen uudessa tehtävässä tarvitseman hallinnoitavan pääoman tarve. Mikäli Teollisuussijoituksella säilytetään
positiivinen tuottotavoite, se voidaan yhdistää valtion sijoitusyhtiö Solidiumiin tai
yksityistää.
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Aloitusrahasto Vera Oy

Finnvera Oyj:tä käsittelevässä laissa on määritelty, että yhtiö voi harjoittaa pääomasijoitustoimintaa. Lakiin pohjaavaa tuottovaatimusta Finnveralla ei Veraventuren ja Aloitusrahasto Veran osalta ole. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksen
mukaan Veraventuren ja Aloitusrahaston on toiminnassaan pyrittävä säilyttämään
pääomansa. Veraventuren ja Aloitusrahaston toimintaa ei käsitellä pitkän aikavälin
investointina pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämiseen. Kannattavuustavoitteen
ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden välillä tasapainoilu heikentää erityisesti Aloitusrahaston toimintaedellytyksiä, sillä sen sijoitukset kohdentuvat aikaisen vaiheen
siemenrahoitukseen. Veraventuren omistamien alueellisten rahastojen kohdeyritykset toimivat myöhemmissä vaiheissa, joten yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteet ovat
selkeämmin alueelliseen kehitykseen liittyviä
Selvitysmiehen esitys: Aloitusrahasto Vera Oy:ltä on poistettava vaatimus pääomien säilyttämisestä pääomasijoitustoimintaa harjoitettaessa. Muutos edellyttää
todennäköisesti Aloitusrahaston yksityisten vähemmistöosakkaiden ostamista ulos
rahastosta.
Teollisuussijoitusta ja mahdollisesti myös Aloitusrahastoa koskevien uusien toimintaperiaatteiden hyväksyttäminen EU:ssa vaatii erityistä perustelua ja koordinoitua vaikuttamista EU:n kasvuyrityspolitiikan suuntauksiin. Suomen tulee toimia asiassa aloitteellisena edelläkävijämaana.

4.5 Ohjelma yksityisen pääomasijoitusmarkkinan
kehittämiseksi ja kansainvälistämiseksi
Vaikka markkinoilla on jo yksityisiä pääomasijoitusrahastoja, on siemen- ja käynnistysvaiheen riskirahoituksesta ja uusista hallinnointiyhtiöistä edelleen puutetta.
Lisäksi pääomasijoitustoimialan kansainvälistyminen on vähäistä. Tämä vähentää
rahoituksen saatavuutta ja toimialan markkinadynamiikkaa.
Selvitysmiehen esitys: Suomeen tulee perustaa yksityisen pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseksi ja kansainvälistämiseksi valtion rahoittama määräaikainen
kymmenen vuoden ohjelma, jonka tarkoituksena on kansainvälisten pääomasijoittajien houkutteleminen ja siemen- ja käynnistysvaiheen hallinnointiyhtiöiden määrän lisääminen 3–5 yhtiöllä. Valtion osuus ohjelman kustannuksista on korkeintaan
12 miljoonaa euroa vuodessa (yhteensä 120 miljoonaa euroa), kuitenkin etupainotteisesti siten, että sijoituksia ja sijoitussitoumuksia tehtäisiin pääasiassa ohjelman
ensimmäisten vuosien aikana.
Valtio saisi ohjelman menestyksestä riippuen osan tai kaikki siihen kohdistetuista pääomista takaisin, mutta rahoitusta on tarkoituksenmukaista käsitellä kustannuksena. Ohjelmalle ei tule asettaa tuottovaatimusta. Sitä tulee käsitellä investointina tai avustuksena yksityisen markkinan kehittämiseksi.
Ohjelman käytännön toteutus on mahdollista esimerkiksi Suomen Teollisuussijoituksen johdolla. Ohjelman rahoitus voidaan kattaa Suomen Teollisuussijoituksen
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pääomista siirtämällä sijoitustoiminnan painopistettä pois myöhemmistä vaiheista.
Tällöin ei lisätä valtiollisen rahan kokonaismäärää markkinoilla.
Ohjelman periaatteet voivat noudattaa muualla maailmassa aiemmin toteutettuja vastaavia ohjelmia. Ohjelman suunnitteluun (toimijoiden kannusteet, olemassa
olevan markkinan syrjäyttämisen välttäminen) tulee kiinnittää erityistä huomiota.
On todennäköistä, että ohjelma vaatii menestyäkseen valtiolliselta toimijalta epäsymmetristä voitonjakoa esimerkiksi yksityissijoittajille tarjottavien osto-optioiden
muodossa.
Kansainvälisten hallinnointiyhtiöiden houkuttelemiseen ohjelmaan on panostettava erityisen voimakkaasti. Ilman kansainvälisiä toimijoita ohjelmaa ei kannata
perustaa. Ennen ohjelman aloittamista on huolehdittava loppujen verotuksellisten
epävarmuustekijöiden poistamisesta suomalaiseen Ky-rahastomuotoon liittyen koskien mm. verosopimusmaiden ulkopuolella sijaitsevien institutionaalisten sijoittajien verokohtelua pääomasijoitustoiminnassa.

4.6 Suomalaisen hankevirran markkinapaikka
Kolmannessa luvussa käsitelty Veraventure Oy:n ylläpitämä Aloitusrahasto Vera
Oy:n, Tekesin NIY-ohjelman ja Vigo-ohjelman hankevirtaa yksityisille enkelisijoittajille esittelevä markkinapaikka on kahden vuoden aikana kehittynyt, mutta verkosto
ei nykymuodossaan riitä koko maan hankevirran esittelyyn ja ulkomaisten toimijoiden tietoisuuden lisäämiseen kohdeyrityksistä.
Markkinapaikka on tarpeen, jotta potentiaaliset kasvuyritykset ja niiden rahoittamisesta kiinnostuneet sijoittajat löytävät toisensa. Nykytilanteessa ulkopuolista
rahoitusta etsivät yritykset ottavat itse yhteyttä yksittäisiin enkelisijoittajiin tai näiden muodostamiin sijoitusyhtiöihin. Keskitetty kohtaamispaikka helpottaa yksittäisten sijoitusten yhdistämistä ja riskin jakamista enkelisijoittajan kesken. Avoin
markkinapaikka auttaa enkelisijoittajia vertailemaan eri sijoituskohteita keskenään, mikä parantaa kilpailutilannetta. Markkinapaikka lisää ajan myötä tietoisuutta siitä, mitä ulkopuolisen riskirahoituksen houkutteleminen yritykseltä vaatii.
Selvitysmiehen esitys: Nykyisen markkinapaikan toimintaa tulee muuttaa siten,
että sille pääsy ei edellytä kuulumista Aloitusrahaston salkkuun tai osallistumista
NIY- ja Vigo-ohjelmiin. Markkinapaikalle pääsevät yritykset tulee kuitenkin valita
erityisin kriteerein (yrityksen ikä, kasvupotentiaali, tarvittavan rahoituksen määrä
jne.) siten, että markkinapaikalle seuloutuu vuosittain vain 40–60 lupaavinta hanketta. Tämä on edellytys sille, että markkinapaikan hallittavuus ja kiinnostavuus
yksityisten rahoittajien keskuudessa on riittävän suuri.
Markkinapaikan profiilia on nostettava ja näkyvyyttä lisättävä. Tavoitteena tulee
olla sekä yrittäjien että sijoittajien kannalta haluttu kohtaamispaikka, joka palvelee paitsi yrittäjiä ja enkelisijoittajia, myös aikaisen vaiheen pääomasijoitusyhtiöitä.
Markkinapaikan kansainvälistämisen tulee olla keskeinen tavoite siten, että
ulkomaisten toimijoiden on luonteva osallistua sen tapahtumiin ja muuten seurata
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hankevirtaa. Julkisen markkinapaikan on myös luotava toimivat yhteistyömekanismit kaupallisten markkinapaikkojen ja tapahtumien kanssa.
Markkinapaikan ylläpitämisen kustannukset tulee kattaa soveltuvasta julkisesta lähteestä. Nykyisin markkinapaikan ylläpito katetaan Aloitusrahaston
hallinnointipalkkioista.

4.7 Tekesin asema ja toiminta
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on kasvanut vuosien saatossa merkittäväksi tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan rahoittajaksi. Suomessa
on valittu malli, jossa valtaosa julkisesta yrityksille suuntautuvasta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksesta kanavoituu yhden organisaation kautta. Keskitetyllä
mallilla on omat vahvuutensa ja puutteensa, joita ei tämän selvityksen puitteissa ole
voitu syvällisesti kartoittaa.
On kuitenkin käynyt selväksi, että Tekesin asema on kasvanut jo niin merkittäväksi, ettei kenelläkään innovaatiojärjestelmän toimijalla ole halua tai uskallusta
julkisesti ja kriittisesti arvioida organisaation toiminnan tuloksellisuutta ja nykyisen mallin toimivuutta. Erään haastatellun sanoin Tekes on kasvanut ”valtioksi valtion sisällä”.
Kyseenalaista on, onko valtion näkökulmasta järkevää tukea suurten yritysten
tuotekehitystoimintaa. Jos nämä hankkeet oikeasti ovat tärkeitä, yritykset löytänevät niihin rahoituksen muutenkin. Nyt vaikuttaa siltä, että vakavaraiset yritykset
hakevat Tekesin rahoitusta lähinnä siksi, että sitä on tarjolla, ja koska kilpailijatkin hakevat.
Suurten yritysten rahoitusta on perusteltu sillä, että sillä voidaan edistää kokonaisten toimialojen kehittymistä yksittäisten yritysten sijaan, kun suuret yritykset
verkottuvat pk-sektorin, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Yritysten on
myös sanottu tekevän julkisen rahoituksen turvin pitkäjänteisempää ja kauempana
kaupallistamisesta olevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Yritysten yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on kansainvälisesti korkealla tasolla. Yhteistyön tulee kuitenkin perustua markkinaehtoisuuteen
ja aitoon tarpeeseen. Yritysten on oltava valmiita rahoittamaan tutkimus- ja kehityshankkeita omilla varoillaan, mikäli he katsovat yhteistyön riittävän houkuttelevaksi. Tällöin vältytään turhien tutkimusten ja selvitysten tekemiseltä vain siksi,
että niihin on julkista rahaa tarjolla. Julkisella rahoituksella voidaan kyllä lisätä tkaktiivisuutta ja yhteistyötä, mutta samalla valtio osallistuu päätöksentekoon siitä,
mitä tulee tutkia ja minkälainen yhteistyö on toivottavaa.
Valtion tulee pysyä myös tutkimus- ja kehitysrahoituksessa infrastruktuurin luojana, ei vakavaraisten yritysten suorana rahoittajana. Markkinapuutetta voidaan
paikata nuorten yritysten kohdalla, joilla ei ole valmiita resursseja harjoittaa tk-toimintaa. Kokonaan toinen kysymys on, tuleeko Tekesin rahoituksen kriteereitä yleisesti kiristää, ja vähentää esimerkiksi rahoitusta saavien yritysten määrää.
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Selvitysmiehen esitys: Edellä mainituista syistä olisi tärkeää suorittaa mahdollisimman pian riippumaton, kansainvälinen ja kriittinen arviointi Tekesin toiminnasta
ja mahdollisista uudistustarpeista koskien koko tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusjärjestelmää. Arvioinnin tulisi ottaa kantaa muiden muassa siihen, mikä on
Tekesin jakaman rahoituksen optimaalinen koko, ja mikä on jatkossa Tekesin pääasiallinen tehtävä ja onko organisaation esimerkiksi järkevää rahoittaa suurten yritysten innovaatiotoimintaa lainkaan.
Arvioinnissa tulee lisäksi tarkastella Tekesin organisaatiorakennetta. Tällä hetkellä Tekes huolehtii hyvin laajasta tehtävä- ja rahoituskokonaisuudesta, ja sen asiakkaiden kirjo on suuri. Eritasoisten yhteiskunnallisten tavoitteiden yhteensovittaminen johtaa väistämättä Tekesin organisaation monimutkaisuuteen. Arvioinnissa
tulisi lisäksi selvittää, organisoidaanko Tekesin toiminta jatkossakin virastona.

4.8 Muita keskeisiä aihealueita
Kansainvälisyydestä

Aikaisemmissa tutkimuksissa ja raporteissa on osoitettu, että yritys- ja sijoittajakentän kansainvälisyys on elinehto kasvuyritysten kehittämisessä ja että kansainvälisyyden puute on järjestelmän keskeinen ja kokonaisvaltainen ongelma. Ellei järjestelmän avoimuus ja kansainvälinen näkyvyys lisäänny, heikkenee muiden toimenpiteiden teho merkittävästi. Pelkin kotimaisin voimin emme jatkossa menesty. Kansainvälistyminen edellyttää täysin uudenlaista suhtautumista ulkomaalaisten yritysostoihin ja ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointiin. Voi hyvinkin olla perusteltua jopa suosia eri tavoin ulkomaalaisia ostajia, työntekijöitä ja opiskelijoita suomalaisten sijaan.
Suomessa on vallalla ajattelu, jonka mukaan valtion tulee pelastaa vaikeuksiin
joutuneita yrityksiä ja varjella yritysten kotimaista omistajuutta. Markkinatalouden pelisääntöihin kuuluu, että heikkojen yritysten tuleekin hävitä. Kasvuyrittäjyyden kannalta taas kansainvälinen omistajuus on todennäköisesti arvokkaampaa,
kuin kotimaahan esimerkiksi valtion omistajuuden kautta sementoitu omistajuus.
Ongelma on, että kansainvälistymisellä tai kasvuyrittäjyydellä ei ole ääntä niissä
pöydissä, joissa päätöksiä tehdään, toisin kuin monella muulla vahvalla taloudellisella intressiryhmällä.
Finpron ja Invest in Finlandin tulisi edistää paitsi perinteisiä suoria sijoituksia
ja yritysten kansainvälistymistä, myös pienten yritysten ulkomaisen rahoituksen
hankintaa. Ulkomaisen omistuksen suosiminen on tarpeen seuraavien 5–10 vuoden
aikana, jotta alkavien yritysten markkina kansainvälistyy.
Suurimmat haasteet kansainvälistymiseen liittyen koskevat koko yhteiskuntaa,
eivät vain julkista sektoria tai TEM-konsernia. Esimerkiksi yritysten halukkuus palkata Suomessa kouluttautuneita ulkomaisia nuoria on edelleen vähäistä. Kansainvälistymisen ongelmaa ei siten ratkaista pelkillä elinkeinopolitiikan toimenpiteillä.
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Verotuksen roolista

Tässä raportissa määriteltyjen kasvuyritysten osalta verotus ei ole tärkeimpiä
kysymyksiä yritysten tai sijoittajien näkökulmasta. Toimivan yritysympäristön
osalta tärkeää on yhteisöveron tason kilpailukykyisyys ja verojärjestelmän selkeys.
Esillä ollut tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustin on potentiaalisesti merkittävä keino edistää suomalaisen elinkeinoelämän uusiutumista laajalla rintamalla.
Kasvuyrittäjyyden kannalta sillä ei kuitenkaan ole merkittävää suoraa vaikutusta.
Julkisuudessa on ollut esillä valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin Martti
Hetemäen johtaman verotyöryhmän mahdollisia linjauksia. Näistä malli, jossa yhteisöveroa lasketaan selvästi nykyisestä 26 prosentista ja osinkojen verottomuus sidotaan kohtuulliseen osuuteen yritykseen sitoutuneesta pääomasta, olisi myös kasvuyritysten kannalta toimiva. Nopean kasvun yrityksille yritystoiminnan voiton verotus ei kuitenkaan ole ainakaan toiminnan alkuvaiheessa keskeinen kasvun este tai
kannustin.
Kasvuyrittäjyyden osalta enkelisijoittajien verokannustimiin on syytä palata,
vaikka verotuksen neutraliteetti on tärkeä arvo sinänsä. Aiempien selvitysten
perusteella on ilmeistä, että tällainen verokannustin olisi valtion näkökulmasta
kustannuksiltaan marginaalinen, mutta sillä olisi merkittävä viestinnällinen arvo
pääomasijoittajille ja koko yhteiskunnalle. Kannustimella valtio osoittaisi, että se
kokee uusien kasvuyritysten synnyttämisen tärkeäksi ja niihin sijoittamisen isänmaalliseksi. Kasvuyritysten suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen, osaamiseen
ja kasvuhalukkuuteen. Enkelisijoittajien rooli kaikkien näiden osalta on merkittävä etenkin yrityksen alkuvaiheessa, mikä korostaa tarvetta houkutella osaavia
yritystoiminnan ammattilaisia alkuvaiheen yrityksiin. Mahdollisen enkelisijoittajan verokannusteen tulee kuitenkin olla määräaikainen, sillä kannusteen tarkoituksena on aktivoida yksityisen markkinan syntyä, ei luoda pysyvää verojärjestelmän poikkeamaa. Kannusteen vaikutuksia ja tavoitteiden toteutumista on järjestelmällisesti seurattava.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta on marraskuussa 2009 päättänyt ulottaa
enkelisijoitusten tappioiden tasausoikeuden aiemman kolmen vuoden sijasta viiteen
vuoteen. Vaikka tappioiden tasausjärjestelmän uudistus on enkelisijoittamisen kannalta positiivinen muutos, ei se riitä.
Huomioitavaa nykyjärjestelmässä on, että valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyö elinkeinopoliittisten veroasioiden valmistelussa on heikkoa. Parannettavaa on molemmissa ministeriöissä, ja olisi tärkeää luoda mekanismit valtionhallinnon tiiviimmälle keskusteluyhteydelle talouden ja kasvun kannalta
keskeisissä verokysymyksissä. Vaikka verotus kuuluu valtiovarainministeriön vastuualueelle, ei sillä voi olla monopolia verotuksellisten päätösten suunnittelussa
ja valmistelussa. Vastaavasti työ- ja elinkeinoministeriön on kyettävä paremmin
priorisoimaan verotukseen liittyvät ehdotuksensa. Verotuksessa on kannustettava
innovaatiojärjestelmän kansainvälisen arvioinnin (2009) suositusten mukaisesti voi-
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makkaasti riskinottoa ja kasvun tavoittelua. Priorisointi on tärkeää etenkin, kun
verotukseen liittyy voimakkaita muutosvaatimuksia muualta elinkeinoelämästä.
Suomalaisten riskinottohalukkuudesta

Merkittävää patoutunutta halukkuutta perustaa kansainvälisiä kasvuyrityksiä ei ole olemassa – päinvastoin. Pääomasijoittajat kokevat, että Suomessa on pula hyvistä sijoituskohteista, joissa teknologisen osaamisen lisäksi yrityksellä on vahvaa liiketoimintaosaamista, riittävä aloituskoko ja tarvittavaa halua kansainväliseen kasvuun. Yrityskulttuuriin liittyy olennaisena osana riskin karttaminen, on sanottu suomalaisen jopa kouristuksenomaisesti pelkäävän epäonnistumista. Meillä on yleisesti hyväksyttävää olla
tekemättä mitään, mutta epäonnistumista yritystoiminnassa ei hyväksytä. Ongelmaa ei
yhdessä selvitysmiehen raportissa muuteta. Tämä on kuitenkin tärkeä asia tiedostaa.
Yrittäjyyteen – erityisesti kasvuyrittäjyyteen – liittyy olennaisena osana riski epäonnistua. Valtiollisilla sijoituksilla ja avustuksilla ei voida lisätä kasvuyrittäjyyttä, jos yrityksen
perustajalla ei ole halua ja uskallusta ottaa merkittäviä riskejä.
Aluepolitiikasta

Aikaisemmissa selvityksissä on tiedostettu, että valtiolla ei ole olemassa yhtä yksittäistä onnistumisen avainta kasvuyrittäjyyden edistämisessä, mutta selvää on, että
erilaisten alueellisten tavoitteiden sekoittaminen kasvuyrittäjyyden edistämiseen
johtaa tehottomuuteen. Esimerkiksi Finnvera Oyj:n tulee lain mukaan toiminnassaan edistää valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteuttamista.
Julkista rahaa ohjautuu yrityksille aluepoliittisin perustein satoja miljoonia vuodessa jo pelkästään EU:n rakennerahastohankkeiden kautta. Kasvuyrittäjyyden kannalta tällaisella toiminnalla ei ole perustetta. Sen sijaan on helppo ymmärtää yrityksiä, jotka kokevat nykyisen käytännön sekavaksi ja byrokraattiseksi. Pahimmillaan
julkisen rahan suuri määrä johtaa yritystoiminnan ohjauksen väärille urille yrittäjän
pohtiessa liikaa julkisen rahoituksen turvaamista sen sijaan, että hän miettisi kansainvälistymistä, uusien asiakkaiden hankkimista ja liiketoiminnan kehittämistä.
Rahoituksen saatavuudesta

Tässä selvitystyössä on hyvin usein tullut esille konkreettisia vaatimuksia, joiden
mukaan valtion tulisi rahoittaa tiettyjä yksittäisiä hankkeita. Valtiollisten toimijoiden
kieltäytyessä rahoituksesta yritysympäristö tuomitaan epäonnistuneeksi. Tämä on
markkinataloudelle vieras johtopäätös. Sellainen yhteiskunta, missä valtio rahoittaa
ja ohjaa yritystoimintaa, ei ole terve. Suomessa aikaisen vaiheen pääomasijoituksen
saa nykyisin alkavien yritysten määrään suhteutettuna useampi yritys kuin monessa
kilpailijamaassa. Ongelmana on, että rahoitus on usein valtiollista. Tällöin rahoitus
jakautuu yleensä tasaisesti laajalle yritysjoukolle ilman todellista, rahoittajan tuoton
maksimointiin pohjaavaa vaatimusta kasvusta tai kansainvälistymisestä, ja yksittäisen yrityksen saama osuus jää pieneksi. Terveessä yhteiskunnassa yritykset kilpailevat pääomista, eivätkä kaikki hyvätkään hankkeet saa ulkopuolista rahoitusta.
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Pääosin yksityistä ja vähän (alle 50 % yhteenlasketusta pääomarahoituksesta)
julkista pääomarahoitusta saaneiden yritysten suorituskyky oli parempi kuin vain
yksityistä pääomaa saaneiden yritysten, mitattuna niin irtautumisten määrällä,
yritysten arvon kehityksellä kuin investoidun pääoman kokonaismäärällä.
Ainoastaan julkista pääomarahoitusta saaneiden yritysten suorituskyky oli vertailun
huonoin. On tehokkaampaa sijoittaa julkista rahaa yksityisten rahastojen kautta
kuin suoraan tai valtion hallinnoimien rahastojen kautta.

Tutkimuksessa on tarkasteltu valtion pääomasijoitustoiminnan vaikutuksia kohdeyritysten menestymiseen ja verrattu yrityksiä yksityistä
pääomaa saaneiden yritysten kehitykseen. Tutkimuksen aineistona
on yli 28 800 pääomasijoituksen saanutta yritystä yli 120 maassa
ajanjaksolla 2000–2008.

Kansainvälisen tutkijapaneelin laaja arvio innovaatioympäristön tilasta,
haasteista ja kehitystarpeista. Raportissa käsitellään mm. koulutusjärjestelmää, yrittäjyyspolitiikkaa sekä kysyntä- ja käyttäjälähtöistä
innovaatiopolitiikkaa.

Esiselvityksessä tarkastellaan pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistämistä neljässä eri kategoriassa: 1) ulkomaisten suorien sijoitusten
houkutteleminen suomalaisiin kohdeyrityksiin, 2) ulkomaisten hallinnointiyhtiöiden houkutteleminen pysyvästi Suomeen, 3) ulkomaisen
pääoman kerääminen suomalaisten rahastojen hallinnoitavaksi, 4)
uusien Suomessa toimivien yhtiöiden ja rahastojen synnyttäminen

Raportti vertaa Suomen järjestelmää Israeliin ja Yhdysvaltojen
Massachusettsin alueeseen, ja tekee havaintoja innovaatioympäristön
ongelmista liittyen erityisesti vaatimattomiin tuotoksiin suhteessa
käytettyihin panoksiin.

Globalization of Alternative
Investments Working Papers
Volume 3: The Global Economic
Impact of Private Equity Report
2010, World Economic Forum,
2009

Evaluation of the Finnish
National Innovation System –
Full Report ja Policy Report,
kansainvälinen arviointipaneeli,
pj. Reinhilde Veugelers, 2009

Development and internationalisation of the Finnish early
stage venture capital market – a
preliminary study, Markku Maula,
2009

Virtual ICT Accelerator (VICTA)projektin loppuraportti, Juha
Ruohonen, 2007

Suomeen on perustettava erityinen rahasto-ohjelma (Israelin Yozman tapaan),
jonka tarkoituksena on aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen ja
kansainvälistäminen. Lisäksi on käynnistettävä kiihdyttämöohjelma, jossa julkinen
rahoitus yhdistyy yksityiseen manageriosaamiseen. Yliopistojen osaamisen
siirtoon on otettava mallia maailman johtavista korkeakouluista.

Kansainvälisesti verkottunut ja kilpailukykyinen aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkina on edellytys osaamisen menestyksekkäälle kaupallistamiselle. Markkinan
uudistumista tulee edistää vaikuttamalla siihen, että uudet hallinnointiyhtiöt
pääsevät markkinoille. Vaikka instrumentteja pääomarahastojen varainkeruun
tukemiseksi jo on, edistävät instrumentit hyvin rajallisesti uusien hallinnointiyhtiöiden syntyä.

Suomen taloudessa on rakenteellisia ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii uudenlaista politiikkaa. Innovaatioympäristön vähäinen kansainvälisyys ja kasvuyrittäjyyden puute ovat Suomen järjestelmän keskeisimpiä ongelmia. Kasvuyrittäjyyden
osalta haasteet liittyvät mm. verotuksen kannustavuuteen. Julkisen yritystukijärjestelmän paneeli arvioi olevan mittavan uudistamisen tarpeessa.

Julkisen sektorin toimenpiteillä on ollut ratkaiseva vaikutus maailman innovaatioja yrittäjyyskeskuksien syntyyn. Toimenpiteitä tulisi kohdistaa suorien rahallisten
tukien sijaan toimivan infrastruktuurin luomiseen yrittäjyyden ja pääomasijoitusmarkkinan kehitykselle. Kansainvälisyys on keskeinen vaatimus toimenpiteiden
onnistumiselle, mutta usein ohjelmat ovat alueellisesti ja/tai kansallisesti
painottuneita.

Kirja käsittelee julkisen sektorin toimenpiteitä kasvuyrittäjyyden
toimintaympäristön edistämiseksi ja aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan luomiseksi. Kirjassa käydään läpi kymmeniä onnistuneita
ja epäonnistuneita toimenpiteitä eri maissa, ja korostetaan, ettei ole
yhtä kaikille sopivaa, oikeaa toimenpidekokonaisuutta.

Boulevard of Broken Dreams,
Josh Lerner, 2009

Tärkeimpiä johtopäätöksiä
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hankintaan (2,5Me)

kustannuksia

4) Valmistelurahoitus pk-yrityksille (8,7 Me, 700 yrit.)
5) Kuljetustuki (9,1 Me, 458 yrit.)
6) Starttiraha (TE-toimistojen myöntämä, 36,6 Me,

HTV. MMM:n alaisen
maaseudun yritysrahoituksen parissa 50 HTV.

Lähteet: Finnvera, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, Työ- ja elinkeinoministeriö
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työntekijän palkkamenoihin (3,3 Me 305 yrit.)

(TE-toimistot) n. 25

840

3) Yrityksen kehittämisavustus ensimmäisen

120 HTV. Starttiraha

2 684

kehittämisavustus (11,7 Me, 61 yrit.)

Yrityspalvelut n.

Organisaatiot yhteensä

2) Yritysten toimintaympäristön

työpanos 83 HTV.

1.1.2010 alkaen

7195 yrit.)

yritystä)

distunut laskennallinen

TE-keskukset muuttuivat ELY-keskuksiksi

1) Yrityksen kehittämisavustus (118,8 Me, 1568

Yritysrahoitukseen koh-

1 841
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*Avustus pk-yrityksille innovaatiopalveluiden
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89 henkilön
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*Suorat sijoitukset
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hastoihin)
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*Rahastosijoitukset

Tesin toimintamenoja

4,7

Tekes työllistää lisäksi n. 20 ulko-

Yritysrahoitukseen koh-

280

Helsinki 273
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Perustettu 1997

Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset)

Perustettu 1983

Tekes

Perustettu 1995

Teollisuussijoitus Oy
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yrityspalveluinstrumenttia.
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Kansainvälistymällä kasvua hakeville

ja asiantuntija- ja koulutuspalveluita.

tyksille henkilöstönhankintapalveluita

TE-keskukset tarjosivat lisäksi yri-

yritykselle v. 2009

maksettua rahoitusta 2 329

kokonaan uutta yritysasiakasta,

asiakasyrityksiä n. 4 800. 475

Viiden vuoden jaksolla rahoitettuja

Vuonna 2008

early stage; Expansion
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Seed; Start-up; Other
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Kasvuyrityksiin laskettu
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(Vientitakuita ja erityistakauksia 4 450 Me)

(Avera Oy 2005)

Toimintaympäristön kehittämisavustus 0,1 Me (1 yritys)

1.1.2010 alkaen

362,7

Lähteet: Finnvera, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, Työ- ja elinkeinoministeriö

yhteensä

Starttiraha 36,6 Me (7195 yrit.)

(370 yritystä)

tuivat ELY-keskuksiksi

52

valmistelurahoitusasiakkaat

Kehittämisavustus 15,2 Me

1 787

188

yrityksiä (max. 5v) 680 kpl

maksuun vuosina 2009–2014
*Sis. TE-keskusten

*Rahoitettuja alkavan vaiheen

Tekesin rahoituspäätökset pannaan
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0
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0
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100
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alkaen (sijoitettu yht. 26 Me) ja 2009 käyn-
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0
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tusta 33,7 Me ja turnaround-

toon yht. 39,9 Me
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Sijoitussitoumukset 4

Lisäksi kasvuvaiheen rahoi-

TE-keskukset muut-

Organisaatiot
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rahastosijoituksia.
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Suorat kohdeyrityssijoitukset Aloitusrahasto

50

(29 kpl) Vuonna

11 Me v. 2009.

Ensisijoituspäätöksiä
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0
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210
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Työ- ja elinkeinokes-
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Singaporessa, Etelä-Koreassa, Taiwanissa, Hongkongissa ja Kiinassa. Lisäksi hän on
mm. Rocla Oy:n ja Oras Invest Oy:n hallituksen jäsen.
KTM Henri Kähönen toimi selvitysmieshankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana.
Kähönen työskenteli vuosina 2005–2009 kauppa- ja teollisuusministeriössä ja työja elinkeinoministeriössä elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikan ja viimeksi kasvuyrityspolitiikan tehtävissä. Kähönen toimii nykyisin yrittäjänä.
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Utvecklingen av den offentliga tillväxtfinansieringen och systemet för företagsstöd
Utredningsmannens rapport

Tiivistelmä | Referat | Abstract
I utredningsmannens rapport behandlas utvecklingen av det offentliga systemet för företagsfinansiering i syfte att främja tillväxtföretagande.
Rapporten koncentrerar sig enligt uppdraget på det offentliga systemet för företagsfinansiering, finansieringsinstrumenten för företag med
snabb tillväxt och på utvecklingen av den privata kapitalplaceringsmarknaden i startfasen. I rapporten har utnyttjats undersökningar och
utredningar som under de senaste åren har gjorts kring detta tema.
Till verksamhetsbetingelserna för tillväxtföretagande hör förutom finansiering även andra centrala temaområden, såsom utnyttjande av
den kunskap som uppstår i högskolorna i nya företag eller en företagskultur med positiv inställning till tillväxt. Även om denna rapport inte
fördjupar sig i dessa andra temaområden, är det för främjandet av tillväxtföretagande nödvändigt att genomföra även sådana politikåtgärder
som riktar sig till dem.
Mer offentlig finansiering för företagsverksamhet än för närvarande behövs inte. Samtidigt är det klart att det finns brister inom den
privata finansieringen, från finansiering i den tidiga fasen till börsintroduktion. Ett centralt mål för åtgärderna inom den offentliga sektorn
kommer att vara utvecklingen av den privata finansierings- och servicemarknaden.
Statens roll är naturligast då staten gör behövliga samhälleliga kunskapsinvesteringar, ansvarar för infrastrukturen i företags- och
investeringsverksamheten, minskar asymmetrin i den information som finns på marknaden och försöker att korrigera marknadsbrister med
undvikande av direkt deltagande i placeringsverksamheten. Eftersom marknadsbristerna inte kan vara konstanta till sin omfattning, kan de
statliga aktörernas aktivitet på marknaden inte vara på samma nivå från år till år. De statliga aktörerna bör sträva efter ett läge, då de inte
längre behövs, eftersom marknaden fungerar självständigt.
Näringslivets ökade internationalisering är en förutsättning för att tillväxtföretagspolitiken ska lyckas. Problemen inom tillväxtföretagandet
löses inte genom någon enskild snabb åtgärd. Under de gångna åren har statens åtgärder präglats av utvecklingen av enskilda instrument
och verktyg utan en ordentlig helhetsuppfattning och långsiktighet. Inom arbets- och näringsministeriets koncern måste nu göras betydande
ändringar för att tillväxtföretagens verksamhetsbetingelser ska kunna utvecklas.
Den offentliga sektorns verksamhet präglas ibland av brist på information och transparens. Okunnighet gör att servicesystemet upplevs
som kaotiskt. Den offentliga sektorn måste se till att kommunikationen blir bättre och mer kundorienterad, så att folk känner till de inledda
projekten, godkänner dem och kan följa med dem. Denna rapport försöker utöver åtgärdsrekommendationer öka kännedomen om tillväxtföretagande som fenomen samt om de offentliga organisationernas uppgifter och vidtagna åtgärder.

Kontaktpersoner vid arbets- och näringsministeriet: Innovationsavdelningen / Pertti Valtonen, tfn 010 606 3614
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Review report on developing public financing and the support system for growth ventures

Tiivistelmä | Referat | Abstract
This review report examines improvements to the public financing system aimed at boosting growth entrepreneurship. In line with the related
assignment, the report focuses on the public financing system, financial instruments for rapidly growing companies and the development
of the early-stage venture capital market. Recent surveys and reports on the subject were utilised as sources.
In addition to financing, the operating environment of growth entrepreneurship is affected by other key factors, such as a growth-friendly
entrepreneurship culture and the ability of new enterprises to commercialise the knowledge offered by universities and other research
institutions. Although the details of such areas are excluded from this report, the related policy measures will be required for a successful
promotion of growth entrepreneurship.
No public financing for entrepreneurship in addition to the current level is required. However, failures clearly exist in the venture capital
sector, from early-stage financing all the way to the initial public offering. The key objective of public sector measures should be the development of the private financing and services market.
The government has a natural role to play in making the necessary investments in competencies throughout society, bearing responsibility for the business and investment activities’ infrastructure, reducing information asymmetry on the market and attempting to correct market
failures while avoiding direct participation in investment activities. Since the number of market failures can never be constant, the market
activities of state actors cannot remain at the same level from year to year. Instead, state actors should aim to create a situation in which
they are no longer needed, as the market becomes effective independently.
A successful growth ventures policy requires greater internationalisation within the business sector. Problems in the growth entrepreneurship arena cannot be solved through any single rapid measure. In recent years, government measures have been characterised by the
development of individual instruments and tools, without forming a proper, long-term overall picture. Within the Ministry of Employment and
the Economy Group, major changes must now be made in order to develop growth ventures’ operating environment.
Public sector activities are sometimes characterised by a lack of information and transparency. This can lead to a confusing service
system. The public sector should therefore pay attention to improving its communications and making them more customer-oriented. In this
way, the projects launched will be better known and accepted, and more monitorable. As well as proposing certain measures, this report
aims to increase awareness of the phenomenon of growth entrepreneurship, the tasks of key public organisations and the measures initiated.

Contact persons within the Ministry of Employment and the Economy: Innovation department / Pertti Valtonen, tel. +358 10 606 3614
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Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän
kehittäminen - selvitysmiehen raportti
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen asetti 22.1.2010 professori Vesa Puttosen selvittämään julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittämistä. Selvitysmiehen tuli luoda malli, jonka avulla julkinen sektori voi tehokkaalla, selkeällä ja
asiakaslähtöisellä tavalla ja yhtenä kokonaisuutena edistää kasvuyrittäjyyttä ja
yksityisen pääomasijoitustoimialan kehittymistä.
Selvitysmiehen raportissa on tarkasteltu järjestelmän nykytilaa ja esitetty suosituksia toimenpiteiksi. Työssä on hyödynnetty asiantuntijoiden haastatteluita ja
aihepiiriä käsitteleviä aiempia selvityksiä, jotka ovat tunnistaneet kasvuyritysten
puutteen talouden keskeiseksi haasteeksi. Elinkeinoelämän dynamiikasta huolehtivien yritysten vähäisyys pienentää todennäköisyyttä, että Suomessa syntyy ihmisten elintasoa parantavia innovaatioita. Tämä on tärkein peruste sille, miksi julkisen
sektorin tulee edistää aikaisen vaiheen kasvuyrittäjyyttä.
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