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Tämän Pro -gradu tutkielman tavoitteena on tutkia suomalaisen yrityshautomo-
konseptin soveltuvuutta venäläisten ICT-alan start-up-yrittäjien tarpeisiin. Tutkiel-
ma  on tehty suomalaiselle pörssiyhtiölle, joka laajentaa toimintaansa Venäjälle 
perustamalla teknologiakeskuksen Pietariin. Kohdeyritys on teettänyt useita selvi-
tyksiä Pietarin ICT-sektorista, sen ongelmista ja kehitystarpeista. Sen sijaan 
käsitystä ei ole siitä, miten haastavaksi yksittäinen yrittäjä kokee liiketoiminta-
ympäristön ja mitä tukipalveluita hän liiketoiminnassaan tarvitsee. Tutkimuksen 
tavoitteena on vastata näihin kysymyksiin sekä peilata saatuja vastauksia 
kohdeyrityksen Suomessa tarjoamiin hautomopalveluihin.  
 
Kirjallisuuskatsauksessa  on käyty läpi yrityshautomotoiminnan historiaa ja toimin-
nan  saamia erilaisia muotoja. Lisäksi on perehdytty tutkimuksiin hautomotoimin-
nan vaikuttavuudesta ja kriittisistä menestystekijöistä.  
 

Tutkimus on lähestymistavaltaan laadullinen case-tutkimus.  Käytännössä työ to-
teutettiin kyselytutkimuksena haastattelemalla kymmentä pietarilaista, pienen ICT-
alan yrityksen johtajaa.  
 
Haastatteluiden perusteella kohdeyrityksen hautomokonseptia ei ole mahdollista 
siirtää suoraviivaisesti venäläiseen toimintaympäristöön. Kulttuurierot maiden 
välillä ovat merkittävät, eikä niitä ole lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä mahdollista 
poistaa. Etenkin yleinen luottamuksen puute vaikeuttaa konseptin implementointia. 
 
Alkavien ICT-yritysten haasteet ovat pitkälti samoja rajan kummallakin puolen. 
Rahoituksen puute ja ongelmat myynti- ja markkinointiosaamisessa tulivat  haas-
tatteluissa vahvasti esille. Liiketoimintaosaamisessa on paljon parannettavaa. 
Ensimmäisiä toteutettavaksi suositeltuja palveluita ovat siten yrittäjävalmennus ja 
myynnin ja markkinoinnin työpaja. Lopuksi voi todeta, että useille kohdeyrityksen 
tarjoamille yksittäisille palveluille on selkeä tarve. Siihen, mitä käytännössä on 
mahdollista ja/tai kannattavaa toteuttaa, ei oteta tässä tutkimuksessa kantaa. 
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The purpose of this Master´s Thesis is to study feasibility of Finnish business 
incubation concept for the needs of Russian ICT-start-up companies. Thesis has 
been made for Finnish publicly traded company, which is expanding its operations 
to Russia by establishing a technology center in Saint Petersburg. Target 
company has commissioned several reports about Saint Petersburg ICT-sector, 
it´s problems and needs for development. However, there is no understanding 
about how challenging individual entrepreneur experiences business environment 
and what kind of support services are needed. The purpose of the research is to 
answer these questions and compare answer´s given to target company´s 
business incubation services as offered in Finland.  
 
Literature review covers the history of business incubation and the many forms it 
has received. Furthermore it explores  research findings about effectiveness and 
critical success factors of business incubation.  
 
The research approach is qualitative case study. In practice task was carried out 
as a survey by interviewing ten managers of small ICT-companies located in Saint 
Petersburg.  
 
Based on interviews it´s not possible to implement target company´s incubation 
process straightforwardly into Russian business environment. Cultural differences 
between countries are significant and in short and medium time frame are 
impossible to remove.  
 
Challenges that ICT-start-ups are facing are largely same at both side of the 
border. Lack of financing and weak sales- and marketing skills became strongly 
apparent during the interviews. There´s also a great deal to do to improve basic 
business know-how. Recommended first services to implement are thereby 
entrepreneur training and sales and marketing workshop.  
 
As a final conclusion can be stated that there´s obvious need for several target 
company´s individual services. This research takes no position as to what is 
possible and/or profitable to execute in practice. 
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1. JOHDANTO 

 

Tätä tutkielmaa kirjoitettaessa 2007 Venäjän taloustilanne oli hyvin erilainen tämän 

hetken (2016) tilanteeseen verrattuna. Epävakaudet ja öljyn hinnan romahdus ovat 

vieneet Venäjän talouden huonoon tilaan. Tämän tutkielman kontekstina oli 

kuitenkin hyvä taloustilanne, joka on tutkielmassa pidetty analyysin kontekstina. 

 

Yrityshautomoita on perustettu suuri määrä 1980-luvulta alkaen eri tarkoituksia 

varten, kuten työllisyyden lisäämiseksi ja alueellisen kasvun nopeuttamiseksi. 

Huolimatta käsitteen epämääräisyydestä, sen voidaan sanoa liittyvän uusien 

yritysten tukemiseen tarjoamalla toimitiloja ja erilaisia yrityskehityspalveluita.  

Taustalla ovat havainnot pienten yritysten kontribuutiosta taloudessa sekä 

erityisesti innovaatiotoiminnan ja siten kilpailukyvyn takaajina. (Aernoudt, 2004, 

128–129) Myös kehitys- ja siirtymätalousmaat ovat ottaneet konseptin käyttöönsä 

(Abetti, 2004, 19)  

 

Venäjällä on herätty ymmärtämään pien- ja kasvuyrittäjyyden merkitys maan 

taloudelle. Kansantalous on kasvanut viime vuodet voimakkaasti, mikä on johtunut 

pääosin öljyn korkeasta maailmanmarkkinahinnasta.   Lyhyellä aikavälillä Venäjän 

talouden kehittymiselle ei ole nähtävissä suuria uhkia. Pidemmällä aikavälillä 

vakautta uhkaa maan vientirakenne, josta arviolta kaksi kolmasosaa koostuu 

öljystä ja raaka-aineista. Venäjä onkin aikaisempaa riippuvaisempi 

kansainvälisistä hyödykemarkkinoista.  Kilpailukyvyn nostamiseksi ja 

tulevaisuuden turvaamiseksi Venäjän on monipuolistettava rakenteitaan.  Tätä 

korvaavaa tuotantoa Venäjä pyrkii nyt synnyttämään olemassa olevan osaamisen 

pohjalle. (Selioukova, 2005, 6) 

 

ICT-toimiala on yksi nopeimmin kehittyvistä toimialoista Venäjällä.  Toimiala on 

tällä hetkellä suhteellisen pieni ja alikehittynyt, mutta sen korkeat kasvuluvut ovat 

saaneet viranomaisten kiinnostuksen heräämään. Sysäyksen IT-alan 

kehittämiselle antoi presidentti Vladimir Putinin kesällä 2005 antama määräys alaa 

koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Merkittävimpiä seurauksia tästä on 



 

   

8 

erityistalousalueita (special economic zone) koskevan lain säätäminen sekä 

suunnitelmat uusien teknologiapuistojen (technology park) perustamisesta. 

Huolimatta siitä, että kehitystä on tapahtunut, ei näiden hankkeiden eteneminen 

aina ole ollut ongelmatonta muun muassa eri hallintotasojen välisten 

valtataistelujen vuoksi. (Fomina 2005, 1) Epäselvyyttä on myös siitä, miten 

teknologiapuistojen organisoiminen tulisi käytännössä toteuttaa. 

 

Tutkittava Kohdeyritys Oyj laajentaa toimintaansa Venäjälle perustamalla 

teknologiakeskuksen Pietariin. Pulkovon alueelle sijoittuvan kansainväliseen 

liiketoimintaosaamiseen keskittyvän teknologiakeskuksen käytännön valmistelut 

ovat jo pitkällä. Kyseessä on ensimmäinen ja ainoa tiedossa oleva 

länsimaalaistaustainen teknologiakeskushanke Luoteis-Venäjällä.  

 

Pietarin alueelle on suunnitteilla lukuisia teknologiapuistoja, jotka toteutuessaan 

tulevat vaikuttamaan alan kilpailutilanteeseen. Usea projekti on tällä hetkellä vasta 

paperilla - ja perivenäläiseen tapaan - niiden etenemistä on vaikea ennustaa. 

Julkisten toimijoiden aktivoitumisen voi ennakoida johtavan myös jo toimivien 

venäläisten teknologiapuistojen toiminnan kehittämiseen. Seuraamalla käynnissä 

olevien hankkeiden etenemistä Kohdeyritys Oyj kerää tietoa muiden 

teknologiakeskusten asiakkailleen tarjoamista palveluista. Tavoitteena on kehittää 

ainutlaatuinen, kilpailevista hankkeista erottuva teknologiakeskuskonsepti, jonka 

lisäarvo on kommunikoitavissa asiakkaalle. (Lindqvist, 2005) 

 

Yrityskehityspalvelut ja hautomo-ohjelmat ovat tekijät, jotka tarjoavat Kohdeyritys 

Oyj:lle mahdollisuuden erilaistua kilpailijoista. Suomessa nämä ovat oleellinen osa 

kohdeyrityksen teknologiakeskus kokonaisuutta. Toimintaa toteuttaa 

kohdeyrityksen omistama yleishyödyllinen tytäryhtiö Venäjällä (jatkossa KTV Oy) 

yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa. Yrityshautomokonseptin lanseeraamista 

Pietariin tukee se, ettei kilpailijoilla ole tällä hetkellä vastaavanlaista toimintaa. KTV 

Oy on siten potentiaalinen yhteistyökumppani julkiselle sektorille, jos/kun se 

jatkossa pyrkii ICT-alan kehittämiseen. Toimialan osaaminen on - ainakin 

teoriassa - mahdollista nostaa korkeammalle tasolle länsimaisten yrityskehitys- ja 
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hautomopalveluiden avulla. Kohdeyritys Oyj:n toimintakonsepti on osoittanut 

toimivuutensa Suomessa. Pietarin osalta kysymys on täysin avoin.  

1.1 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on kartoittaa mahdollisuutta siirtää 

Kohdeyritys Oyj:n yrityshautomokonsepti Pietariin, venäläiseen 

toimintaympäristöön. Tutkimusongelma voidaan muotoilla kysymyksen muotoon 

seuraavasti:  

 

– Miten KTV Oy:n suomalainen yrityshautomokonsepti tulisi lokalisoida, jotta se 

vastaisi Pietarissa toimivien venäläisten ICT-alan yrittäjien toiminnan 

alkuvaiheessa kohtaamiin haasteisiin ja palvelutarpeisiin? 

 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi voidaan asettaa alatavoitteita. Tämän työn 

osalta alatavoitteet ovat seuraavat: 

 

1. Mitä palvelutarpeita venäläisillä ICT-alan yrittäjillä on yrityksen suunnittelu- ja 

alkuvaiheessa? 

2. Miten KTV Oy:n palvelut vastaavat edellä mainittuihin palvelutarpeisiin? 

 

Tässä työssä yrityshautomokonseptin soveltuvuutta Pietariin tarkastellaan KTV 

Oy:n näkökulmasta. Teoriassa konseptin toimintamahdollisuutta on pohdittu jo 

pitkään ja erilaisia toimintaympäristöä koskevia selvityksiä on tehty runsaasti. 

Näiden perusteella on muodostettu kuva Pietarin ICT-sektorista, sen ongelmista ja 

kehitystarpeista.  Sen sijaan ei ole käsitystä siitä, kuinka haastavaksi yksittäinen 

start-up-yrittäjä kokee liiketoimintaympäristön ja mitä tukipalveluita hän 

liiketoiminnassaan tarvitsee. Pro gradu -tutkielman tavoitteena on siten vastata 

näihin kysymyksiin. 

 

Tutkimusongelman asettelu sisältää jo vahvan olettamuksen siitä, ettei konseptia 

olisi sellaisenaan mahdollista siirtää vieraaseen toimintaympäristöön. Tällä ei 

tarkoiteta sitä, ettei konsepti olisi koskaan, toisin sanoen pitemmällä aikavälillä 

toteutettavissa.  Kyse on näiltä osin työn hyödystä sen tilaajalle: tarkoituksena ei 
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ole pohtia niin sanottuja ”iäisyyskysymyksiä”, vaan esittää konkreettisia 

suosituksia siitä, miten yrityshautomohankkeen kanssa tulisi seuraavaksi edetä.  

 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat pietarilaiset ICT-alan kansainvälisille 

markkinoille suuntautuvat pienyritykset - ja näiden perustajat. Myös yhtiön 

Suomessa toimivissa yrityshautomoissa ICT-yritysten määrä on hallitseva ja 

konseptin suunnittelussa on otettu erityisesti näiden yritysten tarpeet huomioon. 

Käsitteiden ”pienyritys” ja ”kansainvälisille markkinoille suuntautuva” sisältöä ei ole 

pyritty määrittelemään täsmällisesti.  

 

Haastattelut toteutetaan englannin kielellä, mikä rajaa valtaosan pietarilaisista ICT- 

alan yrityksistä tutkimuksen ulkopuolelle. Syynä tähän on tutkijan riittämätön 

venäjän kielen taito. On syytä olettaa, että näiden kahden ryhmän välillä on 

merkittäviä eroja. Englantia puhuvien yrittäjien voidaan arvella olevan asenteiltaan 

ja toimintatavoiltaan ei-englantia puhuviin yrittäjiin nähden ”länsimaisempia” 

esimerkiksi länsimaisissa yrityksissä työskentelyn vaikutuksesta. Siten näiden 

yrittäjien voi odottaa suhtautuvan ei-englantia puhuvia yrittäjiä positiivisemmin KTV 

Oy:n yrityshautomokonseptiin. Koska yrityshautomon kohderyhmänä ovat 

kansainvälistymiseen tähtäävät yritykset, niin näiden johdon tulisi kyetä 

kommunikoimaan englanniksi. Haastattelujen toteuttaminen englanniksi lisää siten 

tutkimuksen merkittävyyttä sen tilaajalle. 

 

Suunnitellun yrityshautomon organisointi- ja rahoituskysymykset on rajattu tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle. Lopulta rahoitukseen liittyvät seikat kuitenkin ratkaisevat 

kysymyksen hautomon perustamisen puolesta tai vastaan. Toimintaa ei ole 

mahdollista toteuttaa ilman julkisen sektorin sitoutumista ja rahoitusta. Julkisen 

sektorin aktivoituminen puolestaan edellyttää poliittisia päätöksiä useilla eri 

tasoilla. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä- ja aineisto 

 

Työ on lähestymistavaltaan kvalitatiivinen eli laadullinen case-tutkimus. 

Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään aineiston hankinnassa tyypillisesti 
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suppeaan määrään tapauksia. Tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään 

tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä – eli alkavan ICT-alan yrittäjän haasteita ja 

palvelutarpeita – kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi et al. 2004, 151-152) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista lähteä liikkeelle mahdollisimman 

puhtaalta pöydältä ilman ennakkoasettamuksia. Laadullisessa tutkimuksessa 

puhutaankin aineistolähtöisestä analyysistä, jolla yksinkertaistaen tarkoitetaan 

teorian rakentamista empiirisestä aineistosta käsin, ikään kuin alhaalta ylöspäin. 

Aineistolähtöinen analyysi on tarpeellista etenkin tilanteissa, joissa tarvitaan 

perustietoa jonkun ilmiön olemuksesta. (Eskola & Suoranta, 1999, 19) Koska 

ennakkotietoa pietarilaisten yrittäjien suhtautumisesta hautomotoimintaan ei ole 

saatavilla, on laadullinen tutkimus luonteva valinta tutkimuksen suorittamiseksi.  

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua haastattelua.  

Kysymykset ovat kaikille samat, mutta haastateltava vastaa niihin omin sanoin. 

Näin saadaan selville, mikä haastateltavan mielestä on keskeistä ja osoittaa 

vastaajan asiaan liittyvien tunteiden voimakkuuden. Avoimet kysymykset 

osoittavat myös vastaajan tietämyksen aiheesta. (Hirsjärvi et al. 2004, 190) 

 

Tutkimuksen kannalta keskeisellä sijalla on KTV Oy:n yrityshautomokonseptin 

sisäistäminen. Tutkija työskentelee yhtiön yrityshautomossa ja tuntee toiminnan 

hyvin. Hän on osallistunut useiden työtehtävien suorittamiseen sekä seurannut 

hautomon yrityskehitysasiantuntijoiden työskentelyä. Akateemisen tutkimuksen 

termein kyse on siten osallistuvasta havainnoinnista. Tutkija on myös asunut 

vuoden Pietarissa ja tutustunut venäläiseen kulttuuriin.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Johdannon jälkeen luvussa kaksi (2) käydään läpi yrityshautomoita käsittelevä 

akateeminen kirjoittelu. Ensiksi tutustutaan yrityshautomotoiminnan historiaan ja 

pohditaan syitä siihen, miksi yrityshautomotoiminta on ilmiönä olemassa. 

Seuraavaksi esitetään erilaisia yrityshautomon määritelmiä. Tutkijat ovat 

jäsentäneet hautomotoimintaa laatimalla lukuisia tyypittelyjä, joista perehdytään 
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erityisesti Maximilian von Zedtwitzin esittämään malliin. Tämän jälkeen tutustutaan 

tutkimustuloksiin yrityshautomotoiminnan menestyksestä, vaikuttavuudesta ja 

kriittisistä menestystekijöistä. Kirjallisuuskatsauksen lopuksi käsitellään olemassa 

olevan tutkimustiedon puutteita ja perustellaan tarve käsillä olevalle tutkimukselle.  

 

Luvussa kolme (3) esitellään Kohdeyritys Oyj ja sen yrityshautomo- ja 

kehityspalveluita tarjoava Kohdeyrityksen tytäryhtiö Venäjällä (KTV Oy). Pääpaino 

on yrityshautomokonseptin ja prosessin kuvaamisessa.  Luku neljä (4) käsittää 

tutkimuksen empiirisen osan. Aluksi käydään läpi tutkimuksen toteutus eli 

aineiston hankintaprosessi sekä pohditaan tutkimuksen luotettavuutta, 

yleistettävyyttä ja merkittävyyttä. Tämän jälkeen esitetään varsinaiset tulokset eli 

analyysi yrityshautomokonseptin soveltuvuudesta Pietariin. Luku viisi (5) koostuu 

johtopäätelmistä ja suosituksista työn tilaajalle.  Viimeinen luku kuusi (6) sisältää 

yhteenvedon tutkimuksesta.  

 

2. YRITYSHAUTOMO ALKAVAN YRITTÄJÄN TUKENA 

 

2000- luvulle tultaessa yrityshautomoita on suuri määrä lähes joka puolella maail-

maa. USA:sta alkunsa saanut ja myöhemmin Eurooppaan ja Aasiaan levinneestä 

yrityshautomotoiminnasta on kehittynyt universaali instrumentti alkavien yrittäjien 

ja yritysten tukemiseen. Yrityshautomoita tavataan kaikissa maissa, joissa inno-

vaatiopolitiikalla on roolinsa. (Aernoudt, 2004, 128; Phan et al. 2005, 168) Myös 

Venäjä on osoittanut aktivoitumisen merkkejä pienyrittäjyyden tukemisessa.  

  

Venäjän kehitys on poikennut merkittävästi länsimaista. Tämä näkyy monin tavoin 

myös yritystoiminnassa ja sen saamissa muodoissa. Venäjälle etabloituvan 

yrityksen on siten syytä panostaa maa-, alue- ja toimialakulttuurin tuntemiseen. 

Tietoa on saatavilla runsaasti, minkä vuoksi seuraavassa esitetään vain lyhyt 

kuvaus pienyrittäjyydestä ja Pietarin ICT-sektorin ominaispiirteistä.  
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2.1 Pienyrittäjyyden kehitys Venäjällä ja Pietarin ICT- sektori 

 

Yli 70 vuoden ajan Neuvostoliiton talousjärjestelmä erosi ideologisilta 

lähtökohdiltaan teollisista länsimaista. Sen keskeisiä piirteitä olivat 

tuotantovälineiden, kuten tehtaiden ja koneiden, yhteisomistus sekä valtion 

keskeinen rooli taloudessa. Suunnitelmataloudessa tuotantopäätöksistä, 

investoinneista ja kulutuksesta vastasi puolueen ylin johto ja erityisesti valtion 

suunnittelukomitea Gosplan. Suunnitelman toteuttaminen edellytti lukuisia 

hallintotasoja ja elimiä, joiden tehtävänä oli huolehtia suunnitelman saattamisesta 

alue ja yksikkötasolle saakka.  Tehtävää helpottamaan luotiin suuria yksiköitä, 

kombinaatteja, jotka vastasivat lähes kaikesta teollisesta toiminnasta.  

Käskytykseen perustuvassa järjestelmässä näiden tehtäväksi jäi suunnitelman 

toteuttaminen. Tämä johti lukuisiin ongelmiin: kysyntä ja tarjonta olivat 

epätasapainossa, laatu oli usein heikkoa ja toiminta tehotonta. Taloudellisten 

kannustimien puute ei motivoinut ihmisiä ”yrittäjämäiseen toimintaan”. Lopulta 

kehitys johti teknologian tason ja talouden taantumiseen. 

 

Gorbatsovin 1980-luvun puolivälissä alullepaneman Perestroikan tavoitteena oli 

taloudellisen ja poliittisen järjestelmän uudistaminen ja kansalaisten jatkuvasti 

heikentyneen elintason parantaminen. Glastnost puolestaan pyrki lisäämään 

hallinnon läpinäkyvyyttä ja hankkimaan venäläisten tuen Perestroikan 

toteuttamiseksi. Käytännössä ohjelmat sisälsivät lievennyksiä komentotalouteen. 

Muun muassa pienimuotoinen yritystoiminta ja sananvapaus sallittiin. (Sailas et al. 

1996, 89-92)  

 

Kokonaan uusia toimijoita olivat Puolueen nuorisoliiton, Komsomolin, yhteyteen 

perustetut tieteellis-tekniset keskukset, joille sallittiin muiden yritysten tavoin 

harjoittaa liiketoimintaa ja jopa ulkomaankauppaa. Ne muuttuivat osakeyhtiöiksi 

kuin huomaamatta ilman että kukaan olisi puhunut yksityistämisestä. Suuri osa 

uuden Venäjän ensimmäisistä isoista liikemiehistä, pankkiireista ja yrittäjistä on 

juuri komsomoleja, nuorisoliittolaisia, jotka aloittivat toimintansa puolueen ja valtion 

rahoilla.  Tämä oli Perestroikaa, mutta se ei johtanut vanhojen rakenteiden 

uusiutumiseen. Todellisuudessa asiassa oli pitkälti kyse valtion varojen 
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sijoittamista ja piilottamista tilanteessa, jossa Neuvostoliittoa yksinvaltaisesti 

johtanut Neuvostoliiton kommunistinen puolue (NKP) alkoi pelätä oman asemansa 

puolesta. Puolueen pelko osoittautui aiheelliseksi. Perestroika jäi näennäis-

uudistukseksi ja Glasnost vain kiihdytti prosessia, joka lopulta johti vuonna 1991 

Neuvostoliiton romahtamiseen. (Sailas et al. 1996, 90-92) 

 

1990-luvun alussa Venäjällä aloitettiin valtava kansallisuusomaisuuden 

yksityistäminen. Samoihin aikoihin myös yritystoiminta sallittiin.   Prosessista 

kuuluu puhuttavan myös ”suurena puhalluksena” (tai venäläisittäin prihvaisatsijana 

(kähveltämisenä), jossa valtaa pitävät tahot hankkivat omaisuuksia kavaltamalla 

yhteisiä resursseja. Näissä henkilöissä oli paljon korkeassa asemassa olevia 

Puolueen jäseniä, virkamiehiä ja teollisuus- ja tutkimuslaitoksien johtohenkilöitä. 

Ministeriöistä, kuten esimerkiksi kaasuministeriö Gazpromista, tuli konserneja ja 

niitä johtaneista neuvostobyrokraateista uuden Venäjän omistajia. Myös jo 

Neuvostoliiton aikana salakauppaa harjoittaneet varakkaat liikemiehet, niin sanotut 

oligarkit, sekaantuivat politiikkaan ja hankkivat sisäpiiriyhteyksiensä avulla 

omaisuuksia. Talousuudistusten seurauksena kolhoosit ja sovhoosit muuttuivat 

osakeyhtiöiksi ja käytännössä myös maataloudessa vanhoista johtajista tuli 

suuromistajia. Tavaranjakelusta vastanneet keskukset julistautuivat tukkukauppaa 

käyviksi pörsseiksi, kun omistajiksi muuttuneet johtajat näkivät vallitsevassa 

hyödykepulassa mahdollisuuden liiketoimintaan.  He käyttivät hyödykseen 

valtionyritysten halpoja resursseja myymällä ne alhaisiin hintoihin 

perheenjäsenilleen, jotka puolestaan välittivät ne eteenpäin markkinahinnalla. 

Suhteiden merkitys osoittautui korvaamattoman tärkeäksi, minkä seurauksena 

korruptio ja rikollisuus alkoivat kasvaa. (Kuorsalo et al. 1999, 15-24) 

 

Vuosina 1992-1993 käynnistyi toisenlainen prosessi, kun ”tavalliset kansalaiset” 

alkoivat perustaa yrityksiä. Keskussuunnitteluvirasto Gosplan lakkautettiin. Kuka 

tahansa sai perustaa kioskin, vienti- tai tuontiliikkeen tai autokaupan, kunhan vain 

hankki tarvittavat luvat, maksoi leimaverot - ja pitkän perinteen mukaiset - 

lahjukset tai suojelumaksut. Yksityistäminen jatkui edelleen pienessä 

mittakaavassa, mikä tarjosi joillekin mahdollisuuden yritystoiminnan aloittamiseksi. 

Käytännössä maassa oli ruokapula, mikä ajoi ihmisiä oman yrityksen 
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perustamiseen. Venäläiset olivat saaneet pettyä maan johdon lukuisiin lupauksiin 

paremmasta tulevaisuudesta. Usea oivalsi, että tulevaisuus oli jatkossa yksin 

oman yritteliäisyyden varassa. (Sailas et al. 1996, 117-119; Astrakhan & 

Chepurenko 2003, 348) 

 

Epäluottamus julkiseen tahoon kumpuaa Neuvostoliiton ajoilta, jolloin ideologian, 

valtion johdon ja vallinneiden olosuhteiden kritisoiminen oli kielletty.  Järjestelmä 

kannusti ilmiantamaan ihmisiä, jotka toimivat tai edes ajattelivat ideologian 

vastaisesti.  Kaikki vakoilivat kaikkia; käynnissä oli näytelmä, jossa jokainen 

vakuutti tyytyväisyyttään maan ylimmän johdon toimintaan. Raakuudet saavuttivat 

huippunsa Stalinin kaudella, jolloin leireillä/puhdistuksissa menehtyi miljoonia 

ihmisiä. Epäluottamus ulkopuolisia kohtaan johti siihen, että läheisten 

luottamuksellisten suhteiden merkitys kasvoi. (Kets de Vries et al. 2004, 10-24;  

Mishler & Rose, 1997, 419-420)   

 

Suhteiden merkitys myös liiketoiminnassa on perinteisesti ollut suuri. Liiketoiminta- 

ja ystävyyssuhteet ovat sidoksissa toisiinsa, minkä vuoksi liikesuhteiden 

syntyminen vie pidemmän aikaa kuin lännessä. Lojaalius ystävää kohtaan on 

reilua peliä ja lakien noudattamista tärkeämpää. (Kets de Vries et al. 2004, 24) 

Länsimaiset toimijat ovat usein saaneet kokea tämän karvaasti, kun liiketoiminta-

kumppani on osoittautunut epärehelliseksi. Jos perusta ystävyydelle on sitä 

vastoin saatu luotua, voi yhteistyö jatkua vaikeuksista huolimatta.  

 

Byrokratialla on tunnetusti Venäjällä pitkät perinteet, joskin sen määrä lisääntyi 

Neuvostoliiton loppuaikoina. Byrokratia rasittaa edelleen yritysten toimintaa ja 

julkisten tahojen kanssa pyritään olemaan mahdollisimman vähän tekemisissä. 

Viranomaiset puuttuvat yritystoimintaan lukuisilla tarkastuksilla ja selvitys-

pyynnöillä. Lainsäädännön jatkuvien muutosten vuoksi viranomaisten on helppo 

syyttää yrityksiä lakien rikkomisesta. Näistä voi selvitä usein viranomaisia 

lahjomalla. Kaiken kaikkiaan pienyritykset kokevat toimivansa ympäristössä, jossa 

tulevaisuus on hyvin vaikeasti ennustettavissa. Muihin entisiin sosialistimaihin, 

kuten Puolaan ja Unkariin verrattuna, pienten yritysten määrä onkin kasvanut 

huomattavasti hitaammin. (Kihlgren, 2003,193-200) Venäjän pk-sektorin 
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kehityksen hahmottaminen on haastavaa useasta syystä. Määritelmät eroavat 

länsimaisista vastineista ja ne ovat muuttuneet useaan kertaan. Vuodesta 1996 

lähtien pienyritykseksi on laskettu kaikki alle 100 henkilö työllistävät yritykset. 

(Astrakhan & Chepurenko, 2003, 342) Venäläisessä määrittelyssä ei huomioida 

yksityisyrityksiä, eikä keskisuuria yrityksiä, joiden yläraja on EU:n määritelmässä 

250 työntekijää. Euroopan Unionin laskujen mukaan Venäjän pk-sektori on siten 

kasvanut voimakkaammin, kuin Venäjän tilastokeskus Goskomstatin tilastot 

osoittavat. (Saarinen & Pirilä, 2003, 29) 

 

Pk-sektorin osuudesta maan bruttokansantuotteesta ei ole tarkkaa tietoa muun 

muassa edellä mainituista määrittelyeroista johtuen. Euroopan Komissio arvioi sen 

osuudeksi vuonna 2002 noin 40 prosenttia, kun taas Gomstatin mukaan osuus oli 

12 prosenttia eli huomattavasti alle länsimaisen tason. Virallisesti rekisteröityjen 

yritysten määrä oli samana vuonna 850 000. (Saarinen & Pirilä, 2003, 29) 

Läheskään kaikki yritykset eivät kuitenkaan rekisteröidy esimerkiksi verotuksen 

välttämiseksi. Mahdollisuus saada verohelpotuksia on näkynyt tilastoissa yritysten 

määrän kasvuna.(Astrakhan & Chepurenko, 2003, 344) 

 

Syyksi pk-sektorin pieneen kokoon on usein mainittu liiketoimintaympäristön 

jatkuva epävakaus - erityisesti korkea inflaatiovauhti ja budjettialijäämä. 

Epävakaus vaikeuttaa yritystoiminnan suunnittelua koskien muun muassa 

investointien ajoitusta.  Tästä huolimatta yritystoiminta ei vilkastunut 

toimintaympäristön pysyessä suhteellisen vakaana vuodesta 1996 marraskuun 

2008 finanssikriisin puhkeamiseen saakka. Kihlgrenin (2003, 195) mukaan syy 

löytyykin yrityskulttuurin ja taloudellisten kannustimien puutteesta. Eniten 

pienyrityksiä löytyy Moskovan ohella Pietarista.  

 

Pietari on Moskovan jälkeen suurin ICT-alan keskittymä. Syynä ovat pitkät 

tutkimusperinteet sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten suuri määrä. Siinä, missä 

Moskovassa ominaispiirteenä ovat holding-yhtiöt, niin Pietarissa ICT-alaa 

hallitsevat pienet ja keskisuuret yritykset. (Selioukova, 2005, 44–45 ) Moskovan 

ylivoimaisuus johtuu osittain julkisen sektorin hankinnoilla, mutta myös maassa 

toimivat ulkomaiset yritykset suosivat moskovalaisten yritysten palveluita. Pietari 
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on puolestaan hakenut kasvua viennistä, jossa ohjelmistoalihankinnalla on ollut 

merkittävä rooli.  (Hernesniemi, 2006, 23–24) 

 

ICT-toimiala on Pietarissa murrosvaiheessa. Kysyntä kasvaa, uudet yritykset 

etabloituvat markkinoille ja nykyiset toimijat muuttavat strategioitaan.  Kotimainen 

kysyntä kasvaa jatkuvasti ja sen rakenne on kehittynyt IT-alan kannalta 

positiiviseen suuntaan. Tämä johtuu siitä, että useat yritykset ovat suorittaneet 

laitehankinnat ja tarvitsevat kasvavassa määrin ohjelmistoja. Asiakkaat myös 

suosivat kotimaisia ohjelmistoja, jotka sopivat paremmin venäläiseen 

tuotantorakenteeseen ja johtamistyyliin. (Selioukova, 2005, 42–43) 

 

Venäjän ICT-sektori on suhteellisen nuori ja useat segmentit ovat kehittyneet 

vasta viime vuosikymmenen aikana. Sillä ei siten ole samanlaista Neuvostoajalta 

peräisin olevaa painolastia, kuten useilla perinteisillä toimialoilla. ICT-sektorilla on 

myös merkittävä rooli Venäjän talouden integroimisessa kansainvälisiin 

verkostoihin.  (Boltramovich et al. 2005, 20) Sektorin kasvupotentiaali on suuri, 

mutta sen kehittymisen tiellä on useita esteitä. Yrityshautomo on eräs instrumentti, 

jonka avulla uusyritystoimintaa voidaan tukea.  

 

2.2 Hautomohistoriaa 1980-luvulta alkaen 

 

Yrityshautomotoiminta sai alkunsa Yhdysvalloissa, Bataviassa, jo vuonna 1959. 

Paikallinen kiinteistöyhtiö hankki omistukseensa rakennuksen, joka jäi tyhjäksi 

suuryrityksen poistuttua alueelta. Yhtiö ei kuitenkaan onnistunut löytämään 

asiakasta, joka olisi kiinnostunut vuokraamaan koko mittavan toimitilan. 

Ratkaisuna se jakoi tilat useiden pienyritysten kesken. Asiakaskasyritysten 

pyynnöstä yhtiö alkoi myös tarjota liiketoiminnan kehittämiseen ja rahoitukseen 

liittyviä palveluita. (Hackett & Dilts, 2004b, 57)   

 

1960-1970 luvuilla hautomotoimintaa harjoitettiin Yhdysvalloissa erilaisten julkisten 

tahojen toteuttamien pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevien ohjelmien muodossa. 

Tarkoituksena oli tyypillisesti monipuolistaa talouden rakenteita ja lisätä 
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työpaikkoja ja vaurautta taantuvilla alueilla. (O´Neal, 2005, 13) Yhdysvalloista 

toiminta levisi Eurooppaan 1970-luvun loppupuolella, jossa se sai eri maissa 

hyvinkin erilaisia muotoja. Yksittäisten maiden aktivoitumisen lisäksi myös EU ja 

Maailmanpankki ryhtyivät tukemaan hautomotoiminnan leviämistä. (Aernoudt, 

2004, 128–130; Carayannis & von Zedtwitz, 2005, 105) 

 

Hautomotoiminnan voimakas kasvu alkoi länsimaissa 1980-luvulla, kun 

tutkimukset osoittivat pienyritysten merkityksen taloudellisen kasvun ja uusien 

työpaikkojen luomisessa. Yrityshautomoista tuli suosittu julkisten toimijoiden 

instrumentti tukemaan alueiden työllisyyttä ja elinvoimaisuutta. (Aernoudt, 2004, 

128; Sherman, 1999, 117–118) Yksinkertaistaen voisi sanoa hautomotoiminnan 

roolin muuttuneen aikaisemmasta aluetalouden taantumista estävistä hankkeista 

kehittymistä edistäväksi toiminnaksi. Myös Aasiassa kiinnostuttiin uudesta 

ilmiöstä, jossa yrityshautomoita alettiin perustaa 1980-luvun puolivälissä (Phan et 

al. 2005, 168).  

 

1990-luvulla globalisaatio ja nopea teknologinen kehitys olivat jo tunnustettuja 

tosiasioita. Tästä seurasi alueellisen ja kansainvälisen kilpailun kiristyminen. 

Aineettomat resurssit, kuten innovatiivisuus, osaaminen ja joustavuus alettiin 

nähdä kilpailukyvyn lähteinä. Nämä ominaisuudet on tyypillisesti yhdistetty alkaviin 

teknologiayrityksiin, minkä vuoksi tukitoimia ryhdyttiin kohdistamaan lisääntyvässä 

määrin näihin yrityksiin. Yrityshautomot alkoivat hakeutua yhteistyöhön teknillisten 

korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. (O´Neil, 2005, 11–14; Phan et al. 

2005, 167) 

 

Alkavien high-tech-yritysten suuret voittomahdollisuudet houkuttelivat 

yrityshautomokenttään uuden hautomotyypin: yksityisen for-profit-hautomon. Näitä 

perustaneiden pääomasijoitusyhtiöiden idea oli periaatteessa yksinkertainen. 

Osakkeita vastaan hautomo hoiti yritystoiminnan kaupallisen puolen, jolloin 

yrittäjä/tiimi pystyi keskittymään tuotekehitykseen. Tavoitteena oli nopeuttaa 

kriittisenä menestystekijänä pidettyä markkinoille menoaikaa. Seurauksena useat 

yrityshautomot sekä näiden asiakasyritykset listautuivat pörssiin ja kurssit 
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nousivat. Yrityshautomoista alettiin puhua kaikki yrittäjän ongelmat ratkaisevana 

ihmeenä. (Finer & Holberton, 2002, 23–24; Grimaldi & Grandi, 2005, 113)  

 

Takaisku tuli jo 2000-luvulla, kun IT-ala ja pörssikurssit romahtivat. Tosiasia oli, 

ettei useilla for-profit-hautomoilla ollut toiminnan edellyttämää osaamista: suuri osa 

hautomoista oli start-up-yrityksiä itsekin.  Hautomoilla ei ollut näkemystä siitä, mitä 

palveluita asiakkaat tarvitsivat ja kuinka nämä tulisi toteuttaa. Menestyvien 

liikeideoiden tunnistaminen osoittautui myös oletettua haastavammaksi. 

Tapahtuneen seurauksena for-profit-hautomoiden määrä laski radikaalisti ja 

pääomasijoittajat vetäytyivät varhaisimman vaiheen hankkeiden rahoittamisesta. 

(von Zedtwitz & Grimaldi, 2006, 459; von Zedtwitz, 2003, 177) Media tuomitsi koko 

hautomokonseptin vanhanaikaiseksi huolimatta siitä, että vaikeudet koskivat 

pääasiassa for-profit-hautomoiden toimintaa (Hackett & Dilts, 2004b, 58).  

 

Tapahtumat eivät kuitenkaan johtaneet hautomokonseptin hylkäämiseen. 

Mielenkiinto toimintaa kohtaan on tallella: nyt vakiintuneempien yritysten, 

yliopistojen ja tutkimuslaitosten keskuudessa. (von Zedtwitz & Grimaldi, 2006, 

460). Ilmiö jatkaa myös edelleen leviämistään uusille alueille, kuten entisiin 

neuvostotasavaltoihin. Hautomoiden maantieteellisestä jakaumasta on saatavilla 

yllättävän niukasti numeerista tietoa. Euroopan Komission vuonna 2002 teettämän 

tutkimuksen mukaan valtaosa, 60 prosenttia, hautomoista sijaitsee edelleen 

länsimaissa - näistä 30 prosenttia Yhdysvalloissa. Kiinan, Etelä-Korean ja Japanin 

osuus on noin 20 prosenttia ja Itä-Euroopan viisi prosenttia (Aerts et al. 2007, 

254–259). Siinä missä yrityshautomoiden määräksi arvioitiin 1980-luvun alussa 

200 kappaletta, oli luku vuonna 2004 kivunnut jo 3000:een (Aernoudt, 2004, 128). 

Mutta mikä yrityshautomo oikeastaan on ja mitä tarkoitetaan, kun puhutaan 

yrityshautomotoiminnasta?  

 

2.3 Yrityshautomon määritelmiä 

 

Yrityshautomo on käsitteenä epämääräinen; virallista määritelmää ei ole. Yritys-

hautomolla voidaan tarkoittaa useanlaisia organisaatioita, jotka auttavat yrittäjiä tai 

sellaiseksi aikovia kaupallistamaan ideansa ja perustamaan yrityksen. Se niin 
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sanottu sateenvarjo-käsite, johon on yhdistettävissä hyvin erilaisia lähestymis-

tapoja. Sanasta on tullut myös jossain määrin muodikas, mikä on johtanut 

lukuisten organisaatioiden kutsumiseen yrityshautomoiksi. Yrityshautomo-

nimikkeellä toimivat organisaatiot voivat siten hoitaa hyvin erilaisia tehtäviä. 

(Aernoudt, 2004, 128; Mäki & Hytti, 2005, 175-176) 

 

Hackettin ja Diltsin (2004b, 59-62) mukaan yrityshautomon universaali tavoite on 

lisätä asiakasyritystensä todennäköisyyttä selviytyä kriittisistä ensimmäisistä 

vuosista. Taustalla on usko siihen, että tukemalla ”heikkoja, mutta lupaavia” 

liiketoimintoja, hautomon on mahdollista vähentää yritysten epäonnistumista sekä 

edistää menestystä ja kasvua. Keinoina pidetään tilojen, peruspalveluiden, 

rahoitus- ja yrityskehityspalveluiden tarjontaa ja yhteyksien luomista eri 

sidosryhmiin (Abduh et al. 2007, 75-76; Mäki & Hytti, 2005, 176). Kirjallisuudessa 

yrityshautomo on määritelty muun muassa seuraavilla tavoilla: 

 

”Business incubators nurture young firms, helping them to survive and grow during 

start-up period when they are most vulnerable.” (Aernoudt, 2004, 127) 

 

”Places where an environment for the encouragement and development of 

entrepreneurial skills is a common objective; entities that offer a number of 

services to entrepreneurs who are unable to otherwise source them.” (Voisey et al. 

2007, 456) 

 

”Business incubator is a shared office space that seeks to provide its incubatees 

with a strategic, value adding intervention system of monitoring and business 

assistance. This system controls and links resources with the objective of 

facililitating the successful new venture development of the incubatees while 

simultaneuously containing the cost of their potential failure.” (Hackett & Dilts, 

2004b, 57) 

 

Yrityshautomo tarjoaa suojatun ja turvallisen ympäristön, jossa yrittäjä ja yritys 

voivat kehittyä selviytyäkseen kilpailun kohtaamisesta hautomoajan jälkeen. 

Asiantuntijat seuraavat asiakasyritystensä toiminnan kehittymistä ja voivat 
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tarvittaessa jopa estää kokematonta yrittäjää tekemästä suoranaisia virheitä.  

(Hannon, 2004, 276-278).  Yrittäjä saa hautomosta kaikki tarvitsemansa palvelut. 

Monipuolinen palveluvalikoima erottaa yrityshautomon muista liiketoiminnan 

tukipalveluita tarjoavista toimijoista (Carayannis & von Zedtwitz, 2005, 104-105).  

 

Yrityshautomo-käsite on edellä mainitusta huolimatta monitulkintainen, mikä 

hankaloittaa etenkin akateemista kirjoittelua. Ilman täsmällistä määritelmää on 

vaikeaa saada selville hautomoiden todellista lukumäärää. Tämä puolestaan 

vaikeuttaa tutkimustulosten yleistettävyyttä. Hackett ja Dilts (2004b, 59) 

mainitsevat kolme syytä käsitteen monitulkintaisuuteen.  Ensinnäkin 

hautomotoiminta on saanut erilaisissa liiketoimintaympäristöissä erilaisia muotoja. 

Sekaannuksia voi siten tulla erityisesti kansainvälisesti maasta toiseen 

siirryttäessä. (Kts. myös Phan et al. 2005, 166-170)  

 

Toiseksi yrityshautomo samaistetaan usein sen lähikäsitteisiin, kuten 

tiedepuistoon ja teknologiakeskukseen (Hackett & Dilts, 2004b, 59–60; Bøllingtoft 

& Ulhøi, 2005, 268).  Käytännössä edellä mainitut organisaatiot eroavat sen 

mukaan, kuinka paljon ne painottavat toiminnassaan toimitilojen ja toisaalta 

yrityskehityspalveluiden tarjoamista. Siinä, missä teknologiakeskus tarjoaa 

erityistarpeisiin suunniteltuja toimitiloja, niin yrityshautomo tukee uuden yrityksen 

ja sen johdon kehittymistä. (Hannon, 2005, 60–61)  

 

Kolmanneksi käsitteen määrittelyä vaikeuttaa myös hautomotoiminnan jatkuva 

monipuolistuminen. Viime aikoina tutkijat ovat keskustelleet muun muassa 

virtuaalihautomoista (”incubators without walls”), jotka välittävät ja koordinoivat 

neuvontaverkoston palveluita ilman fyysistä sijaintia. (Hackett & Dilts, 2004b, 60; 

Voisey et al. 2007, 457) Mäen ja Hytin (2005, 175–176)  mukaan virtuaalihautomot 

on luettava hautomoiksi, koska useimmat palvelut ovat nykyisin tarjottavissa 

tietoverkkojen välityksellä. Hackett ja Dilts (2004b, 57; 2004a, 41) eivät sen sijaan 

puolla käsitteen laajentamista virtuaalisiin toimijoihin, koska tämä johtaisi jo edellä 

mainittuun tutkimustuloksien yleistettävyyttä koskevaan ongelmaan. Heidän 

näkemyksensä perustuu siten siihen, kuinka tutkimus on teknisesti helpompi tehdä 

- ei siihen, onko toimitiloilla merkitystä asiakkaan hautomosta saamaan hyötyyn. 
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Tähän taas voisi olettaa vaikuttavan ainakin asiakkaan mahdollinen aiempi 

kokemus yritystoiminnasta. Kokemattomille yrittäjille face to face-vuorovaikutus 

hautomon asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa saattaa olla tärkeämpää kuin 

kokeneille sarjayrittäjille.  

 

Ensisilmäyksellä yksiselitteiseltä vaikuttanut yrityshautomotoiminta osoittautuu 

moniulotteiseksi ja universaaliksi ilmiöksi, jonka täsmällinen määrittely on vaikeaa. 

Käytännössä jokainen tutkija joutuu ottamaan asiaan kantaa hautomotutkimusta 

tehdessään. (Aernoudt, 2004, 127) Käytännössä tähän on pyritty erilaisilla 

luokitteluilla ja tyypittelyillä. Näihin perehdytään seuraavaksi. 

 

2.4 Yrityshautomotyypit ja niiden tavoitteet 

 

Yrityshautomoita on luokiteltu lukuisin eri perustein, esimerkiksi hautomon 

liiketoimintafokuksen (kiinteistöliiketoiminta/yrityskehitys) ja asiakasyritysten 

toimialan tai teknologiatason (alhainen/korkea) mukaan.  Luokittelujen yleisyy-

destä huolimatta näiden käytännön hyöty on jäänyt vähäiseksi. (Hackett & Dilts, 

2004b, 61) Ilmiön monipuolisempaan kuvaamiseen on pyritty tyypittelemällä eli 

ryhmittelemällä yrityshautomoita samankaltaisuuksien perusteella. Suuri osa 

laadituista tyypittelyistä on maakohtaisia, jolloin ne mahdollistavat vertailevan 

hautomotutkimuksen kyseisen maan sisällä. Maiden välisten vertailujen 

suorittamiseksi tarvitaan sen sijaan laajemmin sovellettavia malleja. Tähän ovat 

viime aikoina pyrkineet erityisesti von Zedtwitz, Aerndout, Grimaldi ja Grandi.  

Ennen kyseisten tutkijoiden työhön perehtymistä on syytä esitellä kaksi 

strategiselta tavoitteeltaan erilaista hautomomallia: voittoa tavoittelematon- ja 

tavoitteleva yrityshautomo.  

 

Yleishyödyllisten, non-profit-hautomoiden osuus vaihtelee eri arvioiden mukaan 

75-90 prosentin välillä. Ensisijaisena tavoitteena on jonkin julkisen mission 

toteuttaminen, kuten alueen työllisyyden ja taloudellisen kasvun tukeminen. 

Päärahoittaja on tyypillisesti vahva julkinen taho, kuten kunta tai yliopisto.  (Abetti, 

2004, 20; von Zedtwitz, 2003, 182-183) Julkisen rahoituksen vuoksi 

hautomotoiminta voi olla voittoa tavoittelevaa yrityshautomoa pitkäjänteisempää, 
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väliaikaisesti jopa tappiollista. Non-profit-hautomon on siten mahdollista rahoittaa 

hankkeita, joissa riskit suhteessa tuotto-odotuksiin ovat for-proft-hautomoita 

suuremmat. (Hackett & Dilts, 2004a, 43) Yrittäjä saa hautomon palvelut 

käyttöönsä pientä palvelumaksua vastaan (Grimaldi & Grandi, 2005, 112). 

Perimällä palvelumaksu voidaan varmistua siitä, että asiakas pyrkii vakavasti 

uuden yritystoiminnan käynnistämiseen ja/tai kehittämiseen.    

 

For-profit-hautomoiden määrä on selvästi non-profit-hautomoita pienempi. 

Tavoitteena on voiton maksimoiminen valikoimalla asiakasyritykset mahdollisim-

man tarkasti eli niin sanottu ”voittajien poimiminen”. Yksinkertaistaen ajatuksena 

on tarjota asiakkaalle parasta osaamista korkeaan hintaan. Maksimaalisten syner-

giaetujen saavuttamiseksi asiakasyrityksen profiilin on sovittava yhteen hautomon 

fokuksen kanssa. (Ruping & von Zedtwitz, 2001) Ennen 2000-luvun pörssi-

romahdusta maksu tapahtui lähinnä osakkeita vastaan.  Nykyisin käytössä ovat 

useasti erilaiset palvelumaksujen ja osakkeiden yhdistelmät. (Grimaldi & Grandi, 

2005, 113-115)   

 

Asiakkaiden toiminta-aika for-profit-hautomossa on non-profit-hautomoa lyhyempi. 

Tämä on ymmärrettävää, sillä for-profit-hautomoiden tavoitteena on nimen-

omaisesti yrityksen perustamis- ja markkinoillemenoajan nopeuttaminen. (Grimaldi 

& Grandi, 2005, 113-118) Lyhyempi ”haudonta-aika” johtunee a) tiukoista 

valintakriteereistä, jonka vuoksi hankkeiden laatu on korkea b) hautomo-

asiakkaiden saamasta intensiivisestä tuesta, johtuen hankkeiden rajatusta 

lukumäärästä ja c) exit-politiikasta, jolla hautomo hankkiutuu rivakasti eroon 

epäonnistuneista hankkeista.  

 

von Zedtwitz (2003) ja von Zedtwitz ja Grimaldi (2006) ryhmittelevät 

yrityshautomot Yhdysvalloissa ja Euroopassa toteutettujen tutkimusten perusteella 

viiteen perustyyppiin: 

 

1. alueellinen yrityshautomo   

2. yliopistohautomo 

3. yksityinen yrityshautomo 
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4. yrityksen sisäinen hautomo 

5. virtuaalihautomo 

 

Yrityshautomot eroavat siis toisistaan sen mukaan, a) missä, miten ja kenen 

kanssa ne kilpailevat sekä b) tavoitellaanko toiminnalla voittoa vai ei. Näiden 

tekijöiden yhdistelmät puolestaan johtavat erilaisiin palvelutarjoamiin erilaisille 

asiakasryhmille. (von Zedtwitz & Grimaldi, 2006, 459-460) Koska useat tutkijat 

ovat esittäneet mallia lähellä olevia tyypittelyjä, viitataan tarvittaessa myös näihin.  

 

 

 

KUVIO 1. Viisi hautomotyyppiä (von Zedtwitz 2003, 183)  

 

2.4.1 Alueellinen yrityshautomo  

 

Aloite alueellisen yrityshautomon perustamiseksi tulee useimmiten paikalliselta 

viranomaiselta tai muulta poliittisia intressejä omaavalta taholta. Tyypillisesti 

mainittujen tavoitteiden, kuten työllisyyden parantamisen ohella, hautomo-

toiminnalla saatetaan saavuttaa myös muita, välillisiä hyötyjä. Tällaisia saattavat 

olla alueen imagon parantaminen ja siten alueelta poismuuttaneiden asukkaiden 
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houkutteleminen takaisin kotikuntaan. Yrityshautomon mahdollisuudet houkutella 

korkean kasvopotentiaalin yrityksiä kasvavat sen mukaan, millaisen kontakti-

verkoston se pystyy luomaan. Parhaassa tapauksessa runsaat investoinnit 

johtavat toimialojen kehittymiseen ja luovat alueellisen innovaatiokeskittymän. 

Tunnetuin esimerkki tästä lienee Silicon Valley. (von Zedtwitz, 2003, 186) 

 

Alueellinen yrityshautomo ei usein altistu suoralle kilpailulle vahvan alueellisen 

tuen ja rahoituksen ansioista. Alkaville yrittäjille alueellinen yrityshautomo onkin 

suhteellisen turvallinen paikka toiminnan käynnistämiseen ja toimintarutiinien 

vakiinnuttamiseen. Vaarana on kunnon exit-kriteereiden puuttuminen, mikä 

saattaa johtaa yritysten pitkittyneeseen ”oleskeluun” yrityshautomossa. (von 

Zedtwitz, 2003, 187; Phan, 2005, 170 )  

 

von Zedtwitzin ja Grimaldin (2006, 464) tutkimuksessa alueelliset yrityshautomot 

eivät olleet keskittyneet mihinkään tiettyyn toimialaan tai teknologiaan. Lähes 

päinvastoin ne palvelivat mahdollisimman laaja-alaisen taustan omaavia alueensa 

yrittäjiä. Hautomon johdolla ei ollut omakohtaista kokemusta yrityksen 

perustamisesta ja niiden liiketoiminta- ja rahoitusosaaminen oli usein puutteellista. 

Sen sijaan alueelliset hautomot tarjosivat hyvät logistiset palvelut sekä toivat 

asiakasyrityksilleen paikallista näkyvyyttä.  

 

Edellä mainitut tutkimustulokset vaikuttavat osittain yllättäviltä. Eikö alueellisessa 

elinkeinopolitiikassa määritellä strategisesti tärkeitä painopiste- ja kärkialoja juuri 

sen vuoksi, että panostuksia kohdistetaan näiden alojen kehittämiseksi? 

Tulevaisuudessa alueellisten hautomoiden voisi otaksua valitsevan strategiakseen 

aiempaa useammin erikoistumisen. Käytännössä tämä edellyttää lisää todisteita 

erikoistumisen vaikutuksista, sekä sen saattaminen julkisten toimijoiden tietoon.  

 

2.4.2 Yliopistohautomo  

 

Yliopistot ovat luonnostaan suuri lähde uusille huippuideoille ja teknologioille. 

Viime aikoina yliopistot ovat kohdanneet suuria haasteita, kun budjettirahoituksen 

osuus on pienentynyt ja kilpailu yksityisten yliopistojen kanssa on kiristynyt. 
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Ylipistojen perinteisten tehtävien, opettamisen ja perustutkimuksen ohella, 

yliopistot ovat saamassa kolmannen tehtävän: tutkimustulosten kaupallistamisen. 

Tähän on pyritty vastaamaan muun muassa järjestämällä yrittäjyyskoulutusta sekä 

liiketoimintasuunnitelmakilpailuja ja perustamalla yrityshautomoita. (Becker & 

Gassmann, 2006, 470) 

 

von Zedtwitzin (2003, 188) tutkimuksen mukaan yliopistohautomot eivät kokeneet 

roolikseen teknologian kaupallistamista. Yliopistohautomoiden tehtäväksi oli jäänyt 

lähinnä tukea teknologian siirtämisessä yliopistolta niiden kaupallistajalle, 

esimerkiksi tutkijalle.  Tutkijat kokivat hautomon lähinnä paikkana, jossa he saat-

toivat jatkaa tutkimustaan. Pääomasijoittajat ja potentiaaliset liiketoimintapartnerit 

kyseenalaistivat tutkijoiden halun yritystoiminnan käynnistämiseen, mikä luonnol-

lisesti heikensi tutkija-yrittäjien neuvotteluasemaa. Hautomoasiakkaat edustivat 

useita tieteenaloja, jolloin synergiaetuja yrittäjien kesken oli vaikea saavuttaa. 

Yrityshautomo ei myöskään pystynyt tarjoamaan hankkeiden edellyttämää 

liiketoiminnan erikoisosaamista. (von Zedtwitz & Grimaldi, 2006, 464; von 

Zedtwitz, 2003, 182–188)  Sen sijaan hautomoasiakkaat hyötyivät yliopiston 

imagosta (luotettavuus), mahdollisuudesta käyttää laboratorioita sekä rekrytoida 

opiskelijoita sekä hankkia akateemista erityisosaamista. Yliopistohautomot olivat 

myös edesauttaneet yrittäjyyskulttuurin leviämistä yliopistoissa ja saaneet 

tutkimushenkilökunnan hyväksymään idean tutkimustulosten kaupallistamisesta. 

(O´Neil, 2005, 14; von Zedtwitz & Grimaldi, 2006, 464)  

 

Kuva yliopistohautomoista olisi todennäköisesti erilainen, jos otokseen olisi valittu 

hautomoita esimerkiksi Aasiasta. Ainakin Etelä-Koreassa ja Kiinassa yliopisto-

hautomot ovat tunnetusti tehokkaita toimijoita. Yliopistot kokevat kaupallistamisen 

osaksi tehtäväkenttäänsä sekä menevät osakkaiksi yrityksiin. Ne myös perustavat 

omia yrityksiä (Yan, 2004, 57). Toisaalta oletus yliopistoista innovaatioiden 

keskeisimpänä lähteenä, ei välttämättä päde kaikkialla. Esimerkiksi Venäjällä 

tilanne voi olla kokonaan toinen.  
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2.4.3 Yksityinen voittoa tavoitteleva yrityshautomo  

 

Yksityisen for-profit-hautomon perustajana on tyypillisesti pääomasijoitusyhtiö tai 

yksittäiset yrittäjät. Liiketoimintamalli perustuu hautomon ydinosaamiseen ja tiet-

tyyn teknologiaan, toimialaan tai kohdemarkkinaan. Asiakas on valmis maksa-

maan korkeamman hinnan hautomon erikoisosaamista sekä mahdollisista 

yritysyhteistyöstä syntyvistä synergiaeduista. (Carayannis & von Zedtwitz, 2005, 

105) 

 

Koska yksityinen hautomo saa harvoin julkista rahoitusta, on sen katettava kaikki 

tappiot itse. Jokainen asiakasyritys on tärkeä; asiakkaiden määrän sijasta 

panostetaan rajattuun joukkoon suuren kasvupotentiaalin omaaviin hankkeisiin. 

Asiakkaalta hautomoon pääseminen edellyttää tiukkojen valintakriteerien 

täyttämistä. Hautomon haasteena on puolestaan erottaa tulevat ”gazelliyritykset” 

jo näiden seed- ja pre-seed vaiheessa. (Ruping & von Zedtwitz, 2001) 

 

Yksityinen yrityshautomo seuraa ja osallistuu aktiivisesti asiakkaidensa 

liiketoiminnan kehittämiseen.  Näin se pyrkii hallitsemaan riskejä, jotka ovat seu-

rausta yrittäjien heikosta liiketoimintaosaamisesta tai teknologisista puutteista. 

(Ruping & von Zedtwitz, 2001) Käytännössä hautomon oma osaaminen ei riitä 

kaikkeen, jolloin palvelut on ostettava markkinoilta. Hyödyntämällä pitkäaikaisia 

partnerisuhteita ja verkostoja, hautomo pystyy hankkimaan tarvittavan erikois-

osaamisen nopeasti ja vaivattomasti asiakasyritysten käyttöön. (Hansen et al. 

2000, 76-78)  

 

2.4.4. Yrityksen sisäinen hautomo  

 

Yritykset omaksuivat hautomo-käsitteen 1990-luvulla innovaatioiden ja innovatii-

visuuden merkityksen korostuessa yritysten kriittisenä menestystekijänä. Aluksi 

T&K-osastoa kannustettiin uusien liikeideoiden ja teknologioiden kehittämiseen. 

Pian kuitenkin havaittiin, ettei olemassa olevien liiketoiminta- ja teknologia-

strategian optimointiin ”viilattu” T&K-osasto ollut oikea paikka uusien, entisestä 

radikaalisti poikkeavien liikeideoiden synnyttämiseen. (von Zedtwitz, 2003, 188–
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189) Tarvittiin ympäristö, jonka kulttuuri sallii vanhan haastamisen ja uuden 

kokeilemiseen.  

 

Yritysten omat hautomot ovat rinnakkainen tapa perinteiselle T&K toiminnalle (von 

Zedtwitz, 2003, 189). Hautomoiden toiminnan fokus on pääasiassa yrityksen 

päätoimialaan liittyvän liiketoiminnan tai teknologian parissa.  Yritysten sisäiset 

hautomot hakevat teknologisia hankkeita sisäisistä & ulkoisista start-upeista tai 

yrittäjistä. Ne toteuttavat tehtäväänsä osana emoyrityksen missiota ja siitä johtuen 

tuotot tulevat keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. (Gassman & Becker, 2006, 21-22) 

Suuret yritykset tuottavat usein tuotekehitystoiminnassaan myös innovaatioita, 

joille ei löydy hyödynnettävyyttä yrityksen ydinliiketoiminnan sisältä. Tällaiset 

innovaatiot saattavat kuitenkin olla potentiaalisia toisille yrityksille tai kannattavia 

itsenäisinä liiketoimintoina yrityksen ulkopuolella. Näiden innovaatioiden tuottama 

taloudellinen hyöty saadaan innovaation myynnin, lisensoinnin tai uuden yrityksen 

omistuksen kautta. (Hossain, 2012, 765) Hyvä esimerkki yrityksen sisäisestä 

hautomotoiminnasta on Nokia Innovation Mill, jossa on kehitetty Nokian oman 

ydinliiketoiminta-alueen ulkopuolella olevia liikeideoita. Tämä Tekesin ja 

Technopoliksen kanssa toteutettu hautomo-ohjelma tuotti useita uusia menestyviä 

yrityksiä. Esimerkkinä mainittakoon There Corporation ja sen kehittämä Home 

Control Center, joka mahdollistaa lukuisten kodin laitteiden ja järjestelmien 

käyttämisen matkapuhelimen välityksellä. (Lehenkari et al. 2009, 38–39)  

 

2.4.5. Virtuaalihautomo 

 

Virtuaalihautomo muistuttaa yksityistä voittoa tavoittelevaa yrityshautomoa. Suurin 

ero on siinä, ettei sillä ole fyysistä sijaintia. Virtuaalihautomo antaa asiakkaidensa 

käyttöön laajan asiantuntijoista, rahoittajista, palveluntarjoajista ja yrittäjistä 

koostuvan on-line verkoston.  Verkoston ansiosta saatavilla on suuri määrä 

teknistä ja liikkeenjohdollista osaamista, josta hautomo voi auttaa löytämään 

asiakkaan kannalta parhaan asiantuntijan. ”Perinteisiin yrityshautomoihin” nähden 

asiakkuus virtuaalihautomossa edellyttää oma-aloitteisuutta. Asiakkaan on tyypil-

lisesti tunnistettava palvelutarve ja pyydettävä hautomon apua. (von Zedtwitz, 

2003, 190) 
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Virtuaalihautomossa ei pääse syntymään face to face-vuorovaikutuksesta saatavia 

synergiaetuja. Sen sijaan asiakasyritysten välinen tietojen, neuvojen ja parhaiden 

käytäntöjen vaihtaminen tietoverkkojen välityksellä saattaa olla hyvinkin vilkasta. 

Pääpalveluita ovat verkottumispalvelut ja erilaisten on-line kurssien, koulutusten ja 

seminaarien järjestäminen. Lisäksi virtuaalihautomot tarjosivat erilaisia liikkeen-

johdollisia palveluita, kuten yhteyksiä pääomasijoittajiin. (von Zedtwitz, 2003, 190)     

 

Virtuaalihautomotoiminta on vasta alussa, ja siitä on hyvin vähän akateemista 

kirjallisuutta. Carayannis ja von Zedtwitz (2005, 106) uskovat virtuaalihautomon 

mahdollisuuksiin erityisesti kehittyvien- ja siirtymätalousmaiden yrittäjyyden tuke-

misessa. Tutkijat eivät huomioi kulttuurierojen vaikutusta hautomotoiminnan 

toteuttamisessa. Tietoturvaongelmat ja lyhyemmällä tähtäimellä IT- infrastruktuurin 

puutteet saattavat olla esteenä virtuaalihautomon toiminnalle. Myöskään henkilö-

kohtaisen vuorovaikutuksen merkitystä ei tulisi aliarvioida. Onkin vaikea uskoa, 

että virtuaalihautomo voisi olla toimiva malli esimerkiksi Venäjällä, jossa läheisten 

ja luottamuksellisten suhteiden merkitys on suuri. 

 

2.4.6 Yhteenveto 

 

Von Zedtwitzin esittämässä typologiassa hautomot on ryhmitelty strategisen 

tavoitteen ja porterilaisen kilpailukentän mukaan. Tuloksena syntyi viisi yrityshau-

tomon perustyyppiä: malli, jonka havaittiin toimivan käytännön työkaluna yritys-

hautomopopulaation ryhmittelyssä. Malli on luonnollisesti karkea yleistys 

heterogeenisestä todellisuudesta, mutta lisää ymmärrystä hautomotoiminnan 

luonteesta. Se on siten hyvä ”päänavaus” jatkotutkimukselle ja pohdiskelulle.  

 

Typologian heikkoutena on muun muassa se, että se perustuu hyvin pienelle 

määrälle tapauksia, eikä ekonometristä tutkimusta ole tehty. Siten sen 

yleistettävyys on heikko. Lisäksi tutkimukset on tehty länsimaissa. Maissa, joiden 

taloudellinen, poliittinen ja sosiaalinen tilanne on hyvin erilainen, typologia saattaa 

olla hyödytön. (von Zedtwitz & Grimaldi, 2006, 467)   
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Von Zedtwitzin tyypittelyssä on nähtävillä hautomotoiminnan painopisteen siirtymä 

toimitiloista arvoa luoviin palveluihin. Grimaldin ja Grandin (2005, 111-118) 

mukaan hautomot voidaankin jakaa karkeasti kahteen ryhmään hautomotoimialan 

kehityksen perusteella. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat liiketoimintakeskukset 

(Business Innovation Center) sekä alueelliset yrityshautomot. Näiden hautomoiden 

toiminta on julkisesti rahoitettua ja palveluiden painopiste on konkreettisissa 

peruspalveluissa. Tarkoituksena on tarjota asiakkaille riittävän hyvä palvelutaso 

mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Asiakasyritykset viipyvät hautomossa 

suhteellisen pitkään, yli kaksi vuotta. Näiden hautomoiden palvelut ja toimintatapa 

soveltuvat pääasiassa perinteisillä aloilla toimiville yrityksille. Yksityiset for-profit- 

hautomot ja yritysten sisäiset hautomot kuuluvat puolestaan toiseen ryhmään. Ne 

ovat niin sanottuja "uuden talouden" yrityshautomoita, jotka ovat keskittyneet 

lupaaviin korkean teknologian ja tietointensiivisten hankkeiden kehittämiseen.  

Hautomot menevät mukaan yrityksiin ja tarjoavat arvokkaita aineettomia ja 

asiakaskohtaisesti räätälöityjä palveluita. Edellisessä luvussa esitellyn 

virtuaalihautomon voi olettaa lukeutuvan tähän ryhmään.  Yliopistohautomo 

sijoittuu Grimalin ja Grandin mukaan jonnekin kahden ryhmän välimaastoon. Se 

on ryhmän yksi mukaan voittoa tavoittelematon hautomo, mutta hankkeet ovat 

tietointensiivisiä ja hautomot hyödyntävät aktiivisesti verkostojaan. 

  

Jos edellä esitellyn hautomoiden ryhmittelyn ”ottaa annettuna”, niin se 

yksinkertaistaen tarkoittaisi for-profit-hautomoiden määrä olevan erityisesti 

länsimaissa kasvussa. Käytännössä kuitenkin useat julkisesti rahoitettavat 

hautomot saavat myös yksityistä rahoitusta. Samoin voittoa tavoittelevat hautomot 

saavat julkista tukea, jos keskeiset toimijat saadaan vakuutettua hautomon 

positiivisesta vaikutuksesta aluetalouden kehitykselle. (von Zedtwitz, 2006, 464) 

Erilaisten sekamallien voi odottaa  kukoistavan tulevaisuudessakin hautomotoimin-

nan saadessa yhä uusia muotoja. Jatkossa on ainakin Suomessa syytä pohtia 

julkishallinnon roolia hautomotoiminnassa. Onko sen rooli liiankin vahva, toisin 

sanoen, tulisiko sen siirtää enemmän valtaa yksityisille hautomoille rahoitettavien 

hankkeiden valitsemisessa? Määrän sijasta yrityshautomoiden olisi mahdollista 

keskittyä laatuun eli voimakkaan kasvupotentiaalin omaavien hankkeiden 

riittävään tukemiseen. Jos tämä johtaisi tehokkaampaan resurssien käyttöön ja 
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tuloksellisuuteen, on uusien toimintamallien käyttöönotto yhteiskunnan kannalta 

perusteltua. Tämä puolestaan edellyttää akateemista tutkimusta menestymisen 

syy-seuraus suhteista. Mutta miten hautomotoiminnan menestys määritellään ja 

millaisia tuloksia sillä on saatu aikaan? Vastauksia näihin kysymyksiin haetaan 

seuraavassa luvussa. Päähuomio on voittoa tavoittelemattomissa yrityshautomois-

sa, joiden menestyksen mittaaminen on voittoa tavoittelevia hautomoita haasta-

vampaa. 

2.5 Yrityshautomon menestys  

 

Yrityshautomon menestyksen määrittämisen ja mittaamisen ongelman ovat 

tuoneet ilmi lukuisat tutkijat (Aerts et al.  2007, 4; Phan et al. 2005, 165; von 

Zedtwitz, 2003, 191).  Edelleenkään ei ole käsitystä siitä, kuinka yrityshautomon 

menestystä tulisi mitata. Eri tutkijat ovat päätyneet hyvinkin erilaisiin tuloksiin 

käytetyistä mittareista riippuen. Erityisen haasteelliseksi menestyksen mittaamisen 

tekee se, että yrityshautomon menestys on sidottu asiakasyritysten menestymi-

seen. Menestyäkseen yrityshautomon tulisi siten kyetä: a) vaikuttamaan posi-

tiivisesti asiakkaidensa liiketoiminnan kehittymiseen b) saavuttamaan omat 

objektiiviset tavoitteensa. Kuitenkin hyvin harva tutkimus on tehnyt eron hautomon 

ja hautomossa sijaitsevien yritysten menestymiselle. (Voisey et al. 2006, 465; 

Phan et al. 2005, 170) 

 

Teknisesti menestyksen mittaaminen on yksinkertainen tehtävä. Ensin asetetaan 

tavoitteet ja allokoidaan näiden saavuttamiseksi tarvittavat resurssit.  Seurantatie-

don perusteella todetaan, kuinka yrityshautomo on onnistunut toiminnassaan. 

(Voisey et al. 2006, 457) Käytännössä yrityshautomon menestyksen mittareina on 

käytetty muun muassa seuraavia mittareita: 

 

 selviytymisaste (survival rate %) 

 hautomossa perustettujen yritysten määrä      

 luotujen työpaikkojen määrä   

 asiakasyritysten myynnin kehittyminen 

 pääoman tuotto 
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Eräs tyypillinen yrityshautomon menestyksen mittareista on selviytymisaste eli se 

osuus hautomon asiakasyrityksistä, jotka jatkavat toimintaansa vielä 

hautomovaiheen jälkeen. Kirjallisuudessa hautomotoiminnan toimivuutta/järke-

vyyttä onkin perusteltu tutkimustuloksilla, jotka osoittavat hautomoyritysten 

selviytymisasteen olevan huomattavasti muita yrityksiä korkeampi (O´Neal, 2005, 

11; Sherman, 1999, 130).  Näiden ryhmien vertailu on kuitenkin kyseenalaista, 

koska hautomoon hyväksyminen edellyttää tiettyjen kriteerien, kuten riittävän liike-

toimintapotentiaalin, täyttymistä (Aerts et al.  2007, 5; Hackett & Dilts, 2004b, 68).   

 

Edelliseen kappaleeseen liittyen pohtimisen arvoinen kysymys on se, missä 

kulkee raja yrityksien järkevän ja tuloksettoman tukemisen välillä.   Hackett ja Dilts 

(2004a, 48-49) listaavat hautomoprosessin viisi vaihtoehtoista ”tulemaa”: 

 

1. Yrityksen toiminta jatkuu ja se kasvaa kannattavasti 

2. Yrityksen toiminta jatkuu ja se on muuttumassa kannattavaksi 

3. Yrityksen toiminta jatkuu, mutta se ei kasva, eikä toiminta ole kannattavaa 

4. Yritys lopetti toimintansa hautomoprosessin aikana, mutta tappiot saatiin 

minimoitua 

5. Yritys lopetti toimintansa hautomoprosessin aikana ja tappiot olivat suuret 

 

Perinteisesti kolmen ensimmäisen kohdan on katsottu olevan merkki 

yrityshautomon menestymisestä ja vastaavasti kaksi viimeistä epäonnistumisesta.  

Reaalioptioteoriaa soveltamalla asia näyttäytyy kuitenkin eri valossa. Sen mukaan 

myös neljäs kohta on laskettava onnistumiseksi, koska tappiot on saatu minimoi-

tua. Kolmas kohta puolestaan merkitsee epäonnistumista. Hautomo pyrkii 

keinotekoisesti pitämään asiakasyrityksensä ”hengissä” ja resursseja tuhlataan 

kannattamattomaan toimintaan. (Hackett & Dilts, 2004a, 48-49)  Huomattavasti 

parempi vaihtoehto olisi käyttää nämä resurssit voimakkaan kasvupotentiaalin 

omaaviin yrityksiin.   

 

Sidosryhmät suosivat tyypillisesti kvantitatiivisia lyhyen aikavälin tavoitteita, kuten 

selviytymisastetta, koska nämä on helppo asettaa, kommunikoida ja mitata. 
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Tavoitteiden saavuttamatta jättäminen uhkaa hautomolle tyypillisesti elintärkeiden 

julkisten tukien jatkumisen, minkä vuoksi hautomon on jatkuvasti osoitettava 

menestystään. (Voisey et al. 2006, 457-458).  Erilaisia tilastoitavia ja raportoitavia 

asioita tuotetaan sidosryhmille jatkuvasti. Tämä saattaa johtaa ”budjettipelin” 

kaltaiseen tilanteeseen - sanottakoon sitä ”hautomopeliksi” - jossa käytännön 

toimijat pelaavat muiden toimijoiden kanssa tavoitteita asetettaessa ja tuloksia 

mitatessa. Pelaajia kentällä voi olla suurikin joukko ja aikaa ja energiaa tuhlaantuu 

varsinaiselta hautomotyöltä. On myös syytä muistaa, että huolimatta hautomolle 

asetetuista tavoitteista, on asiakasyritysten tavoite aina sama: kannattava, 

osakkeenomistajille arvoa luova yritystoiminta. (Hackett & Dilts, 2004b, 60) 

 

Yrityshautomon menestyksen mittaamista vaikeuttaa myös se, että voittoa 

tavoittelemattoman yrityshautomon ”lopulliset tavoitteet” saavutetaan (jos 

saavutetaan) vasta yrityshautomon ulkopuolella (von Zedtwitz, 2003, 191). 

Esimerkiksi teknologihautomon menestyksen mittarina usein käytetty yritysten 

hautomoajan kasvu on tuloksellisuuden mittarina hankalasti tulkittavissa. Muun 

muassa Fergusonin (2004) tutkimuksen tuloksena oli, että kasvua ei tapahtunut 

yritysten vielä sijaitessa tiedepuistossa. Itse asiassa varautuminen kasvuun oli 

tutkimuksen mukaan keskeinen syy yritykselle muuttaa sieltä pois. (Mäki & Hytti, 

2005, 180) Yrityshautomosta valmistuvan yrityksen todellinen potentiaali toteutuu 

siten vasta useiden vuosien sen perustamisen jälkeen.  

 

Voiseyn, Gornallin, Jonesin ja Thomasin (2006, 465) mukaan yrityshautomoiden 

menestystä tulisi mitata monipuolisemmin. He ovat kehittäneet yhdistelmä-

mittariston, joka sisältää ”kovia ja pehmeitä” mittareita: ”Kovia mittareita” ovat 

esimerkiksi hautomon liikevaihto, kannattavuus ja kasvu. ”pehmeitä mittareita” 

ovat esimerkiksi hautomoyritysten ammattimaisuuden, liiketoimintaosaamisen ja 

asiakastietoisuuden kasvaminen. 

 



 

   

34 

 

KUVIO 2. Hautomotoiminnan ”kovat” ja ”pehmeät” mittarit. (Voisey et. al. 2006, 

465) 

 

Voiseyn, Gornallin, Jonesin ja Thomasin (2006, 465-466) esitys tarjoaa hyvän 

lähtökohdan voittoa tavoittelemattoman hautomon menestyksen mittaamiselle. 

”Pehmeät mittarit” indikoivat siitä, onko ”kovia tuloksia” joskus odotettavissa. 

Esimerkiksi kerran yritystoiminnassa epäonnistunut henkilö voi hautomossa 

saamansa osaamisen ansiosta perustaa uuden, menestyvän yrityksen. Hän voi 

myös hyödyntää saamaansa kokemusta jollakin muulla, yhteiskuntaa palvelevalla 

tavalla. Kuten tutkijat toteavat, tulisi hautomotoiminta kenties nähdä ennemmin 

menestymisen mahdollistajana kuin ”menestystehtailuna”.  

 

2.5.1 Yrityshautomotoiminnan vaikuttavuus asiakasyrityksiin 

 

Yritysten kehittymistä hautomoissa on kaiken kaikkiaan tutkittu vähän (Abduh et al. 

2007, 74; Phan et al. 2005, 167). Columbo ja Delmastro (2002, 1103) vertailivat 

tutkimuksessaan teknologiahautomossa toimineita yrityksiä hautomon ulkopuolelta 

haettuihin vastinpareihin. Tulosten perusteella hautomossa toimivissa yrityksissä 

johto oli koulutetumpaa ja kokeneempaa. Ne olivat kasvuhakuisempia ja niillä on 

paremmat valmiudet omaksua uutta teknologiaa kuin hautomoiden ulkopuolella 

sijaitsevilla yrityksillä. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, mikä 
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rooli hautomolla ja sen tarjoamilla palveluilla oli hautomoyritysten parempaan 

suoriutumiseen.  

 

Rice (2002, 186) tarkastelee hautomohenkilökunnan ja yrittäjien välistä suhdetta ja 

kokemuksia yhteistyön vaikutuksista. Tutkimuksen tuloksena oli, että mitä 

enemmän hautomon asiantuntijat käyttävät aikaa yhteistyöhön yrittäjän kanssa, 

sitä parempi on toiminnan vaikuttavuus. Heikoimmissa hautomoissa henkilöstöllä 

menee huomattavan paljon aikaa esimerkiksi rahoituksen keräämiseen. Lisäksi 

paremman vaikuttavuuden taustalla oli hautomon liiketoimintaosaajien kyky 

vaikuttaa proaktiivisesti ja pitkäjänteisesti, eikä ainoastaan reagoida kriiseihin. 

Edellä mainittua ei voine pitää kovin suurena yllätyksenä. Enemmän huomiota 

ansaitseva tutkimustulos oli se, että toiminnan vaikuttavuus on sidoksissa myös 

yrittäjään itseensä: hänen kykyynsä ja haluunsa hyötyä hautomon tarjoamista 

palveluista. Tämä tosiseikka on lähes tyystin ohitettu akateemisessa kirjoittelussa. 

Hautomo ei kuitenkaan voi edesauttaa hankkeen kehittymistä ilman yrittäjän omaa 

panosta.  Käytännön työstä tuttu havainto on muun muassa se, etteivät yrittäjät 

osallistu riittävän aktiivisesti heille järjestettäviin koulutuksiin. Syynä tähän saattaa 

osittain olla se, etteivät teknisen koulutuksen saamat yrittäjät aina tiedosta omia 

liiketoimintaosaamista koskevia puutteitaan. Toiminnan vaikuttavuutta koskevien 

tutkimustuloksien voisi siten olettaa eroavan sen mukaan, keneltä asiaa kysytään: 

hautomon asiantuntijalta vai yrittäjältä/tiimiltä. Mielenkiintoinen tutkimusasetelma 

saataisiinkin tiedustelemalla hautomo-yrittäjiltä ja heitä palvelleilta yrityske-

hitysasiantuntijoilta näkemyksiä hautomon merkityksestä yritysten kehittymiseen.   

 

Yrittäjien näkemys toiminnan tuloksellisuudesta johtunee pitkälti niistä syistä, mitkä 

ovat saaneet heidät hakeutumaan yrityshautomoon. Tältä osin tutkimustulokset 

ovat pitkälti yhtenevät: yritykset hakeutuvat hautomoon pääasiassa alhaisen 

vuokratason takia. (Chan & Lau, 2005, 1224; Abduh et al. 2007, 82) Hytti ja Mäki   

(2005, 187-189) tutkivat suomalaisten teknologiahautomoiden asiakasyritysten 

näkemyksiä hautomon tarjoamista palveluista. Tutkimuksen mukaan hautomolla 

on keskeinen rooli yrityksen perustamiseen ja rahoitukseen liittyvien palveluiden 

tarjonnassa. Rahoituspalvelut olivat asiakasyritysten keskeisin syy osallistua 

hautomo-ohjelmaan. Kyse on myös rahoituksesta, joka järjestyy tai oletetaan 
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järjestyvän hautomojäsenyyden myötä. Kielteinen rahoituspäätös voikin näkyä 

kritiikkinä hautomoa kohtaan. Tätä havaintoa tukee se, että rahoituspalvelut 

mainittiin useimmiten myös palveluina, joihin oltiin pettyneitä. Useat hautomo-

toimintaan kriittisestikin suhtautuneet yrittäjät kokivat hautomon olleen merkityksel-

linen toiminnan aloitusvaiheessa. Erityisesti yrittäjät korostivat hautomon tärkeyttä 

kokemattomille yrittäjille. (Kts. myös Chan & Lau, 2005, 1225) 

 

Lopuksi on syytä todeta, että yrityshautomon mahdollisuus vaikuttaa asiakas-

yritysten liiketoimintaan riippuu ratkaisevasti hautomoon valikoituvista hankkeista. 

Jos hautomoon valittavat hankkeet ovat liian vahvoja tai liian heikkoja, ei hauto-

molla ole edellytyksiä vaikuttaa näiden menestymiseen. Koska ”oikeiden 

hankkeiden” valitseminen on hankalaa, tutkijat painottavat yrittäjän tarpeiden ja 

hautomon palveluiden yhteensopivuutta asiakkaiden hyväksymisen kriteerinä. 

(Hackett & Dilts, 2004b, 65) 

 

Campbell, Kendrick ja Samuelson (1985, 43-48) mainitsevat neljä aluetta, jossa 

hautomo lisää arvoa asiakasyrityksille: 

 

1. liiketoiminnan kehittämistarpeiden tunnistaminen 

2. tarvittavien palveluiden hankkiminen ja seuranta 

3. rahoituspalvelut  

4. verkostojen antaminen hautomoasiakkaiden käyttöön 

 

 

 

KUVIO 3. Hautomotoiminnan viitekehys (Campbell, Kendrick, Samuelsson 1985, 

46) 
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Edellä esitetty viitekehys on ensimmäinen yritys yhdistää yrityshautomon toiminta 

suoraan asiakasyritysten menestymiseen. Määrittelemällä arvoa lisäävät kohdat 

tutkijat tulivat samalla määritelleeksi itse hautomoprosessin. Prosessikuvaus on 

hyödyllinen, koska se osoittaa millä tavoin, mitä keinoja käyttäen, hautomo toimii 

edistäessään liikeidean kehittymistä kannattavaksi yritystoiminnaksi. Se antaa 

myös viitteitä siitä, mitä tekijöitä tutkijat pitävät hautomon tuloksellisuuden kannalta 

erityisen tärkeinä. Viitekehyksen puutteena on kuitenkin se, että se on rajoittunut 

koskemaan vain yksityisiä yrityshautomoita. Tämä herättää pohtimaan sitä, ovatko 

yksityiset ja julkiset hautomot syvimmältä olemukseltaan erilaisia, vai onko 

olemassa joitakin kaikille hautomoille yhteisiä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä 

hautomon tuloksellisuuteen; toisin sanoen, mitkä ovat hautomon kriittiset 

menestystekijät. 

 

2.5.2 Yrityshautomon kriittiset menestystekijät 

 

Yrityshautomon kriittisistä menestystekijöistä on kirjoitettu niukasti. Tämä johtunee 

jo mainitusta menestyksen määrittelyn ongelmasta. On myös perusteltua olettaa, 

että kriittiset menestystekijät vaihtelevat hautomotyypeittäin. Siinä, missä 

alueellisen hautomon on saavutettava yleinen hyväksyntä toiminnalleen, on 

yksityisen voittoa tavoittelevan hautomon kyettävä rekrytoimaan alansa ehdot-

tomat huippuasiantuntijat.  Edellä mainitun lisäksi hautomon menestystekijät vaih-

televat myös maiden välillä (Phan et al. 2005, 166). Esimerkiksi Venäjällä toimivan 

yrityshautomon on panostettava suhdetoimintaan aivan eri tavoin kuin Suomessa 

toimivan hautomon. Käytännön kokemukset ovat osoittaneet sen, että toiminta 

venäläisessä toimintaympäristössä on lähes mahdotonta ilman tiiviitä yhteyksiä 

korkeisiin viranomaistahoihin. 

 

Wigginsin ja Gibsonin (2003, 56) mukaan yrityshautomon viisi menestystekijää 

ovat:  

 

1. selkeät tavoitteet  

2. yrittäjämäinen toimintatapa (asiakkaiden tarpeisiin, rajatut resurssit) 
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3. lisäarvoa tuovat palvelut 

4. asiakkaiden valintaprosessi 

5. verkostot rahaan ja ihmisiin 

 

Edellä mainittuun listaan olisi perusteltua lisätä yrityshautomon hanke-ehdotusten 

määrä ja laatu. Ilman riittävää joukkoa hyviä liikeideoita/alkavia yrityksiä ei mikään 

hautomo voi menestyä. Tämä olisi syytä huomioida muun muassa eri 

paikkakunnilla sijaitsevien yrityshautomoiden menestystä vertaillessa. On myös 

syytä panna merkille, ettei alueella sijaitseva vankka osaaminen ja tietopohja vielä 

takaa runsasta hankemäärää. Esimerkiksi tutkimuslaitosten huippuosaamisesta 

jää ilmeisesti suuri osa hyödyntämättä. Syynä tähän on usein se, ettei 

organisaatioilla tai tutkimushenkilökunnalla ole kiinnostusta tutkimustulosten 

kaupallistamiseen yritystoiminnan kautta. Kyse on näin osittain organisaa-

tiokulttuurista.   

 

Akateemisessa hautomokirjoittelussa on käsitelty yllättävän vähän hautomon 

johdon roolia ja merkitystä. Niissäkin artikkeleissa, missä asiasta on kirjoitettu, on 

huomio pääasiassa voittoa tavoittelevissa yrityshautomoissa. Vähälle huomiolle on 

jäänyt se, kuinka haasteellista myös voittoa tavoittelemattoman hautomon 

johtaminen on. Pelkästään hallinnoimalla resursseja, käynnistämällä ja 

toteuttamalla erilaisia projekteja ei hautomo kuitenkaan voi menestyä. Non-profit-

hautomotoimintaa toteutetaan tyypillisesti yhteistyössä useiden eri organisaa-

tioiden kanssa, eikä näiden välillä ole aina suoria käskyvalta- tai omistussuhteita. 

Johtaminen edellyttää siten kykyä vaikuttaa yli organisaatiorajojen toimintakentän 

keskeisiin vaikuttajiin ja vallanpitäjiin. Tämän vuoksi vuorovaikutustaitojen hallinta 

on non-profit-hautomon johtajalle välttämätön taito. Vuorovaikutustaidot ovat 

yhteydessä myös siihen, minkälaisia asiantuntijoita hän kykenee rekrytoimaan. 

(Koskenlinna et al. 2005, 34; O´Neil, 2005, 13) 

 

Laaja, monipuolinen ja tiivis kontaktiverkosto on epäilemättä eräs yrityshautomon 

kriittisistä menestystekijöistä. Hautomon tavoitteista ja asiakaskunnasta riippuen 

suhteita on ylläpidettävä muun muassa yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, julkisiin ja 

yksityisiin rahoittajiin, yrittäjäjärjestöihin, alueen yrityksiin ja enenevässä määrin 
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myös kansainvälisiin toimijoihin. Verkostojen merkitys on suuri erityisesti high-

tech-yrityksille, joilla on tarve löytää yhteistyökumppaneita sekä saada ulkopuolista 

rahoitusta. Hansen, Chesbrough, Nohria ja Sull (2000, 75-78) suorittivat 

kyselytutkimuksen, joka kattoi 167 eri puolilla maailmaa toimivaa ICT-yrityksiin 

keskittyvää yrityshautomoa. Heidän mukaansa yrityshautomon verkostojen määrä 

ja laatu on se tekijä, joka erottaa menestyvät yrityshautomot muista hautomoista. 

(Kts. myös Aernoudt, 2004, 130) 

 

Akateemisessa kirjallisuudessa on jäänyt vähälle huomiolle se, että hautomo on 

itsekin yritys, jolla on oma elinkaarensa. Yrityshautomo ei synny ”valmiina”, vaan 

verkostojen luominen, resurssien, kokemuksen ja osaamisen kerryttäminen vie 

aikaa. Siten hautomona elinkaarta voitaisiin joissain tapauksissa pitää keskeisenä 

kriittisenä tekijänä hautomon menestymisessä. Hautomoon pyrkivän asiakkaan 

kannalta tämä sisältää ainakin teoreettisen mahdollisuuden kilpailuttaa hautomo-

toimijoita. (Hackett & Dilts 2004b, 60) 

 

2.5.3 Yhteenveto luvusta kaksi  

 

Yrityshautomo toimialan kehitys alkoi 1980-luvulla, jolloin tutkimukset osoittivat 

uusien yrityksien merkityksen taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn edistäjinä. 

Yrityksen perustamiseen katsottiin sisältyvän erityisiä haasteita, minkä vuoksi 

voimakasta taloudellista potentiaaliakin omaavat hankkeet saattoivat epäonnistua. 

Ongelman ratkaisemiseksi niin julkiset toimijat kuin yksityiset rahoittajatkin alkoivat 

perustaa yrityshautomoita. Ajatuksena oli tarjota kokemattomalle yrittäjälle kaikki 

keskeiset palvelut samasta paikasta ja näin edesauttaa sen menestymisen 

mahdollisuuksia. Yhdysvalloista alkunsa saanut yrityshautomotoiminta on vuosien 

saatossa levinnyt ympäri maailman.  Siitä on kehittynyt universaali instrumentti 

uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi ja tukemiseksi. Ilmiönä hautomotoiminta on 

dynaamista ja moniulotteista, joka on saanut eri aikoina ja eri paikoissa eri 

muotoja. Tämän vuoksi akateeminen tutkimus on osoittautunut haastavaksi ja on 

oikeastaan on vasta nyt alkanut tuottaa relevanttia tietoa. Hautomotutkimus on 

edelleen keskittynyt tiukasti Yhdysvaltoihin, vaikka viimeaikoina myös 

eurooppalaiset tutkijat ovat osoittaneet aktivoitumisen merkkejä. Itä-Euroopan 
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osalta tietoa on sen sijaan saatavilla hyvin niukasti. Tämä johtaa kysymykseen 

siitä, kuinka kulttuurisidonnaista toimintaa yrityshautomotoiminta oikeastaan on.   

 

Kysymys on tärkeä KTV Oy:lle, joka suunnittelee yrityshautomon perustamista 

Pietariin. Tällä hetkellä tieto rajoittuu siihen, ettei konseptin siirtäminen suoraan 

venäläiseen toimintaympäristöön ole mahdollista. Käytännön kokemuksen 

perusteella voi ennakoida, etteivät Suomessa itsestäänselvyytenä otetut 

toimintatavat tai käytännöt sovellu Venäjälle. Toisaalta ICT-alan start-up-yrityksistä 

useat kilpailevat globaaleilla markkinoilla ja monet haasteet ovat yrityksille yhtei-

siä. Konseptin suunnittelua ei voida perustaa kirjatietoon, vaan se on suunniteltava 

tarvelähtöisesti. Tällaista tietoa ei ole missään saatavilla, minkä vuoksi tutkimuk-

sen tarve on ilmeinen.  

 

3. KOHDEYRITYS OYJ:N TYTÄRYHTIÖN YRITYSHAUTOMOKONSEPTI 

Luvun alussa esitellään lyhyesti Kohdeyritys Oyj ja hautomo- ja yrityskehitys-

toimintaa harjoittava KTV Oy. Pääpaino on yhtiön hautomotoiminnan ja -prosessin 

analysoinnissa. Selvää on, että oma konsepti ja sen sisältämät oletukset, arvot, 

palvelut ja toimintatavat on syytä tuntea hyvin, ennen kuin sen siirtämistä toiseen 

toimintaympäristöön voidaan pohtia.  

 

3.1 Kohdeyritys Oyj 

 

Kohdeyritys Oyj on yksi Euroopan suurimmista teknologiakeskuksista ja Suomen 

suurin teknologiayritysten toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö. Sen toimialana 

on kiinteistörakennuttaminen ja sijoittaminen. Oulusta vuonna 1982 alkunsa saa-

nut Kohdeyritys Oyj toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Lappeenrannassa, 

Jyväskylässä, Tampereella ja Oulussa. Kohdeyritys Oyj:n osake noteera-

taan Pohjoismaisen pörssin keskisuurten yritysten listalla.  
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Kohdeyritys Oyj:n toiminta-ajatuksena on tukea asiakasyritystensä kasvua ja 

menestystä. Toiminta-ajatustaan yhtiö toteuttaa erityisesti teknologiayritysten 

tarpeisiin kehittämänsä palvelukonseptin avulla. Konsepti koostuu kolmesta osasta 

1) toimitiloista 2) yrityspalveluista 3) kehityspalveluista 

  

KUVIO 4. Kohdeyritys Oyj:n palvelukonsepti 

Viime vuosina Kohdeyritys on kasvanut voimakkaasti hankkimalla omistukseensa 

useita teknologiakeskuksia.  Vuonna 2006 uutena paikkakuntana mukaan tuli 

Pietari, jossa Kohdeyritys Oyj toimii tällä hetkellä vuokratiloissa. Yhtiön oma 

teknologiakeskus sijoittuu Pulkovon lentokentän läheisyyteen, jossa teknologia-

keskustoiminnan arvioidaan käynnistyvän vuonna 2008.  

 

3.2 Kohdeyrityksen tytäryhtiö venäjällä KTV Oy 

 

KTV Oy on Kohdeyritys Oyj:n 100 % omistama yleishyödyllinen tytäryhtiö, joka 

toteuttaa yhtiön strategiaan kuuluvaa yrityshautomotoimintaa. Toiminnan tarkoi-

tuksena on löytää uudet, korkeaan osaamiseen ja teknologiaan perustuvat 

liikeideat ja edesauttaa niiden kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä.  Tätä 

tehtävää yhtiö toteuttaa läheisessä yhteistyössä kuntien, yliopistojen ja muiden 

julkisten toimijoiden kanssa. 

KTV Oy on laajentunut ”emoyhtiönsä imussa” ja on Suomen suurin high-tech- ja 

osaamispohjaisia yrityksiä palveleva yrityshautomo. Yhtiön hautomopalveluita 
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hyödyntää eri paikkakunnilla sijaitsevissa hautomoissa yli 200 

yritystä/yrityshanketta.  Suurin osa hautomoasiakkaista on ICT-, media- ja 

bioteknologia-alan yrityksiä. Tällä hetkellä yhtiön toimintaa leimaa epävarmuus, 

jonka taustalla on erityisesti yrityskehityslainsäädännön muuttuminen lähitulevai-

suudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa varautumista julkisen rahoituksen merkit-

tävään vähenemiseen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin. Seuraavassa yhtiön 

hautomotoimintaa käsitellään siten, miten sitä tällä hetkellä toteutetaan.   

3.3 KTV Oy:n yrityshautomotoiminta  

 

KTV Oy:n yrityshautomotoimintaa tarkastellessa on hyvä palauttaa mieliin luvussa 

2.3 esitetty von Zedtwitzin hautomotyypittely.  Kuten usein käytännössä, niin KTV 

Oy:n hautomotoiminnassa on elementtejä useammasta kuin yhdestä 

perustyypistä. KTV Oy:n hautomotoiminta muistuttaa lähinnä alueellista 

yrityshautomoa (regional incubator). Se ei tavoittele toiminnassaan voittoa, vaan 

sen ensisijaisena tavoitteena on edistää hautomopaikkakuntien kasvua ja 

työllisyyttä. Valtaosa, noin 95 prosenttia, toiminnan rahoituksesta tulee julkisilta 

tahoilta ja loput asiakkailta perittävistä palvelumaksuista. Käytännössä 

kuukausimaksun suuruus on 250 euroa, joka sisältää tietyn määrän yrityksen 

perustamiseen, kehittämiseen ja rahoitukseen liittyviä palveluita. Asiakkaan 

kannalta merkittävä tekijä on erityisesti julkinen rahoitus, jonka saaminen 

edellyttää hautomojäsenyyttä. Esimerkkinä tästä on 25 000 euron kehityspal-

veluraha (KEPARA), jota Tekes myöntää yrityshautomon esityksestä yrityksen 

liikkeenjohdolliseen kehittämiseen, kuten ulkopuolisen hallitusammattilaisen 

palkkaamiseen.  

Asiakkaan on suhteellisen helppo päästä KTV Oy:n yrityshautomoon. Asiakkuus 

edellyttää tiettyjen kriteerien, kuten liiketoimintapotentiaalin täyttymistä sekä 

palvelumaksun maksamista.  Kärjistäen voisi sanoa, että hankkeiden laadun 

sijasta hautomo on ”velvoitettu” panostamaan niiden määrään. Tämä johtuu 

julkisen rahoituksen suuresta roolista ja poliittisen päätöksenteon vaikutuksesta 

hautomotoimintaan.  
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Alueellisen hautomon tavoin KTV Oy ei mene osakkaiksi hautomoyrityksiin, eikä 

osallistu niiden päätöksentekoon. Hautomo ei siten ole vastuussa asiakkaan 

liiketoimintaa koskevista päätöksistä. Hautomon on sen sijaan huolehdittava siitä, 

että asiakkaalla on riittävästi informaatiota päätöksien tekemiseksi. Käytännössä 

asiakkaan hautomosta saama hyöty riippuu osittain asiakkaasta itsestään; 

hautomolla ei ole oikeutta pakottaa asiakasta osallistumaan esimerkiksi sen 

järjestämiin koulutuksiin.  

 

Alueellisen hautomon ohella KTV Oy:n yrityshautomotoiminnassa on piirteitä 

yksityisestä, voittoa tavoittelevasta hautomotyypistä (private for-profit incubator). 

Yleishyödyllisestä missiostaan huolimatta KTV Oy on yksityinen yhtiö, jonka 

toiminta palvelee myös Kohdeyritys Oyj:tä. Yrityshautomon sijainti emoyhtiön 

teknologiakeskuksissa tuo Kohdeyritys Oyj:lle vuokralaisia. Tavoitteena on, että 

hautomoyritykset jatkavat toimitila-asiakkaina myös hautomosta valmistumisen 

jälkeen, jolloin tilan tarve on - toivottavasti - suurempi. Edellä mainitun lisäksi start-

up-yritykset ovat potentiaalisia partnereita ja asiakkaita keskusten vakiintuneille 

yrityksille. Sama pätee tietysti myös toisinpäin: hautomoyrityksillä on mahdollisuus 

hyödyntää sijaintia suuressa yrityskeskittymässä.  

 

Yksityisen hautomon tavoin KTV Oy on keskittynyt toiminnassaan palvelemaan 

tiettyä asiakassegmenttiä eli korkeaan osaamiseen- ja teknologiaan perustuvia 

yrityshankkeita, erityisesti ICT-alan yrityksiä. Toisin kuin suurin osa maailman 

hautomoista, KTV Oy tarjoaa vain yrityskehityspalveluita ja toimitilojen hallinnoin-

nista vastaa erillinen yhtiö. Asiakkaan kannalta tilanne on edullinen. Hän voi 

halutessaan osallistua vain hautomo-ohjelmaan ja hankkia toimitilat muualta.   

 

Yhtiön hautomokonseptista pyritään kehittämään instrumentti, joka edesauttaa 

suuren kasvupotentiaalin omaavien liikeideoiden kehittymistä kansainvälisiksi 

menestystarinoiksi.  Tavoite on kova, ja se asettaa suuria haasteita niin hautomon 

omalle, kuin ulkopuolisillekin toimijoille, kuten konsulteille. Yleisluontoisten 

palveluiden sijaan hautomon tulee löytää asiakkaan tarpeisiin sopiva 

erikoisosaaminen. Tällä hetkellä KTV Oy tuotepaletti sisältää 25 palvelua, jotka 
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lukeutuvat seitsemän pääpalvelun alle. Seuraavassa tyydytään esittelemään 

tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät palvelut. 

 

1) Sparrauspalvelut 

 

KTV Oy nimittää jokaiselle hautomoon valitulle hankkeelle henkilökohtaisen 

sparraajan. Hän toimii läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa koko tämän 

hautomossa oloajan. Sparraajan tehtävänä on neuvoa, tukea, kannustaa ja näin 

edesauttaa asiakkaan liiketoiminnan kehittymistä kannattavaksi liiketoiminnaksi 

asti. Käytännössä tämä tapahtuu säännöllisissä tapaamisissa.  

 

2) Rahoituspalvelut 

 

Rahoituspalvelut ovat hautomon keskeisimpiä palveluita. Yleisen rahoitus-

neuvonnan lisäksi hautomo auttaa asiakkaita rahoitusstrategian laatimisessa ja 

rahoituksen hakemisessa muun muassa laatimalla rahoitushakemuksia, esit-

telemällä hankkeita soveltuvin osin julkisille rahoittajille sekä järjestämällä 

tapaamisia pääomasijoittajien kanssa. Hautomolla on tiiviit yhteydet useisiin 

ulkomaisiin rahoittajiin.  

 

3) Yrittäjän työkalut 

 

KTV Oy on kehittänyt teknologiayrityksen tarpeisiin joukon työkaluja, jotka ovat 

tarpeen yritystoiminnan harjoittamisessa. Kokonaisuuteen sisältyy muun muassa 

rahoitus-, budjetointi- ja evaluaatiotyökalut, hallinnon asiakirjat ja liiketoiminta-

suunnitelmaohjeistus- ja taulukot. Työkalu- CD levyn ohella palvelu sisältää 

koulutusta työkalujen käytössä.  

 

4) Asiantuntijapalvelut 

 

Asiantuntijapalvelut ovat liiketoiminnan kehittämispalveluita, jotka KTV Oy 

toteuttaa yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Palvelu on 

konsultointityötä tai pieniä ryhmähankkeita. Konsultointia hankitaan muun muassa 
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markkinatutkimusten, lisenssi- ja jälleenmyyntisopimusten tekemisessä ja high-

tech-tuotteen hinnoittelemisessa. Esimerkkejä ryhmävalmennuksesta ovat 

esiintymisvalmennus, jossa asiakas saa tietoa ja käytännön harjoitusta rahoittajille 

suunnatun yrityspresentaation ja myyntipuheen laatimiseksi.  

 

5) Yrittäjävalmennus 

Yrittäjävalmennus on niin sanottu non-stop valmennusohjelma. Tarkoituksena on 

opettaa yrittäjälle liiketoiminnan perustiedot ja taidot liiketoiminnan eri osa-alueilta. 

Asiakkaan hautomosta saaman hyödyn kannalta osallistuminen valmennus-

ohjelmaan on tärkeää. Näin tapaamisissa sparraajan kanssa on mahdollista 

keskittyä oman liiketoiminnan ”kipupisteisiin”.   

6) Ydintiimipalvelut 

 

Ydintiimipalveluiden tarkoituksena on antaa tietoa hyvän ja toimivan tiimin 

edellytyksistä valitulla toimialalla sekä tarjota konkreettista apua tiimin 

rakentamiseen. Hautomoyrityksen menestymisen kannalta tiimin rakentaminen on 

yksi keskeisimmistä tehtäväistä. Apua annetaan KTV Oy:n organisaation omien 

yrityskehitysasiantuntijoiden toimesta sekä ulkopuolisten rekrytointikonsulttien 

avulla. Ydintiimipalvelut auttavat myös yrittäjätiimin rakentamisessa sekä uusien 

osakkaiden etsimisessä.  Käytännössä tämä tapahtuu KTV Oy:n rakentaman 

osaajapankin sekä henkilökohtaisten suhteiden ja verkostojen avulla.  

 

7) Verkottumispalvelut 

 

Verkottumispalveluiden tarkoituksena on auttaa yrittäjiä saamaan kontakteja 

rahoittajiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.  Käytännössä palvelut ovat 

erilaisia organisoituja tapahtumia. Palvelut toteutetaan yhteistyössä kansallisten ja 

kansainvälisten toimijoiden kanssa. Eräs suosituimmista verkottumispalveluista on 

KTV Oy:n organisoima, kaksi kertaa vuodessa järjestettävä, valtakunnallinen 

sijoittajatapahtuma, jossa yrittäjä pääsee esittelemään hankettaan pääoma-

sijoittajille ja enkelisijoittajille.  
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3.4 KTV Oy:n yrityshautomoprosessin esittely 

 

Tässä luvussa esitellään KTV Oy:n yrityshautomohautomoprosessi. Yritys on 

Suomen johtava hautomotoimija, minkä vuoksi seuraavan voi pääpiirteissään 

katsoa kertovan suomalaisesta teknologiahautomotoiminnasta yleensä. 

Pyrkimyksenä on kuvata, miten KTV Oy toteuttaa alkavien yritysten tukemiseen 

tähtäävää toimintaansa. Siihen, onko toimintatapa ”oikea” tai ”paras mahdollinen”, 

ei tässä oteta kantaa.  

 

KTV Oy:n hautomoprosessi on jaettu neljään osaprosessiin, joita yritys nimittää 1) 

dealflow-, 2) esihautomo- 3) hautomo- ja 4) post-hautomo-prosesseiksi. Yritys on 

viime aikoina työskennellyt prosessien tehostamiseksi. Jokaisen prosessin 

tavoitteet, tehtävät, toimintatavat ja vastuuhenkilöt on määritelty. Tavoitteena on 

asiakastyytyväisyyden lisääminen huolehtimalla hankkeen vaivattomasta 

etenemisestä osavaiheesta toiseen. 

 

KUVIO 4. KTV Oy:n yrityshautomoprosessin kaaviokuva.  

3.4.1 Dealflow 

 

Dealflow-prosessin tarkoituksena on kartoittaa uusia, innovatiivisia liikeideoita ja 

tuoda ne hautomo-ohjelmien piiriin. Käytännössä tämä tarkoittaa 1) hautomo-
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toiminnasta tiedottamista sekä erilaista yrittäjyyden aktivointityötä 2) lupaavien 

liikeideoiden tunnistamista ja arviointia sekä 3) päätöksen tekemistä hankkeiden 

hyväksymisestä/hylkäämisestä hautomo-ohjelmaan.  

 

Merkittävin dealflown lähde ovat yliopistot/korkeakoulut; arviolta 50 prosenttia 

arvioitavista liikeideoista on suoraan yliopistolähtöisiä (KTV Oy:n yrityskehitys-

asiantuntija X, 23.3.2007). Tavoitteena on, että hautomo ja sen palvelut ovat 

yleisesti yliopistolla tunnettuja ja idean omistaja tietää ja uskaltaa ottaa yhteyttä 

hautomoon. Yliopistolla näkyminen edellyttää hautomolta jatkuvaa tiedottamista, 

markkinointitempauksia ja vierailuluentoja.  

 

Hautomo tekee yhteistyötä myös yliopistojen innovaatiotoimijoiden kanssa 

yritystoiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden ohjaamiseksi hautomotoiminnan 

piiriin.  Yhteistyöstä huolimatta on hautomon oma aktiivinen toiminta kuitenkin 

osoittautunut välttämättömäksi.  Parhaita käytäntöjä ovat yliopiston tutkimuspro-

jektien seuraaminen ja tapaamiset tutkimusryhmien ja T&K- projektipäälliköiden 

kanssa.   

 

Toinen 50 prosenttia arvioitavista liike/tuoteideoista on peräisin tutkimuslaitoksista 

sekä toimivista teknologiayrityksistä. Muun muassa vakiintuneilla yrityksillä on 

tuote- ja liikeideoita, mutta ne eivät panosta innovaatiotoimintaan niiden itsensä 

kannalta optimaalisella tavalla.  Hautomo tarjoaa osaamistaan myös näille sekä 

informoi haettavissa olevasta rahoituksesta. Uusia yrityshankkeita syntyy puoles-

taan edellä mainittujen toimijoiden spin-offeina.   

 

Yrityshautomossa liikeidean arvioinnista vastaavat hautomon asiantuntijat 

yhdessä hankkeen omistajan kanssa. Päävastuu on dealflow-prosessin 

omistajalla, jolla on vankka kokemus yliopisto- ja tutkimusmaailmasta, 

teknologioista ja innovaatioista. Apuna voidaan tarvittaessa käyttää myös ulko-

puolista osaamista. Muun muassa Tekesin TULI (Tutkimuksesta Liiketoimintaa) -

rahoituksella toteutetaan erilaisia esiselvityksiä, ennakko/uutuustutkimuksia ja 

alustavia markkinakartoituksia.   
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Arvioinnissa käydään läpi suunnitellun liiketoiminnan peruselementit, jotka ovat: 

 

- Liikeidea 

- Tiimi 

- Kasvuhalukkuus 

- Ratkaisu markkinoille 

- Tiimin näkemys yritystoiminnan rahoituksesta 

- Liiketoimintasuunnitelma 

 

Jos liikeidea vaikuttaa toimivalta, niin asiakas voi halutessaan jatkaa sen 

työstämistä esihautomossa. Tässä vaiheessa asiakas ja hautomo solmivat 

hautomosopimuksen, jossa määritellään kummankin osapuolen oikeudet sekä 

velvollisuudet. Vastuu hankkeen etenemisestä ja asiakastyytyväisyydestä siirtyy 

dealflow-prosessin omistajalta käytännön hautomotyötä tekevälle liiketoiminta-

osaajalle. Yhteistyö valitun yrityskohtaisen sparraajan ja asiakkaan välillä jatkuu 

tämän jälkeen tiiviinä koko hautomoprosessin ajan.  Suhde asiakkaan ja 

sparraajan välillä on tekijä, jonka varaan KTV Oy:n hautomokonsepti perustuu.  

Hautomon kannalta liikeidean arviointi-tapaaminen on samalla myyntitilanne, jossa 

hautomon asiantuntija esittelee potentiaaliselle asiakkaalle hautomon palvelut ja 

toimintaperiaatteet.  Hautomon on kyettävä osoittamaan asiantuntemuksensa 

sekä kertomaan sen harjoittaman toiminnan hyödyt juuri kyseessä olevalle hank-

keelle.  

 

3.4.2 Esihautomo 

 

Esihautomo-vaiheen tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta uuden 

liiketoiminnan suunnittelussa ja valmistelemisessa.  Keskeisin tavoite on liiketoi-

mintasuunnitelman laatiminen, joiden osa-alueita yrittäjä työstää sparraajan 

avustuksella.  Avukseen asiakas saa CD:n, joka sisältää kaikki yrityksen 

alkuvaiheessa tarvittavat keskeiset työkalut, kuten kassavirtalaskelmapohjat. Muut 

esihautomovaiheessa tyypillisesti käytetyt palvelut liittyvät rahoituksen suun-

nitteluun sekä sidosryhmille varten tehtävän yrityspresentaation laatimiseen.  
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Tässä vaiheessa yrittäjän on hyvä osallistua yrittäjävalmennuksiin ja hankkia 

liiketoiminnan perustiedot.   

 

Esihautomo-ohjelman ohjeellinen kesto on noin kolme (3) kuukautta. Tämän 

jälkeen asiakkaalla tulisi olla käsitys siitä, onko a) yritystoiminta kannattavaa, b) 

osaaminen riittävää ja c) onko tiimillä riittävä motivaatio yrityksen perustamiseksi. 

Jos asiakkaan päätöksenä on yrityksen perustaminen, niin hän voi jatkaa 

hankkeen työstämisestä yrityshautomossa. Käytännön toimenpiteitä ennen siirty-

mistä ovat yrityksen kehityssuunnitelman laatiminen sekä yrityksen perustaminen.  

 

3.4.3. Hautomo 

 

Yrityshautomossa ei ole enää aikaa suunnittelulle; tässä vaiheessa yrittäjä siirtyy 

yritystoiminnan toteuttamiseen.  Hankkeen henkilökohtaisen sparraajan tehtävänä 

on varmistaa, että asiakasyrityksen toiminta etenee oikealla ja suunnitelman 

mukaisella polulla (liiketoimintasuunnitelma). Hän ei pyri ratkaisemaan asiakkaan 

ongelmia yksin, vaan tarvittaessa ohjaa asiakkaan käyttämään muita hautomon 

palveluita. Tällöinkin hänen tulee pysyä tietoisena siitä, mistä muissa palvelu-

prosesseissa on keskusteltu ja mitä niissä on tehty. Palvelusta riippuen sparraaja 

osallistuu palvelutapahtumaan tai palvelusuoritteen, kuten konsultin loppuraportin 

luovutukseen. Samalla sparraajan oma osaaminen karttuu, mikä jatkossa 

vähentää ulkopuolisen konsultoinnin tarvetta.  

 

Jotta sparraaja voi onnistua työssään, asiakkaan on oltava valmis ”avaamaan” 

koko liiketoimintansa.  Toiminta edellyttää siten ehdotonta luottamusta näiden 

kahden välillä.  Suomessa salassapitosopimus riittää turvaamaan asiakkaan 

aseman, eikä toimintatapa aiheuta yleensä ongelmia.  Jos luottamusta ei saada 

syntymään, jää hautomon ja asiakkaan välinen suhde yksipuoliseksi tiedon 

jakamiseksi. Tämä estää asiakasta käyttämästä eräitä palveluita. Esimerkki 

tällaisesta palvelusta on asiakkaan kannalta toimivaksi osoittautunut sijoittaja-

tapahtuma, jossa yritys pääsee kerralla esittelemään hankettaan usealle julkiselle 

ja yksityiselle rahoittajalle. Rahoittajien houkutteleminen paikalle edellyttää, että 
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KTV Oy takaa toistuvasti hankkeiden riittävän korkean laadun.  Sparraajan on 

siten tunnettava asiakasyritys ennen kuin voi hyväksyä hankkeen esitettäväksi.  

Epäonnistumiseen ei ole varaa, sillä se vahingoittaa hautomon imagoa ja vähen-

tää rahoittajien mielenkiintoa muita hautomoyrityksiä kohtaan.  

 

Viime aikoina myynti- ja markkinointiosaamisen merkitys on korostunut hautomon 

palvelukokonaisuudessa. Koulutuksissa tarjottu perustieto on osoittautunut 

riittämättömäksi; ongelma, mihin KTV Oy on vastannut käytännönläheisellä 

myyntivalmennuksella. Se sisältää niin ryhmätyöskentelyä, kuin myös yritys-

kohtaista konsultointia. Myös sparraajan ja asiakkaan välisissä tapaamisissa 

kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota asiakkaan myynnin mahdollisimman 

varhaiseen käynnistämiseen ja sen kehittymisen seuraamiseen.  

 

3.4.4. Post-hautomo/Acceleration 

 

KTV Oy ei palvele pelkästään start-up-yrityksiä. Palveluita voivat hyödyntää myös 

kasvavat ja kansainvälisille markkinoille tähtäävät vakiintuneet teknologiayritykset. 

KTV Oy koordinoi muun muassa Tekesin rahoittamaa kansainvälistymiseen 

tähtäävää Born Global-hanketta. Hankkeeseen valitaan suuren liiketoiminta-

potentiaalin omaavia teknologiayrityksiä, joilla on edellytyksiä globaaliin toimin-

taan.  Jatkossa kansainvälinen osaaminen ja kasvuliiketoiminta on se osa-alue, 

jossa yhtiö haluaa olla mukana. Näihin liittyviä palveluita tullaan jatkossakin 

kehittämään.  

 

4. EMPIIRINEN ANALYYSI KOHDEYRITYS OYJ:N TYTÄRYHTIÖN 

YRITYSHAUTOMO-KONSEPTIN SOVELTAMISESSA PIETARISSA 

Luvun alussa kuvataan tutkimusaineisto sekä sen hankintaprosessi. Eteen tuli 

useita yllättäviä tilanteita, joskin näitä osattiin jossain määrin ennakoida. Ongelmat 

ratkaistiin niiden ilmaannuttua mahdollisuuksien mukaan. Siten seuraavassa 

analysoidaan myös ratkaisujen vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen ja merkit-

tävyyteen. Luvun jälkimmäinen osa sisältää aineiston analyysin. Tarkoituksena on 
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selvittää, kuinka yrittäjien tarpeet ja toisaalta Kohdeyrityksen tytäryhtiön Venäjällä 

(KTV Oy) tarjoamat palvelut kohtaavat.  

 

4.1 Tutkimusaineisto- ja sen hankinta  

 

Ongelmiin törmättiin heti tutkimuksen empiiriseen osaan ehdittyä, kun sopivia 

haastateltavia henkilöitä ei löytynyt. Venäjän liiketoimintojen johtajalla oli 

kontakteja alan yrittäjiin, mutta nämä eivät olleet valmiita osallistumaan 

tutkimukseen. Tutkija lähestyi myös joukkoa yritysjohtajia sähköpostitse, mutta 

tämä osoittautui odotetusti tuloksettomaksi.  Yrittäjä - ei aikakaan Venäjällä - käytä 

aikaansa asiaan, joka ei tuota hänelle välittömiä, konkreettisia hyötyjä.   

 

Kaksi haastattelua järjestyi Svetlanan innovaatiokeskuksen kautta, jonka johtoon 

KTV Oy:llä oli läheiset suhteet. Nämä haastattelut tehtiin innovaatiojohtaja Angela 

Fraymovichin ystävällisellä avustuksella.  Kun muita haastateltavia yrittäjiä ei 

löydetty, KTV Oy päätyi käyttämään apuna konsulttitoimistoa, jonka tehtävänä oli 

etsiä nuoria ICT-alan, jonkinlaista kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia 

yrityksiä. Tutkija suoritti haastattelut Pietarissa 16.4 - 18.5.2007 välisenä aikana. 

Henkilökohtaisten haastattelujen lukumäärä oli 10 kappaletta. Ennen ensimmäistä 

haastattelua kävi ilmi, että osa yrityksistä oli perustettu jo Perestroikan aikaan. 

Pelko tutkimuksen kaatumisesta oli suuri. Haastatteluiden edetessä tämä osoit-

tautui onnekkaaksi sattumaksi, joka lisäsi tutkimuksen merkittävyyttä työn 

tilaajalle. 

 

Haastatteluiden myötä huomattiin, ettei aineistonkeruumenetelmäksi valittu puol-

istrukturoitu haastattelu soveltunut kaikkiin tapauksiin. Kaikkia kysymyksiä ei ollut 

syytä esittää kaikille yrittäjille tai valittuja kysymyksiä oli painotettava hieman eri 

lailla vastaajan taustasta riippuen. Näin lopputulos on jotakin puolistrukturoidun- ja 

teemahaastattelun väliltä.  

 

Haastattelun runko ja eteneminen on laadittu niin, että se noudattaa mahdolli-

suuksien mukaan KTV Oy:n hautomoprosessia. Kysymykset asetettiin mahdolli-

simman löyhästi. Yrittäjälle ei lueteltu hautomon kaikkia palveluita, vaan 
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tiedusteltiin esimerkiksi ”yleisistä koulutustarpeista". Näin saatiin tietoa yrittäjän 

todellisista, tiedostamista palvelutarpeista.  

 

Haastattelun kesto vaihteli 40 minuutista runsaaseen kahteen tuntiin.  Yrittäjiä oli 

pyydetty varaamaan haastattelua varten kaksi tuntia aikaa. Muutamassa 

tapauksessa yrittäjä totesi heti haastattelun alussa, että aikaa olisi niukalti. Nämä 

haastattelut jouduttiin ”juoksemaan läpi” ja osa kysymyksistä jouduttiin jättämään 

väliin.  

 

Haastatteluissa käytettiin länsimaissa vakiintuneita käsitteitä, kuten liikeidea, ja 

liiketoimintasuunnitelma. Tähän ratkaisuun päädyttiin sekä käytännöllisistä että 

tutkimuksellisista syistä. Yrittäjää ei haluttu loukata tivaamalta häneltä, tunteeko 

hän käsitteen. Vastausta haettiin epäsuorasti; jos yrittäjä esimerkiksi kertoi 

laatineensa liiketoimintasuunnitelman, niin häntä pyydettiin täsmentämään, 

minkälaisia asioita hän oli suunnitellut.   

 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ennakoitiin, että osa haastateltavista saattaisi 

olla varautuneita tai epäluuloisia tutkimusta kohtaan eivätkä muun muassa sallisi 

nauhurin käyttöä haastattelutilanteessa. Haastateltavat puhuivat kuitenkin 

pääsääntöisesti avoimesti ja haastattelujen ilmapiiri oli positiivinen. Nauhurin 

käyttöä yrittäjät pitivät normaalina käytäntönä.   

 

Yhdeksän haastattelua toteutettiin yrityksen omissa tiloissa. Näin tutkija pääsi 

havainnoimaan yrittäjiä näiden aidossa toimintaympäristössä työntekijöidensä 

keskuudessa. Tämä antoi vihjeitä yrityskulttuurista, muun muassa johdon ja 

työntekijöiden välisistä suhteista.  Samalla nähtiin, minkä tasoisissa liikehuo-

neistossa kohderyhmän yritykset toimivat. 

 

Kolme haastattelua suoritettiin yhden hengen toimistossa, jossa työskenteli 

haastattelun aikana muita työntekijöitä. Tällaisessa tilanteessa on aina se 

mahdollisuus, ettei yrittäjä halua kertoa kaikkea omien työntekijöidensä läsnä 

ollessa, esimerkiksi puhua puutteellisesta osaamisestaan. Tämä piirre on 

perinteisesti yhdistetty venäläiseen yritysjohtajaan, joka ”tietää” - ja jonka alaiset 
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haluavat tietävän - kaiken. Haastattelutilanteissa tämä ei vaikuttanut olevan suuri 

ongelma.  

 

Kahdeksassa tapauksessa mukana oli haastattelujen organisoinnista vastanneen 

konsulttitoimiston edustaja. Hänen tehtävänsä oli tutustua kyseessä olevaan 

tutkimukseen mahdollisen jatkotutkimuksen toteuttamiseksi. Haastattelutilanteissa 

hän pysyi taustalla ja osallistui muutamassa tapauksessa, kun tilanne edellytti 

tulkkausta.  Konsulttitoimiston edustajan läsnäolon ei uskota vaikuttaneen 

tutkimustuloksiin. Useimmat yrittäjät eivät kokeneet keskusteltavia asioita vaikeina 

tai epämukavina.   

 

4.2 Tie yrittäjäksi (esihautomo)  

 

4.2.1 Yrittäjät ja yritykset: perustietoa 

 

Haastateltavien yrittäjien keski-ikä oli 45 vuotta. Nuorin haastateltava oli 29 vuotta 

ja vanhin 60. Yrittäjät olivat merkittävästi iäkkäämpiä, kuin alkuperäisessä 

tutkimusasetelmassa.  Kaikilla haastatelluilla yrittäjällä oli teknillinen koulutus. 

Kuudella yrittäjällä oli tohtorin tutkinto. Viidellä yrittäjällä oli aiempaa kokemusta 

yrittäjänä toimimisesta ja kolmella oli haastatteluhetkellä useampi yritys.  

 

Valtaosa eli seitsemän yritystä harjoitti ohjelmistoalihankintaa. Kolmella yrityksellä 

oli oma ohjelmistotuote tai yritys oli parhaillaan kehittämässä tätä. Yksi harjoitti 

tuotannollista toimintaa, yksi tarjosi rekrytointipalveluita ICT-alan yrityksille. 

Kaikkiaan yhdeksällä yrityksellä oli länsimaisia asiakkaita; yhdellä länsimaisia 

toimittajia. Neljä yrittäjää kertoi, että yrityksellä on pitkäaikaisia, länsimaisia 

partnereita. Viisi yritystä oli perustettu 2000- luvulla, vanhin jo vuonna 1991. 

Yrityksien perustamisajan olosuhteet ovat siten eronneet merkittävästi toisistaan.  
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4.2.2 Yrittäjyyden motiivit  

 

1990-luvulla (ensimmäisen) yrityksensä perustaneiden pääasiallisena motiivina oli 

- odotetusti - Perestroika ja sen negatiiviset vaikutukset.  Julkisen sektorin palkat 

romahtivat. Näihin aikoihin vapautettu yritystoiminta oli ratkaisu tilanteessa, jossa 

vaihtoehtona oli ulkomaille muuttaminen tai nälkäkuolema. Edellä mainitusta 

huolimatta moni haastateltava kertoi yrityksen perustamispäätökseen liittyneen 

myös muita, niin sanottuja ”push-tekijöitä”. Liiketoiminta oli mahdollisuus kokeilla 

jotain uutta ja mielenkiintoista: vapautta päättää omista asioista ja osoittaa muulle 

maailmalle venäläistä osaamista. Yrittäjäksi ryhtyminen oli loppujen lopuksi useille 

haastateltaville looginen ja luonteva päätös.  

 

Viime vuosina yrityksensä perustaneiden motiiveissa painottuvat klassisen 

yrittäjyyden teorian mukaiset tekijät, kuten itsenäisyys ja riippumattomuus. Yrittäjä 

oli löytänyt markkinaraon tai mahdollisuuden tehdä jokin asia/asiat työnantajaa 

paremmin. Joissakin tapauksissa lopullinen sysäys yrityksen perustamiseen saat-

toi tulla myös ulkoapäin, esimerkiksi työnantajan irtisanottua yrittäjä A:n myynnin 

romahdettua syyskuun 11 terrori-iskun seurauksena.  

4.2.3 Liikeidea  

 

Valtaosalla haastatelluista yrittäjistä liikeidea vastasi hankittua koulutusta sekä 

työkokemusta. Vanhemmat yrittäjät olivat tyypillisesti tehneet pitkän uran tietyn 

yliopiston professorina tai tutkimuslaitoksen johdossa ja liikeidea liittyi kiinteästi 

tähän. Eräillä näistä henkilöistä oli runsaasti kokemusta yritystoiminnasta ennen 

nykyisen, haastattelussa puheena olleen yrityksen perustamista. Kahdella 

yrittäjällä oli tapahtunut radikaali alanvaihdos. Näiden yrittäjien koulutus tai 

työhistoria ei liittynyt millään lailla yrityksen liikeideaan. Syynä tähän oli 

yhteiskunnallinen murros, jonka seurauksena tietyt toimialat, kuten sotateollisuus 

ja sivistysala menettivät merkitystään ja IT-sektori alkoi kehittyä. Huolimatta 

aikaisemmasta ”pakkoyrittämisestä”, oli näillekin yrittäjille kehittynyt vahva 

yrittäjäidentiteetti. 
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Myös nuoremmilla yrittäjillä oli alan työkokemusta. Heillä oli takanaan jo useita 

työsuhteita venäläisissä ja/tai länsimaalaisissa yrityksissä.   Kahdella nuoren suku-

polven yrittäjällä oli myös aikaisempaa - vaikkakin lyhyeksi jäänyttä - kokemusta 

yritystoiminnasta. Tutkija oli löytänyt tiedon Internetistä valmistautuessaan haas-

tatteluihin. Kumpikaan yrittäjistä ei kuitenkaan ottanut tätä itse puheeksi 

haastattelussa.  

 

4.2.4 Liikeidean arviointi  

 

Yksikään haastateltavista yrittäjistä ei ollut etsinyt ulkopuolista asiantuntemusta 

julkiselta/yksityiseltä sektorilta ennen yrityksen perustamispäätöstä. Tämä on 

itsestään selvää niiden yritysten osalta, joiden perustaminen ajoittuu perestroikan 

aikoihin. Venäjä oli pitkään kaoottisessa tilassa, eikä yritystukia ollut saatavilla. 

Kuten yrittäjä G totesi, ”hallituksella oli vuoden 1998 valuuttakriisin paikkeilla 

muutakin ajateltavaa.” Siitä, onko tilanne parantunut vuosien mittaan, on yrittäjien 

keskuudessa erilaisia näkemyksiä.   

 

Yrittäjien valmius ja kiinnostus ulkopuolisen liiketoimintaosaajan käyttämiseen 

liikeideavaiheessa sai osittain ristiriitaisen vastaanoton.  Vain kolme yrittäjää 

tyrmäsi ajatuksen suoralta kädeltä epäilyttävänä. Tulos on yllättävä; vakiintunut 

käsitys käytännön osaajien keskuudessa on se, että venäläinen yrittäjä suhtautuu 

erittäin varauksellisesti yritystään koskevan tiedon jakamiseen. Todennäköistä 

onkin, etteivät kaikki yrittäjät tunteneet liikeidean käsitettä. Tämä koskee ainakin 

niitä muutamaa yrittäjää, jotka ymmärsivät kysymyksen tiedusteluksi yrityksen 

toiminnan laillisuudesta. Varmuutta ei ole myöskään yrittäjistä, jotka totesivat 

liikeidean paljastamisen olevan ”periaatteessa mahdollista” perustelematta sen 

kummemmin kantaansa. Suurelle osalle käsite oli kuitenkin tuttu: 

 

Yrittäjä I: "Company`s commercial potential has been evaluated several times, for example when 

applying loans and approval to TACIS program…I’m ready to share confidential business 

information when needed and nondisclosure agreements assigned”.  
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Periaatteellinen valmius liikeidean avaamiseen, ei vielä kerro siitä, kokevatko 

yrittäjät kyseisen palvelun hyödylliseksi.  Muutamat yrittäjät kummastelivatkin, mitä 

konkreettisia tuloksia palvelulla voidaan saavuttaa. Heidän näkemyksensä oli, että 

yritystoimintaa suunnitteleva henkilö tuntee liikeideansa parhaiten. Liikeidean 

arviointi voi tulla ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, jos yritys päättää hakea 

rahoitusta. Osa yrittäjistä puolestaan koki palvelun hyvinkin mielenkiintoiseksi ja/tai 

arvokkaaksi. He uskoivat, että liikeidean arvioittaminen ulkopuolisella asian-

tuntijalla voi säästää yrittäjää tekemästä useilta virheiltä.   

 

Yrittäjä A:”Trust is not an issue – I`m ready to tell and discuss about my ideas openly. In practice 

I`m not interested…these things take time and there’s basically no concrete benefits”. 

 

Vastoin ennakkokäsitystä vanhemmat yrittäjät eivät suhtautuneet palveluun 

nuorempia kielteisemmin; osa näistä yrittäjistä on KTV Oy:lle potentiaalisia 

asiakkaita. Nuoret puolestaan kokivat palvelun turhaksi. Tämä ei tarkoita sitä, 

etteivät nämä tarvittaessa käyttäisi palvelua. Jos palvelu on helposti saatavilla ja 

asiakkaalle pystytään viestimään asiantuntijan arviosta mahdollisesti saatavat 

hyödyt, on palvelu myytävissä yrittäjälle.  

 

4.2.5 Liiketoiminnan suunnittelu (LTS) 

 

Haastateltujen yrittäjien suhtautuminen liiketoiminnan pitkän aikavälin 

suunnitteluun vaihteli merkittävästi. Epävarmassa ja jatkuvasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä ei suunnitelmien laatiminen ole ollut järkevää. Venäläinen 

toimintatapa on enemmänkin sopeutua muutoksiin kehittämällä liiketoimintaa 

useaan suuntaan. Kyseessä on tapa hallita riskejä: kun yksi liiketoiminta tai 

palvelu osoittautuu kannattamattomaksi, on aina mahdollisuus turvautua toiseen. 

Kysymys siitä, onko tilanne muuttunut tai muuttumassa on KTV Oy:n kannalta 

tärkeä.  Suomessa liiketoiminnan pitkäjänteinen suunnitteleminen on itsestään-

selvyys.  Liiketoimintasuunnitelma on työkalu, joka jokaisen teknologia-yrittäjän on 

laadittava.  
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Kuusi yrittäjää kertoi, että yrityksellä on jonkinlainen liiketoimintasuunnitelma tehty 

tai tekeillä. Näistä arviolta kolme vastasi sitä käsitystä, miten liiketoiminta-

suunnitelma lännessä määritellään. Loput sisälsivät joitakin liiketoiminta-

suunnitelmaan kuuluvia asioita, kuten markkinointisuunnitelman ja/tai kassa-

virtalaskelman. Kaiken kaikkiaan yrittäjät yhdistivät liiketoimintasuunnitelman 

tiukasti rahoituksen hakemiseen. Liiketoimintasuunnitelma oli tehty rahoittajia 

varten tai jätetty tekemättä, koska ulkopuolista rahoitusta ei ollut tarvittu. Usea 

yrittäjä lisäsi, että yrityksen liikeidea oli tai on niin yksinkertainen, ettei liiketoiminta-

suunnitelmaa ole syytä laatia.  

 

Yrittäjä E: ”Business plan is so simple that you could write it in a cigarette box. It was enough to do 

cash-flow statements”. 

 

Etenkin nuoret, yritystoimintaa vasta muutamia vuosia harjoittaneet yrittäjät, 

kokivat liiketoimintasuunnitelman laatimisen turhaksi. He kokivat toiminta-

ympäristön epävarmaksi, jossa ”suuret suunnitelmat” on yksinkertaisesti tuomittu 

epäonnistumaan. Keski-ikäisten ja vanhempien yrittäjien näkemykset yritystoimin-

nan suunnittelemisen merkityksestä vaihtelivat.  Erityisesti vanhemmat sarjayrit-

täjät jotka olivat perustaneet ensimmäisen yrityksensä jo perestroikan aikana, 

korostivat liiketoiminnan suunnittelun merkitystä. Vaikka alkuperäinen syy 

liiketoimintasuunnitelman laatimiseen oli yksinomaan rahoituksen hakeminen, oli 

se myöhemmin osoittautunut monella tapaa hyödylliseksi. Sysäys liiketoiminta-

suunnitelman laatimiseksi oli tullut kaikille osallistumisesta johonkin länsimaiseen 

koulutusohjelmaan. Nämä yrittäjät kehittivät systemaattisesti liiketoimintaansa: he 

olivat määritelleet liiketoimintansa tavoitteet sekä näiden tiellä olevat esteet.  

 

Yrittäjä I: ”Nowadays I consider business plan very useful; we have a business plan according to 

which we are operating”. 

 

Toisin kuin edellä mainitut sarjayrittäjät, niin 1990- luvulla perustettujen ja edelleen 

toimivien yritysten johto ei ollut laatinut liiketoimintasuunnitelmaa. Tämä tulos ei 

yllätä: yrittäjät ovat selvinneet lukuisista vaikeuksista ja onnistuneet luotsaamaan 

yrityksensä 2000-luvulle. Tämän he ovat tehneet ilman sen kummempaa suun-

nittelua luottamalla omaan osaamiseensa. Aineiston vanhimman, jo vuonna 1991 



 

   

58 

perustetun yritys J:n johtaja kuitenkin arveli, että liiketoimintasuunnitelman 

laatiminen saattaisi olla nyt tarpeen. Yritys oli onnistunut kasvamaan markkinoiden 

imussa 50 henkeä työllistäväksi. Nyt kilpailu on ajanut yrityksen ilmeisesti ahtaalle 

ja yrityksen tulisi löytää uusia keinoja sen kohtaamiseksi.  

 

Palveluntarjoajalla on oltava vahvat myyntiargumentit, jotta asiakas on valmis 

panostamaan aikaan ja rahaa liiketoimintasuunnitelman laadintaan. Käytännössä 

tämän on liityttävä rahoituksen hakemiseen. Usea yrittäjä on valmis laatimaan 

liiketoimintasuunnitelman, jos se lisää todennäköisyyttä saada rahoitusta. 

 

4.2.6 Sparrauspalvelu 

 

Useiden yrittäjien oli vaikea hahmottaa sparrauspalvelua ja siitä saatavia hyötyjä. 

Usea vastaaja painotti, että asiantuntijapalveluista saatavien etujen tulee olla 

konkreettisia. Toimintatapana keskustelu, kyseenalaistaminen, tiedon jakaminen ja 

niin edelleen oli absurdi, eikä valtaosa ollut kiinnostunut palvelusta. Muutama 

haastateltava totesi, että yrittäjä tuntee liiketoimintansa parhaiten ja siten 

liiketoimintasuunnitelmakin on syytä tehdä itse.  

 

Kolme yrittäjää piti sparrauspalvelun toteuttamista hyvin vaikeana. Syyksi he 

mainitsivat venäläinen mentaliteetin eli epäluuloisuuden ulkopuolisia kohtaan. 

Myös kilpailutilanne toimialalla on tiukka ja pelko luottamuksellisen tiedon 

vuotamisesta ulkopuoliselle on suuri. Ajatus saman henkilön toimimisesta usean, 

jopa kilpailevan yrityksen neuvonantajana on vaikea -  jopa mahdoton.  

 

Kaksi haastatelluista uskoi, että liiketoimintaosaajan apu olisi hyvinkin arvokasta 

kokemattomalle yrittäjälle. Heidän mukaansa palvelu voisi toimia myös venäläi-

sessä toimintaympäristössä. Näillä henkilöillä oli pitkä ura yrittäjinä, useita 

yrityksiä, sekä tiiviit kontaktit länsimaihin. Suomeen vuonna 2000 yrityksen 

perustaneella yrittäjä E:llä oli jo kolmen vuoden ajalta kokemusta työskente-

lemisestä KTV Oy:n liiketoimintasparraajan kanssa. Hän oli saamaansa apuun 

hyvin tyytyväinen. Muutamista positiivisista kommenteista huolimatta, ei 
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sparrauspalvelulle ole kysyntää. Sen sijaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen 

tähtäävälle koulutukselle on tarvetta.  

 

4.3 Yrityksen perustaminen ja ensimmäiset vuodet (hautomo) 

 

Tässä luvussa käsitellään ICT-alan yrittäjän kohtaamia haasteita ja ongelmia 

yritystoiminnan ensimmäisten/varhaisten vuosien aikana. Perestroikan ajoista 

yritysten toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti. Yrittäjien 2000-luvulla 

kohtaamat ongelmat ja palvelutarpeet ovat hyvin erilaisia. Pääpaino luvussa on 

siten nuorempien yritysten ja näiden perustajien haastatteluissa. 

 

4.3.1 Rahoitus  

 

Rahoitus on odotetusti suuri ongelma venäläiselle start-up-yritykselle. Ulkopuolista 

rahoitusta on edelleen erittäin vaikea saada, eikä tilanne ei ole merkittävästi 

muuttunut sitten 1990-luvun.  Niin rahoitus-, pankki- kuin vakuutusmarkkinatkin 

ovat vasta kehittymässä, eivätkä ne palvele pienyrityksiä. Yrityksen perustaminen 

oli siten lähes poikkeuksetta rahoitettu omilla ja/tai perheen säästöillä.  

 

Valtaosalla yrittäjistä liikeidea edellytti hyvin vähän alkupääomaa.  T&K- 

rahoituksen puuttuessa yritysten myynti on aloitettava mahdollisimman varhain; 

yritysten kassa on toiminnan varhaisina vuosina erittäin tiukalla. Tässä 

rahoituksellisessa tilanteessa alihankinta on tarjonnut useille yrittäjille mahdol-

lisuuden yritystoiminnan käynnistämiseen. Myöhemmin, yrityksen taloudellisen 

tilanteen salliessa, saattoi oman ohjelmistotuotteen kehittäminen tulla ajankoh-

taiseksi. Start-up-yrityksen investoinnit rahoitetaan siis käytännössä tulorahoi-

tuksella.  

 

Yrittäjä C: "We supposed that business idea wouldn’t be good enough in the long run; from the very 

beginning we had plans to develop our own product when financial position would allow it”.  
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Yrittäjien suhtautuminen julkiseen sektoriin ja sen tarjoamaan rahoitukseen 

vaihteli. Osa vastaajista totesi suoraan, ettei halua olla julkisen sektorin kanssa 

missään tekemisissä.  Valtaosa koki julkisen sektorin kaukaiseksi ja suhtau-

tuminen oli lähinnä neutraalia tai välinpitämätöntä. Julkisen sektoria roolia oli 

osittain vaikea hahmottaa. Tämän voi otaksua johtuvan siitä, ettei kulttuuria tai 

kokemusta start-up- ja pienyritysten yritysten tukemisesta ole.  

 

Julkisista venäläisistä rahoittajista yrittäjät tunsivat ainoastaan Bortnik-säätiön. 

Enemmistö yrittäjistä piti julkisia rahoitusinstrumentteja sinänsä kiinnostavina ja 

olisi valmis yhteistyöhön julkisten organisaatioiden kanssa. Asiat tapahtuvat 

Venäjällä aikojen kuluessa, eikä yrittäjien usko julkisten rahoittajien 

aktivoitumiseen ole suuri. Yrittäjien mukaan valtio on pitkään puhunut ICT- 

sektorin kehittämiseen tähtäävistä hankkeista, mutta tulokset ovat jääneet 

vähäisiksi.  Joitakin projekteja on olemassa, mutta nämä ovat hajallaan, eivätkä 

yrittäjät tiedä, voisiko ja mistä tukea saattaisi saada. Tukiohjelmien osalta tulisikin 

täsmentää minkälaisia projekteja niillä rahoitetaan. Muutama vastaaja antoi myös 

ymmärtää, että suhteet oikeisiin tahoihin ovat rahoituksen myöntämisessä eduksi. 

 

Kaksi yritystä oli saanut rahoitusta julkiselta sektorilta. Toinen näistä oli yritys jolle 

myönnettiin jo vuonna 1995 subventoitua lainaa tuotannon käynnistämiseksi. 

Yrittäjä D oli puolestaan saanut T&K-tukea kahden spin-offin perustamisen 

yhteydessä vuonna 2007. Tuen saamisen edellytyksenä oli uuden yrityksen perus-

taminen.  Yritys oli kuitenkin ilmeisesti käyttänyt rahat pääasiassa olemassa 

olevan liiketoiminnan harjoittamiseen.  

 

Tarve julkiselle rahoitukselle on epäilemättä suuri. Pienyrittäjien saatavilla ei ole 

edelleenkään kunnollisia rahoitusinstrumentteja, kuten T&K-rahoitusta. Yrittäjien 

oli ilmeisesti helpompi hahmottaa yksityisen sektorin rooli yritysten rahoittajana; 

julkista rahoitusta enemmän he puhuivat yksityisen pääoman puutteesta. Yksikään 

tutkimuksessa haastatelluista yrittäjistä ei ollut saanut pankkilainaa. Uusien ja 

pienyritysten osalta tässä ei ole tapahtunut muutosta sitten 1990-luvun. Lainan 

saaminen edellyttää reaalivakuuksia ja/tai luottohistoriaa, joita ohjelmistoyrityksellä 

yrityksellä ei tyypillisesti ole. Korkotaso on myös edelleen korkea. Eräs yrittäjä 
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puhui ylpeänä siitä, kuinka pankki oli myöhemmässä vaiheessa tarjonnut lainaa. 

Lainan saaminen oli siten tunnustus yrityksen menestymisestä.  

   

Useat yrittäjät pitivät ammattimaisten pääomasijoittajien ja businessenkeleiden 

vähäistä määrää ongelmana.  Yritys B oli aineistossa poikkeus sillä yritykseen oli 

tehty perustamisvaiheessa enkelisijoitus. Sijoittaja oli yrittäjän läheinen tuttava ja 

sijoituspäätös perustui yrittäjään henkilönä, eikä liikeideaan. Yleisesti ottaen 

businessenkeleiden ensimmäinen sukupolvi odottaa vielä tulemistaan. Tämä 

johtuu siitä, että yritystoiminta on ollut mahdollista vasta noin 15 vuoden ajan.   

 

Viisi yrittäjää oli käynyt esittelemässä liikeideaansa sijoittajille. Kaksi yrittäjää 

mainitsi osallistuneensa tätä ennen jonkinlaiseen pääomasijoituksen hakemista 

koskevaan koulutustapahtumaan. Huolimatta negatiivisesta sijoituspäätöksestä, 

kaikki yrittäjät pitivät kokemusta hyödyllisenä. He olivat saaneet tietoa 

pääomasijoittamisesta sekä kontakteja tulevaisuuden varalle.  

 

Siihen, kuinka kiinnostavia hankkeet olivat sijoittajien näkökulmasta, ei oteta tässä 

kantaa. Todettakoon vain se, että yksi yrityksistä tavoitteli kovaa kasvua, eikä 

kukaan tuonut esille omaavansa jotakin todella ainutlaatuista ja mullistavaa. 

Varmaa ei ole myöskään se, kuinka moni vastaajista ymmärsi, mitä 

pääomasijoittaminen käytännössä tarkoittaa. Kokeneet yrittäjät kyllä tunsivat 

käsitteen. Yrittäjät toivoivat lisää länsimaalaista rahoitusosaamista Venäjälle. 

Muutamat myös suunnittelivat kansainvälisen rahoituksen hakemista. Tässä 

yhteydessä tuli myös usein esille uus- ja kasvuyritystoimintaa tukevan 

liiketoimintakulttuurin/ilmapiirin puute ja erot länsimaihin. Pietarilaisia ICT-alan 

menestystarinoista on vain muutama.  

 

Rahoituspalveluille on varmasti suuri kysyntä. Se, mitä KTV Oy pystyy tarjoamaan, 

on eri asia. Jos yhtiöllä olisi mahdollisuus toimia julkisen rahoituksen välittäjänä, 

olisivat yrittäjät varmasti kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta - erityisesti, jos 

hautomo pystyisi vähentämään rahoituksen hakemiseen liittyvää byrokratiaa. 

Rahoituksen kansallisuudella ei ole yrittäjille merkitystä: länsimainen pääoma 

kiinnostaa paljon. Yrittäjät ovat kiinnostuneita esittelemään liikeideoitaan ja 
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toivovat länsimaisia kontakteja. Yleisluontoiset verkottumistapahtumat eivät 

kiinnosta yrittäjiä. Tapahtumien tulisi olla tietylle rajatulle joukolle.  

 

4.3.2 Liiketoimintaosaaminen  

  

Suurin osa yrittäjistä kertoi hyvin avoimesti liiketoimintaosaamiseen liittyvistä 

puutteistaan. Tutkimus ei puolla yleistä käsitystä venäläistä yritysjohtajasta, joka 

pyrkii kaikin keinoin välttämään omien heikkouksiensa paljastamista. Usea 

vastaaja korosti, että opittavaa on aina ja yritysjohto pyrkii aktiivisesti päivittämään 

osaamistaan. Etenkin sarjayrittäjät olivat olleet aktiivisia uuden tiedon 

hankkimisessa ja sen soveltamisessa yritystoimintaansa.  

 

1990-luvulla yrityksensä perustaneet muistelivat yritystoiminnan alkuaikoja, jolloin 

liiketoiminta oli kaikille uutta, eikä kukaan osannut kuvitella sen edellyttävän 

erityistä osaamista.  Myöhemmin kilpailun kiristyessä yrittäjät ovat huomanneet, 

ettei pelkkä tekninen osaaminen riitä vaan menestyminen edellyttää myös 

kaupallista osaamista. Nuoremmat yrittäjät olivat itsevarmempia. Muutamien 

kohdalla vaikutelma oli se, että he olisivat hyvinkin hyötyneet liiketoimintaosaajan 

neuvoista. Esimerkkinä tästä on yrittäjä B, jonka alkuperäinen liikeidea oli 

saatavilla olevaan rahoitukseen nähden hyvin haastava. Lisää ongelmia ilmeni, 

kun yritys kehitti tuotteen kartoittamatta asiakkaiden tarpeita.  

 

Yleisesti ottaen liiketoimintaosaaminen on edelleen Venäjällä heikkoa. Suuryri-

tykset saavat edelleen valtion huomion. Yrittäjät ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjä 

tarvitsee länsimaista osaamista. Muutamat tunsivat teknologiakeskus ja/tai 

yrityshautomokonseptin ja toivoivat vastaavanlaista toimintaa myös Pietariin. 

Venäläisten toimijoiden suunnittelemiin hankkeisiin he suhtautuivat epäilevästi.  

 

4.3.3 Myynti ja markkinointi  

 

Myynti ja markkinointi on alkavan teknologiayrittäjän tyypillisin kompastuskivi. 

Tämä pätee haastatteluiden perusteella myös Venäjällä. Ensimmäisten 
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asiakkaiden saaminen on lähes poikkeuksetta kivuliasta ja kestää odotettua 

pidempään. Haastatelluista venäläisyrittäjistä valtaosa oli tyytynyt arvioimaan vain 

kustannuksia. Myynnin ennustaminen ja suunnittelu oli kokonaan ohitettu tai sitten 

suunnitelma oli ”hatusta vedetty” ilman todellista markkinatilanteen ymmärtämistä. 

Yhdessäkään tiimissä ei perustamisvaiheessa ollut liiketoimintakoulutuksen 

saanutta henkilöä.  

 

Etenkin ensimmäisten ulkomaisten asiakkaiden hankkiminen on vaikeaa. 

Ongelmana ovat muun muassa erot lainsäädännössä, minkä vuoksi 

myyntisopimusten laatiminen on haastavaa.  Luottamuspula ”credibility gap”, on 

usealle venäläiselle yrittäjälle ongelma. Kun länsimaisia referenssejä ei ole, ei 

kauppojakaan ole helppo saada. Alkavan yrittäjän on voitettava asiakkaan 

luottamus, ettei tämä huiputa asiakasta ja toimitilat ovat todella olemassa. 

Yrittäjille E ja F tämä oli eräs syy perustaa yritys myös kohdemarkkinoille. Erot 

kansallisessa kulttuurissa olivat myös haaste eräille vanhemman sukupolven 

yrittäjille.  

 

Pienen yrityksen myyntituloista valtaosa saattoi tulla muutamalta suurelta 

avainasiakkaalta.  Tiivis yhteistyö oli edistänyt yritysten kasvua ja kehittymistä. 

Myöhemmin tämä oli ajanut eräät yrityksistä taloudellisiin vaikeuksiin 

avainasiakkaan menettämisen myötä. Näiden yritysten tilanne on haastava; 

yrityksissä ei ole riittävää myynti- ja markkinointiosaamista ja uusia asiakkaita ja 

lisämyyntiä tulisi löytää pian.   Myynnin ja markkinoinnin osalta on muistettava, 

ettei Neuvostoliiton aikaan toimintoa ollut olemassa; asiakkaat kuluttivat, mitä 

yritysten käskettiin tuottaa. Myöhemmin 1990-luvulla hintaero lännen ja Venäjän 

välillä oli valtava ja markkinat imivät venäläisyritysten tarjonnan. Kilpailun 

kiristyminen ja kustannusten nousu on syönyt kilpailuetua. Osa yrityksistä onkin 

vasta ymmärtämässä myynnin ja markkinoinnin merkityksen.  

 

4.3.4 Johtaminen  

 

Tutkimus antoi viitteitä siitä, että venäläinen johtamiskulttuuri on hiljalleen 

muuttumassa. Etenkin nuoremmat yrittäjät kertoivat, että he jakavat valtaa ja 
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vastuuta alaisilleen ja ilmapiiri on epävirallinen. Useat haastateltavat myös 

esittäytyivät pelkällä etunimellään. Tutkimuksen ennakkokäsitys autoritäärisestä ja 

herkkänahkaisesta yritysjohtajasta ei siis saanut vahvistusta. Osittain syy löytynee 

ICT-toimialan luonteesta. 

 

Yrittäjä A: "My task in Russia is to find good reliable developers. I trust them to work with 

customers almost without my interaction...” 

 

Rennompi johtamistapa oli myös ehtinyt aiheuttaa ongelmia.  Erityisesti tämän oli 

saanut kokea yrittäjä C, joka joutui suurin taloudellisiin ongelmiin työntekijöidensä 

kavallettua yrityksen varoja.  Tilannetta pahensi johdon kykenemättömyys erottaa 

kyseiset työntekijät heti ongelmien ilmaantuessa. Kokemattomuus johtajana oli 

siten ajanut yrittäjän vaikeuksiin.  

 

Muutamat yrittäjät toivat esille kasvun ongelmat ja sen vaikutuksen yrityksen 

johtamiseen. Yrityksen työntekijämäärän kasvu edellyttää yrittäjältä uutta 

asennetta, taitoja ja suhtautumista työntekijöihin. Yrittäjän on kyettävä siirtymään 

innovaattorin roolista johtajan rooliin. Kasvun myötä myös organisaatiorakenteen 

luominen tulee ajankohtaiseksi. Työntekijöitä on valvottava sopivassa määrin. 

 

Yrittäjä F:n mukaan etenkin venäläiset yritykset tarvitsevat vahvaa johtoa, joka 

osaa karsia lukemattomat kannattamattomat liikeideat ja toiminnot. Hänen 

mukaansa stereotypia kekseliäästä, luovia teknisiä ratkaisuja kehittävästä venäläi-

sestä pitää paikkansa. Kekseliäisyys johtaa - ja on myös yrittäjän tapauksessa 

johtanut - turhien ideoiden kehittämiseen ja hellimiseen. Johtajien rekrytointi on 

suuri haaste, sillä etenkin kokeneita venäläisiä liiketoimintaosaajia on vielä vähän 

ja palkkataso erittäin korkea. 

 

4.3.5 Yrityksen kehittäminen ulkopuolisten palveluiden keinoin 

 

Venäjän konsultointimarkkinat alkoivat kehittyä 2000-luvulla eli ilmiö on hyvin uusi.  

Tästä huolimatta Pietarin markkinoilla toimii jo suuri määrä erilaisia 

konsultointipalveluja tarjoavia yrityksiä.  Kokonaisuutta on vaikea hahmottaa; 
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markkinat ovat vasta viime aikoina alkaneet keskittyä. Se, mitä kaikkea 

konsultointi-käsitteen alle lasketaan, vaihtelee. Konsultointimarkkinan hahmot-

tumattomuus kävi ilmi myös haastatteluissa. Osa haastateltavista puhui konsul-

toinnista myös silloin, kun kyse oli yksinkertaisemmista, käytännöllisistä 

liiketoiminnan peruspalveluista. 

 

Vain muutama yrittäjä kertoi käyttäneensä konsultointipalveluita. Yrittäjien mukaan 

tämä ei ole ollut tarpeellista tai näiden ostaminen ei rahan puutteen vuoksi ollut 

mahdollista. Valtaosa oli sitä mieltä, ettei heidän ole tarpeen tuntea 

palveluntarjoajaa henkilökohtaisesti. Tuloksia analysoitaessa kävi kuitenkin 

selväksi, etteivät haastateltava ja haastattelija useinkaan puhuneet samasta 

asiasta. Haastatteluja selaamalla ja nauhoja kuuntelemalla osoittautui, että 

”todelliset konsultointipalvelut” hankitaan edelleen pääosin suhteiden avulla. 

Yrittäjät olivat hankkineet tuttavilta, ystäviltä ja ”luotetuiksi todetuilta” henkilöiltä ja 

yrityksiltä muun muassa rahoitus-, markkinointi-, ja lainopillista konsultointia.  

Muutamat yrittäjät mainitsivat saaneensa neuvoja - usein perestroikan aikana - 

ulkomaille muuttaneilta ystäviltään.  Vain yksi yrittäjä oli käyttänyt markkinoilta 

hankittua konsultointia: Suomessa KTV Oy:n hautomo-ohjelmaan osallistuva 

sarjayrittäjä E. 

 

Eräs syy tuloksiin on varmasti se, ettei Venäjällä ole totuttu kääntymään 

konsulttien puoleen. Se on toimintatapana uusi ja vain harvalla pienellä tai 

keskisuurella yrityksellä on kokemusta näiden käyttämisestä. Suhtautuminen on 

joiltakin osin muuttumassa. Muutamat haastateltavat painottivat, ettei liike-

salaisuuksien paljastaminen ole ongelma, jos tämä on perusteltua, toisin sanoen 

myyntiargumentit ovat kovat. Tämä pitää paikkansa erityisesti start-up-yritysten 

kohdalla, jotka minimoivat kaikki kulunsa.    

 

Muutamat yrittäjät suunnittelivat konsultointipalveluiden hankkimista markkinoilta. 

Muun muassa yrittäjä I neuvottelee yhteisyrityksen perustamista länsimaisten 

partnereidensa kanssa. Jos suunnitelma toteutuu, yrittäjä hankkii länsimaista 

konsultointia liiketoimintasuunnitelman kehittämiseksi.  Yrittäjä E mainitsi 
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tarvitsevansa teknologiaa ja projektijohtamista koskevaa konsultointia. Nämä 

yritykset hyötyisivät KTV Oy:n asiantuntijapalveluista.   

 

Konsultoinnin sijaan valtaosa yrittäjistä oli osallistunut ainakin joihinkin 

seminaareihin tai liiketoimintakursseille. Koulutuksista vastasivat länsimaiset 

liiketoimintaosaajat; konsultit ja professorit. Yrittäjät kokivat opetuksen laadun 

poikkeuksetta korkeaksi ja suuri osa uskoi pystyvänsä hyödyntämään oppeja 

omassa liiketoiminnassaan. Neljä vastaajaa oli lisäksi hyväksytty johonkin 

pitkäkestoiseen ohjelmaan, kuten EU:n rahoittamaan TACIS-ohjelmaan. Yrittäjä 

I:n mukaan ohjelman merkitys oli ollut yrityksen tulevaisuuden kannalta 

ratkaisevassa asemassa. Ohjelmassa hankitun osaamisen ja tiedon perusteella 

yritys suuntautui täysin uudelleen ja löysi asemansa markkinoilla. Osallistuminen 

toi myös kontakteja ja ulkomaisia liiketoimintapartnereita, joiden kanssa yhteistyö 

on jatkunut tähän päivään. Ohjelman ansiosta yrittäjä laati liiketoiminta-

suunnitelman ja hänen lainahakemuksensa hyväksyttiin.  

 

Suuri osa yrittäjistä oli tulevaisuudessa kiinnostuneita osallistumaan liiketoiminta-

koulutuksiin. Koulutustarpeita oli usealla osa-alueella. Erityisesti haastateltavien 

puheissa korostui tarve myynti- ja markkinointiosaamiselle. Haastateltavat yrittäjät 

kokivat erityisesti länsimaiset koulutukset ja seminaarit mielenkiintoisiksi. Muita 

yrittäjiä kiinnostavia osa-alueita on jo mainittu edellä. Oleellista on se, että kurssit 

ovat hyvin konkreettisia ja vastaavat yritysten osaamistasoa. Usealla yrityksellä 

ongelmana on taloudellinen tilanne, joka ei mahdollista koulutuksiin ja/tai kursseille 

osallistumista.  

 

4.4 Yrityksen tulevaisuus (Acceleration) 

 

Useiden yritysten taloudellinen tilanne oli tiukka. Kaksi vastaaja totesi suoraan, 

että yrityksen ensisijaisena tavoitteena on selviytyminen. Kahdella yrityksellä syy 

vaikeuksiin oli jokin yksittäinen tapahtuma, joka oli radikaalisti vaikuttanut yrityksen 

taloudelliseen tilanteeseen. Yritys G oli tällä hetkellä oikeudessa entisen 

avainasiakkaansa kanssa. Useat projektit ovat nyt jäissä ja perimättömiä 

myyntisaamisia on paljon. Muutamalla yrityksellä vaikeuksien takana oli 
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vuosikausia jatkunut kilpailun kiristyminen. Erityisesti tämän on saanut kokea 

vuonna 1991 perustettu yritys J, joka kehitti Venäjän ensimmäisen pankki-

järjestelmän kehittyville markkinoille. Pitkään suhteellisen rauhassa toiminut yritys 

joutuu nyt kilpailemaan lukuisia suuria toimijoita vastaan.  Vaikeuksissa olevat 

yritykset ovat pyrkineet löytämään keinoja myynnin lisäämiseksi. Yritys J kehittää 

uutta ohjelmistotuotetta ja yritys D hakee uuttaa suuntaa spin-offin avulla.  

 

Neljä yrittäjää kertoi yrityksen tavoittelevan kasvua.  Kolmella kasvutavoite oli 

maltillinen; vain yksi yritys pyrki voimakkaaseen kasvuun.  Usea yrittäjä oli 

tyytyväinen yrityksen kokoon ja ajatuksena oli jatkaa ennallaan. Esimerkiksi yritys 

F oli vastikään saanut prosessinsa kuntoon, sille oli myönnetty ISO sertifikaatti ja 

suhteet julkishallintoon olivat hyvät. Yrittäjä ei siksi nähnyt syytä kasvattaa yritystä. 

Muutamat yrittäjät kertoivat olevansa myös tietoisia voimakkaaseen kasvuun 

liitettävistä ongelmista.  

 

Useimmin mainittu este yrityksen kasvulle ja kehittymiselle oli osaavan työvoiman 

saatavuus. Tilanne työmarkkinoille on entisestään kiristynyt viimeisten kolmen 

vuoden aikana ja työntekijöiden rekrytoinnista on tullut usean yrittäjän suurin 

huolenaihe. Etenkin ohjelmoijien palkkataso on jatkuvasti kohonnut suurten 

kansainvälisten yritysten etabloituessa Pietariin. Usean pienen ja keskisuuren 

yrityksen tuottavuus ei enää mahdollista uusien työntekijöiden palkkaamista. 

Uusien asiakkaiden tai lisämyynnin hankkiminen saattaisi hyvinkin olla 

mahdollista, mutta ei nykyisessä tilanteessa kannattavaa. 

 

ICT-alan vakavasti otettavat yritykset panostavat poikkeuksetta yliopistosuhteiden 

luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Yleinen vaikutelma oli se, että etenkin pienen ja 

keskisuuren yrityksen olemassaolo on pitkälti näistä suhteista kiinni. Yhteisten 

projektien lisäksi yliopistot ja/tai näiden tutkimushenkilökunta seuraa opiskelijoita 

yrityksien tarpeisiin. Valtaosa tutkimukseen osallistuneista yrittäjistä rekrytoikin 

ainoastaan opiskelijoita ja koulutti nämä myöhemmin omiin tarpeisiinsa. 

Työvoiman kysyntä on niin kovaa, että lupaavimmat työntekijät suorastaan 

riistetään koulunpenkiltä.   
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Yritykset, joilla on luonnostaan kiinteät suhteet huippuyliopistoihin saavat tästä 

kilpailuedun. Kaikki neljä yliopistolla professorina työskennellyttä yrittäjää kertoivat 

suhteiden olevan erittäin tärkeitä yrityksen toiminnalle.  Kaksi yrittäjistä myös 

luennoi edelleen aika ajoin yliopistolla - mitä ilmeisimmin suhteiden ylläpitämiseksi. 

Suhteet säästävät myös yrittäjän aikaa. Työntekijöiden rekrytoinnista on 

muodostunut jatkuva prosessi, joka vaatii yhä suuremman osan yrittäjän 

työpanoksesta.  

 

Yrittäjä F: ”In general it’s (hiring employees) difficult. For company F it hasn’t been a problem 

because of good connections to leading universities. Professors of those universities provide 

information about the best students. This is a big advantage." 

 

Viisi yrittäjää oli käyttänyt rekrytointiyrityksen palveluita. Kokemukset olivat sekä 

positiivisia että negatiivisia. Kaksi vakavaraista yritystä oli löytänyt useita 

työntekijöitä rekrytointitoimiston välityksellä. Lopuissa tapauksista rekrytointiyritys 

ei ollut löytänyt sopivaa työntekijää. Usea yrittäjä mainitsi, että pienyrityksen 

vaatimukset ovat niin spesifit, että yrittäjän on hoidettava rekrytointiprosessi itse. 

Ongelmana on myös rekrytointipalveluiden korkea hinta. Pienillä ja keskisuurilla 

yrityksillä on harvoin varaa hankkia näitä palveluita. Kansainvälistä 

liiketoimintakokemusta omaavia ammattilaisia on myös saatavilla vähän.   

 

Kolmen yrityksen tavoitteena oli laajentuminen kansainvälisille markkinoille. Tällä 

hetkellä näiden yritysten asiakkaat olivat venäläisiä tai kansainvälisten yritysten 

Pietarin tytäryhtiöitä. Kahdella yrityksellä päämarkkinat tulevat jatkossakin 

säilymään Venäjällä. Näiden yritysten tavoitteena on ilmeisesti vastata kotimaassa 

kohdattuihin haasteisiin tarjoamalla tuotteita myös ulkomaille.   

 

Internet karttapalveluita kehittävän yritys G:n kansainvälistymispyrkimykset 

kaatuivat aikanaan siihen, ettei yritys pystynyt täyttämään alihankkijalle asetettuja 

tiukkoja vaatimuksia. Sillä ei ollut länsimaisia referenssejä, kokemusta 

alihankintayhteistyöstä tai riittävää kokoa suurten projektien toteuttamiseksi. 

Omien tuotteiden tarjoaminen suoraan asiakkaille olisi puolestaan edellyttänyt 

paikallista läsnäoloa tai vahvan partnerin löytämistä. Lopulta hanke kaatui 

resurssien puutteeseen. Länsimarkkinoiden sijaan yritys pyrkii nyt Ukrainan 



 

   

69 

markkinoille uudella ohjelmistotuotteellaan. Markkina on yrittäjälle tuttu ja hänellä 

on paikallisiin yrityksiin entuudestaan kontakteja.  

 

Usea yrittäjä mainitsi kontaktien puutteen esteenä yrityksen laajentumiselle uusille 

markkinoille. Tätä painottivat etenkin yritykset, joilla oli oma ohjelmistotuote 

kehitteillä. Kyseiset yrittäjät pitivät Kohdeyritys Oyj:n järjestämiä face to face- 

verkottumistilaisuuksia kiinnostavina. Yrittäjillä G:llä ja J:llä on useitakin ideoita, 

joita he tulisivat mielellään esittelemään potentiaalisille partnereille ja sijoittajille. 

Yritys J:n osalta tämä on tuskin mahdollista johdon heikon kielitaidon takia.  

 

Puutteellinen englannin kielen taito on usealle kansainvälisille markkinoille 

suuntautuvalle venäläisyritykselle ongelma. Tämä vaikeuttaa muun muassa yritys 

F:n toimintaa, joka on fokusoitunut USA:n markkinoille. Osaavia ohjelmoijia, joilla 

on riittävä suullinen kielitaito, on hyvin vaikea löytää. Tämä heikentää yritys F:n ja 

laajemmin koko venäläisen ohjelmistoalan kilpailukykyä. Heikko kielitaito ei ole 

vain työntekijöiden ongelma. Yrittäjä D:llä ja J:llä oli niin heikko englannin kielen 

taito, että haastattelut käytiin pääosin venäjäksi - tämä siitä huolimatta, että 

haastateltavat olivat etukäteen ilmoittaneet kielitaitonsa olevan hyvä. Näiden 

yrittäjien tapa toimia vastasi kuvaa tyypillisestä neuvostoaikaisesta johtajasta. 

Yrittäjä J ei esimerkiksi halunnut puhua sanaakaan englantia, huolimatta siitä, että 

hän ainakin ymmärsi sitä erinomaisesti. Apuna hän käytti alaistaan, jonka kielitaito 

vaikutti selvästi huonommalta.  Kummassakin yrityksessä johto hermostui, kun 

eteen tuli asia, jota he eivät tunteneet. Mainittakoon vielä, että kyseisten yritysten 

Internet sivut olivat venäjänkieliset.  

 

Yrittäjien yhteisenä ongelmana oli yleinen kustannustason nousu. Pietarissa 

erityisesti toimitilojen vuokrat kasvavat kovaa vauhtia.  Yritysten tuottomarginaalit 

laskevat, sillä hinnat eivät jousta. Kilpailu on jatkuvasti kiristynyt Intian ja Kiinan 

voimistuessa. Dollarikurssin pitkä lasku aiheuttaa ongelmia niille, joilla hinnat 

dollareissa. Kasvu vaatii nyt lisää pääomaa ja orgaaninen kasvu on vaikeaa. 

Rahoituksen niukkuus estää epäilemättä yritysten kasvua ja kehitystä.  
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Usea yritys etsii ulkopuolista rahoitusta. Yrittäjä E:n 130 henkeä työllistävä 

yritysrypäs hakee pääomaa kasvun rahoittamiseksi. Käynnissä on useita 

neuvotteluja eri pääomasijoittajien ja potentiaalisten strategisen partnerien kanssa. 

Muut yrittäjien mainitsemat rahoitustarpeet liittyivät tuotteen kehittämiseen ja 

lanseeraamiseen, myynti- ja markkinointikoneiston rakentamiseen. Muutamat 

taloudellisissa vaikeuksissa olevat yrittäjät painottivat, ettei raha riitä ratkaisemaan 

ongelmia. Heidän toiveensa oli löytää kumppani, jolla olisi verkostoja ja 

täydentävää osaamista. Kaiken kaikkiaan käsitys siitä, että venäläiset yrittäjät 

eivät investoi tulevaisuuteen ja tavoittelevat vain ”pikavoittoja”, ei saanut 

vahvistusta.  

 

Yrittäjä I: "Third problem is money; how to get credit. Shareholders are able to finance (spin-off) at 

the moment but on the stage of promotion this will be difficult. According to financial plans, it takes 

3-4 years company to come self-sufficient." 

 

Pidemmän aikaa toimineiden yritysten ongelmat olivat monessa suhteessa 

samanlaisia kuin edellisissä luvuissa mainitut asiat.  Muun muassa markkinointi- ja 

rahoitusosaamiselle on tarvetta yrityksen iästä huolimatta. Muut palvelutarpeet 

koskevat rahoitusta, verkottumista, tuotteistamista, kansainvälistymistä ja niin 

edelleen. Sarjayrittäjät erottuivat muista paremmalla tiedoillaan ja osaamisellaan. 

Heille esimerkiksi KTV Oy:n yrittäjävalmennus tuskin antaa paljon.  

 

Verkottumispalvelut saivat vaihtelevan vastaanoton. Näiden sisällöstä yrittäjät 

olisivat kaivanneet lisää tietoa. Olettaen, että sijoittajatapaamisia järjestetään 

Pietarissa, on start-up-yrittäjien esiintymisvalmennukselle varmasti tarvetta. Suuri 

osa yrittäjistä oli tuote/teknologiasuuntautuneita, jolloin vuorovaikutustaitoja on 

usein syytä harjoitella.  

 

5. YHTEENVETO YRITYSHAUTOMO-KONSEPTIN SOVELTUVUUDESTA JA 

SUOSITUKSET  

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset työn tilaajalle. 

Suositukset on laadittu lyhyelle ja keskipitkälle aikavälille. Tarkoituksena ei ole 
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tarjota tyhjentävää hautomokonseptin kuvausta, vaan nostaa esille yrittäjien 

mainitsemia keskeisimpiä palvelutarpeita ja KTV Oy:n mahdollisuuksia vastata 

näihin.  

5.1 Hautomokonsepti 

 

Tutkimus osoittaa, että alkavan ICT-yrityksen haasteet ovat hyvin pitkälti 

samanlaisia rajan kummallakin puolen. Useille KTV Oy:n Suomessa toteuttamille 

palveluille on näin suuri ja selkeä tarve. Samalla on kuitenkin syytä todeta, että 

samanlaiset ongelmat voivat vaatia erilaisia ratkaisuja.  Palvelukonseptia ei voida 

siirtää suoraan vieraaseen toimintaympäristöön. Venäläisen kulttuurin 

erityispiirteet on huomioitava palveluiden toteuttamisessa.  

 

KTV Oy:n hautomotoiminta on suositeltavaa aloittaa keskittymällä 

hautomovaiheeseen eli jo perustettujen ICT-alan yritysten tukemiseen. 

Esihautomo-ohjelman toteuttamista voi pitää vähintäänkin pitkän aikavälin 

tavoitteena.  Ensiksikin tämä vaatisi alussa kohtuuttoman paljon voimavaroja 

suhteiden ja yhteistyökäytäntöjen luomiseksi yliopistojen kanssa.  Toiseksi 

vaikuttaa siltä, ettei yliopistojen merkitys uusien liikeideoiden synnyttämisessä ole 

yhtä suuri kuin Suomessa. Kilpailu uusista osaajista on kovaa ja valtaosa 

yrityksistä palkkaavat opiskelijoita jo kesken opintojen. Huomio kannattaa 

keskittää muun muassa suurten ja vakiintuneiden yritysten synnyttämiin spin-

offeihin.  

 

KTV Oy:n hautomokonsepti perustuu pitkälti yrittäjän tiiviiseen ja 

luottamukselliseen yhteistyöhön henkilökohtaisen liiketoimintaosaajan kanssa. 

Venäjällä samaa toimintatapaa ei ole tämän tutkimuksen valossa järkevää 

toteuttaa.  Venäläiselle yrittäjälle toimintatapa on vieras, eikä sillä nähdä olevan 

konkreettista hyötyä.  Suuri osa venäläisistä ICT-alan yrittäjistä suhtautuu myös 

varauksellisesti yritystään koskevan tiedon jakamiseen. Osittain kyse on 

tottumuksista: kokemus konsultointipalveluiden käyttämisestä on yrittäjien 

keskuudessa vähäistä. Osittain kyse on venäläisestä mentaliteetista, joka ilmenee 

epäluuloisuutena ulkopuolisia kohtaan. Tutkimus antaa kuitenkin viitteitä siitä, että 

suhtautuminen konsultointipalveluiden käyttämiseen on hitaasti muuttumassa. Osa 
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yrittäjistä kertoi hankkivansa ulkopuolista konsultointia, kun tähän on konkreettinen 

tarve ja/tai taloudellinen tilanne tekee tämän mahdolliseksi. Merkittävää on, ettei 

yrittäjän ikä vaikuttanut yrittäjien valmiuteen käyttää konsultointipalveluita.  

 

Rahoitus on teknologiahautomon itseoikeutettuja palveluita ja se tekijä, joka saa 

useimmat asiakkaat tulemaan yrityshautomoon. Ulkopuolista rahoitusta on erittäin 

vaikea saada, mikä estää yritysten kasvua ja kehitystä. Rahoituksen puute on 

siten se tekijä, joka voi ajaa yrittäjät jatkossa avoimempaan toimintaan ja 

yhteistyöhön yrityskehitystoimijoiden, kuten KTV Oy:n kanssa. Rahoituksen 

hakeminen on useimmiten se syy, joka saa yrittäjän laatimaan liiketoiminta-

suunnitelman. Strategista suunnittelua sinänsä ei useinkaan koeta hyödyllisenä. 

Liiketoimintasuunnitelmaan liittyvän konsultoinnin tai koulutuksen myynti-

argumenttien tulisi siten painottaa rahoitusnäkökohtia.  

 

Rahoituspalveluiden osalta kyse on siitä, mitä konkreettista KTV Oy pystyy start-

up-yrittäjille tarjoamaan. ”Start-up-rahoituksen perusteet” tyyppinen tietoisku 

olemassa olevista rahoitusinstrumenteista on hyvä edellyttäen, että kiinnostuneita 

yrittäjiä on olemassa siinä määrin, että palvelun toteuttaminen on perusteltua. Se 

tiedetään, että jotakin julkista tukea yrityksille on saatavilla. Rahoituksen 

hakeminen edellyttää suurta paperisotaa ja haitat voivat koitua hyötyjä 

suuremmiksi. Jos KTV Oy voi vähentää rahoituksen hakemisen byrokratiaa tavalla 

tai toisella, olisi siitä suuri hyöty start-up-yrittäjälle.  

 

Yksityisen rahoituksen hakemiseen yritykselle tähtäävät rahoituspalvelut ovat 

varmasti toteutuessaan eräitä KTV Oy:n kiinnostavimpia palveluita.  Venäläisiä 

ammattisijoittajia on hyvin vähän ja venäläisten ohjelmistoyrittäjien rahoituksen 

tarve on suuri. KTV Oy:n verkostot suomalaisiin- ja ulkomaisiin sijoittajiin on selkeä 

kilpailuetu, jota on syytä tuoda markkinoinnissa voimakkaasti esille. Myös yhtiön 

hyvällä maineella ja laajalla asiakaskunnalla on potentiaalisille asiakasyrityksille 

merkitystä.   

 

Start-up ja pienten yritysten liiketoimintaosaaminen on tämän tutkimuksen 

perusteella edelleen heikkoa. Yrittäjät olivat yksimielisiä siitä, että Pietarissa on 
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tarve länsimaiselle liiketoimintaosaamiselle. Liiketoimintaohjelmiin ja kursseille 

osallistuneet yrittäjät kokivat nämä erittäin hyödyllisiksi ja uskoivat pystyvänsä 

hyödyntämään oppeja omassa liiketoiminnassaan.  Moni yrittäjä oli kiinnostunut 

osallistumaan koulutuksiin myös jatkossa. KTV Oy:n yrittäjävalmennukselle on 

tarvetta.  Sarjayrittäjät erottuivat joukosta paremmalla liiketoimintaosaamisellaan, 

joten näille perustietojen kartuttamiseen tähtäävä hautomopalvelu on 

todennäköisesti liian heppoinen.  Kaiken kaikkiaan start-up-yrittäjien esteenä 

koulutuksiin osallistumiselle on resurssien niukkuus.  

 

Niin Suomessa, kuin myös Venäjällä myynti ja markkinointi on start-up ja 

elinkaarensa alkuvaiheessa olevan yrityksen kompastuskivi. Erityisesti 

konkreettiselle, käytännönläheiselle myynnin- ja markkinoinnin koulutukselle on 

suuri tarve. Suomessa konseptiin kuuluva teoriaa ja käytäntöä yhdistävä myynnin 

työpaja vastaa tähän tarpeeseen.  Myös lukuisat muut spesifimmät myynnin- ja 

markkinoinnin koulutukset ja seminaarit ovat varmasti kiinnostavia, kuten myynti 

kansainvälisille markkinoille, myyntikanavan valinta, kansainvälisten partnereiden 

etsiminen ja niin edelleen.  

 

Puutteelliset myynti- ja kommunikointitaidot ovat teknologiayrittäjien yleinen 

ongelma. Pitchaus-koulutus onkin toinen ryhmävalmennus, jolle on selkeä tilaus. 

Myös erot kansallisissa kulttuureissa voivat tapauksissa aiheuttaa ongelmia, 

vaikka tämä ei korostunut haastatteluissa.  Ongelmia oli sen sijaan aiheuttanut 

ulkomaalaisten epäluuloinen suhtautuminen venäläisyrittäjiä kohtaan. Tähän 

haasteeseen KTV Oy voi vastata järjestämällä ulkomaalaisten- ja venäläisten 

yrittäjien yhteisiä koulutuksia. 

 

Osaavan työvoiman rekrytointi on suuri haaste start-up ja pienyrityksille. 

Rekrytointipalveluille onkin markkinoilla kova kysyntä. Kilpailu työvoimasta on niin 

kovaa, ettei tiiminrakennuspalvelun toteuttaminen ainakaan ensivaiheessa ole 

suositeltavaa. Palveluiden hinta nousee joka tapauksessa niin korkeaksi, että niitä 

tuskin voidaan tarjota pienyrityksille. Mahdollinen kohderyhmä voisi löytyä 

suuryrityksistä.  
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Yleinen käsitys siitä, että venäläiset yrittäjät ovat taitavia verkottumaan ja luomaan 

suhteita pitää tämän ICT-alan yrittäjien keskuudessa tehdyn tutkimuksen valossa 

vain osittain paikkansa.  Joukossa oli useita yrittäjiä, jotka kokivat kontaktien ja 

verkostojen puutteen suureksi ongelmaksi. Etenkin kansainvälisten kontaktien 

luomista pidettiin vaikeana. KTV Oy:n verkottumispalvelut voivat olla mahdollinen 

vastaus tähän tarpeeseen. Tässäkin kohdin yrittäjät korostivat konkreettisia 

hyötyjä. Verkottumistilaisuuksien tulee olla fokusoituja tietylle ryhmälle, tiettyyn 

tarpeeseen - ei yleisiä ”get together”- tapahtumia.   

 

Osa yrittäjistä kaipasi myös kokemusten vaihtoa ja keskustelua muiden, 

vastaavassa kehitysvaiheessa tai jonkin tietyn ongelman kanssa painivien 

yrittäjien kanssa. KTV Oy:llä tällaista palvelua toteutetaan ainakin 

pääkaupunkiseudulla. Tilaisuuden alussa on asiantuntijan alustus, jonka jälkeen 

aloitetaan keskustelu. Yrittäjät ovat varmasti kiinnostuneita kuulemaan myös 

menestyneiden ICT-alan yrittäjien kokemuksia. 

 

Ensimmäisiä toteutettavaksi suositeltuja palveluita ovat yrittäjä- ja 

yritysvalmennukset. Haastateltavat korostivat palveluiden konkreettisuutta, minkä 

vuoksi palveluvalikoimaan on syytä ottaa erilaisia teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä 

työpajoja. Konsultointipalveluiden osalta ei ole vielä mahdollista sanoa, olisiko 

näille kysyntää. Paras tapa edetä on järjestää yrityskohtaista konsultointia 

sisältävä valmennus muutamalle valitulle yritykselle. Näin KTV Oy saa kerättyä 

samalla kertaa tietoa useasta asiasta, muun muassa eri työskentelytapojen 

soveltuvuudesta kohderyhmään. Koska yrittäjät nostivat esiin erityisesti puutteet 

myynti- ja markkinointiosaamisessa, olisi myyntivalmennus luonteva palvelu 

aloittaa. Testimielessä tehtävään valmennukseen olisi syytä tuoda mukaan myös 

joitakin suomalaisia yrityksiä. Toimeen olisi syytä ryhtyä mahdollisimman pian, kun 

haastatteluista ei ole kulunut liian pitkä aika.   

 

Rahoituspalvelut saavat yrittäjän tulemaan hautomoon tai muun tukipalveluita 

tarjoavan toimijan luokse. Näiden tarjoaminen Pietarissa on luonnollisesti 

keskeistä. Tutkija ei ole tietoinen, missä vaiheessa yrityshautomohanke on, 

esimerkiksi onko uusia julkisia rahoitusinstrumentteja rakenteilla. Jos 



 

   

75 

kokonaisvaltaista tietoa tarjolla ja suunnitteilla olevista rahoituslähteistä ei ole, 

tämä on tietysti selvitettävä ensi tilassa.   

 

Lisäksi KTV Oy tarvitsee tietoa kohderyhmän koosta eli siitä, kuinka paljon 

Pietarissa toimii ICT-alan, kansainvälisille markkinoille suuntautuvia yrityksiä. Kun 

tämä tieto on selvillä, on mahdollista suorittaa kvantitatiivinen tutkimus painottaen 

tässä tutkimuksessa esiin tulleita seikkoja. Ennen kyselytutkimusta rahoitus-

ratkaisujen tulee olla selvillä, sillä yrittäjien palveluntarve riippuu näiden hinnasta.  

 

Loppupäätelmänä voi todeta, että useille KTV Oy:n yrityshautomokonseptin 

yksittäisille palveluille on suuri tarve. Siihen, mitä palveluita on mahdollista ja/tai 

liiketaloudellisesti kannattavaa toteuttaa, ei tässä tutkimuksessa oteta kantaa. 

Edellyttäen, että rahoitus järjestyy ja KTV: Oy saa toiminnalleen alueellisten 

toimijoiden tuen, on hankkeen eteenpäin vieminen suositeltavaa. Jos KTV Oy 

tekee päätöksen hankkeen edistämistä, tulee sen ensin varmistua Venäjä-

osaamisen riittävän korkeasta tasosta.  

 

5.2 Muita huomiota 

 

Tutkimus ei pyrkinyt kartoittamaan yrittäjien kiinnostusta sijoittua Kohdeyritys Oyj:n 

teknologiakeskukseen. Tästä huolimatta joitakin kommentteja tuli esille ja ne 

esitetään seuraavassa. 

 

Suurelle osalle yrittäjistä teknologikeskus-konsepti oli tuttu. Useat kokivat 

länsimaisen teknologiakeskustoimijan laajentumiseen Pietariin ja Venäjälle hyvin 

positiivisena. Venäläisiin hankkeisiin ja näiden toteutumiseen yrittäjät suhtautuivat 

nuivasti. Kohdeyritys Oyj oli myös tuttu osalle haastateltavista. Heidän mukaansa 

Kohdeyritys Oyj tunnetaan Pietarissa ja sen maine on hyvä. Kolme yrittäjää oli 

myös vieraillut Kohdeyritys Oy:n tai tätä edeltäneen yhtiön toimitiloissa.  

 

Osa yrittäjistä uskoi, että ICT-alan yritys hyötyisi sijainnista teknologiakes-

kuksessa. Nämä yrittäjät uskoivat synergiaetuihin ja arvelivat, että yhteistyötä voisi 

syntyä kilpailevienkin yritysten kanssa.  Teknologiakeskuksessa liiketoiminnan 



 

   

76 

aloittaminen on heidän mukaansa helpompaa, sillä tarvittava infrastruktuuri, kuten 

internetyhteydet, ovat valmiina. Etuna pidettiin myös liiketoiminnan 

peruspalveluiden saatavuutta. Kaivattuja palveluita olivat laki-, kirjanpito- ja pank-

kipalvelut ja englannin kielen opetus.  
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LIITE 1: Kyselylomake 

 

BASIC INFORMATION 

 

1) Age? 

  

2) Education? 

 

3) Working experience (international working experience)?  

 

BECOMING AN ENTREPRENEUR (pre-incubation) 

 

1) Motive (push/pull): What were the main reasons why you decided to establish 

your own business? 

 

2) How did you get the business idea? (be ready to explain what this means) 

 

3) What was the business idea? 

 

4) Was/ is the business idea directly related to your education or previous job? 

 

5) Evaluation of business idea feasibility 

i. Did you get/obtain any help to evaluate the viability of your business idea 

from government officials/organizations/other business experts? Yes/no: 

why/why not? 

 

ii. If not: Could you have thought taking/accepting this kind of help? Yes/no; 

why/why not? (tell about non-disclosure agreement) 

 

iii. Did you discuss about your business idea with someone else, for example 

your friends, business acquaintances etc.? 
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6) Did you attend any entrepreneurship training/ business development courses/ 

programs etc. before you started your business/? Yes/no; why/why not?  

 

7) What happened then? How did you proceeded with your business idea? 

 

8) What kind of challenges or problems (if any) did you encounter/face before you 

established your business? 

 

STARTING A COMPANY (incubation) 

 

1) When, what year did you established your company? 

 

2) Can you tell me about first years of running your company in general? (How 

hard was it? How did you get your first clients etc.?) 

 

I. What were the main problems and obstacles connected to this phase? 

 

II. What kind of support (if any) would you have needed? 

 

3) Business plan 

 

I. Did you prepare a business plan? Yes/no; why/why not? 

 

II. If yes: For whom did you prepare it? 

 

III. What did you planned?  

 

IV. What was the planning horizon?  

 

V. Who took part in preparing the business plan? (Did you get help from your 

friends, close business acquaintances etc.?) 
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VI. Did you acquire outside expertise/help from consultant or any other service 

provider? Yes/no; why/why not? 

 

VII. If not: Would you have been interested in this kind of external expertise? 

Yes/no; why/why not? 

 

VIII. What way has your company benefited for having a business plan? What 

kind of advantages/reasons, in your opinion, there is (if any) which favour  

preparing a business plan? 

 

IX. How, at what extent, has your plan become true? Has the business idea 

changed from the original idea? How has it changed? 

 

4) Financing 

 

I. How did you finance your start-up? a) own savings b) family/friends c) 

public support (subsidies, cheap loans etc.) d) bank e) otherwise, how? 

 

II. Did you find out about the possible public subsidies or other kinds of public 

financial instruments? Yes/no; why/why not? 

 

III. If public sector/authorities would provide start-up companies with affordable 

loans, subsidies or business expertise could you have thought using these? 

Yes/no; why/why not? 

 

IV. Who are the major shareholders? (Is the f.ex. venture capitalists/business 

angel involved? Other companies? Foreigners?) 

 

V. Are you interested in VC-financing; Could you consider having a venture 

capitalist/business angel involved? Yes/no; why/why not? 
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5) Outside expertise, skills and training 

 

i. Have you used outside service providers, for example consulting agencies, 

lawyers etc. after establishing the company (to acquire some critical 

business knowledge)? Yes/no; why/why not? 

 

ii. If yes: Can you tell me some examples; In what kind of situations? What 

was the assignment? 

 

iii. How, on what basis did/do you choose consultants/ outside service 

providers? Is it important to know service these personally? (Is it more 

important that f.ex. price or stated experience?) 

 

iv. How about business trainings, courses etc.: Have you or/and your 

employees attended/participated these? If yes: What kind of trainings? 

What kind of trainings do you prefer in general: individual or group 

trainings? 

 

5) Team, networking 

 

I. Can you tell me a bit of the core team of your company? Has it been easy 

to find competent individuals? 

 

II. Is your company lacking some specific know-how at the moment? 

 

III. Have you used recruitment companies? Would you consider using these? 

Yes/no; why/why not? 

 

IV. Have you participated/ would you be interested in participating in 

networking events which enables companies make contacts with possible 

partners, financers - and even pay for that? (be ready to tell about these 

services) 
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V. How important is to know partners, financers personally? Do you consider 

your partners as friends? 

 

 

FUTURE (Acceleration) 

 

1) What is the size of the company at the moment? 

 

2) What are the company´s goals for the future? 

 

3) What (if any) are the bottlenecks in achieving these goals? 

 

i. What kind of support does your company/you need at the moment (if any)? 

 

ii. Is it possible to get this? If yes: From where? 

 

4) What factor(s) do you consider to create competitive advantage over competing 

companies? What creates most value to the customer? 

 

5) How about financing; do you have some financial needs at the moment? If yes: 

for what purpose? 

 

7) What kind of training/consulting needs (if any) does your company have at the 

moment? 

 

8) Any others needs that comes to your mind? 

 

FINALLY... 

 

1) Do you see that there could be any benefits for your company in locating in a 

technology center among other ICT-start-ups and/or other more mature 

ICT/technology companies? 

 


