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Tiivistelmä 

Life science-ala on rahoituksellisesti erittäin haastava, koska tuotekehitysputket ovat 10-15 vuoden pituisia ja 

voivat vaatia suuria etupainotteisia investointeja. Monet life science-alan yritykset ovat niin Suomessa kuin 

kansainvälisestikin syntyneet suoraan yliopistosta niin sanottuina spin-off-yrityksinä. Yrityksen perustaminen 

tutkimustiedon pohjalle on yksi akateemisen yrittäjyyden muodoista.   

Tässä tutkimuksessa tutkitaan akateemista yrittäjyyttä life science-alalla Suomessa. Suomessa life science-

alan osaaminen on kansainvälistä huippua ja alalle on syntynyt useita spin-off-yrityksiä viime vuosina. 

Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet erityisesti agentti-päämiesongelmiin akateemisessa yrittäjyydessä ja 

life science alaa puolestaan on käsitelty usein pelkästään yhtenä alana. Tutkimuksessa pyritään 

analysoimaan life science-alan eri painopiste-alueita tarkemmin rahoitusstrategisesta näkökulmasta, koska 

ala ei ole homogeeninen. Akateemisen yrittäjyyden agenttiongelmaa pyritään tarkoittamaan Suomen 

yliopistomaailmassa life science-alalta käsin. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena haastattelututkimuksena 

ja sitä tukevana tilinpäätöstietojen analysointina. 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat agentti-päämiesongelmien olemassaolon suomalaisessa 

yliopistomaailmassa. Ongelmien osapuolina ovat niin akateemikot, yliopiston innovaatiopalvelut kuin 

TEKES:kin. Yrittäjät kaipaavat kokonaisvaltaisempaa apua, koska kokevat alalla liiketoimintaosaamisen 

puuttuvan monin paikoin. Alan vaatimien runsaiden tuotekehityspanostusten vuoksi alan yritykset ovat 

pitkään raskaasti tappiollisia. Yritysten valitsemat rahoitusratkaisut vaihtelevat suuresti. Kaikki tutkitut 

yritykset pyrkivät kasvamaan nykyisten ydintuotteidensa mukana ja ovat jo jossain määrin hankkineet 

rahoitusta kasvustrategiaansa varten. Alan pääomaintensiivisyydestä johtuen ovat monet yritykset kuitenkin 

suunnittelemassa tai jo päätyneet tekemään yhteistyötä integroituen alalla joko vertikaalisesti tai 

horisontaalisesti. 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiemman käsityksen, jonka mukaan life science-alan yrityksiä on vaikea 

arvioida ulkopuolelta pelkästään tilinpäätöstietojen pohjalta, koska alkuvaiheessa rahoituskierrokset ja 

tappiolliset vuoden seuraavat toisiaan ja toisaalta yrityksen arvo sitoutuu pitkiin tuotekehitysputkiin, jotka 

eivät välttämättä näy tilinpäätöksessä. Tulokset tuovat esille merkittäviä yritysten kokemia ongelmia 

rahoituksen saannissa life science-alalla Suomessa sekä akateemisen yrittäjyyden epäkohtia yritystoiminnan 

näkökulmasta. Näiden tekijöiden huomioonottaminen ja laajempi kansainvälinen vertailu voivat auttaa 

suomalaisia yrityksiä tällä vahvalla osaamisalalla eteenpäin. 
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Abstract 

The life science-industry is very challenging financially due to 10-15 year product development pipelines and 

need for substantial upfront investments. Many of the life science companies, both in Finland and 

internationally, have an academic origin. Venture foundation based on research findings is one form of 

academic entrepreneurship. 

This study explores academic entrepreneurship in life science-industry in Finland. Finland is one of the top 

countries in life science research and recently a number of new companies have been established. Earlier 

studies have been looking academic entrepreneurship especially from agent-principal problem point-of-view 

and life science-industry has been looked at as only one uniform industry. This study tries to explore sub-

categories of the life science industry as the field is not homogenous. The agent theoretic problem will be put 

into the Finnish context in the universities and life science companies. The study will be done as a qualitative 

interview study supported by analysis of the financial statements of the respective companies. 

The results of the study confirm the existence of the agent-principal problem in the Finnish universities. The 

sides in the problem are often the academic persons, university innovation services as well as TEKES. The 

companies are asking for more all-around help as they see especially the business know-how to be lacking 

in many cases. Due to intensive R&D investments, the companies are not profitable for many years. The 

financing decisions vary substantially between the companies. All of the investigated companies aim to grow 

with their core product and in some cases they have already secured the finances to pursue their growth-

strategy. Due to capital intensive nature of the field, many companies have decided or are planning to 

integrate vertically or horizontally within the industry.  

The results are in line with earlier findings according to which life science companies’ financial statement has 

only limited  value as several years of high losses and financing rounds come after another and as the value 

of the company is bound to long R&D pipelines which may not always are visible in the financial statement. 

The results bring to public substantial problems faced in life science financing in Finland and problems of 

academic entrepreneurship brought up by the companies. Taking these problems into account and more 

thorough international comparison may help Finnish companies in this field of high competence in Finland. 
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1. Johdanto 

1.1 Aikaisempi tutkimus 

 

Kuluneet kymmenen vuotta ovat ainakin median perusteella olleet startup-yritysten eli 

nuorten kasvuhakuisten yritysten hallitsemaa aikakautta Suomessa. Erilaisten ideoiden ja 

keksintöjen ympärille on perustettu yrityksiä, joista etenkin pelialan yritykset Supercell ja 

Rovio ovat yltäneet huomattavaan menestykseen. Valtaosa startup-yrityksistä kuitenkin 

jää muutaman hengen yrityksiksi ja lopulta poistuu markkinoilta, joko varojen loppuessa tai 

kilpailijan ostaessa yrityksen (Cader H, Leatherman J, 2011). Yleisen mielenkiinnon ja 

tutkimuksen aiheena ovat olleet varsinkin IT- ja pelialan yritykset, toisaalta ehkä 

vuosituhannen vaihteen teknokuplan jättämän muistijäljen ja toisaalta IT-alan nopean 

rahantekomahdollisuuden ja helpon skaalattavuuden vuoksi, mikä erottaa alan muista 

pääomavaltaisemmista aloista (Barnett M, 2012). 

Suomalainen yliopistotutkimus ja insinööriosaaminen ovat monilla aloilla maailman 

huipputasoa (Helsingin yliopiston uutinen 2009). Suomalaisessa yliopistomaailmassa 

yrittäjyys ei kuitenkaan usein ole ensimmäinen vaihtoehto merkittävän löydön tehneelle 

tutkijalle ja suoraan yliopiston innovaatioista ponnistaneita yrityksiä eli yliopiston spin-off-

yrityksiä on alasta riippumatta melko vähän. Akateemiseen yrittäjyyteen ei siis ole 

rohkaistu ennen viime vuosia (Helsingin yliopiston uutinen 2016a). Suomessakin 

yliopistoja on ajettu yhä enenevissä määrin hakemaan ulkoista rahoitusta. Vuoden 2010 

yliopistouudistus toi yliopistoille enemmän autonomiaa ja vastuuta esimerkiksi rahoituksen 

suhteen (Patana AS, Pihlajamaa M ym., 2013). Tämä voi vahvistaa akateemista 

yrittäjyyttä, mutta toisaalta asettaa perustutkimuksen vaakalaudalle, jos merkittävä osa 

yliopiston tutkimuksen rahoituksesta tulee esimerkiksi yrityksiltä 

Yliopistolähtöisten yritysen pitää todistaa kykynsä yliopiston ulkopuolella kaupallisessa 

ympäristössä. Eri osapuolilla (yrittäjä, tutkija, yliopisto) voi olla erilaiset intressit tieteellisen 

löydön kaupallistamisen suhteen, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Aikaisempi tutkimus onkin 

käsitellyt akateemista yrittäjyyttä agentti-päämiesongelman kautta (Wright M, Clarysse B 

ym. 2012). 

Yksi vahvimmista tutkimusaloista Suomessa on lääketiede (Helsingin yliopiston uutinen 

2016a; Helsingin yliopiston uutinen 2009). Viimeisen kymmenen vuoden aikana tälle alalle 

on tullut useita yliopistolähtöisiä spin-off-yrityksiä. Lääke- ja bioalan yrityksiä kutsutaan 
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yleisesti life science-alaksi. Life science-alalle ovat ominaista erittäin pitkät ja kalliit 

tuotekehitysprosessit, merkittävät alkuinvestoinnit (laitteet, kliiniset kokeet) sekä suuri 

epävarmuus tuotteen markkinoille pääsystä (Golec J, Vernon J, 2009; Garnsey E, 1998; 

Boekestein B, 2006; Helsingin yliopiston uutinen 2016b).  

Akateemista yrittäjyyttä life science spin-off-yrityksissä on kansainvälisesti tutkittu paljon, 

mutta tutkimus on keskittynyt life science-alaan kokonaisuutena, vaikka ala sisältää useita 

eri alatyyppejä. Koska life science-alalla on merkittävää potentiaalia Suomessa vahvan 

osaamisen ansiosta ja se vaatii suuria pääomia, on alan yritysten tutkiminen rahoituksen ja 

yrityksen strategian kannalta mielenkiintoista erityisesti startup-vaiheessa. Koska tämän 

alan rahoitustilannetta ja akatemiasta lähtenyttä yrittäjyyttä ei ole merkittävästi tutkittu 

Suomessa eikä tehty eroa eri life science-alatyyppien välille, tullaan tämä tutkimus 

tekemään kartoittavana haastattelututkimuksena yhdistäen siihen tilinpäätösmateriaalia - 

viitoittaen tietä jatkotutkimuksille. 

1.2 Tutkimustavoitteet ja –ongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteena on yliopistojen life science-alan spin-off/startup-yritysten 

rahoitustilanteen ja riskien kartoittaminen. Työssä selvitetään myös yritysten nykyistä 

sidettä yliopistoon akateemisen yrittäjyyden käsitteen kautta. Tutkimuksen empiirisen osan 

tavoitteena on kartoittaa näitä aihepiirejä suomalaisessa yliopistossa sekä tehdä vertailua 

eri painopistealueilla toimivien life science-yritysten välillä (lääke, diagnostiikka, 

ohjelmisto), mitä ei ole aiemmin Suomessa tutkittu. Pyrkimyksenä on selvittää, miten yritys 

on huomioinut rahoituksen kasvustrategiassaan. Tutkimus tulee tuomaan hyödyllistä uutta 

tietoa alan yleisestä rahoitustilanteesta alan suomalaisten yritysten käyttöön. 

Päätutkimusongelma 

”Suomalaisesta tutkimuksesta ponnistaneiden life science-alan yritysten kohtaama 

rahoitustilanne ja –riskit” 

Alatutkimusongelma 1 

”Mitkä ovat yrityksen rahoituslähteet?” 

Alatutkimusongelma 2 

 ”Mikä on tällä hetkellä yrityksen suhde yliopistoon?” 
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Alatutkimusongelma 3 

”Mikä on yrityksen kasvustrategia ja miten rahoitus on siinä 

huomioitu?” 

1.3 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 

 

Tutkimuksen kappaleessa 2, Kirjallisuuskatsaus käydään läpi aiheen kannalta tärkeimpiä 

tutkimuksia ja esitellään teorioita, joiden lähtökohdista tutkimuksia on tehty. Kolmannessa 

kappaleessa esitellään tiettyjä erityispiirteitä omaava life science-ala. Neljännessä osassa 

esitellään tutkimusmenetelmät ja kuvaillaan aineistoa. Viidennessä osassa esitellään 

aineistoa, joka on hankittu haastatteluilla ja tietokantapohjaisesti. Kuudennessa osassa 

analysoidaan empiirisen osion tutkimusaineistoa ja verrataan sitä aiempiin tutkimuksiin 

pyrkien vastaamaan tutkimusongelmiin sekä ehdotetaan jatkotutkimusaiheita. 

Seitsemännessä osassa tehdään yhteenveto tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista. 

Akateemisen yrittäjyyden ja startup/spin-off-yrittäjyyden teoriaa käsitellään yleisesti koko 

maailman tilannetta katsoen, mutta empiirinen osa ja sen pohdinta rajataan Suomessa 

yhden yliopiston (yritysten anonymiteetin säilyttämiseksi yliopistoa ei paljasteta) life 

science-alan spin-off-yrityksiin niiden helpoimman maantieteellisen tavoitettavuuden ja 

maan muihin yliopistoihin verraten suuren määrän perusteella. Osa tutkimuksen spin-off-

yrityksistä on perustettu hiljattain ja osa on toiminut jo pidemmän aikaa. Koska toiminta on 

kuitenkin ollut verrattain pientä pitempäänkin toimineissa yrityksissä, käytetään niistäkin 

startup-nimitystä spin-off-termin rinnalla tässä tutkimuksessa. Akateeminen yrittäjyys 

voidaan myös käsittää pelkkää yritystoimintaa laajempana käsitteenä, mutta tämän 

tutkmuksen puitteissa keskitytään ainoastaan varsinaiseen yritystoimintaan. 

2. Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Akateeminen yrittäjyys ja yliopistojen spin-off-yritykset 

 

Akateeminen yrittäjyys tarkoittaa yliopiston ja sen tutkijoiden pyrkimystä hyödyntää tehtyä 

tutkimusta taloudellisesti (Wood M, 2004; Lundqvist M ja Middleton K, 2013). Laajasti 

ajateltuna se pitää sisällään myös muitakin muotoja kuin vain ainoastaan yliopiston 

ulkopuolisen yrityksen perustamisen, esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen hakemisen 

teollisuudesta tutkimusta varten tai osa-aikaisen konsultoinnin (Louis KS, Blumenthal D 
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ym. 1989). Tämän kaltainen teollisuuden ja akatemian välinen yhteistyö on viime vuosina 

yleistynyt huomattavasi erityisesti lääketeollisuudessa (Buck E, Mulvihill, M ym, 2010; 

Rosenblatt M, 2012). Varsinaisen täysipäiväisen yrittäjyyden on jopa esitetty olevan 

akateemisen yrittäjyyden harvinaisin muoto (Lundqvist M ja Middleton K, 2013). Tässä 

tutkimuksessa on kuitenkin tarkoitus käsitellä ensisijaistesti varsinaista yrityksen 

perustamista ja rahoittamista akateemisesta ympäristöstä ponnistavalla life science-alalla.  

Kirjallisuudessa akateemisen yrittäjyyden käsittelyssä painottuvat usein yliopistojen 

Technology Transfer Office-yksiköiden toimet (myöhemmin TTO), jotka useiden maiden 

yliopistoissa auttavat tutkimuksen kaupallistamisprosessissa (Wood M, 2004; Patana AS, 

Pihlajamaa M ym., 2013). Suomessa tällaista elintä edustaa käytännössä valtakunnallinen 

toimija, Tekniikan edistämisen keskus eli TEKES. Viime vuosien aikana yksi sen 

rahoittamista akateemiseen yrittäjyyteen ja yliopiston ja teollisuuden yhteiseen 

innovaatiotoimintaan liittyvistä projekteista on ollut Strategisen huippuosaamisen 

keskittymät eli SHOK:t (Patana AS, Pihlajamaa M ym., 2013). Vuonna 2011 Helsingin 

yliopiston yhteyteen perustettiin Helsinki Innovation Services Oy (HIS), joka auttaa 

yliopiston tutkijoita ja yliopistolähtöisiä yrityksiä esimerkiksi immateriaalioikeuksien kanssa 

ja rahoituksen saamisessa (Helsinki Innovation Services Oy, internet-kotisivu). Yksi HIS:n 

painopistealueista on life science-ala.  

Erilaisten TTO:oiden, yritysinkubaattoreiden ja TEKES:n kaltaisten organisaatioiden 

toimintaa on käsitelty kirjallisuudessa erityisesti agenttiteorian näkökulmasta (Rasmussen 

E, Gulbrandsen M, 2012). Agenttiteoria tutkii ongelmia, jotka voivat muodostua, kun 

päämiehellä ja agentilla on esimerkiksi erilaiset tavoitteet tai vallitsee tiedon epäsymmetria 

(Eisenhardt K, 1989). Koska pääomasijoittajat (tässä päämiehenä) (Venture Capitalist) 

pitävät akateemisia spin-off-yrityksiä alkuvaiheessa liian korkean riskin sijoituksena, 

aiheutuu tästä rahoitusta hakeville yrityksille (tässä agenttina) useita ongelmia. Tämän 

seurauksena TTO:t ajavat yrityksiä alkuvaiheessa kohti yliopistojen omia tai valtiollisia 

rahoituslähteitä (esim. TEKES) ja ne voivat saada kohtuuttoman suuren osuuden yrityksen 

rahoituksessa (Wright M, Clarysse B ym. 2012). Toisaalta myös TTO voidaan nähdä 

päämiehenä yrityksen suuntaan, mutta agenttina esimerkiksi pääomasijoittajien suuntaan 

(Rasmussen E, Gulbrandsen M, 2012). Tämän seurauksena yrityksen ja yliopistojen sekä 

TTO:n tavoitteet voivat erota, mikä johtaa agentti-päämiesongelmaan. Yliopisto voi pyrkiä 

maksimoimaan yrityksen sille tuomaa rahaa lyhyellä tähtäimellä, joka ei välttämättä ole 

yrityksen pitkän tähtäimen etu (Wright M, Clarysse B ym. 2012). Toisaalta TTO voi pyrkiä 
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antamaan yrityksestä liian ruusuisen kuvan edistääkseen sen rahoitusta. Aiemmissa 

tutkimuksissa onkin huomattu, että yrityksen arvostuksen liioittelu voi johtaa ongelmiin 

myöhemmin jatkorahoitusta hakiessa, koska yrityksen arvo on jo aiemmilla 

rahoituskierroksilla asetettu liian kovaksi (Clarysse B, Wright M, 2007; Wright M, Clarysse 

B ym. 2012). Mikäli arvostus on laatuun nähden liian korkealla tasolla, eivät riskisijoittajat 

voi saada haluttua tuottoa ja näin ollen yrityksiltä voi myöhemmillä rahoituskierroksilla 

jäädä tarpeellinen rahoitus saamatta. (Wright M, Clarysse B ym. 2012). Agenttiteorian 

lähestymistavasta huolimatta spin-off-yritysten ”asiakastyytyväisyyttä” TTO:ta kohtaan on 

tutkittu vähemmän. Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista onkin selvittää suomalaisten life 

science spin-off-yritysten tyytyväisyyttä yliopiston innovaatiopalveluihin ja TEKES:iin. 

Aiempi tutkimus on myös käsitellyt akateemisten ja ei-akateemisten startup/spin-off-

yritysten eroja. Yksi esiin nostettu seikka on se, että akatemialähtöiset yritykset pyrkivät 

innovaatiollaan muuttamaan asiakkaansa tapaa toimia ja luomaan uusia tarpeita, kun taas 

ei-akateeminen yritys pyrkii täyttämään nykyisillä markkinoilla havaitun aukon (Roininen S, 

Ylinenpää H, 2009). Akatemian spin-off-yrityksissä yliopisto voi myös alkuvaiheessa toimia 

yrityksen asiakkaana. Yrityksen kasvaessa myös akatemiasta lähteneestä yrityksestä 

pitää jossakin vaiheessa tulla elinkelpoinen yliopistomaailman ulkopuolella ja 

kansainvälisesti, jotta se voi houkutella merkittävää ulkopuolista rahoitusta ja viime 

kädessä listautua pörssiin tai tulla ostetuksi (Churchil N, Lewis V, 1983; Wright M, 

Clarysse B ym. 2012). Matkalla ideasta yritykseksi nimenomaan kaupallisen 

uskottavuuden saavuttaminen ja sitä kautta rahoituksen saaminen on tärkeä tekijä 

onnistumisen kannalta. Aiheeseen perehdytään tarkemmin seuraavassa kappaleessa.  

2.2 Startup-yrittäminen ja strategia 

 

Startup-yritys on nuori kasvuhakuinen yritys. Riippumatta siitä ponnistaako yritys yliopiston 

tutkimuksesta (spin-off-yritys) vai yleisesti jostakin kaupallisesta ideasta (startup-yritys), 

pitää yrityksellä olla tietyt ydinasiat hallussaan, jotta menestyminen on mahdollista. Aivan 

ensimmäisenä yrityksellä pitää olla idea, jonka kaupallistaminen nähdään taloudellisesti 

järkevänä ja toteuttamiskelpoisena (Garnsey E, 1998). Viime vuosien startup-kukoistus on 

näyttänyt, että yrityksiä voidaan perustaa hyvinkin erilaisten ideoiden varaan. Jotkin 

startup-lähtöiset yritykset ovat ideoillaan jopa mullistaneet maailmaa tai ainakin yksittäisiä 

aloja, kuten esimerkiksi Facebook, Airbnb ja Uber.  
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Idean ympärille rakentuvaa (startup) yritystä ja sen kehitysvaiheita käsitellään 

kirjallisuudessa erityisesti prosessinäkökulmasta (Churchill N, Lewis V, 1983; Wood M, 

2004) sekä jossakin määrin myös yhdistäen tähän resurssiperusteista näkökulmaa 

(Garnsey E, 1998). Yrityksellä pitää olla tiettyjä resursseja hallussaan menestyäkseen. 

Alun perin resurssiperusteinen teoria kehitettiinkin juuri yrityksen kilpailuedun 

analysoimiseksi (Wernerfelt B, 1984). Resurssiperusteista teoriaa on käytetty myös 

akateemisen yrittäjyyden tutkimiseen (Powers J, McDougall P, 2005). Erilaisia resursseja 

ovat esimerkiksi taloudelliset-, teknologiset-, sosiaaliset-, verkosto- ja 

ihmispääomaresurssit (Wernerfelt B 1984; Wright M, Clarysse B ym. 2012; Welsh D, Davis 

A ym, 2011). Ilman sopivaa resurssien yhdistelmää ei yritys välttämättä pysty toimimaan 

odotetusti. Yrityksellä voi olla esimerkiksi varteenotettava idea ja riittävät taloudelliset sen 

edistämiseen, mutta mikäli siltä puuttuu osaava ja uskottava ihmispääoma, niin menestys 

voi jäädä saavuttamatta jo alkuvaiheessa. On huomattavaa, että yrityksen vaatimien 

resurssien tärkeysjärjestys muuttuu yrityksen kasvaessa ja kehittyessä (Churchill N, Lewis 

V, 1983). Tästä johtuen yrityksen kehittymistä on osaltaan myös käsitelty prosessina aina 

ideasta kypsään yritykseen. 

Erilaisia prosessimalleja on useita ja niissä on hieman eri määrä vaiheita. Yksi yleisesti 

käytetty malli on Churchillin ja Lewisin (1983) prosessimalli, jossa on viisi eri vaihetta. 

Nämä vaiheet ovat: olemassaolo (existence), survival (selviytyminen), menestys 

(success), kasvu/nousu (take-off) ja resurssien kypsyys (resource maturity). Garnsey 

(1998) puolestaan kuvaa omassa yrityksen kasvun prosessimallissaan prosessia 

Churchillia ja Lewisia (1983) enemmän yrityksen resurssien kautta. Garnseyn mallin 

vaiheita ovat: resussien saatavuus (access resources), resurssien mobilisointi (mobilize 

resources), resurssien tuottaminen (generate resources), kasvun vahvistaminen (growth 

reinforcement) ja growth reversal (kasvun kääntyminen) (Garnsey E, 1998). Molemmat 

mallit ottavat huomioon, että yrityksen etenemisessä kehitysurallaan on jokaisessa eri 

vaiheessa risteyskohtia ja ongelmia, jotka yrityksen pitää ylittää päästäkseen seuraavaan 

vaiheeseen. Risteyskohdissa on myös mahdollista, että yrittäjät päättävät todeta, että 

yrityksestä ei ole jatkamaan kasvu-uralla ja se voidaan lopettaa tai menestyvään 

yritykseen investoidut panostukset voidaan rahastaa myymällä yritys kilpailijalle tai 

isommalle yritykselle. Yrityksen eri valintamahdollisuuksista muodostuu siis tietynlainen 

päätöksentekopuu oksineen. (Churchill N, Lewis V, 1983; Garnsey E,  1998) 
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Startup-yrityksen strategiaratkaisut eivät aina välttämättä ole tarkoituksellisia tai 

suunniteltuja vaan niiden valinta voi tapahtua nopeastikin tai pakon sanelemana (Minzberg 

H, Waters J, 1985). Näen tämän olevan erityisen tärkeä ajatus life science-alan startup-

yritysten kohdalla. Tähän on syynä se, että esimerkiksi lääkekehitysprosessin vieminen 

kliinisen lääkekoeprosessin läpi voi pysähtyä juuri ratkaisevimpaan ja kalleimpaan 

vaiheeseen ennen markkinoille pääsyä riittävän rahoituksen puuttuessa. Tällaisessa 

tilanteessa lääkekehittäjä saattaa tyytyä myymään projektinsa jollekin isommalle 

kilpailijalle ja saamaan projektista niin sanottuja milestone-maksuja projektin ohitettua 

kehitysputken tietyn pisteen (Bhattacharya S, Gaba V ym, 2011). Toinen ratkaisu 

yritykselle voi olla ottaa yrityksen tuoteportfolioon joitakin muita nopeammin kassavirtaa 

tuottavia projekteja, jotka eivät kuitenkaan ole yrityksen ydintoimintaa. Tämä tilanne kuvaa 

erityisesti lääke- ja diagnostiikka-yritysten tilanteen haastavuutta Porterin 

perusstrategioiden näkökulmasta. Porterin (1980) mukaan yritys voi kilpailla joko 1. 

olemalla alansa kustannusjohtaja, 2. differoimalla tuotteensa eri markkinasegmenteille tai 

3. fokusoimalla tuotteensa ainoastaan jollekin tietylle joukolle. Etenkin lääke- ja 

diagnostiikka-alan life science yritysten näin yksinkertaisen strategian noudattaminen tai 

alkuperäisessä strategiassa pysyminen voi olla mahdotonta. Lähtökohtaisesti näiden 

yritysten olisi kannattavaa mielestäni keskittyä tiettyyn pieneen spesialiteettiin 

fokusoitumiseen, koska isojen lääke- ja diagnostiikkayritysten tuoteportfoliot ja 

tuotekehitykseen osoittamat varat ovat niin isoja, että niitä vastaan pienellä startup-

yrityksellä ei ole koskaan mahdollista kilpailla. Toisaalta edellä kuvatulla tavalla 

rahoituksen loppuessa ratkaisevassa vaiheessa voi yritys nimenomaan ajatua pois 

fokusointistategiasta ottamalla muita kassavirtaa tuovia, mutta ei yrityksen ydinaluetta, 

olevia projekteja.    

On myös mahdollista, että niin life science-alan kuin muidenkin alojen startup-yritysten 

srategiana on jo alusta asti integroitua tiettyyn yritysverkkoon vertikaalisesti ja toimia 

esimerkiksi palveluntuottajana isommille yrityksille. Yksi esimerkki tällaisesta yritystyypistä 

on life science-alalla niin sanotut Contract Research Organization eli CRO-yritykset 

(joissakin lähteissä Clinical Research Organization). Tällaiset yritykset toimivat 

kumppaneina erityisesti isoille lääkeyrityksille, jotka voivat ulkoistaa CRO-yrityksille 

esimerkiksi kliinisten lääkekokeiden tekemisen (Piaschaud B, 2002). CRO-yrityksiä toimii 

Suomessakin useita ja monet niistä ovat saaneet alkunsa jostakin suomalaisen yliopiston 

erityisosaamisalueesta. Myös startup-lääkeyrityksen strategia voi tietoisesti olla myydä 
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tuotteensa tietyssä vaiheessa isommalle kilpailijalle ilman aikomusta kasvaa varsinaisesti 

suureksi yritykseksi alallaan (Desentum Oy, Media-aamiainen 13.10.2011). 

2.4 Startup-yrittäminen ja rahoitus 

 

Yksi edellytys startup-yrityksen onnistumiselle on sen tarpeiden mukaisen rahoituksen 

saaminen. Edellä kappaleessa 2.2 kuvatun mukaisesti taloudellisten resurssien 

vaatimukset muuttuvat yrityksen siirtyessä vaiheesta toiseen. Alkuvaiheessa yritystä 

rahoittavat usein sen perustajat (Atherton A, 2012). Kuitenkin yritystoiminnan lähtiessä 

käyntiin rahoituspohja nopeasti monipuolistuu ja on tapauskohtaista, mistä lähteistä 

yrityksen rahoituspohja koostuu (esimerkiksi säästöt, valtion tukiohjelmat, perheen säästöt, 

pankkilainat ym.) (Atherton A, 2012). Kun yrityksen konsepti on osoitettu toimivaksi, tulevat 

mukaan useissa startup-yrityksissä niin sanotut enkelisijoittajat. Enkelisijoittaja on 

yksittäinen henkilö, joka sijoittaa omia rahojaan yrityksen toimintaan. Yleensä 

enkelisijoittaja on vaurastunut omalla yritystoiminnallaan (Macht S, Robinson J, 2009). 

Pääomapanoksen lisäksi yleensä enkelisijoittaja ottaa osaa yrityksen strategiseen ja 

operatiiviseen toimintaan edesauttaen näin sijoituksensa tuoton todennäköisyyttä (Macht 

S, Robinson J, 2009). Enkelisijoittaja on siis usein ensimmäinen ulkopuolista pääomaa 

yritykseen tuova taho esimerkiksi yrittäjän perheen tai tuttavien lisäksi.  

Myöhemmillä rahoituskierroksilla startup-yrityksiin saattavat lähtemään sijoittamaan 

pääomasijoittajat, jotka sijoittavat esimerkiksi pääomasijoitusrahaston varoja lupaaviin 

yrityksiin. Akateemisen yrittäjyyden kannalta on huomattavaa, että pääomasijoittajat 

pitävät yliopiston spin-off-yrityksiä tavallisia startup-yrityksiä korkeariskisempinä, mikä 

osaltaan tekee yliopiston spin-off-yritysten rahoituksen haastavammaksi (Wright M, 

Clarysse B ym. 2012). Pääomasijoittajat ovat valmiita lähtemään mukaan näihin yrityksiin 

vasta myöhemmässä vaiheessa. Kun enkeli- ja pääomasijoittajien avustuksella yrityksen 

tuote on saatu markkinoille, on yrityksillä mahdollisuus hakea varoja yhä suurempaan 

laajentumiseen tai vaativampiin tuotteisiin pörssilistautumisen kautta. Toisaalta, jos 

yrityksen tuote on osoittanut toimivuutensa, saattaa se olla mielenkiintoinen ostokohde 

suuremmille kilpailijoille ja yrityksen perustajat saattava tässä vaiheessa haluta rahastaa 

panostuksensa yhtiöön. Tällöin tapahtuu startup-kielellä niin sanottu exit, joka on voinut 

olla jo alun perin yrityksen suunnitelmissa tietyssä vaiheessa (Garnsey E, 1998).  

Suomalaisten life science-alan spin-off-yritysten merkittävimpiä myyntejä ovat olleet 

Finnzymes Oyn myynti amerikkalaiselle Thermo Fisher Scientificille vuonna 2010 
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(Lehdistötiedote 1.2.2010) ja keväällä 2016 uutisoitu Biotie Therapiesin myynti 

amerikkaiselle biotekniikkayritys Acordialle (Yle uutinen 19.1.2016).  

Tanskassa on aiemmin tutkittu korkean teknologian life science-yritysten 

rahoitusrakennetta tarkemman vertailun koskiessa IT-alaa ja bioalaa. Tutkimuksen 

merkittävä löydös oli, että bioalan yrityksen rahoitus koostuu huomattavasti IT-yrityksiä 

useammin pääomasijoittajien varoista ja valtion lainaohjelmista, kun taas IT-yritysten 

rahoitus on useammin luotettu yrityksen omistajien säästöille (Bollingtoft A, Ulhoi J, 2003). 

Tätä tulosta voidaan pitää loogisena, koska life science-alan bio- ja lääkeosassa 

pääomaintensiivisyys on suuri ja vaaditaan suuria alkuinvestointeja, joihin perustajien 

säästöt eivät voi riittää.  

Yksi viime vuosien suosituimpien startup-yritysten yhdistävistä tekijöistä on myös 

toiminnan nopea skaalattavuus (Tekes blogi, 2012). Tämä on usein helposti 

saavutettavissa erilaisten ohjelmistopohjaisten yritysten tapauksissa. Joitakin esimerkkejä 

tällaisista yrityksistä ovat taksipalvelu Uber, majoituspalvelu Airbnb ja suomalainen 

ateriatoimituspalvelu Wolt. Tällaiset yritykset eivät vaadi merkittäviä paikallisia taloudellisia 

investointeja yrityksen laajentuessa toisin kuin esimerkiksi lääkeyritykset. Nopea 

skaalattavuus pienin kustannuksin voi olla enkelisijoittajalle tai pääomasijoittajalle 

houkuttelevampi vaihtoehto kuin lääkealan startup, jonka lopullinen läpimurto ja 

tuottopotentiaalin realisoituminen voi tapahtua vasta 10-15 vuoden päästä yrityksen 

perustamisesta, vaikkakin kirjallisuus kuvaa erityisesti life science-alan tähän pystyneenkin 

(Garnsey E, 1998; Boekestein B, 2006).  

3. Life science-ala ja sen ominaispiirteet 

 

Life science-alaksi kutsutaan elävien organismien kanssa organismien kanssa olevaan 

teollisuutta, erityisesti koskien lääke- ja bioalaa. Alan yritykset voivat olla esimerkiksi 

lääkkeitä tai uusia diagnostisia menetelmiä kehittäviä yrityksiä tai osaltaan näitä tukevia 

ohjelmistoyrityksiä (bioinformatiikka). Verrattuna moniin muihin teollisuuden aloihin life 

science-alan ominaispiirteinä voidaan pitää huomattavan pitkiä tuotekehitysputkia ja 

merkittäviä etupainotteisia investointeja (Golec J, Vernon J, 2009; Garnsey E, 1998; 

Boekestein B, 2006). Akateeminen yrittäjyys on life science-alalla erityisen merkittävässä 

osassa (Meyers A ja Pruthi S, 2011). Lääkekehityksessä karkeasti 10 000 tutkittavasta 

lääkeaihiomolekyylistä vain yksi saa myyntiluvan (Rosenblatt M, 2012). Ennen myyntiluvan 
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saamista on täytynyt suorittaa kalliita kliinisiä potilaskokeita. Kymmenestä myyntiluvan 

saaneesta lääkkeestä keskimäärin kolme lääkettä tuo takaisin yhtiölle niihin käytetyt 

investoinnit (Lääketeollisuus Ry, internet-sivun uutinen, 29.5.2015). Voittoa tuottaessaan 

lääkkeen tuottopotentiaali patenttisuojan ajan on usein kuitenkin huomattava. Tämä 

esimerkki lääkekehityksestä kuvaa hyvin erityisesti lääkealan, mutta myös koko life 

science-alan riskirakennetta.  

Life science-alan osaaminen on Suomessa ollut perinteisesti vahvaa (Helsingin yliopiston 

uutinen 2016a; Helsingin yliopiston uutinen 2016b; Helsingin yliopiston uutinen 2009; 

Patana AS, Pihlajamaa M ym., 2013). Suomessa lääke- ja diagnostiikka-alan 

teollisuustoiminta (yrityksistä joiden valmistus Suomessa) on ollut Orion Oyj:n dominoimaa 

sen osuuden ollessa alan vuotuisista tuotekehityskustannuksista niin iso, että esimerkiksi 

M.I.T Consulting:n TEKES:lle suomalaisista biopankeista tekemässä selvityksessä Orion 

on tarkoituksenmukaisuuden vuoksi laskettu kokonaistuotekehitysinvestoinneista pois 

(M.I.T. Consultingin selvitys TEKES:lle 2014). Viime vuosina alalla on kuitenkin syntynyt 

enenevissä määrin pieniä startup-yrityksiä ja lähes poikkeuksetta nämä ovat olleet 

yliopiston tutkimuksesta syntyneitä spin-off-yrityksiä. Alalle on avautunut myös kokonaan 

uusia mahdollisuuksia viime vuosina, kun biopankkilaki muuttui vuonna 2013 niin, että se 

mahdollistaa potilasnäytteiden helpomman käytön tutkimuksessa ja teollisuudelle 

(Biopankki.fi internet-sivu uutinen). Tämä yhdistettynä suomalaisiin hyvin arkistoituihin 

potilastietoihin näytteistä ja diagnooseista on saanut jotkin tahot kuvaamaan Suomen 

biopankkeja jopa miljardien ansaintamahdollisuudeksi (Helsingin Sanomat, uutinen 

19.8.2014; M.I.T. Consultingin selvitys TEKES:lle 2014). Life science-alan suomalaisten 

yritysten on käytännössä suunnattava jo heti alussa myös kohti kansainvälistymistä, koska 

Suomen kotimarkkinan pienuus ja riskirahoituksen huono saatavuus tekevät life science-

yrittämisestä Suomessa rahoitusmielessä erityisen hankalaa (Patana AS, Pihlajamaa M 

ym., 2013) 

Alan kehittymistä on ajanut vahvasti myös ihmisen geenien kartoitus ja niiden toiminnan 

parempi ymmärtäminen. Kaikkia life science-alan osa-aloja koskettava trendi on tällä 

hetkellä niin sanottu henkilökohtainen lääkitys (personalized medicine) (Tyebjee T ja 

Hardin Jill, 2004; Rosenblatt M, 2012). Koska lääkkeet perustuvat nykyisin yhä enenevissä 

määrin siihen, että niiden vaikutukset kohdistuvat johonkin tiettyyn molekyyliin elimistössä 

ja tiettyihin muutoksiin perimässä, on tämä vahvasti koko life science-alan kehitystä 

määrittävä tekijä (Ali S, Mondal N ym, 2016). On käynyt selväksi, että esimerkiksi tietyt 
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syöpälääkkeet lähes kokonaan parantavat toiset potilaat kuin taikaiskusta, vaikka 

lääkkeellä ei olisi joihinkin toisiin potilaisiin mitään vaikutusta. Tämä tekijä vaikuttaa 

merkittävästi lääkeyritysten kliinisiin lääkekokeisiin, koska on huomattu jälkikäteen, että 

lupaavatkaan lääkkeet eivät ole läpäisseet kliinisiä kokeita, koska potilasaineisto ei ole 

ollut valikoitu perinnöllisten muutosten mukaan, jolloin lääkkeen teho keskimäärin on 

jäänyt tilastollisessa tarkastelussa huonoksi. Tällöin lääkkeen tullessa hylätyksi kaikki sen 

kehitykseen investoidut panostukset jäävät vain kuluksi. Tällainen potilaiden valikointi taas 

osaltaan lisää jo ennestään kalliiden kliinisten kokeiden kustannuksia, mutta toisaalta se 

luo lisää markkinoita esimerkiksi diagnostiikka- ja ohjelmisto-alan yrityksille, jotka seulovat 

näitä muutoksia potilasnäytteistä.  

Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jonka pohjana on 

kirjallisuuskatsauksessa esitellyt aiheet ja teoriat. Kuva 1 kokoaa yhteen tutkielman kolme 

ydinaluetta, akateemisen yrittäjyyden, rahoituksen ja kasvustrategian, joiden kautta life 

science-alaa tässä tutkimuskessa katsotaan. 

 

Kuva 1. Teoreettinen viitekehys. Akateeminen yrittäjyyden yksi muoto on täysipäiväinen 

yritystoiminta. Life science-ala on rahoituksellisesti haastava ja sijoittajien vaikeasti 

arvioitava. Strategian valinta on tärkeä pääomaintensiivisyyden vuoksi 
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4. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

4.1 Kvalitatiivinen haastattelututkimus 

 

Tutkimus suoritetaan kvalitatiivisena puolistrukturoituna haastattelututkimuksena sekä tätä 

täydentävänä tietokantapohjaisena tilinpäätöstietojen analyysinä tutkimuksen yrityksistä. 

Vaikka akateemista yrittäjyyttä ja life science-alaa on tutkittu etenkin kansainvälisesti 

jonkin verran, on life science-alan tutkijalähtöistä yrittämistä rahoitusmielessä tutkittu 

Suomessa verrattain vähän. Tässä tutkimuksessa pyritään myös vertailemaan life science-

alan eri yritystyyppejä, mitä ei ole aikaisemmin tehty. 

Ensisijaisena tutkimusaineistona on kolme eräästä suomalaisesta yliopistosta alkunsa 

saanutta life science-alan spin-off-yritystä. Mukana ovat life science-alan ohjelmistoyritys, 

diagnostiikkayritys ja lääkeyritys. Haastattelut olivat kestoltaan noin tunnin ja ne 

nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti. Haastatteluiden perusteella pyritään kartoittamaan 

yrityksen rahoitustilannetta ja yrityksen suhdetta yliopistoon. Haastateltavat olivat yritysten 

toimitusjohtajia. 

4.2 Tilinpäätösaineisto Voitto+-tietokannasta 

 

Haastattelujen lisäksi tutkimuksessa mukana olevista yrityksistä haetaan tilinpäätöstiedot 

Voitto+-tietokannoista, joiden perusteella pyritään tuomaan lisävaloa ja näkökulmia 

haastatteluilla saatuihin tietoihin yritysten rahoitustilanteesta. Tämän lisäksi Voitto+-

tietokannasta haetaan jokaiseen luokkaan verrokiksi (Lääke, Diagnostiikka, Ohjelmisto) 1-

2 suomalaista life science spin-off yritystä, jolloin haastateltavista yrityksistä saatuja tietoja 

voidaan verrata alan laajempaan tilanteeseen. Haastatellun lääkeyrityksen tapauksessa 

jouduttiin myös vertaamaan aineistoa Kauppalehden tulosjulkistustietoihin, koska 

yritysjärjestelyn seurauksena Voitto+-tietokannan tiedot eivät olleet yksiselitteisiä tämän 

yrityksen osalta. 

Koska tämän tutkimuksen aihealueena on pääomaintensiivisen life science-alan 

akateemiset spin-off-yritykset, on tilinpäätösanalyysissä erityisen mielenkiintoista kiinnittää 

huomiota omavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen liittyviin lukuihin (Omavaraisuusaste, 

Quick Ratio, nettovelkaantuminen). Osa riskirahoituksesta life science-yrityksillä voi 
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esimerkiksi olla enkelisijoittajien oman pääomanehtoista rahoitusta, joka ei laske 

omavaraisuusastetta, mutta myös lainat ovat käytössä olevia rahoituskeinoja (Bollingtoft A, 

Ulhoi J, 2003). Aiemman tutkimuksen perusteella on esimerkiksi odotettavissa, että 

omavaraisuusluvut ovat lääke- ja diagnostiikkayrityksillä ohjelmistoyrityksiä pienempiä 

suuremman valtiolta saadun lainaosuuden vuoksi (Bollingtoft A, Ulhoi J. ym., 2003). 

Tämän lisäksi tutkimuksessa tullaan kiinnittämään huomiota taseen pysyviin vastaaviin ja 

aineettomiin vastaaviin. Koska life science-alan yritykset voivat vaatia merkittäviä laite- tai 

fasiliteetti-investointeja heti alussa, voi pysyvien vastaavien osuus olla verrattain suuri life 

science-yrityksissä. Koska life science-alan yritykset eivät usein varsinkaan yrityksen 

alkuvaiheessa suorita minkäänlaista tavaratuotantoa tai myyntiä, eivät yrityksen varat ole 

sidottuja esimerkiksi varastoon tai muuhun vaihto-omaisuuteen. Life science-yrityksen 

tärkeintä omaisuutta alkuvaiheessa ovat patentit, tuotekehityspanostukset ja sen 

inhimillinen osaamispääoma. Näiden tekijöiden arvottaminen ei ole aina täysin objektiivista 

ja esimerkiksi tuotekehityspanostusten merkitsemisestä taseeseen ja niiden vaikutuksesta 

akateemisen korkean teknologian yrityksen arvostukseen on tehty aiempaa tutkimusta. 

(Joos P, 2003; Boekestein B, 2006, Maaloul A, Zeghal D, 2015). Pääsääntöisesti 

tuotekehityskustannukset pitää merkitä vuotuisiksi kustannuksiksi ja vain hyvin 

perustellusta syystä ne aktivoida taseeseen kehitysmenoksi. Niiden merkitseminen 

kustannuksiksi voi vaikeuttaa erityisesti tietointensiivisen life science-alan yritysten 

arviointia, koska tällöin projektin kustannukset ja tuotot voivat tulla hyvin eri aikoina 

(Maaloul A, Zeghal D, 2015). 

Yksi merkkipaalu startup-yritysten kehityksessä on hetki, jolloin tulorahoitus riittää 

kattamaan menot eli saavutetaan niin sanottu break even-tilanne. Vaikka yritysidea olisi 

lupaavaa ja toimitan saatu käynnistettyä, uhkaa startup-yrityksiä niin sanottu 

kuolemanlaakso, joka tarkoittaa tilannetta, jossa riittävää positiivista tulovirtaa ja rahoitusta 

ei saada aikaan kattamaan menoja (Chang M, 2011). Tämän tutkimiseksi empiirisessä 

osassa tullaan kiinnittämään huomiota osaltaan liiketoiminnan tuottoihin ja 

liikevoittoprosenttiin (Black E, 2003). 

Koska yrityksen ulkopuolisilla rahoittajilla voi olla erilaiset tuotto-odotukset, analysoidaan 

empiirisessä osassa pääomarakennetta tarkemmin. Tämän saavuttamiseksi 

tilinpäätöstietojen tulkinta yhdistyy haastatteluista saatuihin tietoihin. On luonnollista, että 

esimerkiksi valtion tukiohjelmalla tai yrittäjän perheenjäsenellä on erilaiset tuotto-odotukset 

kuin ammattimaisella pääomasijoittajalla. Mikäli ulkopuolinen rahoitus on painottunut 
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jompaan kumpaan ääripäähän, voi se kertoa yrityksen riskeistä. Puhtaasti 

pääomasijoittajien rahoittama yritys voi joutua jossakin vaiheessa vaikeaan tilanteeseen, 

jos pääomasijoittajien kärsivällisyys loppuu. Toisaalta puhtaasti omista lähteistä rahoitettu 

yritys, joka ei ole pystynyt houkuttelemaan ulkopuolista rahoitusta, ei ole yritysmarkkinoilla 

taloudellisesti kovin uskottava ja se voi aiheuttaa pidemmällä tähtäimellä rahoituksen 

saannissa vaikeuksia (Wright M, Clarysse B ym. 2012).  

5. Tutkimustulokset 

5.1 Haastattelujen analysointi 

5.1.1 Yliopistolähtöinen yrittäjyys life science-alalla Suomessa  

 

Kaikki haastateltavat yritykset ovat kokeneet yliopistolähtöisessä yrittämisessä niin hyviä 

kuin huonojakin puolia. Hyvinä puolina nähtiin esimerkiksi ihmisten hyvä osaamistaso ja 

kyky, jopa liiankin rehellisesti, ymmärtää oman osaamisensa rajat. Suomalaisissa 

yliopistoissa nähtiin myös olevan paljon hyviä innovaatioita, joita olisi mahdollisuus 

kaupallistaa. Yliopistomaailman huonona puolena nähtiin jonkinasteinen, paikoin 

merkittäväkin, yrittämis- ja liiketoimintavastaisuus erityisesti vanhemman professorikunnan 

silmissä.  

”Ehkä se isoin rakenteellinen haaste on se, että edelleen tiedeyliopistoissa on 

jonkun verran sitä vanhaa ajattelutapaa..erityisesti jossain vanhoissa 

professoreissa, että niinkun että tiede on puhdasta vain jos sitä tehdään 

akatemiassa..että jos sitä tehdään teollisuudessa ni se on heti saastunut” 

Lääkeyritys  

Haastatellut yritykset olivat vaihtelevasti sidoksissa yliopistoon. Jokaisessa yrityksessä oli 

ainakin yksi henkilö, joka toimi osa-aikaisesti myös yliopiston puolella tutkijana tai muussa 

roolissa. Suurin osa yritysten työntekijöistä kuitenkin työskenteli täyspäiväisesti yrityksissä. 

Yritysten käyttämien fyysisten tilojen puolesta suoranaista sidonnaisuutta ei ollut 

yliopistoon, vaikka jokaisen yrityksen tilat sijaitsivat yliopiston kampuksella. Tämä selittyi 

sillä, että vuokranantajana toimi esimerkiksi kaupunki tai muu siihen liitoksissa oleva elin. 

Kaksi kolmesta yrityksestä kertoi tilojen vuokran olevan erittäin kallis verrattuna 

markkinahintaan, mutta toisaalta sijainnin vuoksi nämä yritykset halusivat tällä hetkellä yhä 

pysyä kampuksella.  
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Rahoituksen osalta yliopiston rahastosäätiö oli mukana yhden yrityksen suurimpana 

osakkeenomistajana, mutta se ei ollut ollenkaan mukana kahdessa muussa yhtiössä. 

Yrityksen riippuvuus yliopistosta yrityksen asiakkaana vaihteli haastateltujen yritysten 

joukossa. Lääkeyrityksen asiakkaat eivät olleet yliopistossa, mutta diagnostiikkayrityksellä 

oli pieni yliopistoasiakkuus, kun taas ohjelmistoyrityksellä iso osa asiakkaista oli yliopistoja 

niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 

Haastatelluilla yrityksillä oli vaihtelevia kokemuksia yliopiston innovaatiopalveluista (TTO:ta 

vastaava) ja valtakunnallisesta toimijasta TEKES:stä. Yliopisto koettiin pääsääntöisesti 

hyväksi yhteistyökumppaniksi, vaikkakin jossain määrin liian kankeaksi toimijaksi startup-

yritysten näkökulmasta. Eniten ongelmia oli koettu immatateriaalioikeuksien siirrossa 

yliopistolta yritykselle. Yliopiston prosessien kankeuden ja hitauden takia yksi yritys oli 

kokenut siirtoprosessin kestäneen kauan. Toinen yritys näki yliopiston olevan liian 

innokkaasti rahastamassa oikeuksia siirtovaiheessa. Yrittäjän mielestä life science spin-

off-yrityksen ei pitäisi maksaa mitään IPR:stä (intellectual propery right) siirtovaiheessa 

vaan muotoilla sellainen sopimus, että yliopisto saa rahallisen korvauksen, mikäli yritys 

menestyy. 

”Niin sanotaan näin, että jos tästä vois vetästä ison linjan niin kyllä 

yliopistoihin..täs tech transferissa pitäs olla paljon enemmän tehoja liittyen 

niinku startuppeihin..pitäs olla ketteriä” Ohjelmistoyritys 

Myös TEKES koettiin pääosin hyväksi ja toisaalta välttämättömäksi yhteistyökumppaniksi 

akateemisille spin-off-yrityksille. Kaikki haastatellut yritykset olivat olleet jossakin 

tekemisissä TEKES:n kanssa ja kaksi kolmesta oli saanut sieltä tuotekehityslainaa. Ilman 

TEKES-apua olisi monien aloittavien korkean teknologian yritysten perustaminen vaikeaa 

haastateltavan mukaan. 

Toisaalta TEKES:nkin nähtiin byrokratisoituneen viime vuosina sen kasvaessa. Yhden 

haastateltavan mukaan tämä voi johtaa jopa tilanteeseen, että TEKES:lle tehdään sen 

näköinen rahoitushakemus sellaisesta toiminnasta, mitä TEKES haluaa nähdä, jotta 

saadaan rahaa, vaikka toiminta ei olisikaan sitä mitä yritys todellisuudessa aikoo kehittää. 

Ongelmaksi nähtiin myös se, että TEKES:ltä saa vain ja ainoastaan rahaa. Tällä saadaan 

yrityksen sisällä teknisesti kehitettyä tuotetta, mutta se ei välttämättä auta 

kaupallistamissa. Yksi haastateltavista kuvasi suomalaista tuotekehitystä kaupallinen 

vastaan tieteellinen arvo-kuvaajalla ja moitti suomalaisia yrityksiä siitä, että vain tieteellistä 
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puolta kehitetään yrityksissä (Kuva 2). Hän vertasi tilannetta myös Ruotsin life science-

yrityksiin, joissa asia hänen mielestään oli hieman paremmassa kunnossa (Kuva 2). Kaksi 

yrityksistä koki erityisesti, että kaupallistamisessa tarvittaisiin enemmän apua ja näkivät, 

että juuri liiketoimintaosaaminen on se ominaisuus, joka usein puuttuu suomalaisista spin-

off-yrityksistä, mikä saa hyvänkin idean pohjalta ponnistavat yritykset epäonnistumaan 

suuremmilla markkinoilla. Tällaista osaamista voisi tulla yritykseen enkelisijoittajan 

muodossa eli niin sanotun sweet equityn muodossa, jolloin sijoittaja tuo yritykseen 

muutakin kuin rahaa. Tällaisen osaamisen löytäminen ei helppoa erityisesti life science-

alalla, koska jotta sijoitus palvelisi sekä yritystä ja sijoittajaa, on sijoittajan ymmärrettävä 

life science-alan lainalaisuuksia ja riskejä. Kaikkien haastateltujen yritysten 

toimitusjohtajilla oli kuitenkin aiempaa startup-yritys kokemusta ja yhdellä jopa aiemmasta 

samankaltaisesta akateemisesta life science spin-off-yrityksestä, joten yritykset olivat 

panostaneet ainakin jossain määrin jo osaamisen hankintaan. 

”Suomi tarviis TEKES:n ohella MAKES:n, markkinoinnin kehittämissäätiön” 

Ohjelmistoyritys  

”Niin ne prosessit on sellasii aika kiinteitä. Sun pitää mennä tietyllä tavalla. 

Tiettyyn muottiin. Kaikki raportoinnit ja muut on kankeita.” Ohjelmistoyritys 

”On mul mikä tahansa juttu, mitä mun pitäs mun firmassa tai mun startupissa 

tehdä, on mul mitä tahansa, ni mä muokkaan sen business planin 

semmoseen muotoon, että se kelpaa sinne terveyttä biteistä ohjelmaan 

(TEKES), eiks nii?” 

Ohjelmistoyritys 

 

Kuva 2. Yrityksen valinta projektin tieteellisen tai kaupallisen potentiaalin priorisoimisessa, 

mukailtu haastateltavan piirroksesta 

Yksi haastateltavista kaipasi parempaa yrittäjien ja sijoittajien yhteensaattamista 

esimerkiksi TEKES:n toimesta ja peräänkuulutti yhtenäisemmän startup alustan 
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muodostamista TEKES:n yhteyteen, joka voisi tarjota yrityksille yrityksen tarvitsemia 

peruspalveluita juridiikasta markkinointiin. 

5.1.2 Life science-yrityksen rahoittaminen Suomessa 

 

Yritykset olivat päätyneet rahoittamaan yrityksen nykytilanteen jokainen hieman eri 

tavoilla. Lääkeyritys päätyi pörssilistautumiseen. Tämä oli edellytys, että yritys sai niin 

paljon varoja käyttöönsä, että lääkekehityksen jatkaminen oli järkevää. Muutaman vuoden 

takaisten omistusjärjestelyjen jälkeen diagnostiikkayrityksen omistus oli päätynyt yli 50-

prosenttisesti suomalaisen yksittäisen pääomasijoittajan haltuun ja hän jatkoi yrityksen 

rahoittamista tarpeen mukaan. Ohjelmistoyrityksen omistajat olivat yksittäisiä suomalaisia 

enkelisijoittajia sekä yrityksen perustajia. Tilanne muotoutui tähän muoton hiljattain 

tapahtuneen rahoituskierroksen jälkeen. 

Lääkeyrityksen toimitusjohtajalta tiedusteltaessa, olisiko ollut realistista saada tarvittu 

rahoitus kasaan muulla tavalla, olivat eurooppalaiset life science-pääomasijoitusrahastot 

myös vakavassa harkinnassa, mutta lopulta nähtiin, että tarpeeksi merkittävä rahamäärä 

saatiin nopeammin pörssilistautumisella. On huomattavaa, että enkelisijoittajilta rahan 

nostamista ei nähty realistisena kahdessa yrityksessä, koska Suomessa yksittäiset 

enkelisijoitukset ovat erityisesti lääkekehityksen mittakaavassa pieniä, jolloin sijoittajia olisi 

pitänyt olla huomattava määrä. Lääkeyritys ei halunnut ajautua tilanteeseen, jossa olisi 20 

eri enkelisijoittajaa ja 20 eri mielipidettä siitä, mitä yrityksessä pitäisi tehdä. 

Pörssilistautumisen hyvän onnistumisen turvin yrityksen lääkekehityksen rahoitus on 

turvattu useammaksi vuodeksi, jolloin voidaan nähdä onnistuuko lääkeaihioiden 

kaupallistaminen. Merkittävien suomalaisten life science - spesifisten pääomasijoittajien 

puuttuminen nähtiin huonona asiana – rahoitusta on jo aikaisessa vaiheessa lähdettävä 

hakemaan ulkomailta.  

”Tääl ei oo yhtenäistä platformii mihin sä voit mennä. Sä voit käydä 

SLUSH:ssa huutelee, että mulla on hieno firma, mut sä huutelet sillon vaan 

ulkomaalaisille. Hei ulkomaalaiset ostakaa meidät. Me ollaan täällä. Ja voi 

ostaa teiät sitten tällä valuaatiolla” Diagnostiikkayritys 

Esimerkiksi nostettiin ruotsalainen Health Cap, joka on sijoittanut vuodesta 1996 alkaen 

life science-alalle jo yli miljardi euroa (Health Cap internetsivu). Yksi mielenkiintoinen 

huomio oli, että Suomen etäinen sijainti ja pienempi päivittäisten lentojen määrä saattaa 
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osaltaan rajoittaa eurooppalaisten aktiivisesti yritykseen toimintaan osallistuvien sijoittajien 

kiinnostusta, koska esimerkiksi hallituksen kokouksiin saapuminen vaatisi yöpymistä. 

Yleisesti sijoittajien ja aloittavien life science-yritysten yhteensaattaminen koettiin 

ongelmaksi ja edellisen osion mukaisesti yhteensovittajan viittaa ehdotettiin TEKES:n 

harteille.  

Diagnostiikkayrityksen rahoitustilanne oli tällä hetkellä stabiili muutamia vuosi sitten 

lähteneen merkittävän yksityisen pääomasijoittajan ja hiljattain sovitun merkittävän 

kansainvälisen jakelu- ja yhteistyösopimuksen vuoksi. Pääomasijoittajan kuvattiin antavan 

”drip financing” muotoisesti eli vähän kerrallaan ja lainaksi, joka haastateltavan mukaan on 

Suomessa varsin yleistä. Tällainen malli johtaa omavaraisuusasteen laskemiseen. 

Ohjelmistoyritys oli saanut tähän asti riittävän rahoituksen suomalaisilta yksittäisiltä 

henkilöiltä. Se on myös toimintahistorialtaan nuorin haastatelluista yrityksistä, joten sen 

toiminta oli vasta käynnistymisvaiheessa, vaikka liikevaihtoa olikin jo saatu luotua. 

Ohjelmistoyritys kuvasi enkelijosijoittajiaan ”enkeleiksi, joilla on siivet selässä eikä sarvet 

päässä” kuvastaen yrityksen takana olevien ihmisten hyvää ymmärrystä alasta ja yhteisen 

tekemisen suunnasta sekä realismista. 

Kaksi haastatelluista yrittäjistä korosti oikeanlaisen ja –henkisen rahoittajan löytymistä, 

jotta molemmilla osapuolilla toiminnasta samanlainen kuva. Yritykset kertoivat, että 

sijoittajat eivät aina ymmärrä tarpeeksi startup-yrittämistä ja life science-alan riski-

tuottosuhdetta. 

”Ite mä sanoisin sillei niiku puolkriittisesti, että kaikki ne jotka sijottaa ei ehkä 

ihan miellä sitä, että startup-sijottaminen on pikkasen erilaista ku vaikka 

Fortumin osakkeisiin sijottaminen.” Ohjelmistoyritys 

Erikoista oli haastatellun kohtaama yliopiston ja innovaatiopalveluiden epärealistinen 

odotus tuotosta ja toisaalta pyrkimys saada keksinnön siirrosta yliopistolle välittömästi 

tuloja ennen kuin yritys on varsinaisesti edes käynnistynyt. 

”Niinkun se on se mitä Suomessa ei osata varsinkaan tällä alalla että kun 

nostat rahotuskierroksen niin sun pitää oikeesti olla varma että sen 

rahotuskierroksen tulokset tekee sun firmasta jatkorahotettavan” Lääkeyritys 

”Ei mun mielestä yliopisto voi lähteä niitä myymään niitä sellasella 

mentaliteetilla että niitä kapitalisoidaan heti vaan sen täytyy sillon niikun 
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yliopistonkin olla valmis tekemään semmonen sopimus joka auttaa yrittäjää 

viemään sitä aihioo eteenpäin.” Lääkeyritys 

Oikeanlaisten sijoittajien löytäminen oli koettu myös tärkeäksi siinä mielessä, että joillakin 

ehdokkailla oli ollut epärealistiset odotukset vaikutusvallastaan yrityksen toimintaan 

olettaen, että pienellä sijoituksella pääsee valta-asemaan akateemisessä yrityksessä.  

5.1.3 Kasvustratetegia ja sen rahoitus 

 

Diagnostiikkayrityksellä ja ohjelmistoyrityksellä on jo tällä hetkellä liikevaihtoa, joka on 

syntynyt ensimmäisistä asiakkaista, jotka ovat alkaneet tuotetta käyttämään. Molemmilla 

yrityksillä on kuitenkin laajempi maailmanlaatuinen laajentuminen markkinoilla käynnissä. 

Molemmat yritykset ovat vahvasti tällä hetkellä fokusoineet ainoastaan yhteen helposti 

skaalattavaan ja varioitavaan tuotteeseen. Molemmissa yrityksissä näiden tuotteiden 

läpimurto tulee olemaan kasvun ydin. Diagnostiikkayritystä maantieteellisessä 

läpimurrossa auttaa jakelijasopimus suuren kansainvälisen yhtiön kanssa ja tämä prosessi 

Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla tulee toteutumaan vuoden 2016 aikana. 

Ohjelmistoyritys on panostanut vahvasti näkyvyyteen life science-alan kansainvälisissä 

tapahtumissa. Työ on tuottanut tulosta, koska yritys arvioi yli 50 % sen asiakkaista tulevan 

ulkomailta. Molemmissa yrityksissä on tarkoitus tuoda ydintuotetta tukemaan uusia 

tuotteita. Nämä uudet tuotteet joko ovat varioitavissa ydintuotteesta (diagnostiikkayritys) tai 

nostavat alkuperäisen ydintuotteen asiakkaalle tuottamaa arvoa (ohjelmistoyritys).  

Lääkeyritys ei tuota vielä liikevaihtoa vaan sen kasvu ja selviytyminen tulee perustumaan 

sen lääkekehitysaihioiden menestykseen. Yrityksellä on kolme lääkekehitysiaihiota, joista 

pienimmän vuotuinen markkinapotentiaali on satoja miljoonia ja suurimman useita 

miljardeja euroja vuodessa. Mikäli mikä tahansa yrityksen lääkeaihioista pystytään 

kaupallistamaan, tulee se luultavasti tuottamaan hyvän tuoton sijoittajille. Kaikkien 

epäonnistuessa on edessä todennäköisesti yrityksen lopettaminen tai sen sulauttaminen 

johonkin muuhun lääkealan yritykseen. Pörssilistautumisella ja TEKES:n 

tuotekehityslainalla saatu rahoitus riittää useammaksi vuodeksi siihen, että joitakin näistä 

lääkkeistä saataisiin edistettyä myöhäisen vaiheen kliinisiin kokeisiin. Koska viimeisen 

vaiheen kliiniset kokeet ovat laajuutensa vuoksi erittäin kalliita, olisi yrityksen strategiana 

siinä vaiheessa tehdä loput kokeet ja tuotteen kaupallistaminen yhteistyössä suomalaisen 

tai ulkomaalaisen isomman lääkealan yhteistyökumppanin kanssa. Tällaisessa mallissa 

pienempi saa kaupallistamisprosessin edistyessä isommalta yritykseltä milestone-
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maksuja, jotka tuovat yritykselle kassavirtaa, joskaan ei täysin säännöllistä. Näin ollen 

haastatellun lääkeyrityksen tulevaisuuden strategia on erikoistua alkuvaiheen 

lääkekehitykseen ja myydä projektinsa isommille yhteiskumppaneille niiden edistyessä. 

Syynä tähän on loppuvaiheen kehityksen kalleus ja sen vaatimat muut resurssit.  

Diagnostiikkayritys ei tällä hetkellä ole tarvitsemassa lisärahoitusta yrityksen takana olevan 

pääomistajan ja pääomasijoittajan sekä kansainvälisen yhteistyösopimuksen vuoksi. 

Ohjelmistoyritys toimii sellaisella life science-alan osa-alueella, joka on vasta nyt tulossa 

rutiinikäyttöön esimerkiksi sairaaloissa. Koska alan markkinaosuuksia jaetaan tällä hetkellä 

aktiivisesti, olisi kasvuun panostettava nyt aggressiivisesti. Tästä johtuen on 

todennäköistä, että hiljaittain tapahtuneen enkelirahoituskierroksen lisäksi tullaan 

lähiaikoina tarvitsemaan kasvun tukemiseen ja markkinaosuuksien valtaamiseen lisää 

rahoitusta mahdollisesti uudella enkelirahoituskierroksella.  

Haastatellun lääkeyrityksen strategia on lähtökohtaisestikin pyrkiä tuotekehityksen 

onnistuttua yhteistyöhön muiden yritysten kanssa. Diagnostiikkayritys on kiinteässä 

yhteistyösuhteessa kansainvälisen suuryrityksen kanssa, joka toimii sen jakelijana. Lisäksi 

se on ulkoistanut valtaosan toiminnoistaan ja tekee merkittävästi yhteistyötä muiden alan 

yritysten kanssa ostamalla ulkopuolisia palveluita. Myös ohjelmistoyritys näkee 

mahdollisena, että se tulee tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä esimerkiksi yritysten 

kanssa, jolla sen tuotteen tuottama data voidaan linkittää lääketieteellisissä yhteyksissä 

jonkin muun palveluntuottajan menetelmän tuottamaan dataan ja näin saadaan luotua 

entistä tehokkaampi palvelu asiakkaalle ja parempi hoito potilaalle. Ohjelmistoyrityksen 

kohdalla yhteistyökuviot ovat kuitenkin vasta tulevaisuuden mahdollisia toimintatapoja.  

Kaikkien yritysten kanta oli selvästi, että yritystä ei ole perustettu niin sanotuksi exit-

koneeksi, joka voitaisiin myydä muutamien vuosien jälkeen. Life science-alan projektien 

pituus tekee tästä jo omalta osaltaan vaikeaa. Lääkeyritys oli jo suorittanut 

pörssilistautumisen. Mikäli sen lääkekehitysaihiot menestyisivät hyvin, voisi eteen tulla 

tilanne, jossa sen ostaisi jokin iso lääkeyritys. Vaikka tämä ei ole tavoite, näkee yrityksen 

toimitusjohtaja, että merkittävä kauppa voisi mahdollistaa nykyisen organisaation 

toimimisen jatkossa jonkinlaisena yleisenä suomalaisten yliopistojen lupaavien 

lääkemolekyylien ”löytäjänä” ja alkukehityksen vauhdittajana yritykseen kertyneen 

tietotaidon avulla. Diagnostiikkayrityksen toimitusjohtaja ei näe exitiä todennäköisenä, 

koska yrityksen kädet ovat nykymuodossaan melko sidotut johtuen eksklusiivisestä jakelu- 

ja yhteistyösopimuksesta suuren kansainvälisen yrityksen kanssa. Yritys siis tulee 
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tuottamaan todennäköisesti tasaista kassavirtaa, mutta sen toimintamalli ei 

yhteistyösopimuksesta johtuen ole kovin houkutteleva ostajakandidaateille. 

Ohjelmistoyritys ei ole miettinyt potentiaalisa exit-mahdollisuuksia. Life science-alan osa-

alueella, jolla yritys toimii, on kuitenkin viime vuosina nähty useampia yrityskauppoja, 

joissa erityisesti lääkeyritykset ovat ostaneet tämän kaltaisia toimijoita – totesi yritys 

itsekin. 

Yritysten kanssa tehdyistä haastatteluista selvisi myös, että yritysten taseessa olevat lainat 

ovat pääasiassa joko TEKES-lainoja tai yritysten omistajien antamia lainoja. Näin ollen 

lainoissa ei ole esimerkiksi kovenanttiehtoja, jotka voisivat lisätä rahoitusriskiä tai osaltaan 

estää lisärahoituksen saamisen. TEKES-lainoissa on myös huomattavaa, että 

tuotekehityksen epäonnistuessa ne on mahdollista saada osittain tai kokonaan anteeksi, 

jolloin niiden aiheuttama rahoitusriski taseessa ei ole niin suuri kuin numerot näyttävät.  

5.2 Tilinpäätösaineiston analysointi 

 

Omavaraisuusasteissa voitiin havaita kaikissa yritystyypeissä (Lääke, Diagnostiikka, 

Ohjelmisto) voimakkaita vaihteluita eri vuosien välillä yritysten hakiessa ja saadessa 

rahoitusta toimintaan ja toiminnan ollessa vielä vahvasti tappiollista. Pääosin 

viimeisimmillä saatavilla olleilla tilikausilla haastattelu- ja verrokkiyritysten 

omavaraisuuasteet olivat tyydyttävällä (2 yritystä) tai hyvällä tasolla (4 yritystä) 

lukuunottamatta haastateltua diagnostiikkayritystä (omavaraisuusaste 3 %, huom. 

viimeinen saatavilla oleva tilikausi 2013, jonka jälkeen yritys teki pitkän 16kk tilikauden) ja 

toista lääkeverrokkiyritystä, jonka omavaraisuusaste oli negatiivinen. Muiden yritysten 

viimeisimmän tilikauden omavaraisuusasteet olivat vähintään 30,6 % (Ohjelmistoverrokki 

1) ja parhaimmillaan 79,6 % Lääkeverrokki 1 yrityksellä (Kuva 3). Eri yritystyyppien välillä 

ei voitu havaita minkäänlaista trendiä verrattuna toisiinsa. 
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Kuva 3. Yritysten omavaraisuusasteet vuosina 2012-2015 

Yritysten Quick Ratio:ssa on havaittivissa myös samanlaiset piirteet kuin 

omavaraisuusasteissa: Quick Ratio:t ovat lähes yksinomaan hyvällä tasolla ja vuosittaiset 

vaihtelut ovat suuria. Ainoa yritys, jonka Quick Ratio ei ole hyvällä tasolla eli ei yli 1 

viimeisellä tilikaudella on haastateltu Diagnostiikkayritys (Quick ratio 0,7 vuonna 2013) 

(Kuva 4). Muiden yritysten Quick Ratio:t ovat yli yhden parhaan arvon ollessa 

pörssilistautuneella Lääkeyrityksellä (Quick Ratio 9,77 vuonna 2015) (Kuva 4).  

12 13 14 15

Lääkeyritys 0 4,5 72,3 42,6

Lääkeverrokki 1 77,1 79,7 79,6

Lääkeverrokki 2 14,1 24,1 -28,4

Diagnostiikkayritys 29 3

Diagnostiikkaverrokki 1 73,7 37,3 31,5

Diagnostiikkaverrokki 2 55 40,6

Ohjelmistoyritys 97,8 56,5

Ohjelmistoverrokki 1 2,9 -19,5 30,6
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Kuva 4. Yritysten Quick Ratio:t vuosina 2012-2015 

Aiemmin esiteltyjen tunnuslukujen tapaan myös nettovelkaantumisasteessa eli gearingissä 

oli suuria vaihteluita eikä säännönmukaisuutta yritystyyppien välillä. Huonoimmassa 

asemassa oli haastateltu Diagnostiikkayritys, jonka gearing oli viimeisellä tilikaudella 8 

(Kuva 5). Muiden yritysten kohdalla nettovelkaantumisasteet olivat huonoja (kahdella 

yrityksellä 1,2) tai kohtuullisia (yhdelle yrityksellä 0,8) tai jopa hyviä mukaanlukien 

haastateltu Lääkeyritys (0,342) ja Ohjelmistoyritys (-0,2) (Kuva 5). Yllättävästi jopa 

kolmella yrityksellä nettovelkaantumisaste oli negatiivinen (Kuva 5). Näistä kaksi oli tosin 

pörssilistautuneita lääkeverrokki-yrityksiä. 

12 13 14 15

Lääkeyritys 0,29 2,11 7,79 9,77

Lääkeverrokki 1 12,1 16,8 9,4

Lääkeverrokki 2 1,8 0,1 1,4

Diagnostiikkayritys 3,5 0,7

Diagnostiikkaverrokki 1 7,9 1,7 1

Diagnostiikkaverrokki 2 1,1 2 2,4

Ohjelmistoyritys 50,1 1

Ohjelmistoverrokki 1 3,1 1,3 1,9
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Kuva 5. Yritysten nettovelkaantuminen vuosina 2012-2015. Lääkeyrityksen vuoden 2012 

arvo on 999, joka on jätetty pois kuvaajasta skaalautuvuuden vuoksi. 

Yritysten pysyvien vastaavien koneet ja kalusto-erää tutkittaessa havaittiin yritystyyppien 

välillä selviä eroja. Diagnostiikka-alan yrityksistä kahdella kolmesta oli taseessaan 

merkittävä, useamman sadantuhannen euron, koneet ja kalusto-erä (Kuva 6). Toisaalta 

haastatellulla Diagnostiikka-yrityksellä koneet ja kalusto-erän oli nolla, jonka tiedetään 

haastattelun perusteella johtuvan valmistus ja muiden toimintojen ulkoistamisesta (Kuva 

6). Kaikkien muiden yritysten koneet ja kalusto-erän arvo oli muutamista tuhansista 

muutamaan kymmeneen tuhanteen kertoen toimintojen ulkoistamisesta tai laitteiden 

leasingistä erityisesti lääkeyritysten tapauksessa (Kuva 6). 
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Diagnostiikkaverrokki 1 -0,5 0,8 1,2
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Ohjelmistoverrokki 1 22,5 -5,1 1,2
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Kuva 6. Koneet ja kalusto-erä yritysten taseessa vuosina 2012-2015 

Aineettomien oikeuksien suuruus yritysten taseessa oli hyvin erilainen yritysten välillä ja 

vaihteli saman yritystyypin sisällä. Yllättävästi useammalla yrityksellä aineettomien 

oikeuksien määrä oli nolla euroa (Diagnostiikkayritys, Lääkeverrokki 2, Ohjelmistoyritys) tai 

hyvin pieni (Diagnostiikkaverrokki 2:lla 5,7) viimeisimmän tilikauden lopussa (Kuva 7). 

Toisaalta toisilla yrityksillä tämä erä oli merkittävästi isompi erityisesti lääkeyrityksillä 

(Lääkeyritys 226, Lääkeverrokki 1:llä 50 vuonna 2014, mutta 474 vuonna 2013) (Kuva 7). 

Myös Diagnostiikkaverrokki 1-yrityksellä erä oli pysynyt koko sen toiminnan aikana 

vuosina 2012-2014 noin 200 000 eurossa (Kuva 7). 
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Kuva 7. Aineettomat oikeudet-erä yritysten taseessa vuosina 2012-2015 

Kehitysmenojen seuraaminen taseessa on erityisen mielenkiintoinen erä ottaen huomioon 

tuotekehityksen suuren merkityksen yrityksen alkuvaiheessa ja toisaalta sen 

jonkinasteisen tulkinnanvaraisuuden sen merkitsemisen kelpoisuudessa. Yllättävästi 

lääkeyrityksistä vain haastatellulla Lääkeyrityksellä oli merkitty taseeseen kehitysmenoja 

niiden ollessa viimeisellä tilikaudella 7 158 tEUR muodostaen hyvin merkittävän erän 

(edeltävällä tilikaudella 2014 erän suuruus oli jopa 16 670 tEUR (Kuva 8). Lääkeverrokki-

yritysten kehitysmenot taseessa olivat jokaisena tilikautena 0. Kaikilla muilla yrityksillä 

lukuunottamatta haastateltua Ohjelmistoyritystä oli taseessa kehitysmenoja. Erän suuruus 

vaihteli Diagnostiikkayrityksen 564 tEUR:sta Diagnostiikkaverrokki 2:n 4265 tEUR:oon 

(Kuva 8). Suhteutettuna yritysten toiminnan kokoon oli Diagnostiikkayrityksen 

kehitysmeno-erä suunnilleen vuoden 2013 liikevaihtoa vastaavan kokoinen, kun taas 

Diagnostiikkaverrokki 2:n erä oli noin 20-kertainen sen liikevaihtoon verrattuna. 
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Kuva 8. Kehitysmenot-erä yritysten taseeesa vuosina 2012-2015 

Merkittävin yhdistävä piirre tutkimukseen valituissa haastatelluissa yrityksissä ja verrokki-

yrityksissä oli, että yksikään yritys ei ollut pystynyt vielä kääntämään toimintaa voitolliseksi. 

Lääkeyritykseltä puuttui jopa aiemmin kuvatun mukaisesti vielä kokonaan liikevaihto sen 

ollessa liitoksissa tuotekehityksen onnistumiseen tulevaisuudessa. Suurin liikevaihto oli 

Lääkeverrokki 1-yrityksellä sen ollessa 7 278 tEUR vuonna 2014 yrityksen liiketoiminnan 

tuloksen ollessa samana vuonna 278 tEUR tappiollinen (Liite 8.2, Liikevaihdot 2012-2015). 

Muiden yritysten kohdalla liikevoittoprosentit olivat negatiivisia joko muutaman kymmenen 

prosentin verran (Diagnostiikkayritys -62,5 %, Diagnostiikkaverrokki 1, 36,3 %, 

Ohjelmistoverrokki 1, -16,3 %) tai jopa satoja prosentteja (Lääkeverrokki 2, -119,5 %, 

Diagnostiikkaverrokki 2, -233,7 %, Ohjelmistoyritys -186 %) viimeisimpänä tilikautena 

(Kuva 9). Haastatellulle lääkeyritykselle liikevoittoprosenttia ei huomioitu, koska sillä ei 

ollut vielä relevanttia liikevaihtoa. 

12 13 14 15

Lääkeyritys 2356 2356 16670 7518
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Lääkeverrokki 2 0 0 0

Diagnostiikkayritys 272 564

Diagnostiikkaverrokki 1 188 787 783

Diagnostiikkaverrokki 2 1330 4265
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Kuva 9. Yritysten liikevoittoprosentit vuosina 2012-2015. Kuvasta puuttuu Lääkeyritys, 

koska se ei vielä ole saanut aikaan liikevaihtoa. 

Vertailun vuoksi Voitto+-tietokannasta haettiin myös kahden kirjallisuusosassa kuvatun 

CRO-tyyppisen yrityksen tiedot, joista voitiin huomata, että nämä molemmat yritykset olivat 

selvästi voitollisia useampana vuonna ja liikevoittoprosenttien ollessa eri vuosina 3:n ja 7:n 

prosentin välissä.  

6. Pohdinta 

 

6.1 Akateeminen yrittäjyys ja yliopistosidonnaisuus 

 

Aiemmissa akateemista yrittäjyyttä koskevissa tutkimuksissa on todettu, että monet 

yritystoiminnassa mukana olevat akateemikot eivät välttämättä siirry täysipäiväisesti 

yrityselämään vaan voivat haluta pitää myös yliopistotyönsä rinnalla (Wood M, 2004; 

Åsterbro T, Braunerhjelm P ym, 2013). Tämä pitää myös paikkansa tämän tutkimuksen 

osalta. Haastatteluiden perusteella syynä kaksoisroolille ei välttämättä ole henkilön oma 

halu vaan kysymys voi olla siitä, että jättäytyminen pois turvallisesta ja tutusta 

akateemisesta ympäristöstä, leimautuminen yrittäjäksi ja sen vaikutukset akateemisiin 

mahdollisuuksiin pelottavat tai yksinkertaisesti se, että yrityksen alkuvaiheessa riittävä 
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palkanmaksu ei ole mahdollista (Lundqvist M ja Middleton K, 2013; Åsterbro T, 

Braunerhjelm P ym, 2013).  

Muita yliopistosidonnaisuuksia tutkimuksen yrityksillä ei voi pitää merkittävinä tai 

poikkeavina. On luonnollista, että spin-off-yritykset sijaitsevat ainakin alkuvaiheessa 

kampuksilla (Wood M, 2004). Koska yritykset kertoivat huomattavan korkeista vuokrista 

kaupungin ja yliopiston taholta, on kuitenkin jossain määrin yllättävää, että kaikki 

haastatellut yritykset yhä sijaitsevat kampuksilla. Selittävänä tekijänä on osaltaan 

henkilöstön kaksoisrooli ja joidenkin yhteistyötahojen ja palveluiden läheisyys.  

Empiirisessä osiossa tehdyt haastattelut osoittivat, että aiemmissa akateemista yrittäjyyttä 

tutkineissa tutkimuksissa kuvattu agentti-päämiesongelma, on olemassa myös Suomessa 

ja life science-alalla (Wright M, Clarysse B ym. 2012; Rasmussen E, Gulbrandsen M, 

2012). Kaikki haastateltavat kertoivat ongelmista tai erilaisista ajatuskuluista akateemisten 

toimijoiden, yliopiston organisaation ja innovaatiopalveluiden tai TEKES:n kanssa. 

Toisaalta yrittäjät tiedostivat myös, että life science-yrityksiin sijoittavien henkilöiden täytyy 

olla hyvin perehtyneitä alaan sen erityisen riskiprofiilin tai pitkien projektien vuoksi (Patana 

AS, Pihlajamaa M ym., 2013). Mikäli näin ei olisi, voisi vallita epäsymmetrisen tiedon 

tilanne, jossa sijoittaja on päämies ja yritys agentti. Näkökantoihin on voinut vaikuttaa se, 

että haastateltavat toimitusjohtajat eivät olleet itse akatemiasta ponnistaneita yrittäjiä vaan 

yritykseen palkattuja toimitusjohtajia ja he eivät näin ollen olleet itse tehneet yrityksen 

perustamiseen johtanutta tieteellistä löytöä, mikä vaikuttaa olevan yleinen asia spin-off-

yrityksissä (Lundqvist M ja Middleton K, 2013). On selvää, että koska suomalaisissa 

yliopistoissa tehdyt tieteelliset löydöt on rahoitettu lähes yksinomaan valtion rahoituksella 

(pois lukien erilaiset rahastot), kuuluu yliopistonkin hyötyä näiden löytöjen 

kaupallistamisesta, mutta on otettava huomioon, että monilla aloilla, eikä vähiten life 

science-alalla, suomalaisten yliopistojen spin-off-yritykset kilpailevat kansainvälisillä 

markkinoilla esimerkiksi Bostonin alueen Massachusetts Institute of Technology:n (MIT) ja 

Harvardin yliopiston kaltaisten yliopistojen kanssa (Wood M, 2004; Meyers A ja Pruthi S, 

2011).  

Liikuttaessa akateemisten spin-off-yritysten kokemissa ongelmissa pienemmistä 

suurempiin, oli jopa rahoituksen saatavuutta suuremmaksi ongelmaksi koettu 

liiketoimintaosaamisen puute, mikä on huomioitu myös aikaisemmassa tutkimuksessa 

(Fernandez-Alles M, Carmelo-Ordaz C, Franco-Leal N, 2014; Patana AS, Pihlajamaa M 

ym., 2013). Näin ollen resurssiteorian näkökulmasta katsoen akateemisilta spin-off-
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yrityksiltä puuttuu yksi tärkeä resurssi, joka estää kilpailuedun syntymisen ja yrityksen 

kehittymisen prosessiteorian mukaisesti. Toimintaa kehitetään liian herkästi tuote edellä ja 

keskitytään helposti vain tuotteen teknisiin ominaisuuksiin – ei siihen mitä lisäarvoa se 

asiakkaalle tuo (Patana AS, Pihlajamaa M ym., 2013). Tämä haastateltavien kommentti on 

helppo rinnastaa jälkikäteen usein toisteltuun rinnastukseen Nokian matkapuhelimista ja 

Applen iPhone:sta. Applen iPhone ei ollut julkaisuhetkellään teknisesti ensiluokkainen, 

mutta asiakkaat ostivat sen huomattavalla hinnalla sen heille tuottaman arvon ja 

käyttäjäkokemuksen vuoksi.  

TEKES:n ja eri yliopistojen startup-hautomoita kokonaisvaltaisempia startup-

kehitysalustoja on jonkin verran saatavilla. Aikaisempi kansainvälinen tutkimus kuvaa 

liiketoimintatuen hakemista TTO:lta ja yrityskokemusta omaavien yliopistokollegoiden 

kautta, mutta tämän tutkimuksen perusteella tämä on Suomessa jossain määrin hankalaa, 

vaikkakin yritykset olivat hankkineet ulkopuoliset toimitusjohtajat, joilla oli kokemusta 

(Fernandez-Alles M, Carmelo-Ordaz C, Franco-Leal N, 2014). Erityisesti life science-alaa 

koskettava esimerkki on Startup Health, joka on alun perin Yhdysvaltalainen Eurooppaan 

saapunut ohjelma (Startup Health-internetsivu). Tällaisessa ohjelmassa arvioidaan 

yrityksen sekä tieteellinen substanssi että liiketoimintasuunnitelma, joiden molempien pitää 

olla kunnossa, jotta yritys pääsee ohjelmaan mukaan. Myös Helsingin yliopisto, Aalto 

yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri ja Helsingin kaupunki ovat perustaneet 

Health Capital Helsinki-ohjelman, mutta sen merkittävyys on vielä osoittamatta (Health 

Capital Helsinki-internetsivu). Ottaen huomioon life science-rahoituksen niukkuuden 

Suomessa, yritysten kokeman liiketoimintatuen puutteen ja vuonna 2016 päätetyt 

koulutusleikkaukset yliopistossa, voi aivovuoto Suomesta olla väistämätöntä. Viime 

vuosina on Suomessakin kuitenkin nähty yhä enemmän life science-alan spin-off-yrityksiä 

syntyvän, mutta näyttää siltä, että poikkeuksetta yritykset ovat vielä tappiollisia, joten 

kehityksen todelliset hyödyt jäävät vielä nähtäviksi. Periaatteessa yritykset siis näkevät 

erilaisen infrastruktuurin olevan Suomessa kunnossa esimerkiksi korkean henkilöstön 

osaamistason ja laadukkaiden yliopistojen puolesta, mutta varsinaista liiketoiminta-

infrastruktuuria korkean teknologian yritystoimintaa varten ei ole (Patana AS, Pihlajamaa 

M ym., 2013) 
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6.2. Akateemisen life science spin-off-yrityksen rahoitus 

 

Kuten aiempi tutkimus ennusti, on yrityksen alkuvaiheen rahoituksen rakenne hyvin 

tapauskohtaista, koska saman life science-alan painotusalueen sisälläkin yrityksen 

rahoitus voi vaihdella selvästi (Atherton A, 2012). Tutkimusaineistosta voidaan vetää kaksi 

johtopäätöstä. Kaikki tutkimuksen lääkeyritykset, niin haastateltu kuin verrokitkin, ovat 

pörssilistautuneita yrityksiä, kun taas mikään muu tutkimuksen yrityksistä ei ollut. 

Lääkekehitys on life science-painopistealuista kallein, joten syynä tähän on 

todennäköisesti pääoman saatavuuden helpottaminen (Townshend P, Colindres G ym., 

2012). Toinen kaikkia yrityksiä yhdistävä tekijä on se, että koska toiminta on life science-

alalla vuosia raskaasti tappiollinen, on tunnuslukupohjaisella tilinpäätösanalyysillä vain 

rajoitetusti merkitystä, koska vuosittaiset muutokset tunnusluvuissa ovat niin suuria (Mui- 

Siang P ja Lim Y, 2007). Raskaasti tappiolliset yritykset voivat tarvita uusia 

rahoituskierroksia tai osakeanteja. 

Yksi mielenkiintoisimpia haastateltujen esittämiä huomioita oli Suomen syrjäisen 

maantieteellisen sijainnin aiheuttama rajoite sijoittajien hallitustyöskentelyyn, joka voi jopa 

johtaa negatiivisiin sijoituspäätöksiin. Ongelma tuskin on vain life science-alaa koskettava. 

On totta, että Suomen lentoyhteydet ovat esimerkiksi Tukholmaa ja Kööpenhaminaa 

huonommat, joista on suoria lentoja jopa startup-kehityksen alkulähteille Yhdysvaltain 

länsirannikolle. Tietääkseni tämän tekijän vaikutusta sijoituspäätöksiin ei ole Suomessa 

järjestelmällisesti tutkittu, vaikka Suomen syrjäisen sijainnin ongelmista on raportoitu 

aiemmin (Patana AS, Pihlajamaa M ym., 2013).  

Maantieteellistä sijaintia suurempi ongelma spin-off-yrityksille on suomalaisten life science-

rahoittajien puute (Patana AS, Pihlajamaa M ym., 2013). Life science-alan riskiprofiili ja 

pääomavaltaisuus eroavat niin suuresti esimerkiksi erilaisista applikaatio-startupeista, että 

haastatellut yritykset eivät edes käytännössä haluaisi rahoittajiksi tahoja, jotka eivät 

ymmärrä mihin ovat ryhtymässä. Näin ollen kuka tahansa huomattavia pääomia omaava 

yksityishenkilö tai sijoitusyritys ei voi olla life science-rahoittaja. Tämä on osaltaan voinut 

johtaa TEKES:n korostuneeseen rooliin korkean teknologian yritysten alkuvaiheen 

rahoituksessa (Hermans R, Kulvik M ym., 2005). Mikäli TEKES on pääasiallinen rahoittaja, 

voi syntyä edellä kuvatunlaisia agentti-päämiesongelmia. Rahoitusmarkkinallisesti 

tilanteeseen on vaikea nähdä tulevan muutosta – Suomi tuskin koskaan tulee olemaan 

merkittävä talouskeskittymä rahoituksellisesti. Suomessa on esimerkiksi kaikista 
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pohjoismaiden pääkaupungeista toiseksi vähiten kansainvälisten yhtiöiden pohjoismaiden 

pääkonttoreita, jotka osaltaan voisivat ajaa startup-yritysten kehitystä. Ruotsi voittaa 

Suomen konttorien määrässä 125-19 (Helsingin Sanomat uutinen 30.3.2016). Yksi 

mielenkiintoinen poikkeus – vaikkakin pääkonttori on Tukholmassa - sääntöön erityisesti 

life science-alalla on GE Healthcare, joka on perustanut oman startup-kampuksensa 

tiloihinsa Helsingin Vallillassa (Helsingin Sanomat uutinen 2.6.2014). Myös 

pörssilistautumisten määrässä Helsinki hävisi vuonna vuonna 2014 Tukholmalle 5 vastaan 

45 (Pörssisäätiön internet-sivu).  

Tilinpäätöserissä aineettomien oikeuksien ja kehitysmenojen merkitseminen oli hyvin 

vaihtelevaa. Yleisesti ottaen suuri osa life science-alan yritysten tulevaisuuden 

arvontuottamiskyvystä pitäisi olla säilöttynä sen aineettomaan omaisuuteen, kuten 

patentteihin ja tuotekehitykseen (Passov R, 2003; Mui- Siang P ja Lim Y, 2007). Tässä 

valossa on erikoista, että yhdellä lääkealan verrokeista ei ole ollenkaan taseessa 

aineettomia oikeuksia tai kehitysmenoja. Haastatellulla Lääkeyrityksellä on puolestaan 

taseessa huomattavan suurena eränä kehitysmenot. Lääkeyritysten vaihtelevasta 

aineettoman pääoman merkitsemisestä on tosin raportoitu aikaisemminkin kansainvälisesti 

(Boekestein B, 2006). Myös muilla life science-painotusaloilla empiirisessä osassa 

havaittiin suurta vaihtelevuutta merkinnöissä. Ainoastaan kaikilla tutkituilla 

diagnostiikkayrityksillä oli taseessa kehitysmenoja erän kokoluokan vaihdellessa suuresti. 

Tutkimuksen tulokset näyttävät siis olevan linjassa aiempien tutkimuksten kanssa ja 

alleviivaavat yrityksen todellisen arvon määrittämisen vaikeutta sijoittajan näkökulmasta 

(Mui- Siang P ja Lim Y, 2007).  

Koska life science-alasta pääomaintensiivisenä puhuminen tarkoittaa osaltaan sitä, että 

alalla käytettävät laitteistot ja tuotantotilat ovat kalliita, olisi ollut odotettavissa, että 

tutkituilla yrityksillä olisi ollut järjestelmällisesti merkittävän kokoinen koneet ja kalusto-erä 

pysyvissä vastaavissa. Näin ei kuitenkaan ollut vaan tulos oli lähes päinvastainen. 

Ainoastaan kahdella diagnostiikkayrityksellä oli useiden satojen tuhansien eurojen koneet 

ja kalusto-erä. Kaikilla muilla erä oli huomattavan pieni tai sitä ei ollut, kuten esimerkiksi 

haastatellulla Diagnostiikkayrityksellä. Tämä havainto kielii siitä, että yritykset ovat 

ulkoistaneet toimintojaan (taseen ulkopuoliset palvelut) ja tekevät tutkimuksia 

ostopalveluina muualla tai että heillä on merkittäviä leasingvastuita (Patana AS, 

Pihlajamaa M ym., 2013). Havainto osaltaan vahvistaa yritysten sitoutumista aiemmin 

mainittuun integroitumisstrategiaan. 
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Tutkimuksessa pyrittiin hakemaan laajempaa yleistettävyyttä ottamalla näkökulmaksi myös 

eri life science-painotusalojen yritysten vertailu, vaikka pohjimmiltaan kyse olikin 

kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Koska life science-alan yrityksiä on kuitenkin Suomessa 

rajallinen määrä, on osa vertailtavista yrityksistä ollut toiminnassa eri pituisen ajan, vaikka 

niitä monessa mielessä vieläkin voidaan kutsua startup- tai spin-off-yrityksiksi (Hermans R, 

Kulvik M ym., 2005). Osalla on takanaan vasta kaksi tilikautta, kun taas jokin yrityksistä on 

ollut olemassa ainakin jossain muodossa yli 10 vuotta. Koska yritysten kehitys on etenkin 

alkuvaiheessa on voimakasta, aiheuttaa se voimakkaita muutoksia erityisesti 

tilinpäätöksen tunnuslukuihin ja yrityksen tarkempi strategiakin voi hioutua toiminnan 

olleesa käynnissä. Näin ollen tämän tutkimuksen pienellä otannalla luotettava vertailu on 

hankalaa. Nopean kehityksen vaiheen vertailulle on myös haitallista se, että osasta 

yrityksistä ei löytynyt Voitto+-tietokannasta vielä viimeisintä tilinpäätöstä. Näissä 

tapauksissa viime aikojen taloudellista kehitystä selvitettiin haastattelun avulla. 

Yksi aiemman tutkimuksen perusteella odotettavissa olleista tunnuslukujen eroista oli, että 

lääke- ja diagnostiikkayrityksillä olisi pienempi omavaraisuus-aste kuin ohjelmistoyrityksillä 

(Bollingtoft A, Ulhoi J. ym., 2003). Tämä ei kuitenkaan näytä pitävän tämän tutkimuksen 

valossa paikkaansa. Kaiken kaikkiaan ottaeen huomioon myös Quick Ratio:n ja 

nettovelkaantumisen, näyttää lääke- ja diagnostiikkayritysten rahoitusasema olevan 

keskimäärin joko yhtä hyvä tai vastaava verrattuna ohjelmistoyrityksiin. Osaltaan tähän 

vaikuttaa se, että tutkimuksen lääkeyritykset ovat pörssilistautuneita, mikä heikentää 

vertailtavuutta. Muidenkin yritysten kohdalla erilaiset yrityksen alkuvaiheen 

rahoituskierrokset vaikuttavat näihin lukuihin suuresti ja osan yritysten kohdalla tällaisia 

tiedetään tapahtuneen viimeisimmän tietokannassa olleen tilinpäätöksen jälkeen. Yhtenä 

selityksenä melko yhtäläisiin tunnuslukuihin eri yritystyyppien välillä voi olla se, että 

Suomessa TEKES rahoittaa lähes kaikkia life science-yrityksiä merkittävästi (Patana AS, 

Pihlajamaa M ym., 2013). Kun TEKES-lainan osuus on merkittävä, johtaa se suuressa 

kuvassa samanlaiseen pääomarakenteeseen ja esimerkiksi nettovelkaatumisasteen 

yhdenmukaistumiseen. Näin ollen suomalaisten yritysten tilanne ei siis välttämättä ole 

tunnuslukujen valossa kansainvälisesti vertailukelpoinen ainakaan yritysten alkuvaiheessa.  

Yhdysvalloissa on verrattu pitkän aikavälin aineistolla lääke- ja bioalan yritysten riskitasoa 

(Golec J, Vernon J, 2009). Tutkimuksen mukaan lääkeyritykset sisältävät vähemmän riskiä 

kuin bioyritykset. Sitä, pitääkö tämä tulos Suomessa paikkansa, on tämän tutkimuksen 

perusteella vaikea sanoa, koska tämä tutkimus keskittyy kehityksensä alkuvaiheessa 
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oleviin spin-off-yrityksiin, kun taas Golecin ja Vernonin tutkimus käyttää aikasarjaa pitkältä 

ajalta. Lisäksi lääketieteen näkökulmasta Golecin ja Vernonin tutkimuksen jako lääke- ja 

bioteknologiayrityksiin on hieman keinotekoinen nykyisen tiedon valossa, koska monet 

lääkeyritykset ovat myös bioteknologiayrityksiä, koska yhä useammat lääkkeet perustuvat 

biologisiin tarkasti kohteensa tunnistaviin lääkemolekyyleihin. Suomessa moni alkuvaiheen 

pienikin lääkeyritys on pörssilistautunut toisin kuin life science-alan diagnostiikka tai 

ohjelmistoyritys. Tämä osaltaan helpottaa niiden pääoman saatavuutta, mutta voi altistaa 

ne myös voimakkaammin markkinavoimien armoille esimerkiksi yritysvaltausten ja –

ostojen muodossa. Voidaan siis sanoa, että lääkeyritykset ovat lähteneet hakemaan 

rahoitusta rohkeammin pörssistä Suomessa, mutta sitä, minkälainen vaikutus tällä on 

näiden yritysten riskiin verrattuna muihin life science-yrityksiin, ei voida vielä pitkällä 

aikavälillä sanoa. 

6.3 Kasvustrategia ja rahoitus 

 

Yritysprosessinäkokulmasta pörssilistautuminen edustaa yleensä vaihetta, jossa yritys on 

jo kehittynyt ja osoittanut kykynsä (Gregory B, Rutherford M ym., 2005). Joskus kuitenkin 

pörssilistautuminen tapahtuu, kun on olemassa vasta vielä tuotekehitysputkessa oleva 

tuote eikä välttämättä ollenkaan liikevaihtoa (Mui- Siang P ja Lim Y, 2007). Erityisesti 

lääkeyritykset tarvitsevat merkittäviä pääomia tuotekehitykseen. Siinä mielessä siis 

suomalaisten lääkeyritysten pörssilistautuminen on enemmän selviytymis- kuin 

etenemiskeino yritykselle. Kaikilla yrityksillä kuitenkin lukuunottamatta haastateltua 

Lääkeyritystä liikevaihto on ollut muutaman viime tilikauden aikana huomattavassa 

kasvussa ja mikäli kehitys jatkuu samanlaisena ja tuotteet saadaan valmiiksi - jolloin niiden 

kehitykseen tarvitsee investoida vähemmän - on mahdollista, että yritykset nousevat 

voitollisiksi. Voitollisina yrityksinä niiden on mahdollista käyttää voittovaroja tuleviin 

tuotekehitysprojekteihin, jolloin niiden rahoitusasema helpottuu.  

Yritysprosessimallien näkökulmasta useimpien tämän tutkimuksen yritysten voidaan sanoa 

olevan pääsemässä Churchillin ja Lewisin prosessimallissa selviytymisvaiheesta kohti 

menestysvaihetta, koska nämä yritykset ovat löytäneet tuotteilleen usean vuoden ajan 

kasvavan kysynnän (Churchill N ja Lewis V, 1983). Se, kuinka kauan yritys pystyy 

rahoittamaan jatkokehitystään ja kestämään tappiollista toimintaa, määrittää siirtyykö yritys 

mallissa seuraavaan vaiheeseen eli nousuun (take-off) vai joutuuko se palaamaan takaisin 

taistelemaan selvitymisestään (survival). Garnseyn mallin mukaisesti katsottuna 
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tutkimusten yritysten arvioiminen on vaikeampaa. Koska useimmat yritykset ovat saaneet 

jo liikevaihtoa aikaan ja jopa kasvattaneet sitä useana vuonna, voidaan niiden sanoa 

olevan jo ainakin resurssien mobilisointi-vaiheessa. Koska yritykset ovat kuitenkin selvästi 

tappiollisia, eivät ne varsinaisesti vielä tuota resursseja (Garnsey E, 1998). Yrityskohtaiset 

erot ovat varmasti suuria, mutta haastateltujen yritysten taholta kaikki mainitsivat, että 

kokonaisuutena life science-alan spin-off-yrityksiltä puuttuu monin paikoin tärkeä resurssi 

eli liiketoimintaosaaminen, joka rajoittaa yrityksen menestymistä (Patana AS, Pihlajamaa 

M ym., 2013).  

Ainakin jollakin tasolla kaikilla haastatelluilla yrityksillä on lähtökohtaisena tai tulevana 

toimintamallina tehdä kiinteää yhteistyötä jonkin toisen yrityksen kanssa. Kiintein 

integroituminen yhteistyömalliin on tällä hetkellä Diagnostiikka-yrityksellä, koska sillä on 

eksklusiivinen yhteistyösopimus kansainvälisen suuryrityksen kanssa. Myös Lääkeyritys 

aikoo toteuttaa kaupallistamisen yhteistyökumppaneiden kautta. Näin voidaan sanoa siis, 

että kiinteä vertikaalinen tai horisontaalinen integraatio näyttää olevan suomalaisissa life 

science spin-off-yrityksissä yleistä (Hermans R, Kulvik M ym., 2005; Desentum Oy, Media-

aamiainen 13.10.2011). On kuitenkin huomattava, että vaikka integroituminen toisaalta voi 

rajoittaa vapautta, on se voinut antaa yrityksille mahdollisuuden keskittyä 

ydinosaamiseensa eli Porterin perusstrategioiden mukaan käyttää kilpailustrategianaan 

fokusointia (Porter M, 1980; Patana AS, Pihlajamaa M ym., 2013). Ilman jaettuja 

resursseja yritysverkostossa strategian toteuttaminen olisi vaikeaa ja Lääkeryrityksen 

tapauksessa ehkä jopa mahdotonta (Patana AS, Pihlajamaa M ym., 2013).  

Life science-alalla on viime vuosien aikana tapahtunut merkittävää konsolidaatiota 

(Hermans R, Kulvik M ym., 2005; Tyebjee T ja Hardin Jill, 2004) . Perinteiset lääkeyritykset 

ovat ostaneet itselleen diagnostiikkayrityksiä, koska lääketiede on muotoutumassa yhä 

henkilökohtaisemmaksi (esimerkiksi lääkeyritys Roche osti diagnostiikkayritys Ventana 

Medical Systemsin 2008 ja lääkeyritys Merck osti diagnostiikka-yritys Sigma Aldrichin 

2014). Myös lääke- ja diagnostiikka-alojen sisällä kilpailijat ovat ostaneet toisiaan 

(esimerkiksi diagnostiikka-yritys Thermo Fisher Scientific osti diagnostiikkayritys 

Affymetrixin 2016, lääkeyritys Pfizer osti lääkeyritys Wyethin vuonna 2009). Osaltaan 

konsolidaatio tuottaa synergia-etuja, mutta voi myös ajatella, että isot globaalit 

lääkeyritykset ovat tällä tavalla ulkoistaneet tuotekehitystään ja ostavat ketteriä 

kasvuvaiheessa olevia yrityksiä (Hermans R, Kulvik M ym., 2005; Tyebjee T ja Hardin J, 

2004; Townshend P, Colindres G ym., 2012). Näin ollen vaikka yksikään haastatelluista 
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yrityksistä ei tällaista exit-strategiaan myöntänytkään, voi se olla yksi todennäköinen 

yritysprosessin skenaario, mikäli yritykset pystyvät tekemään kansainvälisen läpimurron ja 

herättämään suurten lääkeyritysten kiinnostuksen.  

Kasvustrategian kannalta on mielenkiintoista huomata, että vaikka kaikkien haastateltujen 

yritysten tarkoitus on lähtökohtaisesti kasvaa nykyisten tuotteidensa kautta, niin ainakin 

tällä hetkellä nämä yritykset ovat valinneet hyvin erilaisen ratkaisun kasvun 

rahoittamiseksi. Lääkeyritys on valinnut pörssilistautumisen, diagnostiikkayritys yksittäisen 

pääomasijoittajan ja eksklusiivisen kansainvälisen yhteistyökumppanin yhdistelmän ja 

ohjelmistoyritys joukon enkelisijoittajia ja perustajia. Tässä mielessä nämä spin-off-

yritykset eivät ole seuranneet oppikirjamaista yrityksen rahoitussykliä, jossa 

siemenpääomaa ja enkelirahaa seuraa yksi tai useampi pääomasijoittajakierroksia, jonka 

jälkeen on odotettavissa pörssilistautuminen (Gregory B, Rutherford M, 2005). Lääkeyritys 

rikkoi tätä kaavaa siirtymällä suoraan pörssilistautumiseen ilman pääomasijoittajia, kun 

taas diagnostiikkayritys tuskin tulee koskaan listautumaan pörssiin sitä rajoittavan 

yhteistyösopimuksen vuoksi. Ohjelmistoyritys puolestaan on tehnyt jo useampia 

enkelirahoituskierroksia. Yritykset ovat selvästi huomioineet omat tarpeensa, aikataulunsa 

sekä Suomen rahoitusympäristön realiteetit kasvustrategian rahoituksessaan (Patana AS, 

Pihlajamaa M ym., 2013). 

 

Lopuksi voimme tarkastella, minkälaisia ratkaisuja tutkimuksen avulla löydettiin alussa 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Päätutkimusongelmaan pystytään vastamaan 

alatutkimusongelmien kautta. 

Alatutkimusongelma 1 

”Mitkä ovat yrityksen rahoituslähteet?” 

Suomalaisten yliopistojen life science spin-off-yritysten rahoituslähteet (enkelirahoitus, 

perustajien rahoitus, vieras pääoma, pääomasijoittajat, pörssi) vaihtelevat runsaasti 

yrityksestä toiseen eivätkä yritykset välttämättä noudata perinteistä rahoitussykliä kohti 

pörssilistautumista. Eri yritystyyppien välinen vertailu kertoo lääkeyritysten olevan usein 

pörssilistautuneita. Alkuvaiheessa olevan yrityksen voimakkaasti tappiollinen toiminta voi 

aiheuttaa tarvetta hakea rahoitusta toistuvasti. Suomalaiset rahoitukset mahdollisuudet 
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koetaan osin puutteellisiksi. Liikevaihdon jatkaessa kasvuaan mahdollisuus 

tulevaisuudessa voitolliseen toimintaan on olemassa. 

Alatutkimusongelma 2 

”Mikä on tällä hetkellä yrityksen suhde yliopistoon?” 

Yritykset ovat sidoksissa yliopistoon useimmiten toimitilojensa ja henkilöstönsä kautta. 

Joissakin tapauksissa yliopistosidonnainen taho voi olla myös merkittävä omistaja. 

Voimakas yliopistosidonnaisuus asiakaskunnassa on harvinaista. Yrittäjät ovat 

yliopistoympäristössä ja TEKES:n kanssa toimiessaan kohdanneet merkittävää 

yritysvastaisuutta ja havainneet agentti-päämiesongelmia. 

Alatutkimusongelma 3 

”Mikä on yrityksen kasvustrategia ja miten rahoitus on siinä huomioitu?” 

Yritykset pyrkivät keskittymään ydinosaamiseensa ja tuomaan markkinoille ydintuotteensa 

ja sen jälkeen sitä selkeästi tukevia tuotteita. Tämän toteuttamista varten yritykset ovat jo 

hakeneet rahoituksen tai sopineet yhteistyösopimuksia. Horisontaalinen tai vertikaalinen 

integraatio tulee olemaan tärkeä strategian läpiviennissä. 

Päätutkimusongelma 

”Suomalaisesta tutkimuksesta ponnistaneiden life science-alan yritysten 

kohtaama rahoitustilanne ja –riskit” 

Yritykset ovat pystyneet löytämään omaan strategiaansa sopivan rahoituksen, vaikka 

pitävät life science-alan rahoitustilannetta ja saatavilla olevaa tukea puutteellisina. 

Rahoitustilanne useimmilla yrityksillä on vähintään tyydyttävä. Yleisinä riskeinä on 

tuotteiden markkinoille pääsystä huolimatta tappiollinen toiminta sekä puutteellinen 

liiketoimintaosaaminen. 

6.4 Jatkotutkimukset 

  

Tämä tutkimus sisälsi vain suomalaisia life science-alan spin-off-yrityksiä. Koska alan 

yritykset eivät kuitenkaan toimi vain Suomen sisällä, olisi tulevaisuudessa mielenkiintoista 

tehdä myös kansainvälistä vertailua Suomeen nähden. Ulkomaiset yritykset jätettiin 

tarkoituksella tästä tutkimuksesta ulos, jotta saatiin muodostettua tiedesubstanssi-
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mielessä mahdollisimman vertailukelpoinen joukko alan kotimaisten yritysten tuntemuksen 

perusteella. Vertailua on mielekästä tehdä erityisesti muiden Euroopan maiden kesken. 

Koska monin paikoin life science spin-off-yritysten alkuvaiheen rahoitus on voimakkaasti 

valtion tukiohjelmien tukemaa, on kiinnitettävä erityistä huomiota tällaisiin poliittisiin 

kysymyksiin eri maissa. 

Haastatteluiden puitteissa yliopistokulttuurissa yhä esiintyvä liiketoiminta- ja yrittäjä-

vastaisuus sai voimakastakin kritiikkiä. Jotta yliopistokulttuuria voitaisiin kehittää 

Suomessa, olisi tärkeää tehdä tutkimus myös sellaisten akateemikkojen näkökulmasta, 

jotka eivät ole lähteneet yritystoimintaan mukaan, mutta voisivat haluta tehdä niin, sekä 

sellaisten, jotka ovat vahvasti yritystoimintaa vastaan. Yksittäisillä toimijoilla voi olla 

tiedeyhteisössä merkittävä auktoriteetti ja mikäli tällainen henkilö ei näe yritystoimintaa 

sopivana, voi se jarruttaa ideoiden kaupallistamista ja viime kädessä yhteiskunnankin 

tutkimuksesta saamaa hyötyä. 

Tämä tutkimus keskittyi vahvasti uransa alkuvaiheessa oleviin yrityksiin. Suomessa life 

science spin-off-yritysten määrä on lisääntynyt merkittävästi vasta viimeisen 10-15 vuoden 

aikana. Tutkimuksen yrityksiin olisi mielenkiintoista palata noin 10-15 vuoden päästä ja 

selvittää, mikä on ollut yritysten kehitys ja kuinka moni niistä on selvinnyt voittoa 

tuottavaksi yritykseksi. Jatkotutkimuksessa voitaisiin tätä niin sanottua survival ratea 

verrata vastaaviin kansainvälisiin yrityksiin. 

7. Yhteenveto 

 

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella akateemista yrittäjyyttä ja yritysstrategiaa 

rahoituksellisesti haastavalla life science-alalla Suomessa. Tutkielmassa pyrittiin 

hakemaan aiemmasta tutkimuksesta poiketen vertailevaa näkökantaa eri life science-

alatyyppien välillä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena sekä sitä 

tukevana tilinpäätöstietojen tietokanta-analyysinä. 

Tutkimuksessa tehdyt havainnot osoittavat, että suomalaiset akateemiset life science spin-

off-yritykset ovat kokeneet merkittäviä agentti-päämiesongelmia yritystoiminnan 

perustamisessa ja operoimisessa. Vaikka yritykset kokivat nykyisen rahoitustilanteensa 

itselleen sopivaksi, oli suomalaisen life science-rahoituksen olemattomuus yritysten 

huolena. Yritystyyppien rahoituksellisista ominaisuuksista pystyttiin tekemään rajoitetusti 
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johtopäätöksiä yritysten nuoruuden ja voimakkaasti tappiollisen toiminnan takia. 

Tärkeimpiä huomioita oli lääkeyritysten suosima pörssilistautuminen ja hyvin vaihteleva 

aineettoman omaisuuden merkitseminen taseeseen. Nämä tekijät vaikeuttavat sijoittajan 

mahdollisuuksia arvioida life science spin-off-yrityksen todellista arvoa. Yritykset esittivät 

pyynnön muodostaa Suomeen TEKES:ä kokonaisvaltaisempi toimielin, joka saattaisi 

yhteen life science-yritykset ja sijoittajat, koska liiketoimintaosaaminen koettiin yritysten 

puuttuvaksi resurssiksi. 

Odotusten mukaisesti yritykset pyrkivät pitämään kasvustrategiansa ydintuotteensa 

ympärillä ja hyvin pitkälle jo turvanneet strategian lyhyen aikavälin rahoituksen 

valitsemillaan rahoitusratkaisuilla (esim. enkelirahoituskierros, pörssilistautuminen). 

Yritykset näkevät strategian onnistumisen kannalta tärkeä erilaiset horisontaaliset ja 

vertikaaliset yhteistyöverkostot. 

Tutkimuksen avulla pystyttiin tutkimaan aiempaa tarkemmalla otteella akateemista 

yrittäjyyttä life science-alalla Suomessa. Tutkimuksen tärkein konkreettisiin toimiin 

rohkaiseva anti oli merkittävien agentti-päämiesongelmien olemassolon havaitseminen 

myös suomalaisessa akateemisessa ympäristössä sekä yritysten tarvitsema tuki niin life 

science-rahoituksen kuin liiketoimintaosaamisenkin suhteen. Näiden ongelmien 

ratkaiseminen voi osaltaan nostaa suomalaisten life science spin-off-yritysten profiilia 

alalla, jolla suomalainen osaaminen on kansainvälistä huipputasoa. 
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Työntekijöiden lukumäärä 

Merkittävimmät tapahtumat yrityksen historiassa? 

Onko yrityksen takana olevan tieteellisen löydön tekijä vielä mukana yrityksessä? 

 

Akateeminen yrittäjyys 

 Akateeminen yrittäjyys Suomessa kokemukset +/- 

Yliopistosidonnaisuudet/riippuvaisuus 

- Rahoitus/tilat/henkilöstö/asiakkaat 

 

Yliopiston ja valtion innovaatiotoiminta - kokemukset 

  - Yliopiston innovaatiopalvelut 

  - TEKES 

  - Spin-off/start-up osaamisen hankinta nyt (tai historiassa) 

muualta 

Rahoitus 

Rahoitustilanne 

- Rahoituslähteet tällä hetkellä (oma/vieras) 

 - Tulorahoitus – ns. Kuolemanlaakso 

- Koetut haasteet (nyt/ennen) 

- Koetut riskit 

Kasvustrategia ja sen rahoitus 

 Kasvustrategia 

  - Tuotevalikoiman laajuus/maantieteellinen laajuus 

  - Tärkeimmät askelmerkit - aikajänne 

Kasvun rahoitus   

- Yhteistyö muiden yritysten kanssa  

   - Enkelirahoitus/pörssilistautuminen/muu? 

   - Exit? 
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