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pääomaa ja useasti tätä pääomaa saadaan rahoittajilta ja sijoittajilta.  
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ALKUSANAT 
 
Diplomityön kuvittelee olevan prosessi, jota ei helpolla selätetä eikä varsinkaan verrat-

tain kokemattomana kirjoittajana. Kuitenkin elämäntilanteet muuttuvat. Välillä ollaan 

töissä ja välillä opiskellaan. Sitten sinulle kerrotaan, että sinusta tulee isä ja lähes kaikki 

ajatukset joutuvat etsimään uuden uomansa. Joudut asennoitumaan elämään niin, että 

sinusta oikeasti tulee isä. Ja sitten tulee kiire tehdä koko maailma valmiiksi, ennen kuin 

lapsi syntyy. 

 

Tämän diplomityön mahdollistaa Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, mutta lähes 

kaiken tämän motivaation minulle ammensi vielä tutkimuksen aloitusvaiheessa synty-

mätön tyttäreni. Työn loppuun saattaminen vaati arjen ja käytännön kannalta erityisiä 

järjestelyjä, sillä työn edetessä myös tyttäreni syntyi. Tämä työ on sinun ansiotasi, mutta 

kiitos kuuluu myös äidillesi, rakkaalle vaimolleni sekä perheelleni, unohtamatta ystä-

viäni. 

 

Työn tai tutkimuksen, kuten seuraavilla sivuilla tulet huomaamaan, aihepiiri on minulle 

tuttu ja lähellä sydäntä. Olen elänyt ja hengittänyt startup huumaa sekä karua yrittäjyyt-

tä, mutta silti en vaihtaisi päivääkään. Tämä kokemus tästä työstä ynnättynä elämän ja 

yrittäjyyden tuomaan kokemukseen on jotain sanoin kuvailematonta. 

 

Ja neljäs kerta toden sanoo. 
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1 JOHDANTO 
 

Startup yhtiöiden ja yrittäjyyden yleistyessä ovat kasvaneet myös siihen liittyvät positii-

viset ilmiöt. Positiivisilla ilmiöillä tässä tapauksessa tarkoitetaan esimerkiksi rahoituk-

sen turvin luotavia työpaikkoja, positioita startup yhtiöihin, uusia innovaatioita konser-

vatiivisille aloille sekä uusien kilpailutilanteiden avautumista eri toimialoille. Nämä on-

nistumiset vaativat oikeaa ajoitusta, oikeanlaista tiimiä sekä mahdollisesti ulkoista apua 

ja rahoitusta turvakseen ja lopulta toimiakseen. Syitä näihin onnistumisiin on tutkittu 

paljon ja esimerkiksi tässä tutkimuksessa haastatteluiden ja haastateltavien omakohtais-

ten kokemusten turvin.  

 

Kuitenkin aika-ajoin keskusteluissa esille nousevat onnistuneet rahoituskierrokset ja isot 

yrityskaupat. Nämä mahdollisuudet yrityksen elinkaarella ja varsinkin sen alkuvaihees-

sa luovat uskoa yrittäjyyteen ja näin ollen yhä useampi vastavalmistunut ryhtyykin yrit-

täjäksi.  

 

Kauppalehden artikkelissa Näistä aineksista syntyy huipputiimi (Kauppalehti 2014) on 

esitelty muutamia seikkoja, joilla yrityksen voi saada toimimaan ja joita jokainen yrittä-

jä sekä rahoittaja voi punnita yritystä perustettaessa tai siihen sijoittaessa. 

 

• Toimiva liikeidea 

• Toimiva tiimi 

o Tiimidynamiikka 

o Tiimin jäsenten panostus sekä riittävä osaaminen alalta 

• Pääoman tärkeys yrityksen alkutaipaleella 

o Orgaaninen kassavirta 

o Sijoitettu pääoma  

 

Kuinka startup yhtiö sitten löytää itselleen sopivat sijoittajat ja kuinka sijoittajat tekevät 

sijoituspäätöksensä? Pohjautuuko nämä sijoituspäätökset intuitioon vai onko kyseessä 

selvästi määritelty strategia? Onko sijoittajilla tietyt osa-alueet ja mielenkiinnon kohteet 
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mihinkä he loppujen lopuksi sijoittavat rahansa? Mikä motivoi sijoittajaa eli bisnesen-

keliä sijoittamaan esimerkiksi kiinteistöalan startup yhtiöön ja kuinka he aikovat osallis-

tua yrityksen päivittäiseen ja operatiiviseen toimintaan? Kuinka omistajaohjauksen teo-

riat pääsevät valloilleen tässä hyvin mielenkiintoisessa ilmapiirissä, joka tällä hetkellä 

tuntuu olevan kaikkien huulilla? 

 

Seuraavat kysymykset ovat myös ajankohtaisia yrityksen rahoituskierrosten yhteydessä: 

paljonko bisnesenkelin odotetaan sijoittavan yritykseen sen alkuvaiheessa ja kuinka pal-

jon hän saa vastineeksi osakkeita? Vaikuttaako yrittäjien yritykselleen arvioima valuaa-

tio, joka yleensä alkuvaiheen yrityksillä pohjautuu liikaa tunteeseen, eikä realistiseen 

kuvaan yrityksen nykyhetkestä ja tulevaisuudesta, sijoituspäätökseen ja kuinka tämä 

loppujen lopuksi nähdään esimerkiksi bisnesenkelin silmin (Mason, Botelho & Zyg-

munt 2016)?   

 

Hyviä esimerkkejä onnistuneista sijoituksista startup rintamalla on todella paljon, mutta 

tähän joukkoon mahtuu myös epäonnistumisia. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan pa-

neuduta epäonnistumisiin, vaan niihin tekijöihin, mitkä vaikuttavat positiivisesti yrityk-

sen menestykseen ja näin ollen startup -yhtiön kansantaloutta nostavaan vaikutukseen. 

Tutkimuksen tavoitteista lisää seuraavassa alaluvussa. 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaus 
 
Startup yhtiöiden menestykseen vaikuttavia tekijöitä mitattaessa täytyy ottaa huomioon 

mitä moninaisimpia osa-alueita. Tässä tutkimuksessa keskitytään kahteen näistä osa-

alueista, bisnesenkeleiden sijoitusstrategioihin sekä omistajaohjauksen toteutumiseen 

näissä sijoituksen kohteena olevissa yhtiöissä. Nämä kaksi osa-aluetta on valittu tutki-

mukseen, koska tutkimuksen toteuttaja toimii itse tällä hetkellä startup yhtiössä ja osa-

alueet ovat hyvin ajankohtaisia kyseisen yhtiön kannalta. Yhtiössä toimiessaan täytyy 

tutkimuksen tekijän käydä läpi sekä sijoittajien substanssiosaamista sekä halua tarttua 

yhtiön toimintaan, ei pelkästään hiljaisena sijoittajana vaan myös osallistuvana sekä tu-

kevana toimijana. Tutkimus toteutetaan haastattelututkimuksena. Haastateltavat valikoi-

tuvat satunnaisesti muun muassa FiBANin bisnesenkeleiden joukosta ja tutkijan omien 
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verkostojen kautta. Ketään ei velvoitettu haastatteluun. Näin ollen otantamenetelmänä 

toimii yksinkertainen satunnaisotanta, jossa kaikilla otantajoukkoon kuuluvilla on yhtä-

läinen mahdollisuus osallistua (KvantiMOTV – verkkotietovaranto 2013). 

 

Startup yhtiöiden tavoitteena on kasvu ja kasvua varten yrityksellä täytyy olla orgaanis-

ta kassavirtaa tai sen rahoitus täytyy olla muuten ja muulla tavoin kunnossa. Alkuvai-

heen yrityksen rahoitukseen on olemassa monia vaihtoehtoja, kuten pankkilainat, Busi-

ness Finlandilta saatavat avustukset ja lainat sekä riskipääoman muotoiset sijoitukset 

bisnesenkeleiltä. Lisäksi yrityksiin sijoittaa joukko institutionaalisia tahoja, kuten eläke- 

ja vakuutusyhtiöt sekä pääomasijoitusyhtiöt  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää yksittäisen bisnesenkelin sijoituspäätökseen 

vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi perehdytään sijoitustoimintaa tehneiden bisnesenkeleiden 

ja omistajaohjauksen toteutumista kohdeyrityksissä. Tutkimuskysymysten avulla tavoi-

tellaan mahdollisimman hyvää kokonaiskuvaa bisnesenkelin toiminnasta kohdeyrityk-

sien rahoituksen sekä siitä seuraavien omistajaohjauksen teorioiden täytäntöönpanoista. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

• Minkälaisia sijoitusstrategioita bisnesenkeleillä on käytössään?  

• Kuinka bisnesenkeli toteuttaa omistajaohjausta kohdeyrityksessä? 

 

Laajamittaisia tutkimuksia omistajaohjauksen täytäntöönpanosta ja toteutumisesta löy-

tyy sekä kirjojen että tutkimusten muodossa. Myös bisnesenkelin sijoitusstrategioita ja 

omistajaohjauksen toteutumista on tutkittu laaja-alaisesti. Tämän tutkimuksen tavoittee-

na onkin osittain validoida näitä tutkimuksia haastatteluiden avulla, sekä asettaa pohja 

jatkotutkimuksille. Tässä pyritään onnistumaan rajaamalla tutkimusalue pieneen osaan 

bisnesenkeleitä, eli suomalaisiin bisnesenkeleihin. Tämän toivotaan luovan hyvän poh-

jan tuleville tutkimuksille aihepiirin merkeissä. 

 

Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista on myös selventää terminologiaa muun muassa 

niiltä osin, että keitä ja mitä ovat bisnesenkelit, bisnesenkeli-malli sekä omistajaohjauk-

sen teoriat ja kuinka näillä teorioilla pyritään kuvaamaan omistajaohjauksen toteutumis-
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ta kohdeyhtiöissä. Kuinka eri motivaatiotekijät vaikuttavat bisnesenkeli-malliin ja kuin-

ka omistajaohjausta toteutetaan ja millä keinoin. Tutkimuksesta rajataan pois venture 

capital sekä institutionaaliset sijoittajat, sillä kyseiset tahot eivät sijoita henkilökohtaisia 

varojaan startup yhtiöihin. 

 

1.2 Tutkimuksen toteutus 
 
Startup huuman ollessa lähes lakipisteessään on tutkimuksen aihe ajankohtainen. Tätä 

niin sanottua ”hypeä” tullaan sivuamaan tutkimuksessa, mutta pääasiallinen keskittymi-

nen tulee pysymään bisnesenkeleiden ympärillä, kuinka bisnesenkelit sijoittavat sekä 

pyrkivät parhaansa mukaan ajamaan yritystä kohti menestystä sekä mikä on heidän mo-

tiivinsa tähän toimintaan. 

 

Tutkimus toteutettiin empiirisen tutkimuksen avulla, jolloin menetelmänä toimii kohde-

ryhmän haastattelut ja haastatteluiden sekä niiden luotettavuuden arviointi ja haastatte-

luiden tulkitseminen analyysin avulla. Analysoimalla haastatteluja pyritään avaamaan 

bisnesenkeleiden sijoittajakäyttäytymistä sekä vertaamaan tätä jo tutkittuun materiaaliin 

teorian avulla. Lisäksi pyritään saavuttamaan mahdollisimman selkeä kuva tutkimuksen 

aihealueesta sekä vastaamaan tutkimuskysymyksiin.  

 

Tutkimuksen pääpainopisteenä ovat bisnesenkeleiden sijoitusstrategiat ja omistajaoh-

jaus kasvuyrityksissä. Näin ollen tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä haastatteluiden 

avulla selvittämään mahdollisimman konkreettiselle tasolle tätä toimintaa, eli miten bis-

nesenkeleiden sijoitusstrategiat muodostuvat ja kuinka he toteuttavat omistajaohjausta 

yhtiöissä, joihin he ovat sijoittaneet.  

 

Vaikka haastattelut järjestetään satunnaisotannan keinoin, on kyseessä niin pieni joukko 

henkilöitä, että haastatteluihin otettavilta bisnesenkeleiltä odotetaan, että he ovat sijoit-

taneet tai ainakin aikeissa sijoittaa startup yhtiöön sekä mahdollisesti ovat kyseisen yri-

tyksen päivittäisessä toiminnassa mukana joko työntekijänä, neuvonantajana, hallituk-

sen rivijäsenenä tai hallituksen puheenjohtajana. Tutkimukseen on tarkoitus haastatella 

maksimissaan kymmenen bisnesenkeliä myöhemmin esiteltävien kysymysten saattele-
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mana. Näiden kriteereiden sisällä löytyy joukko, joissa toteutetaan satunnaisotanta. Li-

säksi tutkimuksessa tullaan käsittelemään aihepiiriin liittyvää ja jo julkaistua teoriaa, 

materiaalia sekä kirjallisuutta. 

 

1.3 Työn rakenne 
 
Työ koostuu kahdesta eri pääosasta, jotka ovat: 

 

• Teoreettinen osuus 

• Empiria ja tämän sisällä laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus 

 

Nämä kaksi pääosaa jakavat työn seitsemään päälukuun, joiden tarkoituksena on avata 

lukijalle työn sisältöä sen sisältämän informaation turvin, sekä selittää ja avata bisne-

senkelimallin ja omistajaohjaukseen sekä yleisesti sijoittamiseen liittyvää käsitteistöä 

sekä toimintojen perusrakennetta. Nämä seitsemän päälukua muodostavat tutkimukselle 

viitekehyksen, jossa teoria ja empiria on eritelty toisistaan. Teoreettisessa osuudessa 

käytetty kirjallisuus, artikkelit sekä verkkojulkaisut ovat tarkistettuja ja viittaukset näi-

hin julkaisuihin on merkitty kunkin viittauksen ja sitaatin yhteyteen. Lähdeluettelo löy-

tyy työn lopusta. 

 

Johdannon jälkeinen luku käsittelee tutkimuksessa esille noussutta sanastoa ja kahdessa 

seuraavassa luvussa käydään läpi bisnesenkelimallin ja omistajaohjauksen määritelmät, 

perusperiaatteet sekä näiden kahden välinen suhde. Neljännessä luvussa esitellään haas-

tattelukysymykset ja viidennessä luvussa analysoidaan haastatteluiden tulokset. Kuudes 

luku pitää sisällään johtopäätökset tutkimuksesta ja seitsemäs luku vetää yhteen koko 

tutkimuksen.  
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Taulukko 1. Työn rakenne taulukoituna 

 

Numero Nimi Sisältö 

1 Johdanto 

Tutkimuskysymykset se-
kä tutkimuksen tavoitteet, 
rajaus sekä toteutus ja 
työn rakenne. 

2 Bisnesenkelimalli 

Bisnesenkelin määritel-
mä, profiili sekä motiivit 
ja vaikuttimet. Yleiskat-
saus sijoitusstrategioihin 
sekä päätöksentekopro-
sessiin.  

3 Omistajaohjaus 

Mitä omistajaohjaus on, 
eli sen määritelmä, teori-
at, toteutuminen sekä 
kannustimet toimintaan. 

4 Haastattelututkimus & -
kysymykset 

Mikä haastattelututkimus 
on pohjimmiltaan sekä 
tämän tutkimuksen haas-
tatteluissa käytetyt kysy-
mykset. Lisäksi analyysin 
pohjustus. 

5 Haastatteluiden analy-
sointi 

Haastateltavien esittely ja 
haastattelututkimuksen 
tulosten analysointi sekä 
luotettavuuden todenta-
minen. 

6 Johtopäätökset Tutkimuksen johtopää-
tökset 

7 Yhteenveto 
Yhteenveto tutkimuksesta 
ja sen tuloksista 
 

  
Lähdeluettelo 

 

Tutkimuksen lähdeluette-
lo 
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1.4 Koko kansan bisnesenkelit 
 
Bisnesenkeleiden historia on pitkä. Ensimmäiset kirjalliset maininnat teorialähteissä si-

joittuvat 1980-luvun alkupuolelle (Wetzel 1983), mutta viimeistään 2000-luvulla heistä 

on muodostunut koko kansan tuntemia henkilöitä ja jopa ilmiö. Bisnesenkelit ovat hen-

kilöitä startup -yhtiöiden pääoman takana ja heidän työtään arvostetaan. Tähän on suu-

relta osin ollut myötävaikuttamassa alun perin brittiläinen tv-sarja nimeltä Dragons' Den 

(BBC Archive). 

 

Sarjassa seurataan yrittäjiä ja heidän lyhyitä yritysesittelyitään eli pitchejä joiden turvin 

he pyrkivät saamaan niin kutsuttuja lohikäärmeitä, leijonia tai haita sijoittamaan pää-

omaa heidän yrityksiinsä. Nämä lohikäärmeet, leijonat ja hait ovat omalla alallaan me-

nestyneitä yrittäjiä, joilla on varallisuutta ja historiaa pääomasijoittamisesta sekä halua 

sijoittaa lisää ja luoda näin menestystarinoita. Nykyään formaatti on levinnyt laajalle. 

Finnpanelin TV-mittaritutkimuksesta selviää, että Suomessakin jo kaksi kautta esitetty 

Suomen Leijonan luola keräsi esimerkiksi viikolla 8/2018 katsojia 142 000 kpl, joka on 

hieman alle 3% neljä vuotta täyttäneistä TV:n katsojista, eli yli neljä vuotiaista (Finnpa-

nel 2018). Suomen Leijonan luolan kummallakin kaudella esiintyneet leijonat ovat he-

kin pitkänlinjan vaikuttajia yritys- sekä sijoitusmaailmassa. 

 

1.4.1 Kuinka saada yhteys bisnesenkeleihin 

 

Paras tapa kontaktoida bisnesenkeleitä Suomessa on ottaa yhteyttä FiBANin eli Finnish 

Business Angels Networkin henkilökuntaan. FiBANilla oli vuonna 2017 yli 600 hyväk-

syttyä jäsentä, joista iso osa teki sijoituksia (FiBAN 2016).  
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Kuva 1. Bisnesenkelin profiili (FiBAN, Bisnesenkelisijoitukset Suomessa vuonna 2016) 

 

FiBAN on hyvä kanava tuoda omaa yritystään esille, mutta jos tämä ei jostain syystä ole 

mahdollista tai muuten poissuljettu vaihtoehto on bisnesenkeleitä mahdollista löytää 

myös FiBANin ulkopuolelta. Tällöin etsimistä helpottamaan voi olla hyvä ostaa tai 

muulla tavoin hankkia asiantuntija-apua ulkopuolelta. Tällaisia tahoja ovat investointi-

pankkiirit ja asiantuntijakonsultit.  

 

1.5 Tutkimuksessa esiintyvä sanasto 
 

Tässä alaluvussa tarkastellaan tutkimuksessa käytettyä termistöä. Sanaston tarkoitukse-

na on avata tutkimuksen termistöä myös sellaiselle lukijalle, jolla ei välttämättä ole läh-

tötietoja sijoitus- ja startup toiminnasta. Kun taas lukijoille, joille tutkimuksessa esitelty 

toiminta on tuttua, voi juolahtaa mieleen asioita ja termejä, jotka puuttuvat listasta. Sa-

nasto on aakkosjärjestyksessä. 

 

Bisnesenkeli = Yksityinen pääomasijoittaja (Mason & Harrison 1995) 

Exit = Yrityskauppa tai muu sellainen toimenpide, jossa omistajat voivat kotiuttaa varo-

jaan (Ogane 2015) 

Founder = Yrityksen perustajajäsen 

Joukkorahoitus = “Joukkorahoituksella tarkoitetaan yleensä suurelle yleisölle esitettä-

viä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen” (Finanssivalvonta 2016) 
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Kiihdyttämö = Paikka tai prosessi, jossa startup yhtiöt voivat validoida liikeideansa 

muun muassa pienen siemenrahoituksen turvin (Anon. 2018) 

Oma pääoma = Yritykseen sijoitetun pääoman ja kassavirran yhteenlaskettu summa 

(Yrittäjät.fi) 

Omistajaohjaus = Omistajaohjauksella tarkoitetaan yleensä yhtiön hallinointi- ja oh-

jausjärjestelmää, joka määrittelee yritysjohdon velvollisuudet sekä suhteen omistajiin 

nähden (Arvopaperimarkkinayhdistys) 

Orgaaninen kassavirta = Yrityksen tuotteiden / palveluiden myynnistä saama kassa-

virta (Lehmann 2015) 

Pitch = Sijoittajille pidettävä lyhyt yritysesittely, niin kutsuttu hissipuhe (Reed 2017) 

Siemenvaiheen sijoitus = Alkuvaiheen startup yhtiöön tehty sijoitus. Mahdollista saada 

myös pelkän idean pohjalta (Reed 2017) 

Sijoitettu pääoma = Talouselämä määrittelee sijoitetun pääoman seuraavanlaisesti: “si-

joitettu pääoma saadaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomiksi luokitellut 

erät eli osto-, ennakkomaksu-, siirto- ja toimitusluottovelat sekä muut korottomat velat.” 

(Talouselämä 2005) 

Sijoituskierros = Ajanjakso, jona yritys hakee rahoitusta. Yleensä useita kierroksia yri-

tyksen elinkaarella (Lahti 2011) 

Sijoitusstrategia = Yksittäisen bisnesenkelin tai pääomasijoitusyhtiön strategia, kuinka 

sijoittaa yrityksiin (Lahti 2011) 

Startup = Cambridge Dictionaryn mukaan startup on yritys, joka on aloittanut vasta 

toimintansa, tai toiminta on vasta alkamassa (Cambridge Dictionary) 

Tiketti (tässä yhteydessä) = Sijoittajan sijoittama summa kohdeyhtiöön (Frederic 

2011) 

Valuaatio = Yrityksen oletettu arvo (Smith & Berry 2012). 

Venture Capital yhtiö = Pääomasijoitusyhtiö, voi olla joukko bisnesenkeleitä, jotka 

ovat yhtiöittäneet toimintansa (Smith & Berry 2012) 
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2 BISNESENKELIMALLI 
 

Tässä luvussa tullaan tarkastelemaan bisnesenkelin määritelmää, profiileita, vaikuttimia 

sekä motiiveja sijoituspäätöksen taustalla. Näiden lisäksi esitellään teoriasta esiin nous-

seita sijoitusstrategioita, sijoituspäätöksentekoa sekä sijoituksen vaikutuksia kohdeyri-

tyksen elinkaarelle.  

 

Jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva bisnesenkeleiden toiminnasta, profiileista 

sekä prosessista sijoituspäätöstä tehtäessä, ovat nämä kaikki esitelty omina lukuinaan. 

 

Luvun tarkoitus on pohjustaa myöhempää tutkimusta niin, että lukija ymmärtää käsit-

teiden takana olevat määritelmät mahdollisimman konkreettisesti. Teorialla on vahva 

ote tässä luvussa, mutta myös ei-tieteellisillä artikkeleilla on oma paikkansa. Näitä ei-

tieteellisiä artikkeleita edustavat esimerkiksi luvussa viitatut FiBANin ja pääomasijoit-

tajien aineistot. 

 

2.1 Bisnesenkelin määritelmä 
 
FiBANin määritelmän mukaan bisnesenkelit eli toisin sanoen enkelisijoittajat ovat hen-

kilöitä, jotka sijoittavat omaa varallisuuttaan kasvuyrityksiin. Riskipääomaksikin kutsut-

tu henkilökohtaisen varallisuuden sijoittaminen kasvuyritykseen tuo bisnesenkelille 

osakkuuden yhtiöstä. Tätä osakkuutta vastaan bisnesenkeli antaa osaamisensa ja verkos-

tonsa yrityksen käyttöön. (FiBAN 2018) 

 

Söderblomin, Samuelssonin ja Mårtenssonin mukaan bisnesenkelit ovat taas korkean 

nettovarallisuuden omaavia henkilöitä, jotka sijoittavat joko yksin tai yhdessä muiden 

kaltaistensa kanssa omaa varallisuuttaan suoraan alkuvaiheen yrityksiin henkilökohtai-

sen varallisuutensa kasvun toivossa. Sijoituksen jälkeen he pyrkivät osallistumaan mah-

dollisimman paljon kohdeyrityksen päivittäiseen toimintaan eri positioista. (Söderblom, 

Samuelsson & Mårtensson 2016) 
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Bisnesenkelit sijoittavat kasvuyrityksiin normaalisti yhtiön alkutaipaleella, jolloin he 

pystyvät varmistamaan itselle edullisen valuaation sekä esimerkiksi paikan yrityksen 

hallituksessa. Bisnesenkeleiden sijoittama varallisuus ei myöskään yleisesti ottaen ole 

kovin suuri, jos verrataan esimerkiksi toisen sijoittajatahon, eli pääomasijoitusyhtiöiden 

tekemiin sijoituksiin. Tämä taas johtuu siitä, että bisnesenkelit sijoittavat yleensä aivan 

yrityksen alkuvaiheessa, kun taas pääomasijoitusyhtiöt vasta silloin, kun yrityksellä on 

todettu olevan esimerkiksi tarpeeksi asiakkaita tai liikevaihtoa. (Diamanto 2008) 

 

Diamanton mukaan bisnesenkelit ovat yksityisiä henkilöitä, jotka sijoittavat riskipää-

omaa listaamattomiin yrityksiin, eikä heillä ole myöskään sukulaissuhdetta kyseisissä 

yrityksissä. Artikkelin mukaan bisnesenkelit näyttelevät suurta roolia yrityksen kasvun 

kannalta sekä sen kehittämisessä, että myös rahallisesti. He tuovat oman osaamisensa ja 

kontaktinsa edeltävästä yritystoiminnasta uuteen sijoittamaansa yritykseen, jolloin yri-

tyksellä on nämä kaikki käytössään kasvua varten. (Diamanto 2008) 

 

Teoria-aineisto, joihin kyseisessä artikkelissa on viitattu kertovat myös, että yleensä 

bisnesenkelillä on jo ennestään taustaa startup yhtiöistä sijoittamisen muodossa. He ovat 

mahdollisesti tehneet exitejä näistä tai ovat yhä mukana yrityksen toiminnassa jollakin 

tasolla (Diamanto 2008). Bisnesenkelin rooleja kirjoittajan mukaan voivat olla muun 

muassa seuraavat: 

 

• Strateginen rooli, esimerkiksi paikka yrityksen hallituksessa 

o Tässä roolissa bisnesenkeli tuo osaamisensa esiin hallituksen kautta ja 

hallituksen kokoontumisissa. 

• Bisnesenkeli neuvonantajana 

o Liiketaloudellinen, johtamiseen vaikuttava sekä yrityksen tai tuotteen 

kehitykseen ajava neuvonanto 

• Valvojan rooli 

o Tässä roolissa bisnesenkeli käyttää hyväkseen osaamistaan, jolla turva-

taan sijoittajien, asiakkaiden sekä itse yrityksen tulevaisuus 

 

 



 

 12 

• Ohjaajan rooli 

o Tässä roolissa bisnesenkeli pyrkii käyttämään osaamistaan suhteessa vä-

hemmän kokeneeseen yrittäjään niin sanotulla oppi-isä periaatteella, jos-

sa oppi-isä jakaa neuvojaan ohjattavalle, joka tässä tapauksessa on kysei-

sen yrityksen yrittäjä 

 

Nämä neljä roolia voivat yhtä hyvin tulla kaikki yhden bisnesenkelin mukana, mutta 

yleensä näitä ominaisuuksia haetaan useammalta bisnesenkeliltä niin kutsutuissa syndi-

kaatti sijoituksissa. Syndikaatti sijoituksilla tarkoitetaan bisnesenkeleiden muodostamaa 

ryhmittymää, jossa useampi kuin yksi bisnesenkeli sijoittaa kohdeyritykseen. Tällaiset 

syndikaatti sijoitukset ovat artikkelin mukaan todella yleisiä (Diamanto 2008).  

 

5.4.2018 ilmestyneen uutisen Suomalaiset aikaisen vaiheen kasvuyritykset keräsivät 349 

miljoonan euron ennätysmäisen rahoituspotin – rahoituskanavat murroksessa mukaan 

Suomessa sijoitettiin vuonna 2017 lähes 350 miljoonaa euroa kasvuyrityksiin. Tästä si-

joitetusta pääomasta noin 7,5% on bisnesenkeleiden sijoittamaa riskipääomaa ja lähes 

17% Venture Capital eli pääomasijoitusyhtiöiden sijoittamaa varallisuutta. (Pääomasi-

joittajat 2018) 

 

Kuten alla olevasta kuvasta käy ilmi, on Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden sijoit-

tama kokonaissumma kasvuyrityksiin laskenut hieman. Uutisessa kerrotaan myös, 

kuinka suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden katseet ovat ulkomailla ja jopa 30% hei-

dän sijoittamastaan pääomasta virtaa ulkomaisiin kasvuyrityksiin. Näistä poiketen isoon 

kasvun edellisiin vuosiin nähden sijoituksissa kotimaisiin kasvuyrityksiin ovat yltäneet 

joukkorahoituskanavat sekä kiihdyttämötoiminta. Näiden lisäksi ulkomaiset sijoittajat 

ovat tuplanneet sijoitustensa määrän verrattuna vuoteen 2015 ja kasvattavat näin ollen 

omistustaan suomalaisissa kasvuyrityksissä aivan kuten suomalaiset pääomasijoittajat 

ulkomaisissa yrityksissä. Vaikka ulkomaisten sijoittajien joukossa on varmasti myös 

ulkomaisia bisnesenkeleitä rajataan ne pois tutkimuksesta, sillä heidän osaltaan motiive-

ja on huomattavasti hankalampi tutkia muun muassa kontaktien puutteen takia (Pää-

omasijoittajat 2018).  
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Kuva 2. Kasvuyrityksiin sijoitettu pääoma 2010-2017 (Pääomasijoittajat 2018) 

 
Kuten huomata saattaa (kuva 2), on bisnesenkeleiden osuus sijoitetun pääoman koko-

naissummasta merkittävän pieni verrattuna muihin sijoitusmuotoihin. Tämän voi selittää 

monella eri tavalla, mutta mitä luultavimmin tähän vaikuttavat bisnesenkeleiden suh-

teellisen pieni osuus sijoitettavasta varallisuudesta verrattuna koko omaisuuteen sekä 

myös yllä mainittu eri aikoihin sijoittaminen verrattuna pääomasijoitusyhtiöihin (Lahti 

2011). Lisäksi Pääomasijoittajien uutisessakin mainittu selektiivisuus ja tähän selektii-

visuuteen johtaneet päätökset sekä sijoitusstrategiat vaikuttavat mitä luultavimmin pie-

neen osuuteen bisnesenkelisijoituksista. Näiden lisäksi eriaikaiset sijoitukset verrattuna 

pääomasijoitusyhtiöihin varsinkin alkuvaiheen sijoitukset bisnesenkeleiden toimesta 

todentavat kyseistä diagrammia (Ramadani 2009).  

 

Tämä käy myös ilmi Bonnetin ja Wirtzin artikkelista, jossa kerrotaan bisnesenkeliden 

sekä venture capital yhtiöiden syndikaateista. Bonnetin ja Wirtzin mukaan bisnesenkelit 

sijoittavat yleensä yrityksen alku-, eli niin sanotussa seed vaiheessa yritykseen. Tällöin 

heidän puolella on etu, jossa he voivat saada pienemmällä valuaatiolla isomman osan 

yrityksen osakkeista. Näiden ensimmäisten sijoitusten jälkeen on venture capital yhtiöi-

den vuoro. He myös kertovat, ettei ole ollenkaan pois suljettua, että nämä kummatkin 

tahot sijoittavat yritykseen myöhemmillä kierroksilla yhdessä (Bonnet & Wirtz 2012). 
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FiBANin mukaan kotimaiset bisnesenkelit ovat sijoittaneet 202 miljoonaa euroa kasvu-

yrityksiin vuosien 2010 ja 2017 välillä. Tämä sijoitettu summa jakaantuu yli 1400:lle 

kasvuyritykselle. FiBAN on kerännyt myös mielenkiintoista dataa keskimääräisistä si-

joituksista, jotka ovat bisnesenkeleiden tekemiä. Mediaanisijoitus bisnesenkeliltä on 

noin 20 000 euroa yhtä yritystä ja yhtä sijoituskierrosta kohden, kun taas mediaani sijoi-

tuskierroksen koko on noin 200 000 euroa. Tällä summalla yksittäinen bisnesenkeli saa 

omistukseensa hieman alle 1,3% yrityksen osakekannasta. Tämä taas tekee yksittäisen 

sijoituksen kohteena olevan yrityksen mediaani valuaatioksi noin 1 000 000 euroa. Kes-

kimäärin bisnesenkeliltä löytyy salkustaan 1,9 yrityksen osakkeita. Yhteen yritykseen 

käytetty aika jää noin 10 tuntiin kuukaudessa (FiBAN 2018). Nämä luvut ovat mediaa-

neja ja keskiarvoja, joten esimerkiksi tässä tutkimuksessa toteutettu haastatteluosio voi 

antaa ehkä jopa raadollisemman kuvan yksittäisen bisnesenkelin sijoitetun pääoman 

suuruudesta yhtä yritystä kohden ja koko sijoitusportfolion koosta. 

 

 

Kuva 3. Bisnesenkelisijoitukset vuonna 2017 (FiBAN 2018, Business Angels News) 

 

2.2 Bisnesenkelin profiili 
 
Yleisesti ajatellaan, että bisnesenkeli on 50-vuotias, yritysjohtaja, joka sijoittaa ylimää-

räisiä varojaan sekä tietotaitoaan johonkin uuteen, mutta viime aikoina tämä on muuttu-

nut. Nykyään yhä suurempi osa bisnesenkeleistä on alle 50-vuotiaita, esimerkiksi onnis-

tuneen exitin omasta yrityksestään tehneitä henkilöitä, joilla on halu auttaa nuorempia 
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yrittäjiä menestymään. Ylätason jaottelu bisnesenkeleiden kohdalla menee seuraavanlai-

sesti: on kahdenlaisia, aktiivisia sekä passiivisia bisnesenkeleitä. Yleensä viimeistään 

sijoitusneuvotteluiden kohdalla selviää, kummanlaisen bisnesenkelin kanssa on tekemi-

sissä. Toiset haluavat ehdottomasti antaa osaamisensa kohdeyrityksen palvelukseen 

esimerkiksi toimimalla hallituksen jäsenenä, kun taas toiset kokevat idean kiinnostavana 

ja sijoittavat pelkästään sen takia. Yleensä passiiviset bisnesenkelit eivät halua niin kut-

suttuja turhia soittoja yrityksen suunnalta, vaan luottavat siihen, että yritys pyörii mui-

den sijoittajien turvin (Ramadani 2009).  

 

Ramadani luokittelee bisnesenkelit kolmeen perustyyppiin heidän osaamistason mu-

kaan: 

 

1. Aktiiviset bisnesenkelit 

o Nämä business enkelit omaavat kokemusta sijoittamisesta ja etsivät jatku-

vasti uusia sijoituskohteita 

2. Piilevät bisnesenkelit 

o Näillä enkeleillä on kokemusta sijoittamisesta, mutta eivät ole sijoittaneet 

kolmeen vuoteen yhtiöihin 

3. Neitseelliset bisnesenkelit 

o Näillä bisnesenkeleillä ei ole vielä sijoituksia yhtiöissä 

(Ramadani 2009) 

 

Ramadani viittaa artikkelissaan myös Sørheimin ja Landströmin luokitteluun, jolla voi-

daan luokitella bisnesenkelit eri tyyppeihin heidän aktiivisuutensa ja osaamisensa mu-

kaan. Nämä tyypit ovat: 

 

1. Lotto angels 

2. Trader angels 

3. Analyst angels, sekä 

4. (Real) business angels 
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Nämä bisnesenkeli tyypit poikkeavat toisistaan sekä intressiensä, sijoitusaktiivisuutensa, 

sekä osaamisensa mukaan. Ensimmäisen tyypin bisnesenkeleillä ei välttämättä ole niin 

kattavaa osaamista esimerkiksi johtamisesta, eikä heillä ole niin suurta varallisuutta 

muihin verrattuna. He sijoittavat pieniin yhtiöihin, jotka eivät ole kovin arvostettuja ei-

vätkä he yleensä käytä aikaa yhtiön toimintoihin osallistumiseen. Toisen tyypin bisne-

senkelit sen sijaan omaavat useamman sijoituksen, mutta sijoitusaika vaihtelee yleensä 

1-3 vuoden välillä. Johtamiskokemusta heillä on jonkin verran.  

 

Kolmannen tyypin bisnesenkelit taas omaavat kokemusta johtamisesta, mutta heidän 

aktiivisuutensa on heikkoa sijoittamisen suhteen. He kuuntelevat ystäviään ja kollegoi-

taan sijoituspäätöksiä tehdessä ja heidän keskimääräinen sijoitusaikansa on kolmen 

vuoden alapuolella. Neljännen tyypin bisnesenkelit poikkeavat edellisistä muun muassa 

sillä, että heidän sijoituksensa ja sijoitusaktivisuutensa on korkealla tasolla, heillä on 

paljon kokemusta johtamisesta ja he tekevät vain yhteissijoituksia muiden bisnesenke-

leiden kanssa. He ovat myös aktiivisessa roolissa kohdeyrityksissä (Ramadani 2009). 

 

Morrisette luettelee useita eri tyypin bisnesenkeleitä perustuen aiempiin tutkimuksiin.  

Hänen mukaansa bisnesenkelit sijoittavat keskimäärin 75000 dollaria yritystä kohden 

(Morrisette 2007). Ohessa esiteltynä muutamia Morrisetten listaamia bisnesenkelin pro-

fiileja. 

 

- Business Devils 

o Haluavat täydellisen vallan, 51% tai enemmän 

- The Godfather 

o Varakas, mahdollisesti eläköitynyt henkilö, joka toimii neuvonantajan 

roolissa 

- Peers 

o Menestynyt yrittäjä 

- Cousin Randy 

o Sukulainen, joka haluaa sijoittaa 

- Dr. Kildare 
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o Korkeasti koulutettu henkilö, lääkäri, lakimies tai esimerkiksi kirjanpitä-

jä 

- Corporate Achievers 

o Pörssiyhtiön johtohenkilö 

- Daddy Warbucks 

o Todella varakas henkilö, joita on suurin osa bisnesenkeleistä 

- High-Tech Angels 

o Investoivat pelkästään teknologiaan 

- The Stockholder 

o Passiivinen sijoittaja 

- Very Hungry Angels 

o Haluaa sijoittaa enemmän kuin on tarpeen  

(Morrisette 2007) 

 

2.3 Motiivit & vaikuttimet 
 
Etulan vuonna 2015 julkaiseman käytännönläheisen oppaan Osaamista, Verkostoja, 

Rahaa – Opas enkelisijoitusten hakemiseen mukaan bisnesenkelit ovat yleensä pieno-

mistajia sekä vauhdin kasvattajia startup yhtiöissä (Etula 2015). Vauhdin kasvattajilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että pienellä sijoituksella on suuri vaikutus alkuvai-

heen yritykselle ja parhaassa tapauksessa tällä sijoituksella päästään jo hyvän matkaa 

eteenpäin. Siemenvaiheen sijoituskierroksella bisnesenkeleitä voi olla useita mukana 

sijoittamassa pääomaa yritykseen niin sanotussa syndikaatissa. Tällöin heidän yhteinen 

omistuksensa nousee suhteessa suuremmaksi, kuin yksittäisen sijoittajan omistusosuus, 

muttei kuitenkaan yleensä itse yrittäjien omistusosuutta suuremmaksi. 

 

Bisnesenkelit hakevat sijoitetulle pääomalleen tuottoa. Osa nopeammin, kun taas osa 

luottaa pitkäntähtäimen tuottoon. Etulan e-kirjassa on maininta, jonka mukaan sijoittajat 

odottavat jopa 80% vuotuista tuottoa sijoitetulta yritykseltä ja keskimääräinen sijoitus-

periodi on noin kahdeksan vuotta (Etula 2015). On varmasti totta, että sijoitusperiodi 

yksittäisen yrityksen kohdalla on pitkä, jopa 10 vuotta, sillä yleensä jo yrityksen tulok-

sen saaminen positiivisen puolelle on oma työnsä yrityksen alkuvaiheessa. Julkaisussa 
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on laskettu myös auki suhteellisen suuri tuotto-odotus: "Jos sijoittajan vuotuinen tuotto-

tavoite portfoliolle on 20%, laskennallinen sijoituksen kesto 5 vuotta ja onnistumisen 

todennäköisyys 10%, on yhden sijoituksen tuotettava 80 % vuotuista tuottoa, jotta sijoit-

tajalla olisi resursseja tehdä jatkossakin uusia sijoituspäätöksiä. Toisin sanoen sijoituk-

sen tuotto-odotus (ROI) on oltava päätöshetkellä 20-kertainen." (Etula 2015). Tähän 

perustuen tuotto-odotus on linjassa sijoitetun pääoman ja useiden kohdeyritysten ker-

rannaisvaikutusten kanssa. 

 

Capizzin artikkelissa puhutaan muun muassa keskimääräisestä ”pito ajasta”, jolla tarkoi-

tetaan sitä, kuinka kauan bisnesenkelin sijoitusperiodi yhden yrityksen kohdalla kestää. 

Tämän sanotaan tutkimuksen perusteella olevan noin kolmen ja viiden vuoden väliin 

(Capizzi 2015).  

 

Lisäksi artikkelissa kerrotaan bisnesenkeleiden motiiveista, kuten henkilökohtaisen 

pääoman kasvattamisesta, tietotaidon jakamisesta sekä kokemusten keräämisestä. Nämä 

motiivit ovat kriittisessä asemassa, kun bisnesenkeli miettii sijoituspäätöstään kohdeyri-

tystä kohtaan (Capizzi 2015). Nämä toistuvat myös Morrisetten tutkimuksessa, jossa 

hän kertoo, että ROI eli Return on Investment, suomeksi sijoitetun pääoman tuotto, on 

suurin vaikutin ja motivaattori sijoituspäätösten taustalla (Morrisette 2007). 

 

Toisen artikkelin mukaan motiiveja löytyy vieläkin enemmän. Ramadani mainitsee 

useita eri motiiveja sijoitustoiminnalle. Muun muassa voiton tavoittelu, sosiaalinen vas-

tuu, nuorten yrittäjien auttaminen sekä myös sijoittamisen hauskuus voivat olla yksittäi-

sen bisnesenkelin sijoitustoiminnan taustalla. Heillä on yleisesti ottaen myös enemmän 

kokemusta yritystoiminnasta ja he pitävät siitä, että voivat jakaa tietotaitonsa. Ramada-

nin mukaan nämä motiivit ruokkivat bisnesenkeliä ja nämä kaikki voivat olla yhden si-

joituspäätöksen takana. Toinen vaihtoehto on, että aluksi motiiveista on mukana esi-

merkiksi yksi ja ajan kuluessa mukaan astuu useampi motiivi sijoittaa ja olla sijoitta-

matta. Kuitenkin on selvää, että sijoitusstrategiat muodostuvat motiivien ympärille, kun 

taas sijoituspäätökset sijoitusstrategioiden ympärille. (Ramadani 2009)  
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Näitä yllä mainittuja motiiveja voidaan verrata myös esimerkiksi työelämän tapauksiin. 

Otetaan esimerkiksi työntekijä, hän oppii sitä mukaa mitä hänelle annetaan vastuuta. 

Vastuunantajalla taas on motiivit, minkä takia hän haluaa kasvattaa ihmistä. Motiiveina 

voi olla esimerkiksi seuraaja tiettyyn tehtävään tai palkankorotus provisioperusteisesti. 

Vastuunantaja, niin kutsuttu opettaja voi ottaa kaiken irti tilanteesta, jossa hänellä ja 

vastuunottajalla on hauskaa yhdessä, sillä motiivit ovat molemmin puoleiset, joskin eri 

lähtökohdista kummallakin. Nämä motiivit ovat valideja myös lasten kasvatuksessa, 

sillä vanhemmalla tai kasvattajalla on lähes aina motiivi tekemisensä taustalla. Motiivi 

voi olla samankaltainen, kuin bisnesenkelillä sijoittaessaan yhtiöön. Hän haluaa kartut-

taa omaisuuttaan, kun taas vanhempi haluaa rikastuttaa lapsensa elämää tällä operaatiol-

la. (Alasuutari 2009) 

 

2.4 Bisnesenkelin pääoma 
 
Yhtä lailla vaikuttimiksi bisnesenkelin sijoituspäätöksen taustalla voidaan lukea halu 

kerryttää omaa pääomaa. Sijoituksen keskimääräinen tuotto-odotus on noin 20% vuo-

dessa (Etula 2015), jolloin esimerkiksi 20 000€ sijoitukselle odotetaan vuotuista tuottoa 

4000€ edestä. Yleensä tällaiset tuotto-odotukset ovat yrityksen ensimmäisten vuosien 

osalta pelkkiä odotuksia, sillä nämä realisoituvat vasta esimerkiksi yritystä myydessä. 

Tällöin voidaan laskea yrityskaupasta saatu pääoma ja jakaa se osakkeen omistajien 

kesken heidän omistusosuuksiensa mukaan. On myös mahdollista, että jos yritystä ei 

myydä, niin jossakin vaiheessa siitä voi nostaa osinkoa. Tämä edellyttää sitä, että yri-

tyksellä menee sen verran hyvin, että osingon nostaminen on mahdollista. 

 

Capizzi on artikkelissaan samoilla linjoilla. Hänen mukaansa yksi kolmesta exitistä bis-

nesenkeliä kohtaan antaa juuri ja juuri omat takaisin. Nämä exitit voivat tuottaa myös 

negatiivisen tuloksen. Hän mainitsee myös, että tuotto-odotus näissä exiteissä on noin 

kahden prosentin luokkaa, jos ottaa huomioon myös negatiivisen tuoton exitit. Jos taas 

jättää nämä huonosti menneet exitit pois laskuista, käy ilmi, että tuotto-odotus kasvaa 

melkein 18:sta prosenttiin (Capizzi 2015). 
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Etulan mukaan: "Sijoituspäätös tehdään vain hyviin yhtiöihin. Todellisuudessa kuiten-

kin vain 1/10 sijoituksesta onnistuu, 4/10 antaa omat takaisin ja lopuissa menetetään 

kaikki." (Etula 2015). Bisnesenkeli sijoittaa vain sellaisiin yrityksiin, joissa hän näkee 

potentiaalia sekä joiden visioon hän uskoo. Tästä huolimatta, ja riippumatta sijoitukses-

ta tai sijoittajan profiilista, lähes puolet perustettavista yrityksistä tekee konkurssin. Täl-

laiset tilanteet eivät luonnollisestikaan ole toivottavia, mutta niihin on varauduttava si-

joittaessa startup yhtiöön. Alle on listattu muutamia esimerkkejä syistä, joissa pääoma 

menetetään ja yrityksen konkurssiin ajaminen on yksi mahdollinen vaihtoehto jatkolle: 

 

• Tuotekehitys on niellyt koko budjetin eikä tuote ole valmis markkinoille 

• Yritys ei yrityksestä huolimatta onnistu saamaan lisärahoitusta 

• Yritys ei yrityksestä huolimatta onnistu generoimaan orgaanista kassavirtaa 

• Yrityksen tuote/palvelu koetaan markkinoilla hyväksi, mutta tiimin kanssa on 

ongelmia 

o Tiimi on lähtökohtaisesti toimimaton 

o Tiimin uudelleen järjestäytyminen epäonnistuu 

o Uusien henkilöiden palkkaaminen esimerkiksi yrityksen johtoon epäon-

nistuu 

o Virherekrytoinnit 

• Yhtiön oma pääoma kehittyy negatiiviseen suuntaan 

o Uusia bisnesenkeleitä löydy, tai  

o jo sijoittaneiden bisnesenkeleiden mielenkiinto on lopahtanut 

(Capizzi 2015) 

 

Konkurssien ollessa valitettavan yleisiä varsinkin startup yhtiöiden osalta täytyy sekä 

bisnesenkelin että itse yrittäjän osata varautua siihen, että konkurssi on vaihtoehto me-

nestykselle. Yksi tapa varautua tähän on hajauttaa sijoitukset, jonka johdosta bisnesen-

kelin pääoma ei ole yhden vaan useamman sijoituksen varassa. Yrittäjän täytyy myös 

muistaa, että konkurssi ei ole elämän loppu vaan mahdollisesti uusi alku yrittäjän uralla. 

(Anonymous 2015) 
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Etulan mainitsema yksi onnistunut sijoitus 10:stä ja Capizzin yksi kolmesta kuitenkin 

saattavat riittää kattamaan näistä koituneet tappiot ja tämän ansiosta bisnesenkeli jää 

parhaassa tapauksessa voitolle sijoituksissaan, vaikka osa hänen salkkunsa yrityksistä 

ajautuisi konkurssiin. Hypoteettisesti tällaisessa tilanteessa bisnesenkelin varallisuus voi 

silti kasvaa ja sijoittaminen uudelleen uusiin yrityksiin mahdollistuu. 

 

2.5 Sijoitusstrategiat 
 
Bisnesenkelin sijoitusstrategiana voi yhtä hyvin olla pelkkä peleihin sijoittaminen tai 

ettei sijoita peleihin ollenkaan. Kuitenkin yhtä toistuvaa sijoitusstrategiaa on hankala 

määritellä ilman teoria-aineistojen tuomaa tutkimustietoa ja sen takia yksi haastattelu-

kysymyksistä onkin "Onko sinulla tietty strategia, jonka mukaan sijoitat, vai sijoitatko 

”fiiliksen mukaan?".  

 

Kiinnostaviksi sekä kannattaviksi startup yhtiöiksi määritellyt yritykset koostuvat hy-

västä liikeideasta, hyvästä tiimistä sekä emotionaalisesta vaikutuksesta, jonka he onnis-

tuvat luomaan bisnesenkelin suuntaan ja omaavat hyvän kasvupotentiaalin (Etula 2015). 

Kuitenkin niin, että kriteerit kuten esimerkiksi tietty määrä asiakkaita, ja strategia, jossa 

sijoitetaan vaan peleihin liittyvät vahvasti toisiinsa. Toisin sanoen, vaikka bisnesenkeli 

sijoittaa pelkkiin peleihin, niin täytyy kohdeyrityksellä olla asiakkaita tai muuta näyttöä 

menestyvästä tai muuten kasvavasta liiketoiminnasta. Näin ollen sijoittamisen kriteerit 

ovat osa sijoitusstrategiaa. Nämä edellä mainitut strategiat ovat yleensä bisnesenkelin 

henkilökohtaisia toimintatapoja sekä näkemyksiä, kun taas myöhemmin tässä alaluvussa 

esitellyt teoria aineistoihin viittaavat strategiat ovat yleistettävissä ja nähtävissä aina 

bisnesenkelin sijoittaessa startup yhtiöön. 

 

Alla olevassa kuvassa on esitelty vuonna 2016 sijoitetun pääoman sijoituskohteet toimi-

aloittain Suomessa bisnesenkeleiden osalta. Kuvasta käy ilmi, kuinka hajautettuja sijoi-

tukset ovat suhteessa toimialoihin ja tämä antaa myös hyvän kuvan ei niin selkeästi 

määriteltävästä sijoitusstrategiasta bisnesenkeleiden keskuudessa.  
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Kuva 4. Sijoitettu pääoma toimialoittain prosenteissa (FiBAN, Bisnesenkelisijoitukset Suomessa 

vuonna 2016)  

 

 

Mikä siis oikeastaan on sijoitusstrategia ja kuinka se eroaa pelkästä hyväksi todetusta 

toimintatavasta, jolla saavuttaa tai olla saavuttamatta tuloksia? Masonin, Botelhon ja 

Zygmuntin artikkelissa Why business angels reject investment opportunities: Is it per-

sonal? kerrotaan tutkimukseen viitaten asioista, jotka vaikuttavat kielteisiin päätöksiin 

ja toimintatapoihin näiden takana. Artikkelissa kerrotaan, että bisnesenkeli kieltäytyy 

suurimmasta osasta hänelle tarjotuista mahdollisuuksista sijoittaa kohdeyrityksiin. Suu-

rin syy tämän taustalla on tutkimuksen mukaan kohdeyrityksen yrittäjässä tai yrityksen 

henkilöstössä ja henkilöstön ryhmädynamiikassa. Artikkelin mukaan positiivisen sijoi-

tuspäätöksen taustalla on taas monesti muiden bisnesenkeleiden kuunteleminen ja sijoi-

tustarinoiden sekä kokemusten jakaminen. Nämä vaikuttavat sekä itse sijoituspäätök-

seen, että oletettavasti myös sijoitusstrategioiden muodostumiseen. (Mason, Botelho & 

Zygmunt 2015) 

 

Lähteestä riippuen bisnesenkeleiden sijoitusstrategiat vaihtelevat, mutta kaikissa ta-

pauksissa yhteisinä tekijöinä näille on riskien minimointi ja voiton maksimointi. Lahti 

esittelee artikkelissaan Categorization of angel investments: an explorative analysis of 

risk reduction strategies in Finland neljä eri strategiaa yleisellä tasolla, joiden mukaan 

bisnesenkelit voivat mahdollisesti sijoittaa kohde yritykseen ja välttää mahdollisia riske-

jä. Hän on kategorisoinut strategiat niiden sisällön mukaan neljään eri klusteriin: 
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1. Uhkapelaajat 

a. Tähän klusteriin kuuluvat sijoittajat eivät suuremmin osallistu due dili-

gence prosessiin eikä myöskään verkostoidu tai kuuntele muiden sijoitta-

jien mielipiteitä tai kokemuksia 

2. Konventionaalinen strategia 

a. Tämän klusterin sijoittajat panostavat due diligence prosessin sijasta yri-

tyksen kasvun maksimointiin sijoittamisen jälkeen 

3. Due diligence strategia 

a. Tämän klusterin sijoittajat päätyvät sijoituspäätökseen lähes pelkän due 

diligence prosessin perusteella 

4. Ammattimainen strategia 

a. Tämän klusterin sijoittajille on tärkeää olla koko ajan tietoinen yritykses-

sä tapahtuvista muutoksista niin due diligence prosessin aikana kuin si-

joituksen jälkeen  

 

Riskien välttämisen keinoina hän mainitsee muun muassa hyvin läpi käydyn due dili-

gence prosessin, jolloin on parhaat mahdollisuudet välttyä sijoittamasta ei kannattavaan 

yritykseen. Lisäksi hän mainitsee aktiivisen osallistumisen muun muassa kotimaansa 

bisnesenkelijärjestö toimintaan ehkäisevän jollakin tasolla riskejä. Näiden lisäksi on 

erittäin tärkeää, että sijoituksen jälkeen bisnesenkeli osallistuu kohde yrityksen toimin-

taan operatiivisella tasolla tai esimerkiksi hallituksesta käsin. (Lahti 2011) 

 

Smith, Harrison ja Mason mainitsevat artikkelissaan osittain samat huomiot sijoitusstra-

tegioihin liittyen, mutta enemmän henkilökohtaisella tasolla. He ovat jakaneet enkelit 

kokeneisiin ”Superenkeleihin” ja kokemattomampiin ”Noviisienkeleihin” ja heidän mu-

kaansa bisnesenkeleiden joukko on hyvin heterogeeninen. Näiden kahden kategorian 

sijoitusstrategiat poikkeavat toisistaan joko pieneen tai suureen kokemuspohjaan katso-

en. Superenkeleillä on enemmän kokemusta sijoittamisesta, joten heidän on näin ollen 

helpompi määrittää sijoitusstrategia kohdeyrityksiä kohtaan, kun taas noviisienkeleillä 

tämä on toisinpäin. (Smith, Harrison & Mason 2010) 
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Yksi yleisimpiä strategioita on kuitenkin yksinkertainen strategia, jossa bisnesenkelit 

sijoittavat vain alkuvaiheen yrityksiin. Näissä sijoituksissa on yleensä ehtona, että ky-

seisillä bisnesenkeleillä on mahdollisuus sijoittaa seuraavilla rahoituskierroksilla kysei-

seen yhtiöön uudestaan. Tästä huolimatta bisnesenkelit tyytyvät ensimmäisen kierrok-

sen sijoituksiin, sillä kierrosten suurentuessa myös osuudet pienenevät summilla, joita 

bisnesenkelin on mahdollista sijoittaa (Sohl 2006). Tämän klausuulin lisäksi tähän ylei-

seen strategiaan kuuluvat tarkat due diligence prosessit ja yrityksen yksityiskohtainen 

tutkiminen.  

 

2.6 Päätöksentekoprosessi 
 
Siitä kuinka bisnesenkeli päätyy sijoittamaan kohde yritykseen, ollaan sivuttu jo aiem-

missa luvuissa, mutta varsinainen sijoitukseen tähtäävä päätöksentekoprosessi voi olla 

hyvinkin pitkä riippuen yrityksen valmiudesta ottaa sijoitus vastaan. Paul, Whittam ja 

Wyper avaavat tätä prosessia hyvin artikkelissaan. Sijoituspäätökseen johtava prosessi 

alkaa heidän mukaansa kiinnostavan mahdollisuuden löytyessä ja yrittäjien tapaamisel-

la. Tätä vaihetta kutsutaan nimellä Familiarisation Stage. Tämän jälkeen edetään Vai-

heeseen nimeltä Screening Stage, jossa yritystä käydään läpi sekä pintapuolisesti että 

tarkemmin niin kutsutun Due Diligence prosessin kautta. Nämä vaiheet läpikäytyään 

sijoittaja tai sijoittajat sekä yrittäjä tai yrittäjät etenevät vaiheeseen nimeltä Bargaining 

Stage, jossa lainoppineet tahot auttavat kumpaakin osapuolta kohti heille sopivaa sopi-

musta. Jos sopimuksesta ollaan yksimielisiä ja kumpikin taho on sopimukseen tyytyväi-

nen omalta osaltaan, voidaan se allekirjoittaa. (Paul, Whittam & Wyper 2007) 

  

Kyseisessä prosessissa täytyy ottaa huomioon, että mitkä tahansa muutokset, tapah-

tuivatpa ne sitten kohde yrityksen sisällä tai esimerkiksi yrityksen valuaatiossa, voivat 

vaikuttaa sijoituspäätöksen etenemiseen myös negatiivisella tavalla. Pahimmassa ta-

pauksessa sijoittajat kokevat vääryyden tapahtuneen tai tulleensa jopa huijatuksi, jonka 

johdosta he perääntyvät sijoituksesta. Jotta kyseiset tilanteet ja riskit saataisiin minimoi-

tua, voidaan prosessissa palata askelia taaksepäin ja näin ollen tarkastella yritystä uusien 

esiin tulleiden tietojen valossa. (Paul, Whittam & Wyper 2007) 
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Näihin edellä mainittuihin vaiheisiin liittyy myös bisnesenkelin kannalta olennaisissa 

osin omien verkostojen käyttö esimerkiksi syndikaattisijoituksia silmällä pitäen sekä 

keskustelu kohdeyrityksen edustajien kanssa. Lisäksi käydään keskusteluja siitä, mikä 

bisnesenkelin rooli tulee olemaan yrityksessä sijoituksen jälkeen. (Paul, Whittam & 

Wyper 2007) Alla olevassa kuvassa Paul, Whittam ja Wyper ovat kuvanneet prosessin 

kaavion muodossa. 

 

 
Kuva 5. Päätöksentekoprosessi sijoituspäätöksissä (Paul, Whittam & Wyper 2007, 114). 

 

Etula on kuvannut tätä prosessia julkaisussaan hyvin monimuotoisesti sekä yrittäjän että 

bisnesenkelin kannalta. Ensimmäisenä yrityksen tehtäväksi jää saattaa itsensä bisnesen-

keleiden tietouteen mahdollisimman houkuttelevasti ja suurentelematta asioita. Tämän 

jälkeen alkaa arviointiprosessi, joka johtaa joko positiiviseen tai negatiiviseen sijoitus-

päätökseen. Alla on listattu pääkohdat ja niiden alikohdat kyseisessä arviointiprosessis-

sa: 

 

1. Tiimin täydellisyys 

a. Tahto 

b. Osaaminen 

c. Rohkeus 
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d. Suhteet 

e. Myyntihenkisyys 

f. Oppimiskyky 

g. Luotettavuus 

h. Heterogeenisuus 

2. Markkinoiden mahdollisuus 

a. Markkinoiden koko 

b. Arvioitu liikevaihto viiden vuoden päästä 

c. Markkinarako 

d. Kilpailutilanne 

e. Markkinoiden vetovoima 

3. Kilpailuetu markkinoilla 

a. IPR-suojaus / Patentit 

b. Ratkaisun jäljiteltävyys 

c. Myyntikanavat 

d. Toimintamalli 

e. Ansaintamalli 

4. Tuote/palvelu ja teknologia 

a. Tunnistettu ongelma 

b. Lisäarvo asiakkaalle 

c. Skaalautuvuus 

d. Käytetty teknologia 

5. Sijoituksen houkuttelevuus 

a. Vaikutusmahdollisuus 

b. Rahoituksen vivutus 

c. Rahoitustarve jatkossa 

d. Lisäarvo portfolion muille yrityksille 

e. EXIT-polku 

6. Nykytilanne/Saavutukset 

a. Markkinointi 

b. Myynti 

c. Tuotteen/palvelun valmiusaste 
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d. Sopimukset 

e. Kassa 

7. Oma lisäarvo kohteelle 

(Etula 2015) 

 

Carpentier ja Suret ovat jakaneet sijoituspäätöksentekoprosessin kuuteen askeleeseen ja 

neljään kategoriaan, joita tutkimalla ja joihin nojaamalla päätöksenteko sijoituspäätöstä 

tehtäessä yleensä heidän mukaansa pohjautuu. Askeleet ovat seuraavat: 

 

1. Sijoitusehdotusten ennakoiva läpikäynti  

2. Varsinainen läpikäynti 

3. Lyhyt yritysesittely 

4. Yksityiskohtaisempi yrityksen ja liiketoiminnan esittely 

5. Yksityiskohtainen analyysi (due diligence) 

6. Neuvottelut sijoituksesta 

 

Kategoriat, jotka liittyvät päätöksenteko prosessiin ovat taas: 

 

1. Tuotteen ja sen liiketoimintamallin tarkastelu 

2. Kannattavuuden ja markkinapotentiaalin tarkastelu 

3. Yrityksen taloudellinen tilanne tarkasteluhetkellä ja sitä ennen 

4. Yrityksen ydintiimiin tutustuminen ja tiimin arviointi 

 

Nämä kohdat läpikäytyään bisnesenkelillä on tarvittavat tiedot kohdeyritykseen sijoit-

tamisen suhteen. Jos hän tulee siihen lopputulokseen, että sijoitus on mahdollinen, on 

kohdeyritys onnistunut tekemään häneen vaikutuksen. Jos hän on taas sitä mieltä, ettei 

ole oikea aika sijoittaa tähän yritykseen, on mahdollista, että yrityksestä on paljastunut 

jollakin tarkasteluaskeleella tai kategorian sisällä jotain, joka saa hänet vetäytymään po-

sitiivisesta sijoituspäätöksestä. Tällaiseen negatiiviseen sijoituspäätökseen ei tarvita, 

kuin yksi väärä sana tai luku väärässä paikassa. (Carpentier & Suret 2015) 
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Sijoituspäätöksentekoprosessi ja sitä edeltävä arviointiprosessi voivat olla hyvin moni-

mutkaisia ja ne sisältävät monia eri osa-alueita edellä mainittujen kategorioiden sisällä. 

Tämä on kuitenkin edellytys sille, että bisnesenkeli voi ja uskaltaa sijoittaa omaa varal-

lisuuttaan yritykseen, jolla ei parhaimmassa tapauksessa ole kuin idea tulevasta tuottees-

ta tai palvelusta (Sohl 2006). Kuitenkin näitä päätöksiä tehdään aika ajoin, ja hyvin on-

nistuessaan ne johtavat tuottoisaan liiketoimintaan niin bisnesenkelin kuin yrittäjänkin 

osalta.  

 

Artikkelissa Angel network affiliation and business angels’ investment practies käydään 

läpi, kuinka sekä sijoitusstrategiat että sijoituspäätös ovat sidoksissa toisiinsa. Jos stra-

tegiana on sijoittaa pelkästään syndikaatissa, vaikuttavat nämä päätöksentekoon ja toi-

saalta taas, jos bisnesenkeli on todella kokenut, saattaa hän tietää, että kohde yritys tar-

joaa hänelle osuutta tietyllä valuaatiolla. Tähän hän on varautunut strategiassaan ja osaa 

laskea valuaation omaksi hyväkseen. (Bonini, Capizzi, Valletta & Zocchi 2018) 

 

Näiden lisäksi sijoituspäätöksentekoa on tutkittu kattavasti eri suunnilta. Maxwell, Jef-

frey ja Lévesque jakavat päätöksenteon esiasteet ja siihen johtavan tutkimuksen kahdek-

saan eri osatekijään ja näiden sisällä pääkysymyksiin, joihin kuhunkin on kolme vas-

tausta sekä selitettä. Näiden vastausten perusteella kohdeyritys pisteytetään ja pisteiden 

perusteella voidaan tehdä joko positiivinen tai negatiivinen sijoituspäätös. (Maxwell, 

Jeffrey & Lévesque 2011) Seuraavat osatekijät muodostavat pisteytyksen pohjan, jolla 

lähdetään määrittelemään sijoituspäätöstä. 

 

• Vastaanotto (Adoption) 

o Ottavatko kohderyhmän edustajat tuotteen helposti vastaan? 

§ Kyllä 

§ Tuotteella on joitakin asiakkaita tulevaisuudessa 

§ Ei selvää markkinarakoa 

• Tuotteen valmius (Product status) 

o Onko tuote valmis markkinoille? 

§ Kyllä 

§ Melkein valmis, pieniä asioita puuttuu 
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§ Ajatuksen tasolla valmis 

• Suojattavuus (Protectability) 

o Kuinka helppoa tuote on kopioida? 

§ Tuote on patentoitu 

§ Tuotetta on vaikea kopioida 

§ Tuote on kopioitavissa 

• Asiakkaan tunteminen (Customer engagement) 

o Onko asiakaskunta tunnistettu ja vastaako tuote heidän tarpeitaan? 

§ Kyllä, tilauksia on tulossa 

§ Asiakkaat tunnistettu ja tuotekehitys on käynnissä 

§ Asiakaskunta hankala määritellä 

• Markkinointisuunnitelma (Route to market) 

o Onko markkinointisuunnitelma olemassa, kuinka helppo sijoittautua 

markkinoille? 

§ On olemassa, sijoittautuminen helppoa 

§ Aihetta on tutkittu 

§ Ei ole olemassa, tai jos on, niin sijoittautuminen hankalaa 

• Tuotteen markkinat (Market potential) 

o Onko tuotteelle riittävästi tilaa markkinoilla? 

§ Kyllä 

§ Jonkin verran 

§ Vähän 

• Tiimi ja sen kokemus (Relevant experience) 

o Onko yrittäjällä ja muulla johdolla substanssiosaamista tai muuta vastaa-

vaa kokemusta? 

§ Kyllä 

§ Jonkin verran 

§ Ei kokemusta 

• Kaupallinen malli (Financial model) 

o Kuinka tuotteella tehdään rahaa? 

§ Käy ilmi liiketoimintasuunnitelmasta, mietitty loppuun asti 

§ Jonkin verran mietitty 
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§ Ei mietitty ollenkaan, tai osaaminen puuttuu 

(Maxwell, Jeffrey & Lévesque 2011). 

 

Edellä mainitut osatekijät ovat kaikkiaan hyviä apuvälineitä sekä -kysymyksiä sijoitus-

päätöstä tehtäessä, mutta ne eivät ole absoluuttinen totuus. Eri teorialähteiden perusteel-

la näitä päätöksentekoprosesseja on valtava määrä, kuten tässä tutkimuksessa on nähty. 

Jokainen alalla toimiva bisnesenkeli poimii niistä itselleen parhaimmat joko tietoisesti 

tai tiedostamatta. 

 

2.7 Kohdeyrityksen valuaatio 
 
Yrityksen valuaatio eli arvo muodostuu useasta eri seikasta. Näitä ovat muun muassa 

yrittäjän kokema arvo yritykselle, tunnepohjaiset seikat, yrityksen tunnusluvut, yrityk-

sen ydintiimi sekä tuote-markkinaistuvuus. Muun muassa näiden seikkojen avulla sekä 

yrittäjä että bisnesenkeli määrittävät yritykselle arvon, jonka mukaan, sijoitusta vastaan, 

bisnesenkeli saa omistusta yrityksestä (Miloud, Aspelund & Cabrol 2012). 

 

Valuaatio jaetaan kahteen osaan riippuen siitä, missä vaiheessa yritys on hakemassa ra-

hoitusta. Seuraavassa alaluvussa on käsitelty nämä termit Smithin ja Berryn määritel-

mien mukaan. Lisäksi on käyty läpi niiden eroavaisuudet. 

 

2.7.1 Pre- ja post-money valuaatio 

 
Pre-money valuaatiolla tarkoitetaan yrittäjän mielikuvaa tai parhaaseen tietoon pohjau-

tuvaa arvoa yritykselle ennen kuin yrityksen omistajuussuhteita ei olla muutettu rahoi-

tuksen ja siitä seuranneiden osuuksien jaon merkeissä. Tämän arvon kuuluisi olla suo-

raviivainen sekä helposti verrattavissa oleva esimerkiksi muihin alan yrityksiin. Kuiten-

kin valitettavan usein tähän vaikuttavat yrittäjän tunnesiteet yritystä kohtaan enemmän, 

kuin yrityksen reaaliaikainen tilanne, resurssit sekä realiteetit esimerkiksi yrityksen tun-

nuslukuja kohtaan. Nämä seikat kuormittavat päätöksentekoprosessia sijoituspäätöstä 

tehdessä.  
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Post-money valuaatio on sen sijaan yrityksen arvo rahoituskierroksen eli omistusosuuk-

sien jaon jälkeen. Tämä antaa totuudenmukaisemman arvon yritykselle esimerkiksi seu-

raavia rahoituskierroksia silmällä pitäen. (Smith & Berry 2012) 

 

Pre- ja post-money valuaatiot voidaan laskea yksinkertaisella kaavalla, joka tietenkin 

vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä yrittäjän vai bisnesenkelin näkemys arvosta. Jos 

yrittäjä hakee esimerkiksi viiden miljoonan euron sijoitusta 20% osuutta vastaan on täl-

löin yrityksen arvo yrittäjän silmissä 5M€/20%. Tällöin yrityksen post-money valuaa-

tioksi saadaan 25M€. Tätä post-money valuaatiota käyttämällä ja erottamalla siitä sijoi-

tuksen arvo 5M€ saadaan yrityksen pre-money valuaatioksi 20M€. Bisnesenkelin sil-

missä varsinkin pre-money valuaatio on yleensä pienempi. (Smith & Berry 2012) 

 

2.7.2 Yrittäjän ja sijoittajan väliset näkemyserot pre-money valuaatioon 

 
Varsinkin ensimmäisten rahoituskierrosten aikana saattavat yrittäjän ja bisnesenkelin 

väliset näkemyserot yrityksen arvosta nousta vahvasti pintaan. Tällaisissa tilanteissa on 

syytä muistaa, että pre-money valuaatio jonka yrittäjä esittää perustuu usein tunteisiin 

eikä esimerkiksi yrityksen tunnuslukuihin. On varsin yleistä, että ensimmäistä rahoitus-

kierrosta haetaan esimerkiksi pelkän idean tai hyvin varhaisen vaiheen prototyypin pe-

rusteella, jolloin yrityksellä ei ole tuloja vaan esimerkiksi pelkästään menoja. (Wasser-

man 2017) 

 

Bisnesenkeli näkee pre-money valuaation näillä ensimmäisillä rahoituskierroksilla taas 

ennemmin yrityksen ydintiimin, sen sitoutuneisuuden, yrityksen taloudellisen tilanteen 

sekä näyttöjen kautta. Roolinsa on myös liikeidealla tai tuotteella, mutta pienemmissä 

määrin. Kun bisnesenkelin ja yrittäjän väliset näkemyserot ja valuaatiokeskustelu saa-

daan päätökseen, syntyy joko positiivinen tai negatiivinen sijoituspäätös. Positiivisen 

sijoituspäätöksen kantimiksi tarvitaan joko hyvät perustelut valuaation, joka on yrittäjän 

määrittelemä, taustalle tai jommankumman osapuolen vastaantulo valuaation suhteen. 

(Kerr, Lerner & Schoar 2014) 

 

On kuitenkin olemassa tilanteita joissa pre-money valuaatio on kohdillaan ja bisnesen-

keli tai bisnesenkelisyndikaatti hyväksyy yrityksen arvon sellaisenaan. Tämän ilmiön 
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taustalla voi olla yrittäjän kokemus, yrityksen arvon määrittäminen oikealle tasolle pe-

rustuen yrityksen talouteen sekä tuote-markkinaistuvuuteen tai huonossa tapauksessa 

yrittäjän epätietoisuus liittyen yrityksensä toimintaan ja toimialaan. Tällaisissa tilanteis-

sa sijoituspäätös voi edetä hyvinkin nopeasti, mutta jos kyseessä on yrittäjän epätietoi-

suus, on sijoittajan vastuulla ohjata yrittäjää ja yritystä oikeaan suuntaan. Näillä keinoil-

la päästään kiinni yrityksen nopeaan kehittämiseen sekä myös ongelmakohtiin, jotka 

yritystä ovat ehkä varjostaneet. (Röhm, Köhn, Kuckertz & Dehnen 2017) 
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3 OMISTAJAOHJAUS 
 

Osakeyhtiölain ensimmäisen osan ensimmäisessä luvussa pykälässä viisi sanotaan: "Yh-

tiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjes-

tyksessä määrätä toisin." (Osakeyhtiölaki). Tätä voiton tuottamista pyritään ohjaamaan 

omistajaohjauksen turvin.  

 

Kirjassa Corporate governance - Hyvä omistajaohjaus ja hallitustyöskentely omistaja-

ohjaus määritellään seuraavilla sanoilla: "Omistajien tehtävänä on valita yritykselle hal-

litus, joka puolestaan valitsee toimivan johdon. Tästä muodostuu omistajaohjauksen 

ketju. Ketjun varmistamiseksi omistajat valitsevat tilintarkastajat valvomaan, että ketju 

toimii tarkoitetulla tavalla." (Hirvonen, Niskakangas & Steiner 2003). Toisin sanoen, 

omistajat pyrkivät ohjaamaan yrityksen toimintaa ja tällä tavoin mahdollistamaan yri-

tykselle sekä näin ollen itselleen positiivisen tuloksen ja voiton maksimoinnin. 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään haastatteluiden avulla tutkimaan muun muassa sitä, kuin-

ka yhtiöön sijoittaneen bisnesenkelin tavoittelema omistajaohjaus toteutuu startup yhti-

öissä. Hyvin usein aloittava yritys pyörii yrittäjien ympärillä ja heidän henkilökohtaisten 

resurssiensa puitteissa mikä on ymmärrettävää. Tämä on tehokas tapa pyörittää yhtiön 

päivittäistä toimintaa, jos osaavat henkilöt ovat oikeissa positioissa. Väärin johdettuna 

yhtiö kuin yhtiö on heikoilla kantimilla. Tätä hyvää ja tehokasta johtamistapaa ylläpi-

tämään tarvitaan omistajaohjauksen käytäntöjä ja teorioita myös startup yhtiöissä (Cas-

sar 2014). 

 

Kuinka siis omistajaohjauksen periaatteita noudatetaan alkuvaiheen yrityksissä ja kuin-

ka niiden toteutumista valvotaan? Seuraavaksi esitellään omistajaohjauksen perusteita 

sekä toteutumista esimerkiksi suurissa pörssiyhtiöissä, pohjana sille, että samat toimen-

piteet toimisivat myös alkuvaiheen yrityksissä. 
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3.1 Toteutuminen 
 
Pörssiyhtiöissä käytetään sekä lain että hyvän hallintotavan säännösten edellyttämänä 

omistajaohjausta hyödyksi. Omistajina näissä yhtiöissä ovat muun muassa institutionaa-

liset sijoittajat, joihin kuuluu esimerkiksi eläkerahastot ja vakuutusyhtiöt. Nämä sijoitta-

jatahot pyrkivät ohjaamaan yritysten toimintaa itselleen edulliseen suuntaan valitsemal-

la muun muassa yrityksen hallitukseen ja johtoon heidän etujaan ajavia henkilöitä. (Hir-

vonen, Niskakangas & Steiner 2003)  

 

Startup yhtiöt toimivat samalla tavalla; omistajat valitsevat henkilökunnan sekä heidän 

tehtävänään sekä vastuulla on yrityksen kasvu. Bisnesenkeleiden sekä yrittäjien pääasi-

allinen tarkoitus on tehdä yrityksestä niin kannattava, että se mahdollistaa onnistuneen 

exitin sekä pääomallisesti ja tulevaisuuden työ- ja sijoitusnäkymien kannalta. Jotta sekä 

yrittäjät että bisnesenkelit onnistuvat tässä tavoitteessa, on omistajaohjauksen toteutu-

minen ensisijaisen tärkeää (He & Sommer 2010). 

 

3.1.1 Agency teoria 

 
Agency teorian mukaan sijoittajataho, eli omistaja (päämies) solmii suhteen johtotason 

henkilön kanssa (agentti), joka taas tulee palvelemaan yhtiötä esimerkiksi toimitusjohta-

jan roolissa. Agency teoriaa mukaillen tämä johtotason henkilö toimii niin kutsuttuna 

agenttina yrityksen leivissä sekä toteuttaa sijoittajatahon vaatimia toimenpiteitä yrityk-

sen sekä sijoittajan hyväksi. (Daily, Dalton & Cannella 2003)  

 

Agentiksi näissä tapauksissa valikoituu yleensä alansa osaava, johtotason henkilö, jolta 

löytyy tietotaitoa sekä alasta, että markkinasta. Tällainen päämies -agentti suhde löytyy 

kaikista yhtiöistä, joissa jokin taho on antanut tehtävän toisen tahon toimitettavaksi, 

esimerkkinä toimitusjohtajan positio. Lahden mukaan agency teoria on käytetyin teoria 

bisnesenkeleiden sekä startup yrittäjien että yritysten välillä. Aina tämä suhde ei kuiten-

kaan ole onnistunut valinta, ja näin ollen agentiksi palkattu johtaja joudutaan erotta-

maan toimestaan (Lahti 2011). 
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Bisnesenkelit osallistuvat yleensä henkilökohtaisesti yritysten, joihin he ovat sijoitta-

neet, toimintaan esimerkiksi hallituksen jäsenenä. Tällöin päämies -agentti suhde on jo 

valmiiksi olemassa. Tästä esimerkkinä hallituksessa istuvan bisnesenkelin ja yrityksen 

toimitusjohtajan välinen agenttisuhde. Toimitusjohtaja ajaa hallituksen etuja, jolloin 

bisnesenkeli hyötyy agentin toiminnasta. Jos taas toimitusjohtaja ei selviydy työstään tai 

jostakin sen osa-alueesta, käyttää päämies valta-asemaansa ja valitsee uuden agentin. 

Toisaalta voi ajatella, että päämies -agentti suhteessa oleva toimitusjohtaja riskeeraa yh-

tiön tällaisella toiminnalla mutta välttämättä hänen uransa ei vaarannu ollenkaan. (Cha-

ri, David, Duru & Zhao 2018) 

 

3.1.2 Hallitustyöskentely 

 

"Hallitus on omistajien valitsema ja sen keskeisenä tehtävänä on omistajaintressin val-

vonta." (Hirvonen, Niskakangas & Steiner 2003). Omistajaintressillä tässä tapauksessa 

tarkoitetaan omistajien tavoitteita yrityksen suhteen. Yleensä nämä tavoitteet ovat yri-

tyksen menestyminen ja voiton kotiuttaminen. Startup yhtiössä omistajat toimivat 

yleensä myös hallituksen jäseninä siihen saakka, kunnes toiminta alkaa kasvamaan. 

Tässä vaiheessa mukana on jo suurimmassa osassa tapauksista ulkopuolista pääomaa 

bisnesenkeleiden tai pääomasijoitusyhtiöiden muodossa. Useassa tapauksessa näistä si-

joittaja ja tätä kautta omistaja päätyy itsekin hallitukseen. Hirvosen, Niskakankaan ja 

Steinerin mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa: 

 

• Yhtiön toiminnan tarkoituksen määrittely 

• Strategian ja sen toteutussuunnitelman hyväksyminen 

• Toimitusjohtajan valinta 

• Johdon toiminnan valvonta ja arviointi 

• Oman toiminnan arviointi 

 

Näihin toimiin vaikuttamalla omistaja, joko istumalla hallituksessa tai valitsemallaan 

hallituksella, pystyy vaikuttamaan yrityksen toimintaan niin, että se on hänelle edulli-

sinta (Hirvonen, Niskakangas & Steiner 2003). 
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Harjoto, Laksmana ja Yang käyvät artikkelissaan läpi hallituksen heterogeenisuuden 

tuomia etuja sekä itse hallitustyöskentelyyn, että yrityksen omistajaintressin hallintaan. 

Mitä laajempi skaala eri alojen toimijoita toimii hallituksen sisällä, sitä kattavammat 

päätöksentekoon tähtäävät työkalut kyseisellä hallituksella on käytössään. Kognitiiviset 

resurssit, henkilökohtaiset intressit, tietotaito sekä yhdessä päätetyt luovat ratkaisut joh-

tavat siihen, että hallituksen on helpompi työskennellä yrityksen ja omistajien hyväksi. 

(Harjoto, Laksamana & Yang 2018) 

 

Näiden samojen asioiden on toistuttava myös startup ympäristössä. Jotta startup yhtiön 

jokapäiväinen toiminta on turvattu, täytyy yrityksen hallituksella olla mahdollisimman 

kattava kuva tästä jokapäiväisestä toiminnasta. Lisäksi hallituksessa täytyy olla edustet-

tuna laaja skaala yrityksen omistajuutta muun muassa bisnesenkeleitä tai muita yhtiöön 

sijoittaneita tahoja. Näillä tahoilla on yleensä intressit saada yritys tuottamaan. (Hans-

mann & Pargendler 2014) 

 

3.1.3 Omistamisen ja omistajaohjauksen tavoitteellisuus 

 
Yksi omistajaohjauksen toteutustavoista on tavoitteellisuus. Tällöin omistaja asettaa it-

sensä joko aktiiviseen tai passiiviseen rooliin yrityksen toiminnassa. Omistuksen tavoit-

teellisuutta ovat tutkineet muun muassa Ikäheimonen, Pihkala, Rautiainen ja Ikävalko. 

Heidän raportissa tavoitteellinen omistaja kuvataan seuraavanlaisesti: "Omistajan rooli 

yrityksessä, omistusfunktion toteuttajana, on keskeinen. Monimutkaiseksi omistajaan 

liittyvän tarkastelun tekee se, että omistajien lukumäärä, osaaminen, aktiivisuustaso ja 

vaikutusmahdollisuudet (tai niiden kanavoituminen) vaihtelevat yrityksittäin. Omistaja 

voi esimerkiksi osallistua yrityksen operatiiviseen johtoon (operatiiviseen toimintaan) ja 

hallitukseen tai vain jompaankumpaan, tai vaikuttaa yksinomaan yhtiökokouksen ja 

omistaja/perheneuvostojen kautta. Samoin, edellisestä johtuen, omistaja voi käyttää val-

taansa välillisesti tai suoraan, tai vallan käyttö voi kohdistua yrityksen suuriin linjoihin 

tai päivittäisiin asioihin." (Ikäheimonen, Pihkala, Rautiainen & Ikävalko 2014). 

 

Tavoitteellisuuden alle voidaan myös laskea henkilökohtaiset tavoitteet, joita bisnesen-

keli on itselleen asettanut. Näitä voivat olla esimerkiksi henkilökohtaisen pääoman kas-
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vattaminen, kokemus startup sijoituksista ja yhtiöistä sekä sosiaalinen tavoitteellisuus. 

Näihin päästäkseen on bisnesenkelin osakkaana saatava yritys toimimaan ja tuottamaan. 

Tämä ei tietenkään ole yhden henkilön käsissä, vaan bisnesenkeli voi omilla toimillaan 

edesauttaa tällaisen tilanteen mahdollistumista. (Fama & Jensen 1983)  

 

Omistajuutta ja sen tavoitteellisuutta ovat tutkineet myös Belenzon, Patacconi ja Za-

rutskie. Heidän artikkelissaan tutkimuksen kohteena ovat perheyritykset ja perheen si-

säinen omistajuus yrityksessä sekä omistajuuden sosiaalinen konteksti. Kuten perheyri-

tyksissä, niin myös ei-perheyrityksissä toimintatavat omistajuuden suhteen ovat saman-

kaltaiset. Omistaja omistaa tietyn osan yrityksestä ja hän tekee omistajuutta vastaavan 

osuuden töistä yrityksen hyväksi. Tavoitteena näille toimille on yrityksen kasvun tur-

vaaminen sekä tuoton takaaminen omistajille. Kun nämä osa-alueet täyttyvät on yritys 

onnistunut tehtävässään. (Belenzon, Patacconi & Zarutskie 2015) 

 

3.2 Motivaatio omistajaohjauksen taustalla 

 
Omistajaohjaukseen ja sen toteuttamisen kannustavia sekä motivoivia tekijöitä on usei-

ta. Suurimpana kannustimena lienee yrityksen toteen käynyt visio ja siitä seurannut exit, 

jonka johdosta bisnesenkeli voi kotiuttaa sijoitetun pääomansa korkojen kera. Yritys voi 

myös itsessään asettaa kannustimia omistajilleen sekä henkilöstölle. Näitä kannustimia 

ovat esimerkiksi bonukset tai omistajille osingon jako. Jos omistajaohjaus päivittäisellä 

tasolla sekä siitä seuranneet toimenpiteet toteutetaan onnistuneesti, niin yrityksen on 

mahdollista jakaa osinkoa. "Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osake-

yhtiölaissa (624/2006). Osakeyhtiön hallituksen tulee tehdä esitys yhtiön voittoa tai tap-

piota koskeviksi toimenpiteiksi. Voitonjaosta päättää yhtiökokous." (Verohallinto, Osin-

got 2018). Nämä ovat myös mahdollisia skenaarioita startup yrityksen kohdalla. Startup 

yritysten määrän kasvu kasvattaa myös onnistuneiden exitien määrää, joskin edelleen se 

on noin 1/10 sijoitetusta yrityksestä bisnesenkelin salkussa (Capizzi 2015). 

 

Muita kannustimia startup yhtiössä ovat muun muassa uudet rahoituskierrokset, joihin 

bisnesenkelin on mahdollisuus osallistua. Tämän johdosta bisnesenkelit ovat usein mu-

kana useammalla, kuin yhdellä rahoituskierroksella jos heidän varallisuus sen suo. Li-
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säksi potentiaaliset asiakkaat, liikevaihdon kasvu ja henkilökohtainen onnistuminen si-

joitustoiminnassa ovat tärkeässä asemassa bisnesenkelin sijoituksissa motivaattoreina 

(Lahti 2011). Myös epäonnistumiset katsotaan jollakin tasolla motivaation lähteiksi 

(Sørheim & Landström 2001).  

 

Yrityksen menestyksen ja esimerkiksi markkinapotentiaalin, yrityksen liikevaihdon, tu-

loksen ja yleisen toimivuuden mukaan yrityksen arvo eli valuaatio joko kasvaa tai pie-

nenee. Mikä tahansa näistä tilanteista voi toimia kannustimena bisnesenkelille. Myös 

yrittäjän usko omaan yritykseen sekä esimerkiksi uudet pääsijoittajat seuraavilla kier-

roksilla ovat kannustimia bisnesenkeleille. (Söderblom, Samuelsson & Mårtenson 2016) 

 

Näitä ja monia muita kannustimia on tutkinut myös Collewaert. Pääasiallinen motivaat-

tori tai kannustin bisnesenkelille on tutkimuksen perusteella yrityksen menestys ja sitä 

seuraava exit. Artikkelin mukaan bisnesenkelin ja yrittäjän välinen suhde on ensisijaisen 

tärkeässä asemassa onnistuneeseen exitiin johtaneessa yhteistyössä. Tämä taas juontaa 

juurensa päätöksentekoprosessiin, jossa bisnesenkeli oletettavasti tutustuu yrityksen 

toimintaan ja yrityksen ydintiimiin perinpohjaisesti. Näin vältytään konflikteilta, joissa 

bisnesenkelin ja yrittäjän intressit eivät kohtaa. (Collewaert 2011) 

 

3.2.1 Bisnesenkelit ja omistajaohjaus 

 
Bisnesenkelit käyttävät omistajaohjausta startup yhtiöissä samalla tavalla kuin omistajat 

käyttävät sitä muissa yhtiöissä. Toiminnan mieltäminen omistajaohjaukseksi sen sijaan 

vaihtelee näissä tapauksissa. Bisnesenkeli voi esimerkiksi osallistua yrityksen toimin-

taan hallituksesta käsin, olemalla mukana yrityksen päivittäisessä ja operatiivisessa toi-

minnassa tai etsimällä yritykselle potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita tie-

dostamatta lainkaan, että kyseessä on omistajaohjauksen menetelmät. Useasti bisnesen-

kelin rooliin omistajana kuuluu olla myös asiantuntijana tai ohjaavana henkilönä yrityk-

sen suuntaan. Lisäksi bisnesenkeli voi toimia markkinoivana henkilönä tai linkkinä use-

an eri tahon välillä, joiden koetaan olevan hyödyksi yritykselle (Landström 1992).  
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Omistajaohjaukseen startup yhtiöissä voi liittyä myös ongelmia niiden ja niihin sijoitta-

neiden bisnesenkeleiden välillä. Kuten myös startup vaiheen ylittäneiden yhtiöiden 

kohdalla, näitä ongelmia ovat muun muassa virheelliset tai väärät rekrytoinnit, sopimat-

tomat henkilöt jo olemassa oleviin rooleihin tai henkilökemiaan liittyvät asiat. Voi olla, 

että bisnesenkeli uutena osakkaana näkee yrityksen päivittäisessä toiminnassa, että toi-

mitusjohtajan roolissa on täysin väärä henkilö. Tällöin hän ottaa asian esille hallitukses-

sa ja sitä viedään eteenpäin suuntaan, jossa hallituksen mielestä oikea henkilö ottaa toi-

mitusjohtajan roolin. Tämä voi olla yrittäjälle kova paikka, sillä hän itse voi istua juuri 

toimitusjohtajan paikalla. Tämän johdosta hän joutuu astumaan sivuun toimitusjohtajan 

roolista. Tällaiset tilanteet ovat omiaan luomaan konflikteja yrityksen omistajien välille. 

(Osnabrugge 2000)  
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4 HAASTATTELUTUTKIMUS & -KYSYMYKSET 
 

Kun kyseessä on haastattelututkimus, täytyy haastattelukysymykset määritellä etukäteen 

tarpeeksi kattaviksi, jotta haastattelutilanteessa voidaan varautua myös kysymyspatteris-

ton ulkopuolisiin, mutta kuitenkin aiheeseen liittyviin vastauksiin. Lisäksi haastattelu-

kysymyksien täytyy sisältää syventäviä kysymyksiä, jotta saadaan mahdollisimman kat-

tavat vastaukset liittyen pääkysymykseen.  

 

Haastattelukysymykset esitetään haastateltaville haastattelutilanteessa, jonka jälkeen 

haastattelut litteroidaan ja analysoidaan. Tämän jälkeen haastattelut analysoidaan ja ana-

lyysin tulokset kirjataan ylös. Näitä tuloksia hyödyntämällä haastatteluista voidaan joh-

taa johtopäätökset, jotka taas johtavat tutkimuskysymysten vastauksien äärelle. (Web 

Center For Social Research Methods)  

 

 

 
Kuva 6. Tutkimus toteutettiin empiirisenä poikittaistutkimuksena (Jyväskylän yliopiston Koppa, 

Survey) 

 

Haastattelututkimus osoittautui työn kannalta parhaaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi, 

sillä tutkimuksen toteuttajalla oli ennestään kontakteja haastatteluun osallistuviin tahoi-

hin, kuten esimerkiksi FiBANin bisnesenkeleihin. Paras tapa saada haastateltavia oli 
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suorat yhteydenotot bisnesenkeleiden suuntaan, haastattelu ajankohdan sopiminen ja 

haastatteluiden toteuttaminen.  

 

Bisnesenkeleiden vaikutukset talouskasvun edistäjinä sekä startup yhtiöiden toiminnan 

mahdollistajina ovat todella mielenkiintoinen aihe ja asioita näiden taustalla pyrittiinkin 

selvittämään tämän haastattelututkimuksen avulla. Näin ollen haastattelut ovat tärkeä 

osa tutkimusta ja muodostavat näin ollen tutkimukselle selkärangan, johon tukeutua tar-

peen niin vaatiessa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa tutkimuk-

sen lukija pohtii, kuinka lähestyä bisnesenkeleitä.  

 

Haastatteluiden avulla pyritään selvittämään yksittäisen bisnesenkelin sijoituspäätöstä 

sekä sitä, kuinka he määrittävät yrityksen valuaation sekä yritykseen sijoitettavan sum-

man ja kuinka juuri kyseiset yritykset valikoituvat sijoituskohteiksi. Lisäksi pyritään 

selvittämään, kuinka bisnesenkelit käyttävät omistajaohjausta yhtiöissä, joihin he ovat 

sijoittaneet ja onko tällä ollut minkälaisia vaikutuksia yhtiön menestykseen.  

 

Haastatteluihin valikoitui bisnesenkeleitä satunnaisesti, vaikkakin kriteereiden luoman 

aihion sisältä. Kaikilla heistä on useampi, kuin yksi startup -yhtiö portfoliossaan. Osa 

heistä on tehnyt jo menestyksekkäitä exitejä, eli yrityskauppoja ja osa myös menettänyt 

varallisuuttaan.  

 

4.1 Haastattelukysymykset 
 
4.1.1 Taustakysymykset 

 
Taustakysymysten tarkoituksena on pohjustaa haastatteluita sekä luoda lukijalle käsitys 

haastateltavan henkilön toimenkuvasta. 

 
1. Ikä 

a. 25-35 

b. 35-45 

c. 45-55 

d. 55-> 
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2. Mikä on työelämän statuksesi (palkkatöissä, yrittäjänä, joku muu)? 

3. Toimenkuva? 

4. Moneenko yritykseen olet sijoittanut? 

5. Mistä ja milloin sait ”poltteen” sijoitustoimintaan? 

 

4.1.2 Kysymykset liittyen sijoittamiseen 

 
Sijoittamiseen liittyvät kysymykset ovat kysymyksiä, joilla kartoitetaan muun muassa 

bisnesenkelin tapoja sijoittaa sekä riskien minimointi keinoja. 

 
6. Onko sinulla tietty strategia, jonka mukaan sijoitat, vai sijoitatko ”fiiliksen mu-

kaan”.  

a. Jos sinulla on selvä strategia, niin kuinka se on muodostunut? 

b. Jos taas sijoitat ”fiiliksen mukaan”, niin mikä on se tekijä, minkä mukaan 

sijoitat? 

7. Kun puhutaan bisnesenkelitoiminnasta, ei voi olla puhumatta riskisijoituksista. 

Kuinka pyrit minimoimaan nämä riskit? 

8. Jos oletetaan, että bisnesenkelitoiminta on enemmän tai vähemmän pidemmän 

aikavälin toimintaa, niin: 

a. Mitkä ovat odotuksesi sijoitetun pääoman tuotolle? 

b. Millä aikavälillä odotat tuoton ”kotiutuvan”? 

9. Kuinka moni sijoituksistasi on onnistunut? 

a. Kuinka määrittelet onnistuneen sijoituksen? 

10. Kuinka allokoit yrityksiin käyttämäsi ajan yritysten kesken? 

11. Kuinka suuri on keskimääräinen tiketti? 

12. Kuinka määrittelet kohdeyrityksen valuaation? 

 

4.1.3 Kysymykset liittyen omistajaohjaukseen 

 
Omistajaohjaukseen liittyvät kysymykset kartoittavat omistajaohjauksen toteutumista 

startup yhtiöissä sekä bisnesenkeleiden yleisiä käsityksiä kyseisestä toiminnasta. 
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13. Omistajaohjauksen perimmäinen ajatus on antaa yhtiölle ja sen johdolle mahdol-

lisimman hyvät eväät, jotta yhtiö menestyisi ja tuottaisi omistajilleen arvoa. 

a. Onko omistajaohjaus mielestäsi aiheellista startup yhtiöissä? 

b. Kuinka omistajaohjaus toteutuu yhtiöissä, joihin olet sijoittanut? 

c. Jos ei, niin oletko ottanut käyttöön omistajaohjaukseen suuntaavia malle-

ja tai toimintatapoja? 

d. Jos kyllä, niin minkälaisia malleja?  

e. Oletko kokenut, että nämä mallit ovat olleet hyödyllisiä? 

14. Tulisiko mielestäsi omistajaohjausta käyttää enemmän startup yhtiöissä? 

 

4.2 Analyysin pohjustus 
 

Analyysissä tullaan viittaamaan tutkimuksen teoria-aineistoon ja siitä esiin nousseisiin 

seikkoihin aina kussakin kohdassa erikseen. Lisäksi analyysissä on pyritty tuomaan 

esiin haastateltavien omakohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä, jotka hyvin joko myötäi-

levät teoriataustaa tai sitten eivät. 

 

Haastatteluiden eteneminen poikkesi haastateltavan henkilön aikataulusta riippuen. 

Keskimääräinen haastatteluihin kulunut aika oli noin puoli tuntia kysymysten ja vas-

tausten parissa ja puoli tuntia yleistä keskustelua aiheesta. Osa haastatteluista kääntyi 

vuoropuheluksi, kun taas osa säilytti hyvin haastattelun rungon. Näin ollen saatiin ai-

kaan aikataulullisesti hyvin tiiviit haastattelut sekä myös henkilökohtaisemmat haastat-

telutilanteet. Haastattelut toteutettiin kasvotusten ja joissakin tapauksissa puhelimitse. 

Kaikki haastattelut äänitettiin. Tämän jälkeen haastattelut litteroitiin äänitysten perus-

teella.  

 

Nämä litteroidut haastattelut ja niiden vastaukset toimivat analyysin pohjana. Näin ollen 

jokainen haastattelukysymys avaa uuden alaluvun, jossa käsitellään kysymyksen aihe-

piirin ympärille muodostuneita vastauksia. Jokaisen kysymys toimii analyysissä alaot-

sikkona, jolloin jokaisen kysymyksen kohdalla on vastauksia pyritty tarkastelemaan 

myös muun muassa teoriaan verraten sekä reliabiliteetin ja validiteetin kannalta. Tämän 
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koetaan olevan tärkeää sillä tulosten luotettavuutta ei voida todentaa pelkästään haasta-

teltavien luonnollisen luotettavuuden mukaan.  

 

Tutkimustuloksia on hyvä verrata ja linkittää toisiin tutkimuksiin. Tällöin teoriapohjaa 

voidaan todentaa ja mahdollisesti myös haastaa kyseisten haastatteluiden avulla. Loppu-

tuloksena tulisi olla mahdollisimman eheä kokonaisuus, jossa haastatteluiden vertaami-

nen jo tutkittuun, teoria-aineistossa esiin tulleisiin seikkoihin pystytään vastaamaan 

mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Analyysin kannalta on myös tärkeää, että lainauksia haastatteluista ja siinä esiin nous-

seista vastauksista esitetään analyysin tukena. Haastateltavien nimiä ei mainita missään 

vaiheessa yksityisyyden suojan turvaamiseksi. Seuraava kappale sisältää haastateltavien 

esittelyt teoriaan pohjaten. Auki kirjoitetut haastattelut on mahdollista saada niitä erik-

seen pyytämällä tutkimuksen toteuttajalta. 
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5 HAASTATTELUIDEN ANALYSOINTI 
 
Haastattelut tuottivat mielenkiintoisia tuloksia analysoitavaksi. Tässä luvussa niitä on 

analysoitu puolueettomasti sekä järjestelmällisesti siinä järjestyksessä kuin kysymykset 

on esitetty. Haastatteluiden avulla pyrittiin määrittämään sekä selvittämään kokonaisku-

va sijoitusprosessin etenemisestä ja sen elinkaaresta yksittäisten bisnesenkeleiden osal-

ta. Tuloksia ei voida yleistää, mutta niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä esimerkiksi si-

joitusstrategioihin ja startup sijoitustoimintaan liittyen. Lisäksi isoa osaa haastatteluissa 

näytteli omistajaohjaus, johon liittyviin kysymyksiin saatiin hyviä vastauksia. 

 

Haastattelututkimuksen tulosten ja vastausten oletetaan olevan luotettavia, sillä haasta-

teltavat ovat oikeita henkilöitä, joilla tiedetään olevan sijoituksia startup yhtiöissä. Tut-

kimuksellisesta näkökulmasta katsottuna vastauksia ei voida kuitenkaan pitää täysin 

luotettavina ja siksi niitä tarpeen tullen verrataankin teoriaan ja linkitetään jo tehtyihin 

tutkimuksiin tai muihin julkaisuihin aiheesta. Haastattelut on analysoitu litteroitujen 

haastatteluiden perusteella. 

 

5.1 Haastateltavien esittely 
 
Tässä luvussa esitellään haastatellut bisnesenkelit. Haastateltavat halusivat esiintyä ni-

mettöminä, joten työssä heidät esitellään pelkästään haastateltavina. Haastateltavia hen-

kilöitä on verrattu Ramadanin sekä Diamanton artikkeleissa esiintuomiin sijoittajapro-

fiileihin sekä heidän sijoitusstrategiaansa verrataan Lahden artikkelin tuloksiin. Omista-

jaohjauksen toteutumista haastatteluiden perusteella on verrattu Hirvosen, Niskakan-

kaan ja Steinerin artikkelissa esiin nostamiin omistajaohjauksen toteuttamistapoihin. 

 

Jokainen haastateltava saa järjestysluvun 1-5 jotta lukijan on helpompi seurata ja lukea 

seuraavaa alalukua ja siinä esiintyviä sitaatteja. Haastateltavien status esimerkiksi sijoi-

tusten lukumäärien suhteen ovat keväältä 2018 ja voivat olla kasvaneet tai pienentyneet 

tähän päivään mennessä.  
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5.1.1 Haastateltava 1 

 
Haastateltava 1 profiloituu tutkimuksessa käytetyn teoria-aineiston pohjalta bisnesenke-

liksi, joka on tehnyt onnistuneen exitin omasta yrityksestään ja hänelle on tällä tavoin 

kertynyt omaisuutta ja kokemusta yritystoiminnasta. Tätä kokemusta hän haluaa jakaa 

eteenpäin toimimalla esimerkiksi portfolioyritystensä hallituksessa. Keskimäärin hän 

sijoittaa yritykseen noin 10 000€ – 50 000€ sijoituskierrosta kohden. 

 
Taulukko 2. Haastateltava numero 1 esittely 
 
Työelämän status Yrittäjä 
Sukupuoli Mies 
Ikä 45-55 
Tausta Valmistumisen jälkeen aloitti startup yrit-

täjänä, yritys menestyi ja hän teki siitä 
onnistuneen exitin. Tämän jälkeen toimi-
nut sekä neuvonantajana, että sijoittajana 
useissa eri yrityksissä. 

Sijoitusten määrä - 
Sijoittajaprofiili Ramadanin mukaan Aktiivinen bisnesenkeli 
Sijoittajaprofiili Diamanton mukaan Strateginen 
Sijoitusstrategia Lahden mukaan Ammattimainen 
Suhde omistajaohjaukseen Hirvosen, 
Niskakankaan ja Steinerin mukaan 

Aktiivinen osallistuminen esimerkiksi 
hallitustyöskentelyyn 

 
 
5.1.2 Haastateltava 2 

 

Haastateltava 2 on kokenut sijoittaja, jolle varallisuutta on kertynyt pitkän uran yritysten 

parissa työskentelyn myötä. Hän on haastateltavista kokenein sijoittaja, jolta löytyy 

portfoliostaan lähes 50:nen yrityksen historia sijoitusten merkeissä. Hän sijoittaa koh-

deyritykseen keskimäärin 50 000€ - 100 000€ sijoituskierrosta kohden. 
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Taulukko 3. Haastateltava numero 3 esittely 
 
Työelämän status Yrittäjä 
Sukupuoli Mies 
Ikä 45-55 
Tausta Opiskeluaikana 90 luvulla aloittanut yri-

tystoiminnan, jonka jälkeen yrittäjyys 
vienyt mennessään. Aloitti sijoittamalla 
kavereidensa yrityksiin. 

Sijoitusten määrä ~50 
Sijoittajaprofiili Ramadanin mukaan Aktiivinen bisnesenkeli 
Sijoittajaprofiili Diamanton mukaan Strateginen 
Sijoitusstrategia Lahden mukaan Ammattimainen 
Suhde omistajaohjaukseen Hirvosen, 
Niskakankaan ja Steinerin mukaan 

Aktiivinen osallistuminen esimerkiksi 
hallitustyöskentelyyn. Passiivinen opera-
tiiviseen työskentelyyn. 

 
 
5.1.3 Haastateltava 3 

 

Haastateltava 3 kiinnostui sijoitustoiminnasta myöhemmällä iällä. Tällöin hänen elä-

mässään tapahtui positiivisia muutoksia, kun hän esimerkiksi nousi johtamaan perheyri-

tyksensä konsernia. Hänellä vapautui aikaa ja hän päätti alkaa sijoittamaan startup yhti-

öihin osittain hyvien sijoitustarinoiden siivittämänä. Hän on haastelluista sijoittajista 

varovaisin sijoittaja, joka sijoittaa maksimissaan 20 000€ sijoituskierrosta kohden. 

 
Taulukko 4. Haastateltava numero 3 esittely 
 
Työelämän status Yrittäjä 
Sukupuoli Mies 
Ikä 45-55 
Tausta Uuden position sekä onnistuneiden yri-

tyskauppojen johdosta kiinnostus startup 
sijoittamiseen. Tämä tapahtunut hieman 
varttuneemmalla iällä. 

Sijoitusten määrä ~15 
Sijoittajaprofiili Ramadanin mukaan Piilevä bisnesenkeli 
Sijoittajaprofiili Diamanton mukaan Ohjaaja 
Sijoitusstrategia Lahden mukaan Ammattimainen 
Suhde omistajaohjaukseen Hirvosen, 
Niskakankaan ja Steinerin mukaan 

Aktiivinen osallistuminen esimerkiksi 
hallitustyöskentelyyn. Lisäksi yrityksen 
sisäiset foorumit sekä tuttavallisuus yri-
tyksen johdon sekä työntekijöiden kans-
sa. 
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5.1.4 Haastateltava 4 

 
Haastateltava 4 on vahvasti yrittäjäpohjainen bisnesenkeli. Sijoittamisen lisäksi hän 

pyörittää menestyksekkäästi useaa omaa yritystään, jotka hän laskee mukaan sijoituk-

siinsa, sillä näihin hän on sijoittanut aikaansa ja tietotaitoaan. Portfolionsa yrityksissään 

hän pyrkii toimimaan ennemminkin neuvonantajana, kuin osallistuvana bisnesenkelinä. 

Hän sijoittaa keskimäärin 10 000€ sijoituskierrosta kohden. 

 
Taulukko 5. Haastateltava numero 4 esittely 
 
Työelämän status Yrittäjä 
Sukupuoli Nainen 
Ikä 45-55 
Tausta 2000 luvun alussa perusti ensimmäisen 

oman yrityksensä, jonka jälkeen perusta-
nut lukuisia yrityksiä. 2006 lähti sijoitus-
toimintaan mukaan, jonka jälkeen sijoit-
tanut aktiivisesti. 

Sijoitusten määrä ~10 
Sijoittajaprofiili Ramadanin mukaan Aktiivinen ja osittain piilevä bisnesenkeli 
Sijoittajaprofiili Diamanton mukaan Neuvonantaja ja valvoja 
Sijoitusstrategia Lahden mukaan Ammattimainen 
Suhde omistajaohjaukseen Hirvosen, 
Niskakankaan ja Steinerin mukaan 

Aktiivinen osallistuminen esimerkiksi 
hallitustyöskentelyyn. Osassa yrityksistä 
passiivisena sijoittajana, jolloin ei halli-
tuspaikkaa, vaan enemmän asiantuntijan 
ja neuvonantajan rooli yrityksessä. 

 
 
5.1.5 Haastateltava 5 

 
Haastateltava 5 on nuoresta iästään huolimatta kokenut sijoittaja, jolle varallisuus on 

kertynyt onnekkaiden sattumien kautta. Hän sijoittaa huomattavia summia alkuvaiheen 

yrityksiin, joskus jopa pelkkään ideaan ja hyvään tiimiin. Hän allokoi aikansa sijoitus-

tensa suhteessa, jolloin pienemmille sijoituksille kyseisissä yrityksissä jää pienempi, 

yleensä passiivinen rooli. 
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Taulukko 6. Haastateltava numero 5 estittely 
 
Työelämän status Yrittäjä 
Sukupuoli Nainen 
Ikä 25-35 
Tausta Innostus startup sijoitustoimintaan tuli 

opiskellessa. Onnekkaan sattuman kautta 
saadut varannot vauhdittivat tätä toimin-
taa.  

Sijoitusten määrä ~20 
Sijoittajaprofiili Ramadanin mukaan Aktiivinen bisnesenkeli 
Sijoittajaprofiili Diamanton mukaan Neuvonantaja 
Sijoitusstrategia Lahden mukaan Ammattimainen 
Suhde omistajaohjaukseen Hirvosen, 
Niskakankaan ja Steinerin mukaan 

Passiivinen ja osittain aktiivinen. Joissa-
kin yrityksissä hallituspaikka, kun taas 
joissakin yrityksissä, jossa pienempi si-
joitus, pelkkä neuvonantajan rooli. 

 
 

5.2 Analyysi 
 

5.2.1 Haastateltavien työelämän status ja sijoittajaprofiili 

 
Kaikilla haastatteluun osallistuneilla bisnesenkeleillä on usean vuoden kokemus sijoi-

tustoiminnasta. Heidän pääasiallinen ammattinsa on yrittäjä ja he ovat omassa yrityk-

sessään johtavassa asemassa. Varallisuutta heille on kertynyt esimerkiksi yrityskauppo-

jen tai onnistuneiden exitien myötä. Näin ollen sijoitustoimintaan on ollut helppo hypätä 

positiivisen elämänmuutoksen kautta. Erään haastateltavan kohdalla sijoitustoiminta 

käynnistyi kuitenkin jo yliopistossa ja jatkuu edelleen.  

 

” Opiskeluaikoina aloitin yrittäjänä ja yritystoimintani oli kassavirtapositiivista 

alusta lähtien. Sitten kaverit alkoivat tulla, että mä oon kanssa ajatellu perustavani yri-

tyksen ja mulla ois tällainen lähtö, et tulisitko mukaan. Sit mä lähdin muutamiin niistä 

mukaan, ilman enempää empimistä, kun ajateltiin että nää ois hyviä ideoita ja näitä ois 

hyvä kimpassa tehdä.” -  Haastateltava 2 
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Toisella haastateltavalla oli taas työelämän muutos vapauttanut aikaa kalenterista. Tä-

män vapautuneen ajan hän on päättänyt sijoittaa startup yhtiöihin.  

 

”No se oli mulla työelämän muutos, joka toi mut mukaan tähän. Halusin saada 

jotain lisämaustetta arkeen, kun siirryin tytäryhtiön johdosta vastaamaan konsernista. 

Eli työtehtävät vähän muuttuivat ja ehkä jopa väheni, joten kalenterissa vapautui aikaa. 

Mä oon aina halunnut päästä hyödyntämään sitä kokemusta ja niitä oppeja joita mulla 

on, joten tää oli luontainen polku.”  - Haastateltava 3 

 

Aiemmin tutkimuksessa viitattuun Söderblomin, Samuelsonin ja Mårtenssonin artikke-

liin verrattuna haastattelut antavat saman kuvan bisnesenkeleiden taustoista. He ovat 

korkean nettovarallisuuden omaavia henkilöitä, joilla on halu sijoittaa uusiin liiketoi-

mintoihin (Söderblom, Samuelsson & Mårtensson 2016). Lisäksi yhä yleistyvä trendi 

on, että bisnesenkelit ovat itse exitin omista yrityksistään tehneitä henkilöitä. Kumpi-

kaan yllä mainituista haastateltavasta ei kuulu tähän joukkoon. Toinen on aloittanut si-

joitustoiminnan nuorena ja toinen on taas keski-ikäinen sijoittaja, jonka yrityksellä me-

nee hyvin.  

 

Haastateltavien joukkoon valikoitui kuitenkin myös yksi henkilö, joka oli tehnyt onnis-

tuneen exitin omasta yrityksestään ja sijoittaa nyt näitä rahoja. Nämä seikat myötäilevät 

edellä mainitun artikkelin sisältöä.  

 

”Niin no, mun sijoitustoiminta on oikeastaan alkanut siitä, kun mä tein ensim-

mäisen ison exitin. Okei no sitä ennen mä oon sijoittanut rahaa joihinkin rahastoihin, 

mut sit milloin mä oon määrätietoisesti alkanut tekemään startup sijoituksia, niin lähtee 

yrityskaupan toteutumisesta.” – Haastateltava 1 

 

Pääasiallinen sijoittajaprofiili lähes kaikilla haastatelluilla Ramadanin mukaan on aktii-

vinen sijoittaja. Nämä bisnesenkelit tietävät mitä tekevät ja aiemmin tässä tutkimukses-

sa läpikäytyjen päätöksentekoprosessin apukeinojen avulla he osaavat halutessaan vält-

tää myös riskejä. Ainoastaan yksi haastateltavista tunnustautui piileväksi bisnesenkelik-
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si. Yhden haastateltavan pääasiallinen sijoittajaprofiili oli aktiivinen, mutta siinä oli joi-

takin tunnistettavia piirteitä piilevästä bisnesenkelistä.  

 

5.2.2 Sijoitusten jakautuminen bisnesenkelin salkussa 

 

Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa viitattiin FiBANin toteuttamaan tutkimukseen bis-

nesenkelitoiminnasta, löytyy yksittäisen bisnesenkelin salkusta omistus vajaasta kahdes-

ta yrityksestä. Haastatteluissa kävi ilmi, että tämä pitää paikkansa. Kaikilla haastatelta-

vista salkusta löytyi useampi yritys. Lisäksi haastateltavien bisnesenkeleiden salkuista 

löytyi onnistumisia pienempien exitien muodossa.  

 

Eräs haastateltava kertoo sijoittaneensa sijoitusuransa aikana noin 50:een yritykseen, 

joista osasta hän on tehnyt exitin, kun taas osa näistä on kokenut konkurssin.  

 

”No mulla on 18 exitiä eli tiedän noista yrityksistä ihan loppuun asti, et mitä kä-

vi. Niistä kahdeksan on nollia ja 10 on nollan yläpuolella, mut ykkösen alapuolella on 

noin puolet. Parhaat kolme taas sit on ollu et vähän yli 40 kertaisena rahat takaisin, eli 

ne on tuoneet sen koko tuoton sit tähän.” – Haastateltava 2 

 

Haastattelun tuloksista on selvästi luettavissa, että haastatellut bisnesenkelit ovat koke-

neita sijoittajia, joilla on usean vuoden kokemus ja he edustavat muun muassa Fi-

BANissa sitä luokkaa, joilla on omistuksia useammassa, kuin kahdessa yrityksessä. Fi-

BANissa on heidän verkkosivustonsa mukaan yli 600 hyväksyttyä jäsentä, joista osa ei 

ole tehnyt yhtäkään sijoitusta (FiBAN, verkkosivu).  

 

5.2.3 Bisnesenkelin sijoitusstrategiat 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että Paul, Whittam ja Wyperin artikkeli, jossa esiteltiin sijoi-

tuspäätöksen tähtäävää prosessia, pitää paikkansa (Paul, Whittam & Wyper 2007). Kai-

kissa startup yhtiöihin liittyvissä sijoituspäätöksissä ja sijoitusprosesseissa näiden runko 

myötäilee artikkelissa kuvattuja pääkohtia. Lisäksi Lahden esittelemät sijoitusstrategiat 
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peilautuivat hyvin haastatteluissa. Näin ollen voidaan todeta, että nämä seikat ovat 

yleistettävissä.   

 

Lähes jokaiselta bisnesenkeliltä tuntuu löytyvän kuitenkin joku oma lisänsä strategiaan, 

jonka mukaan hän sijoittaa. Näitä seikkoja löytyy laidasta laitaan ja niistä puhuttaessa 

nousi esiin ennemminkin itse asettamia rajoitteita esimerkiksi toimialojen suhteen. Nä-

mä rajoitteet ovat huomattavasti yleisempiä bisnesenkeleiden keskuudessa, kuin niin 

kutsutut yhdelle alalle sijoittavat bisnesenkelit. Strategiaan voidaan myös lukea mukaan 

tapaukset, joissa bisnesenkeli sijoittaa aloihin, joihin hän kokee olevansa osallinen ja 

omaavansa substanssiosaamista tähän alaan liittyen. 

 

”Yksi: Mä en sijoita yrityksiin, joilla ei ole kassavirtaa. Kassavirran ei täydy ol-

la suuri, mutta sitä täytyy löytyä niin sanotusti proof of conceptina. Kaksi: Mä en sijoita 

startupyritykseen ainoana sijoittajana. Jos sä sijoitat ainoana sijoittajana yritykseen, 

niin ongelmana on se, et sä laitat rahaa kiinni ja sulla on kaikki se riski, jota ei voi ja-

kaa kenenkään muun kanssa. Mut riskin vastakohtana sulla on myös sit se kaikki tuotto-

potentiaali.” – Haastateltava 4 

 

Ramadanin mukaan bisnesenkelillä voi olla joko aktiivinen, tai passiivinen rooli sijoi-

tuksessa ja myöhemmin yrityksessä (Ramadani 2009). Haastatteluissa nousi myös esiin 

vahva näkemys passiivisen ja aktiivisen sijoituksen merkityksistä yritykselle ja sijoituk-

selle ylipäänsä. Nämä kaksi erilaista roolia luettiin useassa tapauksessa osaksi strategi-

aa.   

 

”Mulle on tullu erivaiheissa sit lisäks näitä passiivisia sijoituksia, eli se tarkoit-

taa, että pieni siivu yrityksestä ja oon enemmän sparrauspartneri, enkä istu hallitukses-

sa.” – Haastateltava 5 

 

Passiivisella sijoituksella näissä tapauksissa, sekä yleisesti, tarkoitetaan sijoitusta, jossa 

bisnesenkeli sijoittaa vain pääomaa ja jää muuten taustalle seuraamaan sijoituksensa 

kehittymistä. Tällöin hänellä ei ole paikkaa esimerkiksi yrityksen hallituksessa tai muu-

ten yrityksen operatiivisessa toiminnassa. Hän saattaa osallistua yrityksen toimintaan 
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niin sanotusti sparraavana osapuolena, jolle voi soittaa tarpeen niin vaatiessa. Aktiivi-

sessa sijoitusmallissa on taas kyse pääoman lisäksi substanssiosaamisesta ja siitä, kuin 

sitä hyödynnetään esimerkiksi hallitustoiminnassa (Ramadani 2009). 

 

Lisäksi lähes aina ensimmäiset sijoitukset ovat tapahtuneet "fiilispohjalta". Tässäkin 

tapauksessa yleistämisen voi jättää pois suhteellisen pienen haastateltavien määrän ja 

näin ollen myös pienen otannan vuoksi. Fiilispohjaisia sijoituksia puollettiin muun mu-

assa tuttavapiirin kehotuksilla sijoittaa tiettyyn toimialaan tai muulla kokemattomuudel-

la, jonka bisnesenkelit myöhemmissä vaiheissa näkevät kääntyneen joko positiiviseksi 

tai negatiiviseksi kokemukseksi.  

 

”Varmaan ne alun sijoitukset meni ihan fiilispohjalta. Ne tuntuivat hyvältä ja 

jotkut lähti niihin mukaan, niin lähdin minäkin. Eli silloin se meni niin, että innostuin 

jostakin liiketoiminta-alasta, johon tää startup liittyi ja silloin ei ehkä tutkinut tarpeeksi 

hyvin taustatietoja.”  - Haastateltava 5 

 

5.2.4 Valuaatio ja tiketit 

 

Valuaation määritys sijoitusvaiheessa koettiin hankalaksi, sillä lähes aina itse yrittäjillä 

on liian tunnepohjainen sekä osittain myös mahdottomalta tuntuva valuaatio mielessään 

yrityksen liiketoimintaan nähden. Näihin valuaatiokeskusteluihin on kaatunut jopa muu-

ten onnistumassa olleita sijoituskierroksia (Mason, Botelho & Zygmunt 2016). 

 

Yleinen näkemys on, että valuaatiosta täytyy kyetä keskustelemaan, jotta se saadaan 

sille tasolla, että se miellyttää kumpaakin neuvottelevaa osapuolta. Korkea valuaatio 

ensimmäisellä sijoituskierroksella voi myös nostaa seuraavien kierrosten valuaation 

kohtuuttoman suureksi, jolloin käy päinvastainen liike eli haettua sijoitusta ei välttämät-

tä tullakaan saamaan. Tämä todettiin myös Bonnetin ja Wirtzin artikkelissa (Bonnet & 

Wirtz 2012). Toisaalta taas nähdään, että kuten vanha sananlasku kertoo; se ei ole tyh-

mä, joka pyytää.  
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”No onhan se yleensä niin, et yrittäjä hakee toista, kun taas sijoittaja toista. Kyl 

se valuaatio on enemmän taidetta, kuin tiedettä, et en mä voi vaan käyttää siihen liikaa 

aikaa. Ennemmin mä käännän sen sille yrittäjälle, et jos laitetaan sulle korkee valuaatio 

tähän, niin sun onnistuuneen exitin todennäköisyys pienenee.” – Haastateltava 1 

 

Valuaatiota nostaa haastateltujen bisnesenkeleiden mukaan myös hype eli huuma, joka 

startup yhtiöiden ympärillä myllertää. Tällä hetkellä yrittäjyyteen suhtaudutaan niin 

myönteisesti, että kaikki haluavat olla yrittäjiä. Tämä on pelkästään hyvä asia, mutta 

haastateltavat näkivät tässä myös huonoja puolia, sillä kaikista ei ole yrittäjiksi. Ennen 

startup yrittäjäksi ryhtymistä täytyisi tarkastella omia resurssejaan sekä verkostoa ympä-

rillään. Onko yrittäjyys ylipäätään järkevä vaihtoehto esimerkiksi muutenkin haastavas-

sa elämäntilanteessa.  

 

”Monella on idea ja tahtoa tehdä asioita, mut sit se vaatii myös paljon muuta, 

kuten hyvän tiimin, markkinoita, osaamista ja mielellään jonkintyyppisen kansainväli-

sen näkemyksen.”  – Haastateltava 4 

 

Jos kuitenkin päädytään yrittäjän ehdottamaan valuaatioon tai lähelle sitä täytyy tämän 

takana olla konkreettisia näyttöjä onnistumisesta. Näitä ovat esimerkiksi olemassa ole-

vat asiakuudet, kassavirta sekä muun muassa liikevoitto. Tällaisissa tapauksissa täytyy 

kuitenkin olla tarkkana, sillä on mahdollista, että bisnesenkelin sijoittaman pääoman 

arvo seuraavilla kierroksilla laskee ja tätä ei haluta tapahtuvan. Näin totesivat myös 

Maxwell, Jeffrey ja Lévesque artikkelissaan, jossa he kävivät läpi sijoituspäätökseen 

liittyviä osatekijöitä (Maxwell, Jeffrey & Lévesque 2011). 

 

”Toisilla on ajatusmaailma sellainen, et yritetään vaan hakea rahaa tosi kovalla 

valuaatiolla, eikä ymmärretä sitä, et kuinka se vaikuttaa tulevaisuuden kierroksiin. Kyl-

lä sen korkeen valuaation ja valuaation takana yleensäkkin täytyy olla faktisia näyttöjä. 

Tänä päivänä, kun mä teen uusia sijoituksia, niin kyllä niissä yrityksissä pitää oikeesti 

olla tosi hyvä liikeidea, siellä pitää olla näyttöjä ja asiakaskeissejä.” – Haastateltava 4 
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Sijoitettavan summan, eli tiketin koko vaihtelee sijoituskierroksen koon, ajankohdan 

sekä muiden mukaan lähtevien sijoittajien määrästä riippuen. Ensimmäisellä kierroksel-

la pyritään siihen, että tiketin koko pysyy alle 50000€ alapuolella sijoittajakohtaisesti. 

Tämä myötäilee Ramadanin artikkelissa esiin nostamia seikkoja.  

 

”Keskimäärin tiketin koko pyörii siinä 10000€ - 20000€. Se perustuu vaan sii-

hen, et jo siinä vaiheessa täytyy pystyä hahmottamaan, että se toinen ja kolmas rundi 

tulee varsin todennäköisesti.”  - Haastateltava 5 

 

Jatkossa, jos yritys käynnistää sijoituskierroksen voivat sijoitettavat summat nousta va-

luaation sekä muiden sijoittajien mukaan tulon myötä paljonkin. Näiden uusien kierros-

ten myötä annetaan yleensä mahdollisuus bisnesenkelille jatkaa sijoitustaan sekä yrityk-

sessä mukana oloa. (Smith & Berry 2012) 

 

On myös mahdollista, että jos siemenvaiheen sijoituksen jälkeen tarjoutuu mahdollisuus 

sijoittaa esimerkiksi A kierroksella. Venture capital sijoittajat voivat ostaa myös bisne-

senkeleitä ulos, jolloin bisnesenkeli pääsee kotiuttamaan pääomaansa aiemmin. Tämän 

kaltainen niin kutsuttu nopea exit on kuitenkin verrattain harvinaista startup sijoituksis-

sa. Nämä kaikki seikat on todenneet myös Smith ja Berry artikkelissaan (Smith & Berry 

2012). 

 
Taulukko 7. Sijoituskierrosten eteneminen ja sijoittajien mukaan tuleminen näillä kierroksilla 

 

Siemenvaiheen rahoitus A kierros B kierros 
 
Bisnesenkeli 1 
 

Bisnesenkeli 1 Bisnesenkeli 1 

 
Bisnesenkeli 2 
 

Bisnesenkeli 2 Venture Capital yhtiö 1 

 
Bisnesenkeli 3 
 

Venture Capital yhtiö 1 Venture Capital yhtiö 2 
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5.2.5 Bisnesenkelin ajankäyttö 

 

Tämän tutkimuksen luvussa 2.1 on viitattu FiBANin tekemään tutkimukseen (FiBAN 

2018), jonka mukaan bisnesenkelillä on noin 10 tuntia kuukaudessa aikaa yritystä koh-

den. Haastatteluissa ilmeni, että tämä yrityksille annettu aika riippuu muun muassa si-

joituksen koosta ja bisnesenkelin osaamisesta yrityksen toimialaa kohtaan. 

 

Sijoituksen koko yhdistettynä valuaatioon määrittelee sen, kuinka ison tai pienen osan 

bisnesenkeli tulee sijoituksellaan yrityksestä omistamaan. Tämä taas määrittelee sen, 

kuinka aktiivisessa roolissa bisnesenkelin ensinnäkin halutaan olevan ja toiseksi, kuinka 

aktiivisessa roolissa hän itse haluaa olla.  

 

”Näistä yrityksistä mihin oon nyt sijoittanut, niin mä istun kahden niistä halli-

tuksessa, joihin sit tietysti menee mun omasta ajasta aika paljon. Ja sit se on kyllä pal-

jon kiinni sen yrittäjän tarpeesta, et mitä he tarvitsevat ja mihin kohtaan apua ja neuvo-

ja tarvitaan. Muuten, jos mä oon sijoittanu vaikka kympin johonkin yritykseen, niin nii-

hin sit tarpeen mukaan. Kyllä yrittäjä yleensä ottaa yhteyttä, jos tarvitsee neuvoja tai 

jos ei, niin sit täytyy kattoo uudelleen.” – Haastateltava 4 

 

Huomionarvoisia asioita valuaatiota sekä yrityksen hakemia sijoittajaprofiileja päätettä-

essä ovat myös bisnesenkelin osaaminen, mahdolliset verkostot sekä kokemus toimi-

alalta. Nämä määrittelevät myös vahvasti bisnesenkelin roolia ja ajankäyttöä yrityksessä 

ja sen toiminnoissa (Diamanto 2008). 

 

”No kyllä se menee niin, että tarpeen mukaan. Aina on jollain joku tulipalo pääl-

lä ja joutuu jeesaamaan asioissa. Sit rahoituskierrokset on usein sellaisia, että ne vie 

aika paljon aikaa. Eli jos yrityksellä on kierros päällä, niin siihen täytyy keskittyä aika 

tarkasti.” – Haastateltava 3 
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5.2.6 Bisnesenkelin substanssiosaaminen 

 

Bisnesenkeleitä haastateltaessa nostivat he useaan otteeseen esille sanan vaikuttaminen. 

Hyväntahtoinen vaikuttaminen kohdeyritysten toimintaan on bisnesenkelille tärkeä asia, 

sillä sijoitettu pääoma on peräisin heidän omasta rahapussistaan. Täten vaikuttaminen 

koetaan tärkeäksi asiaksi heti yrityksen alkutaipaleella, sillä silloin menestykseen sekä 

tulevaisuuteen katsominen on edullisinta sekä yrittäjän että sijoittaneen bisnesenkelin 

kannalta. Hen ja Sommerin mukaan omistajaohjaus on kaikista käytetyin vaikuttamisen 

keino, vaikkei sitä tunnistetakkaan juuri omistajaohjaukseksi yrityksen sisällä tai bisne-

senkelin toimesta. 

 

Jotta bisnesenkeli kokee, että hänen sijoituksellaan on merkitystä pelkän rahan lisäksi ja 

että hän voi reaaliteettien puitteissa vaikuttaa yrityksen toimintaan, täytyy hänellä olla 

joitakin niin kutsuttuja erityisominaisuuksia. Hänen täytyy olla perillä muun muassa 

seuraavista asioista: 

 

• Kuinka kyseisen yrityksen toimiala toimii ja 

• Yrityksen käyttämästä teknologiasta  

 

Lisäksi hänellä voi olla osaamista taloudellisella puolella tai hallitustyöskentelystä ja 

siitä, kuinka ohjata yritystä kasvun ja menestyksen tielle (Cassar 2014). Tärkein seikka 

yritykseen sijoittamisessa on kuitenkin halu tehdä yrityksestä menestystarina yhdessä 

yrittäjien kanssa. Tähän vaikuttavat bisnesenkelin niin sanottu ylimääräinen aika ja tä-

män ajan allokoiminen yhden yrityksen käyttöön. 

 

Yrittäjillä on myös iso vastuu sijoitustilanteissa. Loppujen lopuksi hehän päättävät kenet 

ottavat yritykseen sijoittajina mukaan. Heillä täytyy olla tiedossa bisnesenkelin edellä 

mainittu substanssiosaaminen ja historia kyseisen toimialan parissa. Jos näitä ei löydy, 

mutta bisnesenkelillä on muita avuja kuten esimerkiksi taloudellista osaamista, verkos-

toja tai vaikkapa kokemusta kansainvälisistä markkinoista, voi yrittäjä hyvinkin ottaa 

tällaisen sijoittajan mukaan kierrokselle. Nämä seikat nousivat esille sekä haastatteluis-

sa, että teoria aineistossa. Muun muassa Harjoto, Laksama ja Yang totesivat artikkelis-
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saan, kuinka tärkeää on, että omistajista ja hallituksesta löytyy monimuotoisuutta (Har-

joto, Laksamana & Yang 2018). 

 

”Sit joissakin yrityksissä mä koen, ettei musta esimerkiks oo mitään lisäarvoa 

hallituksessa, niin en mä väkisin itteeni sinne työnnä. Mut sit on hyvä, että sinne tulee 

joku muu sijoittaineista istumaan, sellainen jolla löytyy sitä substanssia.”. – Haastatel-

tava 5 

 

5.2.7 Riskit ja niihin varautuminen 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että onnistuminen startup maailmassa on kuin veikkaisi lottoa 

tai yrittäisi ennustaa seuraavan viikon säätä pilkun tarkasti. Nämä onnistumiset voivat 

olla pienestä kiinni eikä välttämättä edes hyvä idea tai mahtava tiimi vie onnistunee-

seen, toimivaan tai menestyneeseen lopputulokseen. Saatikka sitten positiiviseen exitiin. 

 

Haastateltujen bisnesenkeleiden mukaan noin 1/10 startupista menestyy niin, että exitis-

sä onnistuu tehdä voittoa. Tämä yksi exit voi kattaa kaikki muut sijoitukset ja niihin 

menneen pääoman. Haastatteluiden aikana haastateltavat puhuivat avoimesti epäonnis-

tuneista sijoituksista ja toivat vahvasti esiin mielipiteen, jonka mukaan epäonnistumiset 

ovat väistämätön osa sijoitusten elinkaarta. Myös Capizzin ja Lahden artikkelit myötäi-

levät tätä tutkimustulosta (Capizzi 2015 & Lahti 2011). 

 

”Se on aina hyvä ymmärtää ja muistaa, et riskejä on olemassa, ja niitä on otet-

tava, jos haluu tehdä tätä. Ja kyl se matikka toimii niin päin, että hyvät on oikeesti niin 

paljon parempia kuin ne huonot ja et yläreuna tuotoissa on todella hyvä, ja se alareuna, 

on se sun sijoitettu pääoma. Ja tietysti eihän kukaan halua hävitä, eli täytyy yrittää aja-

tella ja toimia niin, että ottaa tunnistettuja ja tuttuja riskejä. Eli vähän niin kuin vedon-

lyönnissä sä otat riskin, mut sulla on myös mahdollisuus voittoon yhtä lailla, kuin hävi-

öön.” – Haastateltava 2 
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Kuva 7. Yksi kymmenestä startup sijoituksesta on kannattava. Pallojen koko kuvaa toteutuneen 

exitin kokoa suhteessa toisiin 

 

Haastateltavat toivat vahvasti esille sen, että epäonnistumisia ei kannata pelätä. Epäon-

nistumiset opettavat aina jotain uutta. Monella tänä päivänä menestyneellä yrittäjällä on 

takanaan mahdollisesti jopa useita niin kutsuttuja epäonnistumisia. Yhtä lailla bisnesen-

kelit ovat kokeneet epäonnistumisia. Osa haastateltavista on tehnyt isojakin tappioita. 

Heidän mukaansa on hyvä, että rahoittajissa on mukana tällaisia henkilöitä, joilla on 

kokemusta myös pohjalla käymisestä ja lähes kaikkien haastateltavien mukaan startup 

yhtiöihin sijoittaminen on riskibisnestä. Sørheim ja Landström puhuvat artikkelissaan 

epäonnistumisesta ja muun muassa konkurssista ja siitä kuinka nämä vaikuttavat yrittä-

jään sekä sijoittajaan joskus myös positiivisesti (Sørheim & Landström 2001). Nämä 

seikat siis myötäilevät toisiaan sekä haastatteluissa, että teoriassa. 

 

”…Enkä myöskään tee enää mitään urheiluun liittyvää, sillä tein todella ison 

tappion yhdessä urheiluun liittyvässä startupissa. Näillä pääsee aika pitkälle rajaamal-

la focusta.”. – Haastateltava 1 

 

”…viis ekaa sijoitusta oli nollia ja miinus satoja tonneja. Kahdeksan 18:sta exitistä on 

nollia. Ei mitään takaisin. Et kyl se kuuluu tähän hommaan.”. – Haastateltava 2 
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Vertaaminen veikkaamiseen antaa sijoitustoiminnasta hyvän kuvan, sillä kukaan ei voi 

realistisesti tietää, kuinka sijoituksen käy. Valistuneet arvaukset ja kokemus ovat toi-

minnan kannalta yksiä tärkeimpiä työkaluja bisnesenkelille sijoitusta tehdessään. Ris-

kien hallinnasta kysyttäessä vastaukset noudattivat samaa linjaa. Capizzi on artikkelis-

saan tuonut esiin muun muassa muutamia seuraavista haasteltavienkin suista tulleista 

seikoista. 

 

• Sijoitukset startup yhtiöihin eivät saa vaarantaa omaa tai perheen taloudellista ti-

laa 

• Startup yhtiöön sijoitetaan aina syndikaatissa, jolloin kenenkään riski ei nouse 

yli omien resurssien 

• Ensimmäisellä kierroksella katsotaan, eli sijoitetaan pieni summa, jonka jälkeen 

seuraavilla kierroksilla voidaan puhua suuremmista summista 

• Hajauttaminen sijoitustoiminnassa on tärkeää. Eli ei sijoiteta kaikkea vaan yh-

teen yritykseen vaan pieni summa useaan yritykseen 

 

”Mun mielestä sä pystyt parhaiten välttämään riskiä sillä, et sä hajautat. Ei tee liian 

isoja tikettejä, tiketti on siis yksittäinen sijoitus, et mieluummin tekee ekalla kierroksella 

50 000€ tiketin ja seuraavalla 100 000€ tiketin, kun että tekee heti ekaks 150 000€ tike-

tin. Et sit sen ekan viidenkympin jälkeen sä toivottavasti näät, lähteeks se eteenpäin, vai 

ei. Ja jos ei, niin sit sä oot hävinnyt viiskymppii etkä 150 000€. Eli rahan sijoittaminen 

osissa on yks selvä tällainen riskinvälttämiskeino. Eli ekanakin sä hajautat useampaan 

firmaan, ja toistaalta sit hajautat useammalle kierrokselle.” – Haastateltava 1 

 

5.2.8 Tuotto-odotus, onnistuneet sijoitukset & sijoituksen elinkaari  

 

Osalle haastatelluista bisnesenkeleistä sijoitetun pääoman tuotto ja tätä kautta tuotto-

odotus oli tärkeä mittari onnistuneelle sijoitukselle.  

 

”No kylhän siinä pitää saada sellainen vaihtoehto, et se on taloudellisesti kan-

nattavaa, et se pitää nähdä et siitä sijoituksesta on mahdollista saada takaisin kymme-

niä miljoonia, karrikoidusti. Et tota, moninkertaisesti rahat takasin. Tässä on myös tär-
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keetä, et alussa ei maksa liikaa siitä firmasta, koska aika harvasta sit saa mitään takai-

sin.” – Haastateltava 5 

 

Osalle taas onnistunut sijoitus merkitsi sitä, että saa yhdessä yrittäjien kanssa rakentaa 

toimivan ja kannattavan yrityksen, jossa asiakas sekä työntekijät ovat tyytyväisiä.  

 

”Usko tai älä, mä en oo keskittyny siihen, et mikä se exitin arvo on, sillä jos kes-

kittyy exitiin, niin ei keskity tekemiseen. Mun mielestä parasta mitä voi sijoittaja tehdä, 

on keskittyä tekemään siitä yrityksesta hyvä ja toimiva yritys. Kannattava, kasvava, hy-

vä asiakastyytyväisyys, hyvä työntekijätyytyväisyys ja näin poispäin.” – Haastateltava 1 

 

Kummatkin näistä toimintatavoista tähtäävät kuitenkin onnistuneeseen exitiin, joka toi-

mii palkintona sekä yrittäjälle että yritykseen sijoittaneille tahoille olivatpa he bisnesen-

keleitä tai institutionaalisia sijoittajia. Tämän on todennut myös Lahti vuonna 2011 il-

mestyneessä artikkelissaan. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että onnistunut exit ja siihen johtavat seikat sekä sijoittajien 

tuotto-odotukset sijoitetulle pääomalle vaihtelevat sijoittajakohtaisesti, mutta kuitenkin 

niin, että aina sijoitetulle pääomalle odotetaan tuottoa (Capizzi 2015). Exit on palkinto, 

joka odottaa yrittäjää sekä bisnesenkeliä onnistuneiden yritystä koskevien päätösten 

päässä.  

 

Tuotto-odotukset olivat bisnesenkelikohtaisia. Osa haastateltavista odotti sijoitetulta 

pääomalta 30 prosentin tuottoa, kun taas osa mainitsi tuotto-odotusten olevan reilusti yli 

100:n prosentin. Kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että sijoitetulle pääomalle täy-

tyy saada tuottoa. Tämän takia myös hajautettu sijoitus moneen yritykseen nähtiin kan-

nattavaksi. Tällöin koko sijoitettava pääoma ei ole yhden toivotun onnistumisen takana 

(Mason, Botelho & Zygmunt 2015).  

 

”Mulla on sellaisissa normaaleissa sijoituksissa, esimerkiks osakesijoituksissa 

ihan selkeet tuotto-odotukset. Startup puolella, niissä missä mä oon nyt mukana, on 

ihan mahdotonta luoda mielikuvaa siitä, tuleeko tästä yrityksestä mitään, vai ei. Etenkin 
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kun laittaa sen ekan sijoituksen. Varmaan sitten edellytyksenä siihen, et sijoittaa toisen 

ja kolmannen kerran täytyy olla jotain tuotto-odotuksia tai nähdä se yritys niin toimi-

vaks, että lähtee uudelleen mukaan. Eikä varmaan kukaan siinä alkuvaiheessa osaa sa-

noa, et tää yritys on joskus 10 miljoonan tai jopa 100 mijoonan arvonen. Se on monien 

asioiden summa.” – Haastateltava 3 

 

Tästä huolimatta haastateltavat olivat sitä mieltä, että täytyy myös varautua siihen, että 

menettää sijoittamansa varat.  

 

”Kyl edelleen pitää osata odottaa rikastuvansa, mut samalla sit täytyy nähdä se 

kurja puoli, että sä voit samalla menettää kaiken.”. – Haastateltava 4 

 

Sijoituksen elinkaareksi bisnesenkelit osasivat kertoa viidestä kymmeneen vuotta. Rea-

listinen tuotto-odotusten täyttyminen lienee lähempänä kymmentä vuotta, jolloin yritys 

on joko myyty ja siitä on voitu tehdä exit tai yritys on parhaassa tapauksessa vakiinnut-

tanut paikkansa omalla toimialallaan ja tuottaa jatkuvaa kassavirtaa. Kyseessä on siis 

pitkäjänteinen pitkän aikavälin sijoitustoiminta, josta ei voi odottaa haastateltavien mu-

kaan nopeita voittoja. Tämän pitkäjänteisen sijoittamisen tuo esille myös Capizzi (Ca-

pizzi 2015). Lisäksi eräs haastateltava totesi haastattelun päätyttyä, että kyseessä on 

elämänmittainen matka. 

 

Sijoituksen elinkaari sisältyy vahvasti startup yhtiön elinkaareen. Ymmärtääkseen pit-

kän aikavälin tapahtumia ja sijoituksen pituuden syitä, on ymmärrettävä startup yhtiön 

toimintaa. Seuraava kuva pyrkii esittämään kuvitteellisen startup yhtiön elinkaaren si-

joituskierroksineen bisnesenkelin silmin niiltä osin, kuin se haastatteluiden perusteella 

on mahdollista kuvata.   
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Kuva 8. Kuvitteellisen startup yhtiön elinkaari sijoituskierrosten mukaan määritettynä 

 

Haastateltujen bisnesenkeleiden mukaan onnistunut sijoitus ja tuotto-odotusten täytty-

minen varsinkin aktiivisissa sijoituksissa vaatii myös huomattavan määrän ajallista pää-

omaa. Aika täytyy siis allokoida yleensä useamman startup yhtiön kesken, olettaen, että 

bisnesenkelin portfoliosta löytyy useampi startup. Ajan allokointi kysymykseen haasta-

teltavat vastasivat hyvin yksiselitteisesti: ”startup yhtiöihin käytettävissä oleva aika 

muun ajan ohella täytyy allokoida tarveperusteisesti.”. Tämä tarkoittaa sitä, että aktiivi-

set sijoitukset nielevät suurimman osan käytettävissä olevasta ajasta. Passiivisissa sijoi-

tuksissa taas yleensä riittää, että on henkisesti mukana ja tarvittaessa tavoitettavissa 

esimerkiksi puhelimitse. Aktiiviset ja passiiviset sijoitukset jakaantuvat yleensä bisne-
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senkelin oman substanssiosaamisen mukaan ja kuinka hän katsoo parhaaksi aikansa 

käyttää. 

 

Ajankäyttöä ei varsinaisesti sivuttu tutkimuksen teoria osuudessa, mutta Collewaertin 

artikkelissa sitä on käyty läpi. Hänen mukaansa mitä enemmän bisnesenkeli osallistuu 

yrityksen toimintaan joko hallituksesta käsin, tai operatiiviselta tasolta, sitä paremmin 

hän pysyy ajan tasalla yrityksen tilanteesta (Collewaert 2011). Tämä on osittain linjassa 

haastattelun tulosten kanssa.  

 

5.2.9 Omistajaohjaus ja sen käyttäminen startup yhtiöissä 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että yleisesti ottaen omistajaohjaus koetaan hyväksi keinoksi 

sekä kanavaksi vaikuttaa startup yhtiöiden positiiviseen menestykseen. Se millä tavalla 

kukin koki tavan toteuttaa omistajaohjausta vaihteli henkilöittäin. Osan mielestä startup 

yhtiön operatiiviseen toimintaan ei pidä puuttua, ennen kuin siihen on perusteltu syy 

kuten esimerkiksi epäluottamus toimivaa johtoa kohtaan tai muulla tavalla epäonnistu-

minen päivittäisessä toiminnassa. 

 

”Ehkä lähtökohtaisesti, jos miettii tota sijoittajan roolia omistajana, niin sä 

omistat yleensä kahdesta neljään prosenttia yrityksestä, niin se oma "vallan halu" pitää 

sitouttaa siihen. Sit jos joku omistaa vaikka 25 prosenttia, niin se on ihan eri asia. Sit 

täytyy tietysti ottaa huomioon, että onko osuus esimerkiks äänivaltaisia osakkeita vai ei. 

Mähän toivon, että omistajien ei tarviis sotkeutua operatiiviseen yhtiön toimintaan, sillä 

siinä vaiheessa, jos siihen joutuu sotkeutumaan, niin on jotakin pielessä. Joko siellä on 

epäluottamusta tai ihan hanurilleen mennyt projekti tai markkinoilta tulee tietoa, että 

joku tietää jostain jotain, johon on pakko tarttua.” – Haastateltava 2 

 

Kun puhutaan siemenvaiheen sijoituksista kävi haastatteluissa ilmi, että ainakin yksi 

kohdeyritykseen sijoittaneista bisnesenkeleistä ottaa paikan yhtiön hallituksessa. Tämä 

on klassinen tapa käyttää hyväkseen agency teoriaa (Lahti 2011). 
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”Jos on monta sijoittajaa, niin kannattaa sijoittajien keskuudesta valita esimer-

kiksi yksi henkilö, joka edustaa sitten näitä sijoittajia ja heidän näkemyksiään hallituk-

sessa.” – Haastateltava 5 

 

Tällä menettelyllä sijoittajat eli näin ollen myös yhtiön uudet osakkeenomistajat takaa-

vat sen, että heidän äänensä saadaan kuuluviin hallituksessa ja näin ollen myös sijoituk-

sen kohteena olevassa yrityksessä. Näin taataan myös se, että omistajaohjausta voidaan 

toteuttaa muun muassa hallituksesta käsin. Tämä käy ilmi myös Harjoton, Laksamanan 

ja Yangin artikkelista. Merkittävää osaa omistajaohjauksen toteutumisessa startup yhti-

öissä näyttelee myös ajantasainen raportointi johdon suunnalta omistajille.  

 

”Muodostetaan firmaan hallitus, joka voi olla riippumaton tai sit riippuva. Pide-

tään hallituksen kokoukset säännöllisesti, corporate governance, eli raportit ja rapor-

tointi kuntoon. Kaikkien raporttien täytyy tulla ajallaan, et sä pysyt kärryillä siitä mitä 

tapahtuu ja milloin tapahtuu. Myllyn täytyy jauhaa.” – Haastateltava 1 

 

Yleisin ja paras tapa toteuttaa omistajaohjausta haastateltavien mielestä oli kuitenkin 

avoimet keskustelufoorumit, jotka voivat olla esimerkiksi yhteisiä kahvihetkiä sekä 

sähköposti- tai puhelinkeskusteluja. Tällaisia keskusteluja voidaan käydä päivittäin esi-

merkiksi kahvipöydän ääressä.  

 

”Hyvä kanssakäyminen sekä foorumit, joissa voidaan käydä päivittäistä keskus-

telua, pitäis riittää. Pitää olla tunne siitä, että kun sä soitat sille, yrittäjälle, niin sillä on 

aikaa kuunnella ja keskustella asioista ja sit myös toisinpäin. Nää tällaiset foorumit 

ovat tosi tärkeitä ensinnäkin siks, että opitaan tuntemaan toisemme ja kenelläkään ei 

pitäis olla isoa kynnystä osallistua keskusteluun.” – Haastateltava 3 

 

Näissä keskusteluissa käydään läpi yrityksen operatiivista toimintaa myynnistä henki-

löstöasioihin päivittäisellä tasolla sekä enemmän neuvonantajan roolissa bisnesenkelin 

puolelta. Tällaisten keskustelufoorumeiden tarkoituksena ei ole tehdä päätöksiä tai vai-

kuttaa päätöksentekoon, mutta jos bisnesenkeliltä kysytään apua, niin hän voi antaa 

neuvoja tai muulla tavoin yrittää auttaa yritystä näiden foorumeiden kautta oman osaa-
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misensa puitteissa. Näillä foorumeilla on myös toinen merkityksellinen seikka omista-

jaohjauksessa: tätä kautta bisnesenkeli ja yrittäjä pääsevät tutustumaan toisiinsa myös 

hieman epävirallisemmin. Tämänkin todettiin olevan tärkeä asia, jotta yhteistyö jatkossa 

olisi helpompaa vaikkei tutkimuksessa käytetty teoria aineisto tätä tuonutkaan esiin. 

 

”Aloittavalla yrittäjällä pitää mun mielestä olla aina yli 50% omistusosuus yri-

tyksestä, pelkästään jo sen takia, et siinä pitää olla tarpeeksi suuri tahtotila päästä 

eteenpäin ja sit toisaalta, kun yritys kasvaa, niin sen omistusosuus ei hupene kokonaan 

pois. Mut hallitustoiminta on tärkein omistusohjauksen kanava mun mielestä. Sitten toi-

nen on se, että neuvotaan ja ohjataan toimivaa johtoa tarpeen mukaan esimerkiksi pää-

töksentekotilanteissa.” – Haasteltava 4 

 

Jos peilataan näitä tuloksia aiemmin esitettyyn omistajaohjauksen teorioihin, on haasta-

teltavien mukaan varsinainen omistajaohjaus startup yhtiöissä todella eri tyyppistä kuin 

esimerkiksi pörssiyhtiöiden tapauksessa. Yhtäläisyyksiäkin kuitenkin löytyi, eräs haas-

tateltava kertoi kuinka yhdessä hänen portfolionsa yrityksistä perustajajäsen eli founder 

oli toimitusjohtajan roolissa ja tämä kyseinen toimitusjohtaja ei ollut loppujen lopuksi 

osaamistasoltaan sopiva tähän rooliin, jolloin hänet jouduttiin irtisanomaan positiostaan 

hallituksen toimesta. Tässä käytettiin hyödyksi edellä mainittua agency teoriaa. 

 

”Mä sanoisin kuitenkin niin, että omistajan rooli tulee siinä vaiheessa vastaan ja 

omistajaohjaus otetaan käyttöön, kun alkaa haisemaan palaneelta. Tässä yhdessä star-

tupissa oli just näin, jonka johdosta meni toimari vaihtoon. Mä istuin hallituksessa ja 

siinä oli muutama vähän isompi omistaja sekä muutama muu, joidenka kanssa tätä asi-

aa käytiin läpi ja kaikki olivat yhtä mieltä, et tää ei voi tällä tavalla jatkua. Me sitten 

kolme neljäsosaa enemmistöllä kerroimme toimarille tämän päätöksen.” – Haastatelta-

va 3 

 

Omistajaohjausta olipa se sitten terminä tuttu tai ei bisnesenkeleille tai yrittäjille, käyte-

tään startup yhtiöissä. Omistajaohjauksen toteutuminen näissä yhtiöissä on yleensä ver-

hoiltu hieman eri tavalla kuin esimerkiksi pörssiyhtiöissä. Perinteisistä malleista siis 

poiketaan, mutta toteutuminen on varmaa sekä haastateltavien että tutkimuksessa käyte-
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tyn teoria aineiston mukaan. Seuraavassa kuvassa on esitelty omistajaohjauksen keinot, 

jotka tulivat esiin haastatteluissa. 

 

 

 
Kuva 9. Omistajaohjauksen keinot startup yhtiössä haastateltavien mukaan 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Voidaan siis todeta, että tällä hetkellä startup yrittäjyys sekä yhtiöt ovat yhä kasvava 

trendi. Uusia ideoita syntyy jatkuvalla tahdilla ja näitä ideoita myös toteutetaan. Jotta 

näillä ideoilla ja niistä rakennetuilla yrityksillä oli edellytykset kasvaa, täytyy niille taa-

ta turvallinen maaperä, jolla kasvaa. Alkuvaiheessa apu löytyy yleensä bisnesenkeleistä.  

 

Kuten jo edellä luvussa kaksi on mainittu, pääomaa kyllä löytyy Suomenkin kokoisesta 

maasta. Kummallakin sekä yksityisellä että julkisella ja institutionaalisella puolella löy-

tyy sijoittajia lähes jokaiselle alalle. Tässä tutkimuksessa keskityttiin kuitenkin vain yk-

sityiseen eli bisnesenkelipuoleen tutkimuksen laajuuden rajoittamiseksi. 

  

Tutkittavana olivat siis yksittäisen bisnesenkelin sijoitusstrategiat sekä omistajaohjauk-

sen toteutuminen startup yhtiöissä. Näin ollen tutkimuksen alussa esitettyihin kahteen 

tutkimuskysymykseen, jotka olivat ”Mitkä tekijät vaikuttavat yksittäisen bisnesenkelin 

sijoitusstrategian muodostumiseen?” ja ”Kuinka bisnesenkeli pyrkii toteuttamaan omis-

tajaohjausta kohdeyrityksessä?”. Näihin kysymyksiin saatiin haastatteluiden avulla hy-

vin kattavat vastaukset. Haastattelukysymysten esittelyn jälkeen analysoitiin itse haas-

tattelutulokset. Kyseisessä luvussa esitettiin kysymykset toteavassa muodossa alalukui-

na ja näiden alalukujen alle kerättiin analyysin tulokset. Näitä vastauksia on tässä luvus-

sa tarkoitus käydä läpi johtopäätösten muodossa. 

  

6.1  Sijoitusstrategian muodostuminen 
  

Ensimmäinen tutkimuskysymys esitettiin yleisellä tasolla. Tätä varten haastattelututki-

muksen virallisten kysymysten ensimmäinen osio käsitteleekin sijoittamista sekä ylei-

sellä tasolla että tarkemmin myös yksittäisen bisnesenkelin sijoitusstrategioita ja niiden 

muodostumista.  

 

Sijoitusstrategian muodostuminen oli alkanut kaikkien haastateltavien kohdalla ensim-

mäisten fiilispohjalla tehtyjen sijoitusten myötä, joista osa oli saattanut kariutua jo alku-
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vaiheessa. Alla oleva kuva pyrkii esittämään yleistettävän sijoitusstrategian sekä strate-

gian pääkohdat, joidenka perusteella sijoituspäätös tehdään. 

  

 
 Kuva 10. Yleinen sijoitusstrategia ja sijoituspäätöksen eteneminen 

  

Nämä pääkohdat oli helppo löytää kaikkien haastatteluiden sisältä ja haastateltavien 

mukaan niitä noudatetaan kaikissa startup yhtiöön liittyvissä rahoituskierroksissa. Kuten 

jo edellä mainittiin, pitää tämä myös paikkansa Paul, Whittamin ja Wyperin artikkelin 

mukaan. Artikkelissa esiteltiin saman kaltainen kaavio, kuin yllä. Alla on listattu haas-

tatteluiden perusteella pääkohdat sijoituspäätöstä tehdessä ja näiden pääkohtien alle 

kunkin vaiheen esimerkki sisältö: 

  

• Rajoitteet & Vaatimukset 

o Toimiala rajoitteet 

o Liikevaihtorajoitteet 

o Tiimirajoitteet 
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o Vaatimukset olemassa olevista asiakkuuksita 

o Vaatimus hallituspaikasta 

 

• Kiinnostava toimiala tai yleinen positiivinen sekä optimistinen tunne tai potenti-

aali 

o Toimiala on trendikäs 

o Toimialalla ei ole kilpailua 

o Toimialalla on havaittavissa muutosta 

o Toimiala herättää kiinnostusta sijoittajapiireissä 

o Toimiala on muutoksensa takia positiivisessa valossa esimerkiksi medi-

assa 

o Yksinkertaisesti hyvä ”fiilis” toimialasta 

 

• Valuaatiokeskustelut 

o Pohjautuu kahteen eri näkemykseen 

� Yrittäjän näkemys 

� Sijoittajan näkemys 

o Vaatii yrittäjän puolelta näyttöä esimerkiksi asiakkuuksista tai liikevaih-

dosta 

o Löydettävä sellainen ratkaisu, joka miellyttää kumpaakin sopija osapuol-

ta 

 

• Sijoituspäätös 

o Hyväksytään tai hylätään sijoituspäätös 

o Vaatii viimeistään tässä vaiheessa juridista apua 

o Vaatii dokumentteja sekä yritykseltä, että sijoittajalta 

 

Vaikka haastattelututkimuksessa esiin tulleet vastaukset edustavat bisnesenkeleiden 

omia mielipiteitä ja toimintatapoja sijoituspäätökseen ja sijoitettaviin summiin liittyen, 

niin ovat ne silti verrattavissa tutkimuksessa aiemmin lähteinä käytettyyn Ramadanin 

sekä Paul, Whittamin ja Wyperin ja Lahden sekä Capizzin artikkeleihin.  
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6.2 Omistajaohjauksen toteutuminen 
 
Toinen tutkimuskysymys käsittelee omistajaohjauksen toteutumista startup yhtiöissä. 

Myös tähän tutkimuskysymykseen saatiin hyvä ja kattava vastaus haastatteluiden sekä 

teoria-aineiston perusteella. Omistajaohjauksesta nähtiin olevan hyötyä startup yhtiöissä 

siinä missä pörssiyhtiöissä sekä valtio-omisteisissa yhtiöissäkin.  

 

Omistajaohjaus startup yhtiöissä kuitenkin poikkeaa näiden isojen yhtiöiden samasta 

toiminnasta muutamalla kriittisellä seikalla. Ensinnäkin omistajaohjauksesta startup yh-

tiöissä koettiin olevan hyötyä silloin kun asiat eivät etene halutun mukaisesti. Toiseksi, 

omistajaohjauksella nähtiin olevan positiivinen vaikutus raportointiin. Mitä tarkempia 

raportteja yrityksen operatiivinen johto pystyy tuottamaan, sitä vähemmän omistajaoh-

jausta täytyy käyttää ja näin ollen sekä johto että osakkeen omistajat pysyvät tyytyväisi-

nä. 

  

Tutkimuskysymys on muotoiltu niin, että kuinka omistajaohjausta pyritään toteuttamaan 

kohdeyrityksessä. Haastatteluissa erottui selvästi kaksi eri keinoa toteuttaa tätä, mutta 

kumpikaan näistä ei sulje toista pois. Ensimmäinen keino käyttää omistajaohjausta haas-

tateltujen näkemyksen mukaan on aktiivinen toiminta yrityksen hyväksi esimerkiksi 

avaamalla ovia asiakkaiden suuntaan sekä hallitustyöskentely. Jos kierroksella on tullut 

sisään useampi bisnesenkeli eli niin kutsuttu syndikaatti, valitaan hallitukseen yleensä 

yksi näistä. Tällä bisnesenkelillä voi olla esimerkiksi eniten substanssiosaamista toimia-

lasta. Tämän henkilön tehtävänä on ajaa osakkeenomistajien etuja hallituksessa. Tämä 

asia nostettiin useasti esiin teoria-aineistossa. 

  

Toinen tapa toteuttaa omistajaohjausta startup yhtiössä on avoin keskustelufoorumi, jos-

sa jokainen voi tuoda omia näkemyksiään esiin sekä ehdottaa esimerkiksi uusia ideoita. 

Tähän kuuluu bisnesenkelin puolelta neuvonta ja avunanto yrittäjien ja yrityksen niitä 

tarvittaessa. Tämä ei suoranaisesti ole omistajaohjausta, joten haasteltavat ehdottivat 

uuden termin luomista tämän kaltaiselle toiminnalle. 
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Haastatteluiden vastaukset poikkeavat linjassa omistajaohjauksen yleisistä käytännöistä 

ja teorioista. Kuitenkin pohjimmiltaan on kyse samoista asioista. Tämän voi nähdä sekä 

etuna että haittana kyseessä olevia yhtiöitä silmällä pitäen, sillä jossakin kasvun vai-

heessa omistajaohjaus ja sen teoriat tullaan ottamaan yrityksessä kuin yrityksessä käyt-

töön. Etuna tämän puolesta puhuu taas se, että startup yhtiöt ja sijoittajat yhdessä ovat 

pystyneet luomaan uudenlaisen tavan toteuttaa omistajaohjausta kuten esimerkiksi edel-

lä mainitut keskustelufoorumit osoittavat. 

 

Joka tapauksessa haastatellut olivat kaikki sitä mieltä, että omistajaohjauksella on paik-

kansa myös startup yhtiöissä. Se millä tavalla sitä toteutetaan voi kuten edellä mainit-

tiin, vaihdella keskusteluista hallituksen ja omistajien linjauksien mukaan. Jokainen 

haastateltavista kuitenkin toivoi, ettei omistajaohjauksen järeitä keinoja kuten irtisa-

nomisia ja korvaamisia tarvitsisi ottaa käyttöön kuin hätätapauksissa, joiksi luetaan esi-

merkiksi epäluottamuslauseet. 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotuksia 
 

Kuten jokainen tutkimus, vie tämäkin tutkimus eteenpäin siinä tutkittujen aihepiirien 

tutkimuksen tasoa. Voi kuitenkin hyvin sanoa, että aihepiirien, kuten bisnesenkeleiden 

sijoitusstrategioiden sekä omistajaohjauksen toteutumisen startup yhtiöissä tutkimus on 

vielä lapsen kengissä, vaikka siitä teoria-aineistoa löytyykin kattavasti. Jos tätä aineis-

ton määrää vertaa esimerkiksi yleisesti sijoitusstrategioihin ja siitä löytyvään teoria-

aineiston määrään on ero selvä. Googlen Scholar palvelussa hakusanoilla business angel 

investment strategies löytyy 88 200 hakutulosta, kun taas pelkällä investment strategies 

löytyy 3 800 000 tulosta. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat todennettavissa teoria-aineistoon verraten ja toisin-

päin. Tutkimuksen haastatteluosio jäi kuitenkin valitettavan tyngäksi haastateltavien 

määrän jäädessä alle kymmeneen. Tästä voidaan siis vetää johtopäätös, että jos haastat-

teluita oltaisiin toteutettu useampi kappale, olisi todennäköisesti haastatteluiden tulokset 

poikenneet enemmän toisistaan ja näin ollen tuoneet enemmän variaatiota vastauksiin. 

Ensimmäinen jatkotutkimusehdotus on toteuttaa kattavampi haastattelu, jossa kattavuu-
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della tarkoitetaan useampaa haastateltavaa. Näitä haastatteluiden tuloksia verrataan sit-

ten aiempaan teoria-aineistoon. 

 

Toinen jatkotutkimusehdotus on haastatella startup yrittäjiä siitä, kuinka he kokevat 

omistajaohjauksen toteutumisen yrityksissään ja minkä profiilin sijoittajia he ovat otta-

neet mukaan sijoituskierroksilla. Kun peilataan näiden haastatteluiden tuloksia teoria-

aineistoon bisnesenkeleistä, voidaan löytää uusia aspekteja tulkinnoille. Tämän lisäksi 

tutkimukseen voidaan yhdistää lähdetietoa yrityksiin sijoitetuista summista sekä valu-

aatioista, joilla sijoituskierrokset on saatu toteutettua. 

 

Kolmas jatkotutkimusehdotus on verrata jo olemassa olevaa teoria-ainestoa toisiinsa ja 

näitä yhdistämällä luoda kattava kuva bisnesenkeleiden sijoitusstrategioista ja omistaja-

ohjauksesta startup yhtiöissä. Tällä tavoin saadaan myös tuotua esiin teoria-aineistojen 

poikkeavuudet, jos sellaisia esiintyy. 
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7 YHTEENVETO 
 

Teoria aineistoa kumpaankin tutkimuksen alussa esitettyyn tutkimuskysymykseen löy-

tyy kattava määrä jo 1980-luvun alusta eteenpäin. Tämän aineiston löytäminen on poik-

keuksellisen helppoa esimerkiksi Google Scholarin kautta ja tätä hyödynnettiinkin tut-

kimuksessa ansiokkaasti. Teoria aineiston määrä tässä tutkimuksessa on 40 lähdettä. 

Teoriaan kannattaa siis tukeutua aina kun mahdollista. 

 

Yhteenvetona haastattelututkimukselle voidaan todeta, että vaikka haastateltavia saatiin 

ennakoitua vähemmän mukaan tutkimukseen niin haastatteluiden laatu ja haastatelta-

vien kokemus startup sijoittamisen parissa korvasi haastateltavien vähäisen määrän. 

 

Tutkimuskysymykset osoittautuivat erittäin valideiksi sekä ajankohtaisiksi kaikkien 

haastateltavien mielestä. Lisäksi haastattelututkimuksen kysymyspatteristo saatiin pidet-

tyä fokuksen sisällä joka takasi sen, että haastatteluiden keskimääräinen kesto pysyi 30 

minuutin sisällä. Tämä johti siihen, että haastatteluita pyydettäessä voitiin luvata, että 

haastattelu ei tule kestämään puolta tuntia pidempään. Tällä saatiin hyvä vastaanotto 

sekä reagointi haastattelupyyntöihin. 

 

Haastattelussa käytetyt kysymykset olivat tarkkaan mietittyjä sekä haastatteluihin osal-

listuneiden kannalta että haastattelijan oman taustan sekä kokemuksen perusteella. 

Haastatteluissa ilmeni monia mielenkiintoisia sekä myös uusia näkökulmia asioihin, joi-

ta on voitu pitää ennestään itsestäänselvyyksinä. Tästä esimerkkinä valuaatiokeskustelut 

yrittäjän, yrityksen sekä sijoittajan kannalta sillä kaikilla näistä kolmesta tahosta on oma 

ajatus valuaatiosta. Tämän lisäksi yllättäviä tuloksia löytyi sijoitusstrategioista ja siitä 

onko bisnesenkeleillä ylipäänsä mitään yleistettävää sijoitusstrategiaa. Vastauksen 

muodostaminen sijoitusstrategiaan liittyvään kysymykseen oli mielenkiintoinen prosessi 

varmasti sekä haastateltaville että haastattelijalle. 

 

Omistajaohjausta koskevat kysymyksen nähtiin mielenkiintoisiksi ja ylipäätään koko 

omistajaohjauksen liittäminen startup yhtiöihin koettiin mielenkiintoiseksi avaukseksi. 
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Yllättävää vastausten osalta oli se, ettei bisnesenkeleillä ollut välttämättä selvää kuvaa 

siitä mitä omistajaohjaus loppujen lopuksi tarkoittaa sekä mihin ja miten sitä käytetään. 

He siis tiesivät mistä on kyse, mutta omistajaohjauksen käyttäminen sekä toteuttaminen 

on kulkenut eri nimellä heidän portfolionsa yrityksissä. Omistajaohjauksen perimmäi-

nen tarkoitus saatiin kuitenkin selvennettyä haastattelijan toimesta yhteistyössä haasta-

teltavien kanssa. 

 

Tutkimusaiheena bisnesenkeleiden sijoitusstrategiat ja omistajaohjaus startup yhtiöissä 

voitaisiin jopa pilkkoa kahteen osaan, sillä kummassakin näistä on vielä paljon läpikäy-

tävää. Haastattelut ovat ehdottomasti suositeltuja keinoja näitä tutkimuksia suunnittele-

valle, sillä haastattelemalla sijoittajia saa parhaan kuvan toiminnasta. Toinen mielen-

kiintoinen tapa tutkia esimerkiksi omistajaohjauksen toteutumista olisi haastatella itse 

yrittäjiä startup yhtiöiden takana. Tämä oli myös tutkimuksen tekijällä mielessä, mutta 

toteutuksen kannalta työn ja tutkimuksen laajuus olisi saattanut levitä käsiin.  
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