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Tässä työssä tarkastellaan spin-off toimintaa teknologian siirtomuotona. Tutkimuksen 

tavoitteena on ollut selvittää, millaisten toimijoiden ja prosessin tuloksena akateemiset 

tutkimuslähtöiset spin-off yritykset syntyvät, sekä mitkä tekijät vaikuttavat niiden kasvuun 

ja menestymiseen. Kysymyksiin on haettu vastausta luotaavan kirjallisuustutkimuksen 

avulla, jossa tarkastelujen jäsentelyssä on käytetty Gartnerin uuden yritystoiminnan 

analysoinnin viitekehystä muistuttavaa mallia. Tämän tutkimuksen perusteella 
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tutkimuslähtöiseen spin-off toimintaan liittyvät odotuksia heikompi kasvu ja taloudellinen 

menestys näyttäisivät selittyvän niin tutkijoiden yrittäjyystavoitteiden, kuin 

toimintaympäristöstä johtuvien tekijöiden yhteisvaikutuksella.  

 

Toisena keskeisenä tarkastelun kohteena on ollut kartoittaa spin-off -toiminnan asemaa ja 

organisointia VTT Oy:ssä. Selvitys toteutettiin tältä osin kvalitatiivisena tutkimuksena, 

joka perustuu sekä VTT Oy:n ja VTT Ventures Oy:n edustajien, että VTT:ltä lähtöisin 

olevien start-up yrittäjien haastatteluihin. Tarkastelussa ilmeni, että VTT Oy:n spin-off 

toiminnalle asettamat strategiset päämäärät ovat osin selkiytymättömät, ja VTT Oy:n 

liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhteensovittaminen on nykyisen 

innovaatiopolitiikan valossa ongelmallista.  Operatiivisella tasolla aiemmin VTT Oy:n 

sisäisestä BizFund- ja Business Finlandin tukemasta Tutkimuksesta liiketoimintaa 

(TUTL)-ohjelmista muodostunut spin-off prosessi on palvellut pääosin start-up yrittäjiksi 

ryhtyvien tarpeita. Kehittämispaineet kohdistuvat erityisesti ko. prosessin läpinäkyvyyden 

ja sen ymmärrettävyyden parantamiseen, spin-off toiminnan tukemisen aikaistamiseen 

TUTL-hankkeiden osalta sekä VTT:n aineettomia oikeuksia (Intellectual Property,IP) 

koskeviin arvottamis- ja neuvotteluprosesseihin. 
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In this work, academic spin-offs are examined as a mean of technology transfer. The aim 

of the thesis was to investigate what kinds of actors and processes affect the formation of 

research institution originated spin-off companies, and what factors influence their growth 

and success. The subject is approached by using a surveying literature study, where the 

Gartner's New Business Analysis framework is used as a structuring reference model. 

Based on the observations, the weak growth and modest economic success of research-

driven spin-offs seem to be explained by the combined effects of researchers’ 

entrepreneurial goals and the factors that derive from the operating environment.  

 

Another key subject of this study was to explore the organization of spin-off activities at 

VTT Ltd.  and to recognize development needs associated with it. To clarify the essence of 

VTT’s spin-off process, qualitative survey interviews were carried out among VTT Ltd 
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and VTT Ventures Ltd. representatives, and VTT originated start-up entrepreneurs. This 

review revealed that the strategic goals set by VTT for spin-off operations are partly 

unclear. There are some inherent contraction between the own business goals of VTT and 

its role for renewing Finnish business life by creating spin-off firms.  The VTT’s spin- off 

process comprising internal Bizfund- and external Business Finland’s (Business from 

Public Research) TUTL- programs fulfills nascent academic entrepreneurs’ needs. 

Development pressures related to it, are directed specifically at enhancing transparency and 

understandability of the spin-off process among fore coming entrepreneurs, earlier spin-off 

support during the TUTL-project phase, and smoothing VTT’s Intellectual Property (IP) 

negotiations. 
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ALKUSANAT 

 

 “An investment in knowledge always pays the best interest.” 

― Benjamin Franklin  

 

Pitkään jatkuneen soveltavan tutkijan urani aikana olen useiden kollegoideni tapaan 

havainnut, että monet kaupallista potentiaalia omaavat ideat ja niiden alustavat toteutukset 

jäävät pölyttymään VTT:n tutkijoiden pöytälaatikoihin. Syitä tähän pohtiessani olen 

päätynyt siihen, että kyseessä on osittain tutkijapersoonallisuuteen liittyvä piirre: 

tutkijoiden näkökulma ongelmaan on usein puhtaasti tieteellis-tekninen ja kiinnostus 

aiheen jatkokehittelyyn lakkaa useimmiten siinä vaiheessa, kun varsinainen tieteellinen tai 

tekninen haaste on selätetty. Usein myös syntyneet ideat ovat olleet joko huomattavasti 

aikaansa edellä niiden potentiaaliseen markkinaikkunaan nähden, tai niille ei ole löytynyt 

isäntää ja tietä, joka olisi johtanut niiden pontevaan kaupallistamiseen. 

 

Kaupallistamisen haasteiden taustalla lienee osin myös resurssiongelmat. Tiettyyn 

tekniikan alueeseen syventyneiltä asiantuntijoilta puuttuu useimmiten riittävä aika sekä 

syvällisemmän liiketoimintaymmärryksen perusvalmiudet keksinnön tai idean 

kehittämiseksi innovaatioksi. Organisaatiossa ei myöskään välttämättä ole tarjolla 

riittävästi tukihenkilöitä kaupallistamispyrkimysten kanavointiin.  Tällöin selkeiden, 

toimintaa avustavien kaupallistamisprosessien olemassaolon merkitystä ei voine vähätellä 

haettaessa tietä tutkimuksesta innovaatioon. Näiden toimintojen kehittämisen osalta 

VTT:llä onkin viime vuosina edistytty. Tämän työn tarkoitus on tarkastella sitä, mihin 

tässä kehitystyössä on päädytty erityisesti spin-off toiminnan osalta. Työn toisena 

tavoitteena on ollut muodostaa kattava yleiskuva niistä tekijöistä, joita tutkimuslähtöiseen 

spin-off toimintaan ylipäätänsä liittyy. Kyseisen teeman osalta Suomessa on tehty varsin 

vähän tutkimusta aiheesta, vaikka korkeaan teknologiaan perustuvasta 

kasvuyritystoiminnasta onkin toivottu hyvinvointiyhteiskuntamme pelastajaa.  

 

Työn aihetta koskeva mielenkiinto on peräisin omista spin-off kokemuksista VTT:llä 

2000-luvun taitteessa. Työn käynnistämiseen liittyvistä herätteistä ja mielenkiintoisista 

keskusteluista ansaitsevat erityiset maininnat Petteri Alahuhta ja Riku Rikkola VTT Oy:n 
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liiketoimintakehityksestä . Samoin kiitän Lappeenrannan teknisen yliopiston yrittäjyyden 

professori Timo Pihkalaa ja työn ohjaajaa KTT Noora Heinoa työtä koskevista neuvoista. 

Suuret kiitokset ansaitsevat myös kaikki haastatellut spin-off yrittäjät, VTT Oy:n 

tutkimukseen osallistunut henkilöstö sekä VTT Ventures Oy:n toimitusjohtaja Antti 

Sinisalo ajankäytöstään kaikkien kiireidensä keskellä. Lisäksi arvostan VTT Oy:n 

tarjoamaa mahdollisuutta tehdä tätä opinnäytettä osittain opintovapaalla.  

 

Erityisen kiitokset lausun lopuksi vaimolleni Tuulalle pitkämielisyydestä yrittäjyyden ja 

innovaatiojohtamisen opintojani kohtaan – urakkaan, joka on kaventanut melkoisesti 

yhteistä vapaa-aikaamme viimeisen muutaman vuoden aikana. 

 

Tässä työssä esitetyt käsitykset eivät edusta VTT Oy:n virallista näkemystä asioiden tilasta, 

vaan ovat tutkimuksen tekijän omaa tulkintaa. 

 

Vantaalla 22.5.2018 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tausta  
 

Tieto keskeisenä tuotannon tekijänä (Drucker 1969) lisää tutkimusorganisaatioiden 

tuottamien tutkimustulosten merkitystä nykytaloudessa. On arvioitu, että yli 50 % 

modernien länsimaisten valtioiden bruttokansantuotteesta syntyy tiedon pohjalta (Lee 

2003). Entisen Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen, nykyisen Teknologian 

tutkimuskeskus VTT Oy:n tarkoituksena on välittää uusimpia tutkimustuloksia 

suomalaisen yritystoiminnan käyttöön. Vuonna 2013 julkaistun, VTT:n asemaa selvittävän 

tutkimuksen (Loikkanen 2013) mukaan, VTT on pystynyt täyttämään hyvin 

tutkimukselliset tavoitteensa, ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus talouselämään on 

toteutunut pääosin sille asetettujen odotusten mukaisesti.  

 

Maassamme viime aikoina harrastettua talouspolitiikkaa tarkasteltaessa vaikuttaa kuitenkin 

siltä, että aiempi myönteinen käsitys talouskasvun edistämisestä julkisen tutkimus- ja 

kehitys (T&K) -rahoituksen avulla on selvästi vähentynyt (TEM 2017b). Erityisesti 

innovaatio- ja yritystoimintaa lähellä olevaa soveltavan tutkimuksen rahoitusta on leikattu 

merkittävästi ja näiden piiriin kuuluvan Tekes-rahoituksen (nyk. Business Finland) 

vähentäminen on heijastunut voimakkaasti myös VTT:n talouteen. Tämän vuoksi myös 

VTT:n toiminta on muutoksen edessä: vaihtoehtoina ovat lähitulevaisuudessa joko 

toiminnan edelleen supistaminen kustannusten karsimiseksi, tai sen uudelleen 

suuntaaminen. Jälkimmäinen vaihtoehto tarkoittaa uusien rahoituslähteiden hankintaa, joka 

käytännössä merkitsee keskittymistä erityisesti Euroopan Unionin (EU) -rahoitukseen 

(esim. Horizon 2020 – ohjelmat) sekä aiempaa, vieläkin vahvempaa suuntautumista suoriin 

yksityisen sektorin toimeksiantoihin ja tulovirran lisäämistä IPR-tulojen (Intellectual 

Property Rights) avulla.  

 

IRP-tuottoja voi tutkimuslaitokselle syntyä teknologian siirron myötä mm. 

lisenssimaksuina tai spin-off- ja yhteisyritysten (joint-venture) toiminnan synnyttämän 

omistuksen kautta. VTT:n IPR -tuotot patentoinnin ja lisensoinnin välityksellä ovatkin 

olleet hienoisessa kasvussa. Vuonna 2012 nämä tulot olivat 2.1 miljoonaa euroa ja vuonna 

2017 tuotto oli kasvanut n. 3 miljoonaan. Tämä tuotto on syntynyt lähinnä 
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ohjelmistolisensseistä. VTT on myös pyrkinyt aktiivisesti kaupallistamaan keksintöjä spin-

off toiminnan avulla VTT Ventures Oy tytäryrityksessään. Spin-off -käsitteellä tarkoitetaan 

uuden itsenäinen start-up -yrityksen syntymistä, jossa liiketoimintaidea on saanut alkunsa 

toisen organisaation sisällä. Vuonna 2016 VTT Venturesin hallinnoimiin spin off -

yrityksiin investoidun IPR:n arvo oli 1,3 milj. euroa
1
. Verrattuna muuhun liiketoimintaan 

(VTT:n liikevaihto n. 258 M€), lisensointi ja spin-off toiminta ovat toistaiseksi olleet 

VTT:lle kuitenkin vähämerkityksellisiä aktiviteetteja. 

 

VTT:n spin-off yritysten kaupallinen menestys on ollut toistaiseksi myös kangertelevaa. 

Osin jo viime vuosikymmenen puolella perustetut yritykset ovat edelleen, muutamaan 

poikkeusta lukuun ottamatta, pieniä ja lähes kaikki yritykset ovat olleet liikevaihdoltaan 

tappiollisia (Lukkari 2016). Ilmiö ei ole ominainen vain VTT:lle, vaan yleisemmin koko 

Suomen tutkimuslähtöiselle spin-off toiminnalle. Yrityksiä syntyy kansainvälisesti 

vertailukelpoinen määrä, mutta ne ovat jääneet liikevaihdoiltaan vaatimattomiksi 

(Kankaala 2008). Toisaalta tutkimuslähtöisiin spin-off yrityksiin kohdistuneet 

kasvuodotukset eivät ole kansainvälisten tutkimusten mukaan (Siegel 2004, Van 

Geenhuizen 2009) usein täyttyneet muuallakaan.  

 

Heikosta yritysten kasvusta ja kannattavuudesta johtuen, jopa koko akateemislähtöisen 

spin-off toiminnan mielekkyys on kyseenalaistettu marginaalisena aktiviteettina (Harrison 

2010), sillä teknologian siirrosta lisenssien ja spin-offien muodossa saatava tuotto ei pysty 

kattamaan edes yliopistoiden ja tutkimuslaitoksien teknologiansiirto-organisaatioiden 

toiminnasta syntyviä kustannuksia (Valdivia 2013). Tutkimukseen perustuvat 

teknologiayritykset nähdään kuitenkin välttämättömyytenä suomalaisen talouselämän 

uudistumisen ja hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden ylläpidon kannalta. Kesällä 

2017 julkaistun OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and Development) 

raportin (TEM 2017b) mukaan Suomi tarvitsee erityisesti uusia huipputeknologian 

vientialoja ja globaaleille markkinoille tähtäävää ”innovatiivista yrittäjyyttä”. Tähän 

tarpeeseen voivat akateemiset tutkimuslähtöiset korkean teknologian spin-off yritykset 

onnistuessaan vastata. 

                                                 
1
 Investoinnit apporteina eli muuna kuin rahasijoituksena yhtiöön laitettua omaisuutta.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset  

 

Tässä työssä analysoidaan tutkimuslähtöisen spin-off yritystoiminnan erikoispiirteitä 

kirjallisuustutkimuksen avulla, sekä tarkastellaan sen antaman kokonaiskuvan perusteella 

VTT Oy:n spin-off prosessia. Keskeisinä tutkimuskysymyksinä on ollut selvittää: 

1) Millaisen prosessin tuloksena tutkimuslähtöiset spin-off yritykset ylipäätänsä 

syntyvät, ja mitkä tekijät ja toimijat vaikuttavat kyseiseen prosessiin, sekä 

syntyneiden yritysten menestymiseen ja kasvuun? 

2) Mikä on spin-off toiminnan organisointitapa ja asema VTT Oy:ssä, sekä millaisia 

haasteita spin-off prosessiin mahdollisesti liittyy?  

 

Tutkimuslähtöisillä spin-offeilla tarkoitetaan tässä työssä start-up-yritystoimintaa, jolla on 

seuraavat ominaisuudet:  

 Spin-off hyödyntää tutkimusorganisaatiossa kehitettyä teknologiaa, ts. syntyneen 

yrityksen liiketoiminta-ajatus perustuu jonkin teknologisen idean tai keksinnön 

hyödyntämiseen (Pirnay 2003). 

 Spin-off yritys on laillisesti emo-organisaatiosta erillinen yritys (ts. emo-

organisaatio ei suoraan kontrolloi ko. yrityksen toimintaa) ja sen ensisijaisena 

liiketoiminnallisena tavoitteena on voiton tuottaminen. 

 Yrityksen perustajat (tai ainakin suurin osa heistä) ovat perustamishetkellä ko. 

tutkimusorganisaation palveluksessa, jossa start-up yritystoiminta saa alkunsa. 

 

Start-up
2
 yritys määritellään tässä tutkimuksessa kasvua tavoittelevaksi aloittavaksi 

yritykseksi, joka on etsimässä pelkkää ideaa vakiintuneempaa liiketoimintamallia, 

organisaatiorakennetta ja toimintojen edellyttämää rahoitusta. Tutkimuslähtöiset spin-off 

yritykset täyttävät nämä määritteet yritystoiminnan alkutaipaleella muodostaen oman 

erityisryhmänsä start-up yritysten joukossa.  Muista teknologia start-up yrityksistä poiketen 

tutkimuslähtöiset spin-offit eivät pelkästään yhdistele olemassa olevaa teknologiaa uusilla 

tavoilla tai sovella sitä uusiin kohteisiin, vaan ne vievät uusia tutkimustuloksia käytäntöön. 

 

                                                 
2
 Start-up yritykselle ei ole olemassa mitään yksiselitteistä yleisesti hyväksyttyä määrittelyä. Kts esim. 

http://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup/#199e50f14c63 
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Spin-off toiminta eräänä teknologiansiirron muotona on hyvin laaja ja moniulotteinen 

tutkimusaihe, joten tässä tutkimuksessa on jouduttu karsimaan reilusti monien tärkeiden 

teemojen syvällisempää tarkastelua, ja nostamaan ilmiöstä esiin vain eräitä 

kiinnostavimmista. Useat työn kannalta keskeiset käsitteet, periaatteet ja teoreettiset mallit 

joudutaan esittelemään vain lyhyesti niiden soveltamisen yhteydessä kokonaisuuden 

ymmärtämisen edellyttämässä laajuudessa.  

1.3 Tutkimuksen viitekehys  

 

Työssä spin-off prosessia tarkastellaan teknologiatyöntöisen (technology push) 

innovaatioprosessin ilmentymänä.  Tähän prosessiin vaikuttavista tekijöistä käsitellään 

tutkimustoiminnan kaupallistamisen ympäristöä, tutkimusorganisaatioita spin-off yritysten 

emo-organisaatioina, spin-off yrittäjiä sekä yrityshautomotoimintaa.  

 

Työn teoreettiseen osuuteen kuuluvan kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on antaa 

kokonaiskuvaa siitä problematiikasta, mitä tutkimuslähtöiseen spin-off toimintaan liittyy. 

Shanen (2004a) mukaan akateemisen yrittäjyyden tarkastelussa ei voida lukkiutua vain 

yhteen teoreettiseen lähtökohtaan, joten tässäkin työssä kohdetta käsitellään useista eri 

näkökulmista. Käytetyssä tarkastelukehikossa on päädytty Gartnerin (1985) uutta 

yritystoimintaa jäsentävää viitekehystä muistuttavaan malliin (Kuva 1.). 

 

 

Kuva 1. Työssä käytetty spin-off yrityksen tarkasteluun liittyvä viitekehys.  
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Työn teoreettista osuutta tarkasteltaessa on huomattava, että tarjolla olleet kansainväliset 

tieteelliset julkaisut ovat keskittyneet lähinnä tutkimusyliopistojen (research universities) ja 

niiden tutkimuskeskusten (research centers) spin-off toiminnan käsittelyyn. Koska 

pelkästään tutkimuslaitoksia (research institutes) käsittelevä akateeminen tutkimus on ollut 

tältä osin valitettavan vähäistä (Finardi 2016), joudutaan teemaa tarkastelemaan 

yleisemmin ”tutkimuslähtöinen spin-off” -nimekkeen alla. Samaan tapaan on menetelty 

myös aiemmissa suomalaisissa akateemista yrittämistä sivuavissa selvityksissä (Hjelt 

2006, Kankaala 2007).  

 

Tutkimustraditio akateemista spin-off-toimintaa koskien on historiallisista syistä USAssa 

Eurooppaa vankempi. Työn teoreettisessa osuudessa yhdysvaltalainen tutkimus esittää 

merkittävää osaa, koska USAssa syntyneet teknologiansiirron ja spin-off -toiminnan 

organisointitavat ovat vaikuttaneet keskeisesti myös eurooppalaisiin ja suomalaisiin 

käytäntöihin
3
.  Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava eräitä erottavia 

tekijöitä mannerten välillä: 

  Keksintöjen IPR-oikeuksissa on eroja sekä maittain, että tutkimuslaitosten ja 

yliopistojen tutkimuskeskusten välillä. Nämä keksintöjen omistusoikeuksia 

koskevat erot saattavat vaikuttaa jossain määrin yksittäisten tutkijoiden tai 

tutkimusryhmien spin-off pyrkimyksiin ja mahdollisuuksiin eri 

tutkimusorganisaatioissa.  

 Tutkimusinstituutioiden yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa on 

eroavaisuuksia. Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on erilainen rooli 

yhteiskunnassa, joka vaikuttaa osin niiden yritystoiminnan luontiin liittyviin 

tavoitteisiin. 

 

Vaikka esim. yhdysvaltalaisten tutkimusyliopistojen sekä instituuttien (esim. Standford 

Research Institute, SRI) ja eurooppalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä on 

edelleen joitakin eroavaisuuksia IP (Intellectual Property) -omistuksia koskien, nämä erot 

ovat käytännössä jatkuvasti kaventuneet. Yhdysvaltalaisten tutkimusyliopistojen sekä 

niihin liittyvien tutkimusinstituuttien taloudelliset lähtökohdat ja tavoitteet yksityisen 

sektorin rahoituksen hankkimiseksi eivät myöskään juuri poikkea eurooppalaisten 

                                                 
3
 Kts. esim. http://www.oecd.org/innovation/policyplatform/48136121.pdf 
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tutkimuslaitosten vastaavista. USAssa keskimäärin valtion suora tuki on vain n. 35 - 40 % 

tyypillisen yliopiston budjeteista. Useat yksityisomisteiset tutkimusyliopistot saavat 

Yhdysvalloissa perusrahoituksena vain 10 - 20 % käyttömenoistaan suoraan valtion tukena 

(Rhoten 2010). Loput menoista rahoitetaan lukukausimaksuina ja muina, esim. 

tilaustutkimustoiminnasta saatavina ulkoisina tuloina, joiden merkitys tutkimusyliopistojen 

taloudelle on jatkuvasti kasvanut
4
. 

 

Edelliset IP-oikeuksia ja taloudellisia näkökulmia selittävät tekijät huomioiden voidaan 

perustellusti olettaa, että merkittävä osa tutkimusyliopistoja koskevasta yhdysvaltalaisesta 

spin-off -tutkimuksesta on käyttökelpoista myös suomalaisten tutkimuslaitosten spin-off – 

yritystoiminnan teoreettisessa tarkastelussa. Tämän työn lähteiden valinnassa on pyritty 

korostamaan erityisesti eurooppalaista tutkimuslaitosnäkökulmaa ja sitä koskevaa 

tutkimusta tarkasteluteeman sekä lähdetarjonnan niin salliessa.  

 

Työn käytännönläheisessä osassa käsitellään Teknologian tutkimuskeskuksen VTT Oy:n 

spin-off-prosessia kvalitatiivisin menetelmin ja eritellään siihen liittyviä näkemyksiä 

neljästä case-tapauksesta kerätyn tiedon perusteella. Taloustieteen piirissä case eli 

tapaustutkimus on usein käytetty menetelmä yritysten ja organisaatiokäyttäytymisen 

tarkastelussa (Aaltio-Marjosola 1999). Case tutkimusstrategian ominaispiirteenä on 

käsiteltävän ilmiön havainnointi tosielämän ympäristössä ja sen avulla pyritään saamaan 

esille oleellisia tekijöitä, joihin muilla menetelmillä voidaan kohdistaa lisätarkasteluja.  

 

Teemahaastattelut muodostavat tavallisimman tavan tapaustutkimuksen aineiston 

keruuseen (Aaltio-Marjasola 1999). Tässä työssä haastateltavaksi ovat valikoituneet VTT:n 

spin-off prosessiin liittyvät toimijat, joita ovat (Roberts 1996, Carayannis 1998): 

 Yrittäjät tai sellaiseksi aikovat teknologian kehittäjät, joiden tutkimustuloksiin 

tuleva spin-off perustuu, ja jotka vievät ideaa tai tutkimustulosta eteenpäin uudeksi 

start-up yritykseksi.  

 Emo-organisaation edustajat, joista aloittava spin-off on erkanemassa omaksi 

yrityksekseen, sekä 

                                                 
4
 Kts. esim. http://issues.org/30-1/the-new-normal-in-funding-university-science/ 
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 yrityshautomot ja rahoittajat, jotka edistävät uuden yrityksen alkutaivalta. 

 

Tässä tutkimuksessa VTT Oy:n spin-off prosessiin liittyviä kysymyksiä käsitellään lähinnä 

informaatiotekniikan (ICT, Information and Communications Technology) näkökulmasta, 

joka näkyy erityisesti case-tapausten valinnoissa. Jo perustettujen kolmen spin-off yritysten 

edustajien lisäksi haasteltavien joukkoon on otettu vielä emo-yrityksen (VTT Oy) sisällä 

olevia tutkijoita, joiden tavoitteena on tai on ollut uuden yrityksen perustaminen VTT:llä 

kehitettyä teknologiaa hyödyntäen. Näiden tapausten avulla on pyritty muodostamaan 

kokonaiskuva VTT:n spin-off prosessin eri vaiheista ja niissä mahdollisesti ilmenevistä 

haasteista. Casekohteiden lyhyet kuvaukset ja haastateltujen henkilöiden lista löytyvät 

liitteestä 1. ja haastatteluja varten laadittujen tukikysymysten lista liitteestä 2. 

1.4 Tutkimusmenetelmät, toteutus ja luotettavuus 

 

Tässä työssä lähestymistapana on ollut rakentaa ensin kokonaisvaltaista näkemystä 

tutkimuslähtöiseen spin-off toimintaan liittyvistä ilmiöistä tutustumalla aihetta koskeviin 

teorioihin, ja tämän jälkeen tarkastella niiden toteutumista käytännössä VTT Oy:n 

tarjoamassa kontekstissa (deduktio).  Tutkimuksen kysymyksenasetteluun on liittynyt 

epävarmuuksia aiheen rajauksen sekä painotusten osalta, ja tutkimussuunnitelma on 

muotoutunut osin vasta työn aikana.  Koska tutkimusaiheen syvällisempi tuntemus työn 

toteuttajalle on ollut myös ennakolta varsin puutteellista, mitään yksittäisiä todennettavia 

hypoteeseja ei tämän tutkimuksen osalta kyetty vielä tutkimuksen alussa tunnistamaan. 

Työlle onkin ollut ominaista reflektiivisyys (Banister 1995), ts. käsitys tutkittavasta 

ilmiöstä ja sen määrittely ovat tarkentuneet vasta tutkimusprosessin aikana. 

 

Edellisistä tekijöistä johtuen työlle asetettujen päämäärien saavuttamiseksi kvalitatiivinen 

tutkimus, joka painottaa ilmiöiden ymmärtämistä ja holistista käsittelyä, on nähty 

hedelmälliseksi lähestymistavaksi
5
. Kvalitatiivinen tutkimus tarvitsee tuekseen 

taustateorian, jota vasten aineistoa tarkastellaan (Eskola 1998). Tätä varten laadituissa 

tutkimuksen teoriaosuuden tarkasteluissa nojaudutaan monissa kohdissa myös spin-off 

ilmiön erityispiirteitä selvittävien kvantitatiivisten tutkimusten tuloksiin. Työn empiirinen 

osuus on toteutettu lähinnä luontaisena tapaustutkimuksena (Stake 1995), jossa ollaan 

                                                 
5
 Järvenpää, E. (2006). Laadullinen tutkimus. Teknillinen korkeakoulu. 
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kiinnostuneita vain yksittäisen tapauksen dynamiikasta (ts. VTT Oy:n spin-off 

toiminnasta). Toisaalta tutkittavaa kohdetta on jossain määrin tarkasteltu myös 

välineellisen tapaustutkimuksen mukaisesti yleisemmän tason ymmärryksen tuottamiseksi, 

etenkin työtä kokoavien johtopäätöksien yhteydessä (induktio).  

 

Tutkimuksen empiirisen osan tarkasteluissa kohdeorganisaatioksi on valikoitunut VTT Oy, 

koska VTT:llä on ollut tärkeä merkitys suomalaisessa teknologian siirto- ja 

innovaatiotoiminnassa, ja erääksi sen tehtäväksi on määritelty oman tutkimuksen 

kaupallistaminen spin-off yrityksinä. Tutkimuksen toteuttajan työskentely VTT Oy:n 

erikoistutkijana on myös helpottanut sekä organisaation toiminnan syvällisempää 

ymmärtämistä, että tähän työhön liittyvien haastattelujen käytännön järjestämistä.   

Toisaalta tutkijan kohdeorganisaatioon liittyvät sidokset ja siitä muodostuneet 

ennakkokäsitykset saattavat jossakin määrin vaarantaa objektiivisen (positivistisen) 

kohteen tarkastelun, mutta tämän tilanteen selkeällä tiedostamisella on kuitenkin pyritty 

säilyttämään neutraliteetti aineiston käsittelyssä
6
.  

 

Varsinainen teknologian siirtoon ja spin-off teoriaan liittyvän aineiston koostaminen on 

toteutettu pääosin Google Scholar–hakupalvelun sekä eräiden suosittelu- ja 

viitetietokantojen antamien viitteiden avulla julkaisutietokannoista
7
.  Hakukoneiden 

tuottamien synopsisten perusteella on läpikäyty kiinnostavimmilta vaikuttavien julkaisujen 

tiivistelmät, ja niiden perusteella on ladattu varsinainen tarkemmin tarkasteltava aineisto, 

sekä VTT:n tutkijoille tarjoamia julkaisutietokantapalveluiden (esim. SpringerLink, 

Elsevier jne.), että eräiden erityisesti talouteen liittyvien julkaisujen osalta LUT Finna- 

järjestelmän avulla. Muutamat kiinnostavat artikkelit on pyydetty suoraan niiden 

kirjoittajilta tutkijoiden Research Gate- yhteisöpalvelun kautta. Pääasiassa sähköisesti 

ladatuista aineistoista (arvion mukaan yli 95 % koko työn teoreettisesta materiaalista) on 

pyritty hyödyntämään ensisijaisesti vain vertaisarvioituja lähteitä, kuten tieteellisiä 

aikakausijulkaisuja. Jossakin tapauksissa aiheeseen tutustumisen apuna käytettiin myös 

kirjoja, joista osa oli myös sähköisessä muodossa saatavilla. Empiirisen osaan liittyvää 

                                                 
6
 VTT Oy ei ole esim. missään muodossa suoranaisesti rahoittanut tätä tutkimusta. 

7
 Tutkijoiden kannalta valitettavasti suurin osa Google Scholarin viittaamista aineistoista ovat maksullisia. 

Akateemiset yhteisölliset verkkopalvelut, kuten Reseach Gate ja  Academia.edu., tuovat kuitenkin osan näistä 

vertaisarvioiduista julkaisuista tutkijoiden käyttöön maksutta. 
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käytännön toimintaohjeistuksen materiaalia saatiin mm. VTT Oy:n sisäisestä 

laatujärjestelmästä ja valtionhallinnon verkkosivustoilta (esim. Finlex). 

 

Teorian tarkastelun ja tausta-aineiston avulla syntyneen ymmärryksen perusteella 

tunnistettiin joukko käsiteltäviä teemoja ja niihin liittyviä avoimia kysymyksiä, joita 

käytettiin VTT Oy:n spin-off toimintaa koskevan empiirisen tiedon kokoamisessa. 

Menetelmänä tältä osin sovellettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluita, joissa tutkija 

määrittää kysymykset antaen haastatelluille mahdollisuuden vastauksissa omille 

tulkinnoille (Eskola 1998). Haastattelujen runkona toimivat kolme toisistaan poikkeavaa 

kohderyhmäspesifistä kysymyslistaa (Liite 2.), jotka iteroituivat lopulliseen muotoonsa 

tutkimusprosessin aikana. Näiden haastattelua ohjaavien listojen kysymykset olivat 

kohdennettu spin-off prosessin ensisijaisille toimijoille, ts. yrittäjille tai sellaiseksi 

aikoville teknologian kehittäjille, emo-organisaation edustajille sekä uuden yritystoiminnan 

rahoittajille.  

 

Haastateltavaksi pyrittiin luonnollisesti valikoimaan sellaisia henkilöitä, joilla on VTT:n 

spin-off toiminnasta mahdollisimman paljon tietoa tai omakohtaista kokemusta. VTT:n 

spin-off prosessin tarkastelun aikana kävi ilmi, että lähes poikkeuksetta VTT Oy:n spin-off 

aihiot ovat jossakin muodossa kuuluneet Business Finlandin (aiemmin Tekes) 

Tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTL)- ohjelman rahoituksen piiriin. Avoimesti saatavilla 

olevia TUTL-hankepäätöksien luetteloita tarkastelemalla pystyttiin tunnistamaan joukko 

haastateltaviksi soveltuvia yhdyshenkilöitä ja projektipäälliköitä VTT:ltä. Näiden joukosta 

eroteltiin vielä ne, jotka toimivat informaatiotekniikan alueella. Rajaus ko. aihealueeseen 

johtuu tutkimuksen suorittajan omasta ICT-taustasta, jolloin haastatteluihin liittyvien 

virheellisten tulkintojen määrän arveltiin olevan pienempi, ja yhteistyön haastateltavien 

kanssa muodostuvan helpommaksi, kun käytössä on molemmille osapuolille osin yhteinen 

käsitteistö. 

 

Edellisiä periaatteita noudattaen pystyttiin löytämään potentiaaliset yrittäjäksi tähdänneet, 

VTT:llä toimivat tai toimineet tutkijat. Emo-organisaation haastateltavat (liiketoiminnan 

kehitys, liiketoiminta-alueen johto) ja rahoittajan edustujat (VTT Ventures Oy) voitiin 

tunnistaa VTT:n organisaatiorakennetta ja tehtävänimikkeistöä tarkastelemalla. Osin 

edellisen Business Finlandista saadun tiedon perusteella laaditun henkilölistan, 
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tutkimuksen suorittajan omien VTT:n sisäisten verkostojen, sekä VTT Ventures Oy:stä 

saatujen vinkkien avulla tunnustettiin potentiaalisesti kiinnostavimmat henkilöt 

haastatteluihin.  

 

Valikoituja haastateltavia lähestyttiin sähköpostitse, ja haastattelupyynnössä esitettiin 

lyhyesti tutkimuksen tavoite ja haastattelun olettavasti vaatima aika, sekä haastattelijan 

taustatiedot ja motivaatio tutkimuksen suorittamiselle. Lisäksi pyydettiin ohjaamaan 

yhteydenotto toiselle henkilölle, mikäli haastateltava katsoisi sen aiheelliseksi. Pyyntö 

lähetettiin suuremmalle joukolle (17 kpl) kuin lopullisia haastatteluihin osallistuneita (10 

kpl) onnistuttiin kokoamaan. Osa tavoitelluista henkilöistä ilmoitti, ettei TUTL-hankkeesta 

lopulta syntynyt VTT:n spin-offiksi katsottavaa yritystä.  Osa haastateltaviksi valikoiduista 

kieltäytyi tutkimuksesta kiireisiin vedoten tai ehdotti haastattelujen siirtämistä niin pitkälle 

tulevaisuuteen, ettei niiden toteuttaminen työn aikataulun puitteissa olisi ollut mahdollista. 

Osa valitusta kohderyhmästä yksinkertaisesti jätti haastattelupyynnön huomioimatta, 

vaikka eräisiin kiinnostavilta vaikuttaviin haasteltaviin (mm. erääseen VTT:n 

liiketoiminta-alueen johtajaan ja samalla VTT Ventures Oy:n hallituksen puheenjohtajaan) 

otettiin sähköpostitse yhteyttä jopa useamman kerran tutkimuksen aikana.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei aineiston (haastattelujen) määrällä ole sinänsä suoranaista 

vaikutusta tutkimuksen onnistumiselle silloin kun päällekkäisillä, asioita toistavien 

haastattelujen avulla ei voida enää lisätä ilmiötä koskevaa tietoa (Eskola 1998).  Tämän 

perusteella todettiin tutkimusprosessin aikana 3-4 yrityksen ja vastaavan määrän emo-

organisaation ja rahoittajan edustajien haastatteluja riittävän VTT:n spin-off prossista 

syntyvän näkemyksen muodostamiseen. 

 

Haastatteluihin liittyviä kysymyksiä ei toimitettu haastateltaville etukäteen, koska 

puolistrukturoidusta haastattelusta huolimatta etenkin tutkimuksen alussa tiedonvaihto 

haluttiin pitää avoimen keskustelevana (lähes syvähaastattelun omaisena), ja antaa 

haastateltavien mahdollisimman vapaasti korostaa niitä teemoja, joita he itse kokivat 

erityisen tärkeiksi. Toisaalta haastatteluja ohjasi tutkimusprojektin loppupuolella myös 

tutkimuksen suorittajan oma välitön tiedontarve ja ymmärryksen lisääntyminen, jolloin eri 

haastattelukerroilla painotettiin eri teemoja lisäkysymyksillä varsinaisen haastattelurungon 
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ulkopuolelta. Vaikka haastattelut olivat siis osin luonteeltaan toisistaan poikkeavat, 

jokaisen kohderyhmän haastattelussa käytiin läpi samat teemat. 

 

Kaikki haastattelut toteutettiin joko kasvokkain tai vaihtoehtoisesti Skype for Business-

neuvottelujärjestelmän avulla ja tallennettiin haastateltujen luvalla joko matkapuhelimella 

tai Skype-järjestelmän tarjoaman tallennusmahdollisuuden avulla (yhteensä n. 14 tuntia) 

yhtä lukuun ottamatta. Tallenteet litteroitiin sanatarkasti jättäen pois lopullisesti lainatusta 

tekstistä kuitenkin useimmat puhekielen täytesanat. Osa aineistosta, etenkin ensimmäinen 

yrityshaastattelu (kestoltaan yli 2.5 tuntia), osoittautui osin liian spesifiseksi tutkimuksen 

kannalta. Haastattelun vastauksia analysoitiin teemoittelun avulla ryhmitellen vastausten 

samankaltaisuuksia (tyypittely) ja toisaalta pyrkien tunnistamaan erikoistapauksia ja 

poikkeavia näkemyksiä. Teemoittelu vaatii Eskolan & Suorannan (Eskola 1998) mukaan 

vahvaa teorian ja empirian välistä vuorovaikutusta, jota ennen haastatteluja tehty riittävän 

laaja ja yksityiskohtainen taustatyö ja haastattelurunkojen teemallinen strukturointi 

teoriaosuuden mukaan ennakkoon edesauttoi.  

 

Teoriaan liittyvä tausta-aineiston kartoittamisessa hakukoneiden (etenkin Googlen ja osin 

myös Google Scholarin) on todettu olevan kattavuuden ja tarkkuuden kannalta parempia 

kuin perinteisten akateemisten hakujärjestelmien, joiden antamien osumien laatu on taas 

parempi (Brohby 2005). Yhdistämällä molemmat hakumekanismit on todennäköisesti 

teoreettisen aineiston osalta päästy sekä kattavaan, että luottavaan lopputulokseen. 

Koostetun teoreettisen tausta-aineiston luotettavuuden osalta ei kuitenkaan syvällistä 

laatuarviointia (esim. Julkaisufoorumin tasoluokituksen tarkastelua jokaisen julkaisun 

osalta) ole toteutettu, koska teemaan liittyvästä vertaisarvoidusta aineistosta oli eräiltä osin 

tarjonnassa jopa selvää niukkuutta. Tällöin vähäisenkin vaikuttavuuden (impact factor) ja 

erityisesti tutkimusteemaan uutta näkökulmaa tuoneet lähteet katsottiin arvokkaiksi. 

Työssä laadullisesti luotettaviksi (vertaisarvioiduiksi) katsotut viitteet on koottu 

varsinaiseen lähdeluetteloon, kun taas vähemmän tieteelliseksi arvioituihin lähteisiin 

viitataan lähinnä alaviitteiden kautta. Jossain määrin on aineistona käytetty myös eräiden 

hyvin tunnetuiden ja luotettavaksi katsottavien yleistaloudellisten aikakausijulkaisujen 

(mm. Harvard Business Review ja Forbes) artikkeleita. 
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Työn empiirisen osuuden, eli haastatteluilla koostetun aineiston luotettavuuden arviointi on 

kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisesti haasteellista. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

arviointikriteerien (”reliaabilisuus” ja ”validisuus”
8
 ) nähdään useimmiten soveltuvan 

heikommin kvalitatiiviseen tutkimukseen, jossa puolestaan päättelyn seurattavuus (ts. 

prosessin läpinäkyvyys) ja analyysin toistettavuus ovat oleellisia luotettavuuskriteereitä 

(Eskola 1998). Tämän tutkimuksen luotettavuutta empirian osalta on pyritty turvaamaan 

siten, että haastattelukysymykset ovat laadittu yleisesti hyväksyttyjen teorioiden 

tarjoamassa viitekehyksessä, ja toisaalta myös niin, että tutkijan aineistosta tekemien 

tulkintojen sekä johtopäätöksen perusteiden taustoina esitetään suoria lainauksia 

haastatteluista.  Haastateltavien on myös oletettu lähtökohtaisesti kuvaavan rehellisesti ja 

avoimesti omia käsityksiään VTT Oy:n spin-off toimintaan liittyvistä asioista. 

Lähestymällä samaa kohdetta (spin-off prosessia) myös useammasta eri näkökulmasta 

(yrittäjä, emo-organisaatio ja rahoittaja) on todennäköisempää saavuttaa kohteen 

olemuksesta objektiivisempi käsitys, ja siten suurempi ilmiön kuvauksen luotettavuus, kuin 

tarkastelemalla sitä vain rajoitetusta perspektiivistä. 

1.5 Työn rakenne  

 

Tämän työn toisessa luvussa johdatellaan lukija lyhyesti tutkimuksen ja innovaatioiden 

merkitykseen talouskasvun ja hyvinvoinnin lähteenä, sekä tutustutaan innovaation 

käsitteeseen ja innovaatiomalleihin. Tämän jälkeen tarkastellaan tutkimuslähtöisiin 

innovaatioihin liittyvän teknologian siirron muotoja ja syvennytään niistä erityisesti spin-

off-prosessiin.  

 

Luvussa 3. tarkastellaan sitä toimintaympäristöä, joka vaikuttaa spin-off yritysten 

syntymiseen. Tutkimuslähtöisten spin-offien kannalta merkittävimpiä ovat 

tutkimuspoliittinen, laillinen ja taloudellinen toimintaympäristö. Näistä kahta ensimmäistä 

käsitellään lyhyesti start-up yrityksiin liittyvien vaikutusten kannalta. Luvun keskeisin 

sisältö on yritysrahoituksessa, jonka voidaan katsoa olevan ratkaisevassa asemassa 

käynnistettävän yrityksen selviytymisessä ja kasvussa. 

 

                                                 
8
 Tutkimusmenetelmän tulee antaa sama eikä sattumanvaraista tulosta eri mittauskerroilla (reliaabilisuus) ja 

menetelmän tulee mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoitus mitata(validisuus). 



 

 

 

 

25 

Luvussa 4. käsitellään tutkijaa yrittäjinä, ts. spin-off yritykseen siirtyviä tutkijoita ja heidän 

motivaatioitaan sekä kykyjään toimia start-up yrityksiä eteenpäin vieminä voimina. Apuna 

tarkastelussa käytetään yrittäjyysteorioiden tarjoamaa viitekehystä. 

 

Luvussa 5. kuvataan tutkimusorganisaatioita spin-off yrityksen emo-organisaationa. 

Samassa yhteydessä tarkastellaan erityisesti kansallisten tutkimuslaitosten roolia, 

kyvykkyyttä spin-off yritysten synnyttämiseen, niiden tarjoamaa tukea spin-off prosessissa, 

sekä toiminnan vaikutusta emo-organisaatioon ja tutkimukseen. 

 

Tutkimuslähtöisen spin-off yritysten kilpailukykytekijöihin, selviytymiseen ja kasvamiseen 

liittyviä kysymyksiä käsitellään luvussa 6. Tarkastelu perustuu yritystoiminnan 

resurssiperustaiseen näkemykseen, sekä yrityksen kehittymistä ja kasvua selittäviin 

malleihin. 

 

Luvuissa 7 ja 8 siirrytään teoriasta käytäntöön ja esitellään tutkimusorganisaatio VTT Oy:n 

spin-off toimintaa, sille asetettuja tavoitteita, sen organisointia ja tuloksellisuutta sekä 

analysoidaan case tapauksien kautta esiin tulleita haasteita teoreettisen tarkastelun 

antamien herätteiden näkökulmista.  

 

Luvussa 9 tehdään johtopäätökset tämän tutkimuksen keskeisistä havainnoista ja 

viimeisessä luvussa (10) kootaan lyhyesti yhteen saavutetut tulokset. 

 

Liitteisiin on koottu täydentävää tietoa haastattelujen kohteista (yrityksistä ja henkilöistä), 

haastatteluissa esitetyistä kysymyksistä (liitteet 1. ja 2.), yhteenveto VTT Ventures Oy:n 

portfolioyrityksistä (liite 3.) sekä menetelmistä arvioida teknologiansiirron 

mahdollisuuksia (liite 4.). Lisäksi liitteessä 5. käsitellään lyhyesti start-up yritysten 

rahoitusmarkkinoita. 
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2 INNOVAATIOT, TEKNOLOGIANSIIRTO JA SPIN-OFF 

PROSESSI 

 

2.1 Innovaation käsite  

 

Historiallinen evidenssi on osoittanut, että niin aineellisen, kuin sen myötä osin 

henkisenkin hyvinvoinnin lisääntyminen on perustunut jatkuvaan talouskasvuun. 1770- 

luvulla Adam Smith haki Kansojen varallisuus -klassikkoteoksessa syitä teollistumisen 

myötä käynnistyneelle talouskasvulle ja näki uusien ideoiden, keksintöjen ja teknologisen 

kehityksen selityksenä kyseiselle ilmiölle (Mäentakanen 2006). Joseph Schumpeter päätyi 

1910- ja 1930- luvuilla talousjärjestelmiä tarkastellessaan innovaatioihin ns. ”luovana 

tuhona”, kapitalistista taloutta jatkuvassa liikkeessä pitävänä käyttövoimana (Böckerman 

2001, Maliranta 2014). Schumpeter näki innovaatiot tuotantotekijöiden (pääoma, työvoima 

ja luonnonvarat) uudelleenjärjestelyinä, joiden avulla tuotantoa tehostetaan ja päästään 

käsiksi keskimääräistä parempiin voittoihin niin kauan, kunnes muut toimijat jäljittelevät 

innovaatiota ja saavutettu tilapäinen kilpailuetu häviää (Takalo 1996, Kyläheiko 2006). 

Schumpeter päätteli innovaatioiden vievän kapitalistista talousjärjestelmää jatkuvan, joskin 

epätasaisen talouskasvun suuntaan.   

 

Kaikissa nykyisissä kasvuteoreettisissa malleissa (endo- ja eksogeeniset kasvuteoriat) 

teknologisella kehityksellä ja innovaatioilla on nähty olevan oleellinen merkitys 

tuottavuuden paranemisessa (Pohjola 2017). Niiden yhteys talouskasvuun on myös 

käytännössä pystytty osoittamaan (Cameron 1996, 1998, Wong 2005).  Itse innovaatio 

käsitteen yksiselitteinen määrittely on kuitenkin osoittautunut varsin hankalaksi.  Käsittelle 

onkin löytynyt kymmenittäin erilaisia tulkintoja (Garcia 2002, Baregheh 2009). 

Useimmille niistä on yhteistä luonnehdinta muutoksesta, jossa ideaa tai keksintöä 

käytetään, joko organisaation sisäisten, tai ulkoisten toimintaedellytysten parantamiseen
9
. 

Oleellista innovaatioissa ovat uutuus tai huomattavat parannukset innovoinnin kohteen 

ominaisuuksissa, sekä sen liittyminen taloudelliseen toimintaan (markkinoihin).  

                                                 
9
 Baregheh & al. (2009): ”Innovaatio on monivaiheinen prosessi, jossa organisaatiot muuntavat ideoita 

uusiksi ja paremmiksi tuotteiksi, palveluiksi tai prosesseiksi menestyäkseen, kilpaillakseen tai erottuakseen 

menestyksekkäästi markkinoillaan”. 
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Schumpeterin mukaan on olemassa toisistaan riippumatonta teknologista ja taloudellista 

soveltuvuutta. Vasta kun teknologisesta keksinnöstä muokataan myös kaupallistamisen 

kautta taloudellisesti soveltuva, syntyy innovaatio (Godin 2008). Schumpeter korosti 

taloudellisen soveltuvuuden ensisijaista merkitystä, sillä kaikille teknologisille keksinnöille 

ei ole taloudellisia perusteita.  Intensiivisinkään tutkimus ja sen perusteella tuotettu 

tutkimustulos tai keksintö ei välttämättä johda innovaatioon, koska (Rosenberg 2004): 

 Tutkimuspanostuksista huolimatta on mahdollista, ettei löydetä sellaista uutta 

tieteellistä tietoa joltain alueelta, jolla olisi käyttöarvoa. 

 Tutkimuksen kautta syntynyttä uutta tietoa ei voida käytännössä hyödyntää, ts. sen 

käyttö tuotteissa, palveluissa tai tuotantoprosessissa on taloudellisesti 

kannattamatonta. 

 

Vaikka uuden tiedon tai keksinnön pohjalta luotu konsepti osoittautuisi 

toteuttamiskelpoiseksi myös taloudellisessa mielessä, on mahdollista, etteivät markkinat 

ota sitä kuitenkaan koskaan laajamittaisesti käyttöön kysynnän puuttuessa.  

 

Innovaatiota voidaan luokitella niiden tyyppien perusteella. Norman & Verganti (2012) 

määrittelevät inkrementaalisen eli vähittäisen innovaation parannukseksi olemassa 

olevassa ympäristössä (esim. tuotteissa, palveluissa, prosesseissa jne.). Harvinaisempia 

radikaaleja innovaatioita puolestaan luonnehditaan rakenteita mullistavina tai häiritsevänä 

satunnaisina tieteellisinä läpimurtoina, onnekkaina sattumina (serenpiditeetti) ja 

kilpailutilanteen muutoksena (Garcia 2002).  Käänteentekevän innovaation (distruptive 

innovation) käsitteen luojan Clayton Cristensenin (Bower 1995, Christensen 2015) mukaan 

distruptiivinen innovaatio kuvaa prosessia, jossa tuotteet tai palvelut ovat alussa 

markkinoilla ”niche-asemassa”, mutta ajonoloon ne lopulta korvaavat vakiintuneet 

kilpailijansa ja luovat markkinat uudestaan. 

2.2 Innovaatiomallit  

 

Innovaatioiden nähdään syntyvän kahdessa erilaisessa kontekstissa (Jensen 2007, 

González-Pernía 2015, Parrilli 2016): tieteellisessä (STI, Science, Technology and 

Innovation) ja käytäntölähtöisessä (DUI, Doing, Using and Interacting). STI-malli korostaa 
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artikuloitavissa ja koodattavissa (ts. kirjoitettavissa) olevan eksplisiittisen tiedon 

merkitystä, kun taas DUI perustuu hiljaiseen tietoon. Hiljaisen tiedon käsitteellä 

tarkoitetaan kirjallisessa muodossa olevaa tietoa laajempaa tietämystä (know-how), joka 

viittaa kokemusperäiseen tietoon ja taitoihin (Nonaka 1994).  STI-ympäristössä syntyvät 

innovaatiot ovat tyypillisesti luonteeltaan teknologisia, kun taas DUI-ympäristössä tuotetut 

ovat useimmiten organisatorisia ja liiketoiminnallisia. STI- ja DUI- kontekstien eroja on 

koottu taulukkoon 1., jossa DUI- konteksti on edelleen jaettu kahteen eri alakategoriaan 

(ns. moodiin). 

 

Taulukko 1. Tutkimuslähtöisen ja käytännönlähtöisen innovaatiotoiminnan 

ominaisuuksia
10

  

Näkökulma  Tiedelähtöinen 

innovointi  

(STI, Moodi 1)  

Käytäntölähtöinen  

innovointi (DUI, 

Moodi 2a)  

Käytäntölähtöinen  

innovointi (DUI, Moodi 

2b)  

Innovaatioiden  

lähteet  

Asiantuntijat,  

tiede  

Verkostot,  

serenpiditeetti  

Henkilöstö,  

asiakkaat  

Innovaatioprosessin 

luonne 

Analyyttinen  Tulkitseva  Tulkitseva  

Innovaatioprosesseissa  

hyödynnettävä tieto  

Koodattu tieto  Tulevaisuustieto/  

Sumea tieto  

Hiljainen tieto  

Innovaatiotyypit  Radikaalit tekniset  

innovaatiot  

Radikaalit konsepti- 

ja systeemi-

innovaatiot  

Organisatoriset, 

sosiaaliset ja  

palveluinnovaatiot  

 

Innovaatioiden kehittymistä on pyritty selittämään yksinkertaistetuilla lineaarisesti 

etenevillä teknologiatyötöisellä (technology push) ja markkinavetoisella (market pull) 

innovaatiomalleilla (Godin 2013). Teknologiatyöntöisessä (STI) innovaatiomallissa 

innovaatioiden syntyä luonnehditaan “innovatiivisten organisaatioiden” teknisellä 

kehitystoiminnalla (Chidamber 1994, Stefano 2012). Mallissa oletetaan, että tutkijat 

tekevät uusia tieteellisiä löytöjä, jotka tuotekehityksen kautta lopulta päätyvät markkinoille 

uusina tuotteina tai palveluina. Innovaatiotoiminta perustuu tässä mallissa taloudellisiin 

panostuksiin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, jotka lisäävät tarjontaa markkinoilla. 

Yksinkertaistetun teknologiatyöntöisen mallin mukaan innovaatioprosessi (kuva 2.) alkaa 

perustutkimuksesta,soveltavan tutkimuksen kautta se päätyy tuotekehitysvaiheeseen ja 

edelleen tuotteen tai palvelun diffuusioon markkinoilla (Godin 2013). 

                                                 
10

 Mukailtu lähteestä: Innopakki https://www.lut.fi/documents/10633/159509/innopakki-kaytantolahtoisen-

innovaatiotoiminnan-kasikirja.pdf/1c552d58-55eb-4117-91f9-34626a24838b 
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Kuva 2. Teknologiatyöntöinen innovaatiotoiminnan malli (Godin 2013). 

 

Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen suhde ei kuitenkaan ole lineaarinen, eikä 

perustutkimusta voida aina pitää välttämättömänä ehtona uusille teknisille innovaatioille. 

Esimerkiksi 1700 – luvun teollinen vallankumous Britanniassa uusine keksintöineen (esim. 

höyrykoneet, Kehruu-Jennyineen tai metalliteknologioineen) ei edellyttänyt 

termodynamiikan, Newtonin lakien tai differentiaali- ja integraalilaskennan tuntemusta 

(Smith 1997).  Toisaalta perustutkimuksen merkitys useiden nykyteknologioiden (esim. 

ICT sektori, bio- ja nanotekniikka) taustalla on kiistaton, jolloin perustutkimus ja sen 

tulosten soveltaminen käytäntöön on ollut viime ja alkaneen vuosisadan aikana uuden 

yritystoiminnan luomisen keskiössä. Matka perustutkimuksesta soveltamiseen voi olla 

ajallisesti varsin pitkä
11

 ja innovaatioon johtava keksintö voi liittyä perustutkimuksen 

tuottamien tutkimustulosten soveltamiseen uusissa käyttöyhteyksissä tai eri 

tutkimustulosten yhdistelyyn uudella tavalla. 

 

Markkinavetoisessa innovaatiomallissa (kuva 3.) puolestaan innovaatioiden lähteenä ovat 

markkinatarpeet, jota tuotekehitys ja muut toiminnot (tuotekehitys, tuotanto, markkinointi 

ja myynti) palvelevat. Innovaatiotoiminta on tämän mallin mukaan kysyntäohjautuvaa 

(Rothwell 1994). 

  

 

Kuva 3. Markkinavetoinen innovaatiomalli (mukailtu lähteestä Rothwell 1994) 

 

Nykykäsityksen mukaan tutkimus ja tuotekehitys ovat edelleen varsinaiset teknologisten 

innovaatioiden lähteet ja markkinavetoisuuden tehtävänä on lähinnä ohjata innovaatioiden 

suuntaa (Di Stefano 2012, Godin 2013). Nykyiset innovaatiomallit, ns. kolmannen (kuva 

4.), neljännen ja viidennen sukupolven mallit (Rothwell 1994) korostavat syklisyyttä, 

                                                 
11

 https://www.ge.com/reports/tracing-links-basic-research-real-world-applications/ 
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verkostomaisuutta ja avoimuutta. Näiden mallien mukaan läheinen yhteistyö 

tutkimusryhmien, edellä käyvien kuluttajien (lead users) ja asiakasorganisaatioiden kanssa 

vaikuttaa innovaatioprosessiin siten, että tuotteet ja palvelut voidaan kohdentaa entistä 

paremmin alati muuttuvia markkinatarpeita vastaaviksi.  

 

 

 

Kuva 4. Kolmannen sukupolven innovaatiomalli (Rothwell 1994) 

2.3 Akateemisen tutkimuksen teknologiansiirto  

 

STI-mallin mukaisten innovaatioiden syntyyn johtava tieteellinen tutkimus jaetaan perus- 

ja soveltavaan tutkimukseen. Jaon taustalla on 1800-luvulla lopulla vakiintunut ajatus 

puhtaasta tieteestä ”tiedon itsensä vuoksi” erotuksena soveltavasta tutkimuksesta (Godin 

2006).  EU:n kilpailulainsäädäntö määrittää tutkimuksen roolit nykyisin siten, että 

perustutkimuksella pyritään pääasiassa hankkimaan uutta tietoa ilmiöiden tai havaittavissa 

olevien tosiseikkojen perusperiaatteista, eikä toiminnalla tavoitella ensisijaisesti kaupallisia 

päämääriä. Soveltava tutkimus puolestaan kattaa ”teollisen tutkimuksen” ja ”kokeellisen 

kehittämisen”, joilla molemmilla viitataan lähinnä sellaiseen tutkimukseen ja 

tietojen/taitojen hankintaan, jonka tavoitteena on tuotteiden, prosessien ja palveluiden 

kehittäminen (kaupalliset päämäärät) tai ”geneeristen teknologioiden toimivuuden 

todentaminen”. Tutkimuksen piiriin luetaan myös vaativa tuotekehitystoiminta, jossa 

tutkimustuloksia tai yleensä tieteellistä tietämystä pyritään soveltamaan ei-rutiininomaisiin 

ongelmiin, tuotteisiin ja prosesseihin (Godin 2006). 

 

Teknologiansiirron voidaan luonnehtia tarkoittavan teknisen tutkimustiedon tulosten 

hyödyntämistä taloudessa. Rogers (2010) määrittelee teknologisen innovaation kokonaan 

siirretyksi, kun se on kaupallistettu myytävinä tuotteina tai palveluina markkinoilla. Eräät 

tutkijat näkevät termin ”teknologiansiirto” liian rajoittavana kuvaamaan ilmiöön liittyviä 

tekijöitä ja käyttävät mieluummin termiä ”tietämyksensiirto”. Määritelmien vivahde-
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eroista huolimatta teknologiansiirto voidaan kuvata toimintona, jossa teknistä tietoa tai 

osaamista siirtyy toiselta henkilöltä, ryhmältä tai organisaatiosta toiselle tarkoituksena sen 

jatkohyödyntäminen ja kaupallistaminen. Pääsääntöisesti teknologiansiirron suunta on 

tutkimusinstituutioilta yrityksille ja muille organisaatioille, mutta myös vastakkaiseen 

suuntaan tapahtuva siirto on mahdollista (Fier 2014). 

 

Tutkimusorganisaatio voi siirtää teknologiaa sen soveltajille useissa eri muodoissa (Rogers 

2001, Bercoviz 2006): 

 Julkaisutoiminta ja tieteelliset konfrenssit, joita käytetään perus- ja soveltavan 

tutkimuksen tulosten siirtämisessä. Akateemiset julkaisut ja tieteelliset konfrenssit 

on tähdätty lähinnä tutkijakollegoita varten, jolloin niiden tuottamaa tietoa 

potentiaaliset hyödyntäjät tiedeyhteisön ulkopuolella eivät välttämättä pysty 

sellaisenaan soveltamaan innovaatioiksi. 

 Seminaarit, joissa valituille kohderyhmille pyritään viestimään uusista 

tutkimustuloksista ja rakentamaan yhteyksiä tutkimusyhteisön ja potentiaalisten 

tulosten hyödyntäjien välillä. Tilaisuudet toimivat useimmiten pohjustuksena 

varsinaisille muille tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välisille 

yhteistyömuodoille. 

 Tutkimus ja kehitys (T&K) -sopimuksin yritysten tai julkisyhteisöjen kanssa, joissa 

määritellään tutkijoiden osaamisen, laitteiden ja aiemmin saatujen tutkimustulosten 

hyödyntämisestä sopimusosapuolten välillä.  Tämän tyyppiseen teknologian 

siirtoon, jota voidaan kutsua tilaustutkimukseksi tai konsultoinniksi, liittyy 

tutkimusorganisaation ja teknologiaa vastaanottavan organisaation kulttuuri- ja 

kommunikaatioeroja, jotka saattavat vähentää tiedon ja potentiaalisen innovaation 

siirtymistä organisaatioiden välillä. Tutkimusten mukaan siirtoon liittyvät haasteet 

korostuvat etenkin teknologian siirrossa pienille ja keskisuurille yrityksille (Phan 

2006). 

 Lisensointi, jolla tarkoitetaan keksinnön omistajan korvausta vastaan antamaa 

oikeutta lisenssin saajalle hyödyntää patentoitua, tai muulla tavalla suojattua (esim. 

hyödyllisyysmalli) keksintöä tuotteissa tai palveluissa. Lisensointi on 

käyttökelpoinen teknologiansiirtomuoto, jos keksintöä koskeva tieto pystytään 

esittämään lisenssisopimuksen osana tai patenttikuvauksena. 
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 Strategiset allianssit, joissa tutkimuslaitos ja yritykset tekevät toisiaan täydentäviä 

investointeja koskien tutkimusta ja tuotekehitystä, tuotantoa ja markkinointia, 

joiden tarkoituksena on kustannusten, hyötyjen ja riskien jakaminen osapuolten 

välillä.   

 Yhteisyrityksinä (joint-venture), jossa tutkimusosapuolen ja tutkimustuloksia 

vastaanottavien osapuolten kanssa perustetaan yhteisyritys kaupallistamaan 

keksintöjä ja tutkimustuloksia.  

 Spin-off yrityksinä, joilla tarkoitetaan uuden yrityksen synnyttämistä luodun 

teknologisen tiedon varaan tutkimusorganisaation sisällä. 

 

Teknologian siirto tutkimusorganisaatiolta yrityksille on esitetty usein yksinkertaistettuna 

lineaarisesti etenevänä teknologiatyötöisenä innovaatioprosessina, jossa patenteilla ja 

niiden lisensioinnilla (IPR-oikeuksilla) olisi merkittävä osuus (Bradley 2013). 

Todellisuudessa patenttien ja lisensoinnin merkitystä teknologiansiirron välineenä 

kuitenkin vahvasti yliarvioidaan ja valtaosa teknologian siirrosta tapahtuu muissa 

muodoissa. Vaikka esim. Yhdysvalloissa muutamat tutkimusyliopistot (esim. Stanford 

University ja New York University) ovat hyötyneet taloudellisesti huomattavasti 

bioteknologiaan liittyvistä patenteista, useimmiten vain pieni osa tutkimusinstituutioiden 

patenteista osoittautuu kaupallisesti merkityksellisiksi (Leydesdorff 2016).  

2.4 Teknologiansiirron haasteet 

 

Teknologiansiirtoon liittyy haasteita, jotka syntyvät välitettävän tietämyksen luonteesta. 

Tietämys voi olla helpommin siirrettävissä olevan eksplisiittisen tiedon (Cummings 2003), 

kuten tieteellisten julkaisuiden ja patenttien lisäksi implisiittistä hiljaista tietoa. Hiljainen 

tieto sisältää sekä kognitiivisia, teknisiä, että sosiaalisia elementtejä, ja on siten läheisesti 

yhteydessä henkilöiden kokemuksiin ja taitoihin, joten sitä on hankalaa saattaa kirjalliseen 

muotoon ja täten erottaa henkilöistä (Karnani 2013).  Tietämys voi samanaikaisesti olla 

sekä eksplisiittisessä, että implisiittisessä muodossa. Gorman (2002) on esittänyt useita 

esimerkkejä teknologian siirron epäonnistumisesta (esim. atomipommin rakentaminen), 

kun eksplisiittisen tiedon lisäksi käytössä ei ole ollut siihen liittyvää hiljaista tietoa. 
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Teknologian siirron toimivuus ja sille sopiva muoto riippuvat luovuttavan ja 

vastaanottavan osapuolten välisistä etäisyyksistä (Cummings 2003), ja tietoa 

vastaanottavan organisaation absorptiivisesta kapasiteetista (absortive capacity, ACAP, 

Cohen 1990, Zahra 2002). Cummings (2003) määrittelee teknologian siirrossa etäisyyksien 

muodoiksi organisatorisen, fyysisen, tiedollisen ja normatiivisen etäisyyden.  

Organisatorisella etäisyydellä viitataan teknologiansiirron osapuolten verkostoitumisen 

asteeseen (esim. yhteisyritykset, allianssit jne.) ja luottamukseen. Fyysinen etäisyys kuvaa 

niitä kustannuksia, jotka liittyvät kasvokkain tapahtuvaan kommunikaatioon (esim. 

vaadittava aika). Tiedollinen etäisyys käsittää sen, missä määrin tiedon luovuttajalla ja 

vastaanottajalla on samankaltainen tietämystausta. Normatiivinen etäisyys kattaa sen, 

kuinka yhteneväiset organisaatiokulttuurit ja arvojärjestelmät osapuolilla ovat.  

 

Teknologiansiirtoon liittyvät hankaluudet tutkimusorganisaation ja vastaanottavan 

yrityksen välillä johtuvat erityisesti erilaisista organisaatiokulttuureista ja niissä 

käytettävien kannustimien eroista (Ndonzuau 2002, Siegel 2004, Bercovitz 2006). Näitä 

tutkimusorganisaatioiden ja yritysten, sekä niissä toimivien henkilöiden välisiä keskeisiä 

tavoite- ja motivaatioeroja on koottu taulukkoon 2.  

 

Perustavalaatuinen osapuolen välistä luottamusta kaventava tekijä on se, että 

julkisrahoitteisissa tutkimusorganisaatiossa toimivien tutkijoiden ensisijainen tavoite on 

uuden tutkimustiedon tuottaminen ja näihin liittyvien tulosten avoin julkaiseminen.  

Yritykset pyrkivät etsimään tutkimustulosten käytännön hyödyntämisestä syntyvää 

kilpailuetua ja ensimmäisenä markkinoilla olevan etua (first mover advantage), johon 

liittyy osana salailu ennen tuotteen tai palvelun julkistusta. Yrityksillä on myös kiire saada 

innovaatio markkinoille tuotteen tai palvelun mahdollisuusikkunan (window of 

opportunity) aikana, joka taas riippuu keksinnön kaupallistamisvalmiudesta (Siegel 2004, 

Siegel 2007). Kilpailuedun saavuttamiseksi yritykset edellyttävät useimmiten toiset 

kilpailijat poissulkevia oikeuksia keksintöön (Siegel 2007). Tutkimuslaitokset kuitenkin 

haluavat usein pitää keksintöihin liittyvät oikeudet itsellään mahdollistaakseen ideoiden ja 

teknologian edelleen kehittämisen vapaasti (Sørheim 2011).  
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Taulukko 2. Teknologiasiirron osapuolet ja motivointitekijät (mukailtu lähteestä Siegel 

2004). 

Osapuoli Toiminto Ensisijainen 

motivaatio 

Toissijainen 

motivaatio 

Organisaatio-

kulttuuri 

Tutkija/ 

tutkimuslaitos 

Uuden 

tieteellisen 

tiedon 

tuottaminen 

Tunnettavuuden 

(aseman) 

saavuttaminen 

tiedeyhteisössä, 

tutkimusjulkaisut, 

apurahat, virat jne. 

Tutkimusrahoituksen 

varmistaminen 

Tieteellinen 

Yritys / 

yrittäjä 

Uuden 

teknologian 

kaupallinen 

hyödyntäminen 

Taloudellinen tuotto Teknologiaan liittyvän 

omistajuuden hallinta, 

kilpailuetu 

Orgaaninen / 

yrittäjämäinen 

 

Vastaanottavan osapuolen absorptiivisella kapasiteetilla tarkoitetaan organisaation kykyä 

uuden ulkopuolisen tiedon hankintaan ja sen arvottamiseen, tiedon sulauttamista aiemmin 

käytössä olevaan tietoon ja sen muuntamista sekä hyödyntämistä organisaation omassa 

toiminnassa (Zahra 2002). Käytännössä teknologian siirrossa yrityksen ACAP merkitsee 

teknologiaa vastaanottavan osapuolen kyvykkyyttä (Bessant 1995):  

 Tunnistaa teknologiaan liittyvät tarpeet tarkastelemalla yrityksen ydinosaamista ja 

vertaamalla sitä niihin vaatimuksiin, joilla yritys pysyy kilpailukykyisenä 

markkinoilla.  

 Valmiutta tarkastella useita teknologisia vaihtoehtoja, sekä vertailla ja arvioida 

(benchmarking) niiden soveltuvuutta yrityksen tarpeisiin ja valita sopivin niistä 

evaluoinnin perusteella. Tämä taas edellyttää jo olemassa olevia perustietoja 

teknologiasta. 

 Taitoa teknologian hankintaan yritykselle sopivimman teknologian siirtotavan 

avulla, joita voivat olla esim. lisensiointi, tutkimusyhteistyö, strategiset allianssit tai 

yritysostot. 

 Kykyä soveltaa ja käyttää valittua teknologiaa, joka edellyttää suunnittelua, 

johtamista ja organisaation oppimiskykyä.  

 

Organisaatiokulttuurien erojen ja absortiivisen kapasiteetin lisäksi teknologian siirrossa 

haasteena ovat kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, sekä siirrettävään teknologiaan liittyvä 

informaation epäsymmetrisyys. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisella viitataan siihen 

tilanteeseen, kuinka keksinnölle tai tutkimustuloksille ylipäätänsä löydetään kaupallistaja. 



 

 

 

 

35 

Tutkimustulos voi syntyä olosuhteissa, joissa yritykset eivät ole olleet seuraamassa 

tutkimusta tai tutkimustulos/keksintö ei lopulta osoittaudukaan kaupallisesti 

hyödynnettäväksi niiden yhteistyökumppaneiden kannalta, jotka ovat osallistuneet 

tutkimukseen tai sen rahoittamiseen. 

 

Informaation epäsymmetrisyydellä teknologian siirrossa tarkoitetaan vastaanottavan 

osapuolen haluttomuutta tehdä investointia teknologiaan (esim. lisenssiin) ilman varmuutta 

sen kannattavuudesta ja toisaalta luovuttajan vastahakoisuutta paljastaa liikaa keksinnöstä 

ilman korvausta mahdollisen jäljittelyn pelossa. Vähemmän informoitu vastaanottava 

osapuoli myös usein kokee, että luovuttajalla on liian optimistinen käsitys innovaation 

kaupallisesta merkityksestä (Gallini 1990). 

 

Näiden ongelmien helpottamiseksi useimmat tutkimusinstituutiot ovat perustaneet erityisen 

teknologiansiirtoa avustavan organisaation. Yliopistoissa tätä välittävää tehtävää hoitavat 

teknologiansiirtotoimistot (technology transfer office, TTO) tai tutkimus- ja 

innovaatiopalveluyksiköt (TIP), tutkimuslaitoksissa vastaavasti usein 

yrityshautomoyksiköt. Mikäli tutkija (tai hänen edustamansa organisaation osa) haluaa 

tuoda keksintönsä kaupallistettavaksi, kyseinen teknologiansiirto-organisaatio pyrkii 

arvottamaan sen kaupallisen merkityksen, sekä löytämään sille sopivan siirtomuodon 

(esim. patentointi ja lisensiointi vs. spin-off). Lisensioinnin osalta välittävä organisaatio 

etsii teknologialle potentiaalisen asiakkaan ja huolehtii sopimuksiin liittyvät käytännöt 

(Siegel 2007, Link 2015). Vastaavasti spin-off toiminnan osalta kyseisten organisaatioiden 

tehtävä on etsiä sopivia täydentäviä resursseja muodostettavan start-up yrityksen 

tukemiseen (Clarysse 2007).  

2.5 Teknologiansiirtotavan arviointi 

 

Teknologian siirrossa luovuttavan tutkimusorganisaation näkökulmasta keksintöjen 

kaupallistamisen tilanne muistuttaa lisensioinnin ja spin-off -toiminnan vaihtoehtojen 

harkinnan osalta ”schumpeterilaista” dilemmaa
12

”:eli onko järkevämpää:  

                                                 
12

 Ongelmanasettelulla tarkoitetaan tässä, mikä on keksijän rooli suhteessa innovaattoriin. Kysymystä 

tarkastellaan lähemmin luvussa 4. 
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 siirtää teknologia tutkimusyhteistyön tai lisensioinnin kautta jo olemassa oleville 

yrityksille, joilla ovat sen kaupallistamisen edistämiseen tarvittavat mekanismit jo 

olemassa vai  

 luovuttaa keksintöön liittyvät oikeudet (esim. osaomistusta vastaan) uudelle 

syntyvälle tutkijoiden spin-off yritykselle, jolla ei vastaavia organisatorisia 

rakenteita ole vielä olemassa, mutta jonka vahvuutena on teknologian syvällinen 

ymmärtäminen ja sen tekniseen jatkokehittämiseen tarvittava hiljainen tietämys? 

 

Vaihtoehtoja punnittaessa luovuttajan on pyrittävä arvottamaan teknologian merkitys ja 

arvioitava, kannattaako teknologia ylipäätänsä patentoida ja edelleen lisensioida. 

Tutkimusorganisaatioille kustannuksia aiheuttavan ja resursseja vaativan patentoinnin 

arviointi voi perustua esim. (Bradley 2013): 

 Keksinnön kilpailukykyyn, ts. onko kyseessä vähittäiseen vai radikaaliin 

innovaatioon johtava teknologia. Radikaalit keksinnöt ovat tavoiteltavampia, koska 

potentiaalisten hyödyntäjien on hankalampi saavuttaa vastaavaa kilpailuetua muilla 

keinoin kuin lisensioimalla keksintö.   

 Keksinnön mahdolliseen taloudelliseen tuottoon (arvoon), joka on hankalasti 

ennakolta määriteltävissä (Pitkethly 1997). Tutkimusorganisaatiot tähtäävät yleensä 

keksinnön helppoon markkinoitavuuteen, lyhytaikaisen tuoton maksimointiin ja 

ovat varauksellisia mahdollisten patentoinnista aiheutuvien taloudellisten riskien 

suhteen. 

 Keksinnön aihealueeseen. Tutkimusorganisaatiot tähtäävät patentoinnissaan 

yleensä sellaisille uusille sovellusalueille, joissa kasvu- ja tuottopotentiaalit ovat 

suurimmillaan. Useimmat tutkimusorganisaatioiden patentit koskevatkin nykyisin 

lääketiedettä ja bioteknologiaa sekä insinööritieteitä (esim. ICT; 

materiaalitekniikka, nanotekniikka).  

 

Luovuttajan kannalta yleisenä toimintastrategiana on pyrkiä varmistamaan, että 

merkittävän keksinnön tai tutkimustuloksen kaupallistaminen ylipäätänsä jossain 

muodossa onnistuu, jolloin taataan esim. osittain julkisrahoitteisen tutkimusinstituution 

yhteiskunnallisen tehtävän asettama velvoite tutkimuksen vaikuttavuudesta.  
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Lisensoinnin kautta tapahtuvan teknologian siirron etuna nähdään se, että tässä muodossa 

tulosten kaupallistaminen ei vaadi tutkijoiden ja teknologian siirrosta vastaavien 

henkilöiden pitkäaikaista sitoutumista kaupallistamisprosessiin. Tämän vuoksi useimmiten 

suositaan lisensointia (Macho-Stadler 2010). Huonona puolena saattaa olla kuitenkin se, 

että tutkimusorganisaatio ei saa täyttä arvoa teknologiasta lisensoinnin kautta. Eräiden 

tutkimusten mukaan spin-off toiminnan välityksellä suoritettu teknologian siirto tuottaa 

keskimäärin suuremman taloudellisen edun kuin lisensointi (Lockett 2003). 

2.6 Spin-off teknologiansiirron välineenä 

 

Spin-off -käsitteellä kuvataan tilannetta, jossa uuden itsenäinen yrityksen liiketoimintaidea 

on syntynyt jonkin toisen organisaation sisällä (tai se on johdettavissa siihen). Useimmiten 

em. organisaatiolla viitataan yritykseen (Parhankangas 2003), mutta organisaatio voi olla 

myös julkisyhteisö, kuten yliopisto tai tutkimuslaitos. Spin-offiin liittyy ns. emoyritys 

(parent company) tai emo-organisaatio, sekä yksilö tai ryhmä henkilöitä, jotka jättävät 

emoyrityksen luodakseen uuden yrityksen, jonka laillinen asema on riippumaton emo-

organisaatiosta (Pirney 2003). 

 

Spin-off voi syntyä joko mahdollisuudesta tai pakosta (Klepper 2006, Buenstorf 2009a). 

Mahdollisuusperustainen spin-off syntyy useimmiten tilanteessa, jossa emo-organisaatio 

on syystä tai toisesta haluton hyödyntämään työtekijöidensä uutta ideaa tai keksintöä. 

Tällöin työntekijöiden näkemä mahdollisuus, ja toisaalta turhautuminen organisaation 

toimintaan voi johtaa uuden spin-off yrityksen syntymiseen (Klepper 2006). Klassisina 

esimerkkeinä tämäntyyppisestä spin-offien synnystä on käytetty autoteollisuutta ja 

puolijohdeteollisuutta, esim. Detroitin autokeskittymää ja Intelin eriytymistä Fairchildista. 

 

Mahdollisuusperustaiset spin-offit syntyvät usein vielä vakiintumattomille liiketoiminta-

alueille, joiden teknologiapohja on uutta ja, joissa henkisen pääoman merkitys on fyysistä 

huomattavasti suurempi. Näillä liiketoiminta-alueilla ei myöskään usein ole vallitsevaa 

mallia (dominant design) tai teollisuusstandardia, mikä mahdollistaa erilaisten 

variaatioiden elintilan (Shane 2004b, Klepper 2005). Erityisesti nopeasti kehittyvillä 

informaatiotekniikan, biotekniikan ja materiaalitekniikan (nanotekniikan) alueilla 

tutkimuslähtöinen spin-off toiminta on ollut erityisen aktiivista viimevuosikymmenten 

aikana (Shane 2004a, Zhang 2009). 
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Pakosta syntyvä spin-off puolestaan juontuu usein emo-organisaation epäsuotuisasta 

kehityksestä, esim. yrityksen johdossa tapahtuvista muutoksista, toimintojen 

maantiellisestä uudelleensijoittelusta, kannattavuusongelmista, liiketoimintastrategian 

muutoksista jne. (Klepper 2010, Boreiko 2013). Tällaisten spin-off yritysten menestyksen 

lähtökohdat ovat kuitenkin pääsääntöisesti huonommat kuin mahdollisuusperustaisten, ja 

niiden suoriutuminen on tyypillisesti heikompaa kuin työntekijöiden keksintöjen pohjalta 

syntyneiden spin-off yritysten (Buesnstrof 2009a). 

 

Tutkimuslähtöiset spin-offit voidaan erottaa muista spin-off yrityksistä niiden 

erityispiirteiden perusteella (Pirnay 2003, Fryges 2013): 

 Tutkimuslähtöisen spin-offin ensisijainen tehtävä on kaupallistaa teknologiaa, joka 

on lähtöisin tieteellisestä tutkimuksesta. 

 Yrityksen perustajat ovat yrityksen syntyessä tutkimusorganisaation palveluksessa. 

 

Tutkimuslähtöisten mahdollisuusperustaisten spin-offien osalta Steffensen & al. (2000) 

ovat tunnistaneet kaksi alityyppiä: suunnitellut ja spontaanisti syntyvät spin-offit. 

Suunniteluilla spin-offilla viitataan tutkimusorganisaation omaan päämäärähakuiseen 

tavoitteeseen uuden liiketoiminnan synnyttämisessä, kun taas spontaanilla spin-offilla 

tarkoitetaan tutkijoiden itsensä havaitsemaa yritystoiminnan mahdollisuutta. Spin-offeissa 

kaupallistettava teknologia voi olla virallistettua IPR:ää esim. lisensoitavien tai 

siirrettävien patenttien muodossa tai tutkijoiden tutkimustuloksia (tieteellisesti julkaistuja 

ja siten eivät patentoitavissa) ja tietämystä. Eräiden arvioiden (Karnani 2013) mukaan n. 45 

% akateemisista spin-off yrityksistä perustuu varsinaiseen patenttiin ja n. 55 % puolestaan 

hiljaiseen tietämykseen.  

 

Tutkimuslähtöisen spin-off syntyy, kun teknologian kaupallistaminen muun teknologian 

siirtomuodon avulla ei katsota soveltuvan tarkoitukseen. Näitä spin-offeja suosivia 

tilanteita ovat (Shane 2004a): 

 Radikaalisti uusi keksintö, joka saattaisi tehdä jo olemassa olevat investoinnit ja 

osaamisen tarpeettomaksi vieden markkinoilla jo olevien toimijoiden tuotteiden ja 

palveluiden asemat. Radikaali keksintö voi olla vaikeasti ymmärrettävissä, jolloin 
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olemassa olevien yritysten usko sen toimivuuteen voi olla vähäinen ja sen 

markkinapotentiaalin arviointi voi olla hankalaa. 

 Keksintöön liittyy hiljaista tietoa, joka edellyttää keksinnön tekijän tai tekijöiden 

osallistumista sen jatkokehitykseen ja kaupallistamisprosessiin. On mahdollista, 

ettei kellään muulla toimijalla ole näkemystä siitä, mihin suuntaan keksintöä tulisi 

viedä sen kaupallistamisen mahdollistamiseksi. Kun keksintöön liittyy hiljaista 

tietoa, ei ole välttämättä mahdollista vakuuttaa olemassa olevia yrityksiä keksinnön 

käyttökelpoisuudesta ja kehityspotentiaalista. Keksintö ei myöskään ole tällöin 

helposti patentoitavissa ja siten edelleen lisensioitavissa.  

 Keksintö voi olla niin varhaisessa elinkaaren vaiheessa, että siihen liittyvä 

epävarmuus ja vaadittava kehitysaika vähentävät sen kiinnostavuutta 

vakiintuneiden toimijoiden keskuudessa. Koska keksinnön arvoa on myös tällöin 

vaikea hahmottaa, siihen liittyvää riskiä ei haluta ottaa
13

. Yritysten strategiana voi 

olla tällöin ostaa spin-off yritys myöhemmin, jos keksintö osoittautuu 

menestyksekkääksi. 

 Keksinnöllä on oltava merkittävä tekninen etumatka muihin kilpaileviin 

ratkaisuihin nähden ja toisaalta sillä on oltava myös huomattavaa asiakasarvoa 

lisäävä vaikutus esim. tehokkuuden kasvattamisen ja hintojen laskemisen myötä. 

Jos huomattavan suurta taloudellista arvoa ei keksinnöstä synny, aloittava start-up 

yritys ei ole kilpailukykyinen markkinoilla jo toimiviin yrityksiin nähden. 

 

Toisena erottava piirteenä muihin start-up yrityksiin nähden nähdään tutkimuslähtöisen 

spin-off yrittäjien akateeminen tausta. Tutkijoiden keskuudessa on jonkin verran käyty 

keskustelua siitä, mitä ”akateemisella spin-offilla” varsinaisesti tarkoitetaan. Ns. 

”puhtaassa” akateemisessa spin-offissa kaikki yrittäjät ovat taustaltaan tutkijoita, kun taas 

”hybridimallissa” yrityksen perustajina voivat toimia henkilöt sekä tutkimusmaailmasta, 

että sen ulkopuolelta (Pirnay 2003, Djokovic 2008, Fryges 2013).  

2.7 Tutkimuslähtöinen spin-off prosessi   

 

Tutkimuslähtöistä spin-off-prosessia kuvaavia malleja on esitetty useita (Ndonzuau 2002, 

Vohora 2004, Clarysse 2007, Rasmussen 2011). Ominaista näille kaikille on vaiheistettu 

                                                 
13

 Kyseessä voi olla myös NIH (”Not invented here”) – ilmiö, jolla tarkoitetaan nihkeää ja aliarvioivaa 

suhtautumista asioihin, jotka ovat keksitty oman organisaation ulkopuolella.  
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elinkaariajattelu. Mallit voidaan nähdä joko lineaarisesti etenevinä tai osittain syklisinä. 

Vaiheiden välillä saattaa olla tarkistuspisteitä (vrt. stage-gate kehitysmalli, Cooper 1993) 

tai kriittisiä käännekohtia (junctures, Vohora 2004), joihin liittyvien etenemiskriteereiden 

täyttyessä päädytään seuraavaan vaiheeseen. Kyseiset elinkaarimallit muistuttavat 

läheisesti Shanen (2004 b) esittämää yleistä yrittäjyyden tavoitehakuista prosessimallia 

(kuva 5.).  Elinkaarimallin mahdollisuuden olemassaoloa edeltää myös yrittäjyysaikomus 

(Gelderen 2005), johon palataan tarkemmin tutkijoiden yrittäjyyttä käsittelevien 

tarkastelujen myötä. 

 

 

 

Kuva 5. Yrittäjyyden prosessimalli (mukailu Shane 2004b)  

 

Ndonzuau (2002) jakaa tutkimuslähtöisen spin-off prosessin empiirisen aineiston 

havainnoinnin perusteella neljään päävaiheeseen:  

 Mahdollisuuksien etsintä ja liiketoiminta-ajatuksen kehittäminen  

 Uuden yrityshankkeen tarkempi arviointi, spin-off prosessin käynnistys 

 Spin-off yritystoiminnan käynnistäminen 

 Spin-off yrityksen taloudellisen arvon vahvistaminen 

 

Ndonzuaun esittämän mallin ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan alustavasti 

tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tämän vaiheen 

lopputulokseen vaikuttaa suuresti tutkimusorganisaation sisäinen kulttuuri ja yksittäisten 

tutkijoiden suhde tieteeseen (joko yhteisenä hyvänä tai organisaatiossa tapahtuvan 

etenemisen välineenä), sekä tutkijoiden suhtautuminen rahaan (joko päämääränä itsessään 

tai keinona rahoittaa tutkimusta). Keksintöjä tai tutkimustuloksia arvioidaan tässä 

vaiheessa alustavasti sekä teknisen, että liiketoiminnallisen potentiaalin kannalta ja 

pyritään tunnistamaan niistä lupaavimmat. Arviointi voi olla hyvin hankalaa 
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tutkimustulokseen tai keksintöön liittyvien sovellusmahdollisuuksien monipuolisuuden tai 

teknologian kypsymättömyyden vuoksi. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa tehty arviointi jää usein pintapuoliseksi, joten toisessa vaiheessa 

tarkoituksena on syventää keksinnön tai tutkimustuloksen kaupallisen arvon ymmärtämistä 

tarkastelemalla sen omistusoikeuksia, sekä sen suojaamista kopioinnilta tai jäljittelyltä. 

Suojauksen osalta punnitaan, onko se mahdollista tehdä ”luonnollista tietä” teknologinen 

ylivoimaisuuden ja siihen liittyvän vahvan hiljaisen tiedon myötävaikutuksella, vai 

tarvitaanko suojaamiseen patentointia, ja mikä olisi siitä aiheutuvien kustannusten ja 

saavutettavien hyötyjen suhde. Tutkimusorganisaatio yleensä huolehtii keksinnön 

suojaamisesta, mutta useimmilla tutkimusinstituutioilla ei ole resursseja edistää 

samanaikaisesti sekä liiketoiminnan, että teknologian edelleen kehittämistä, joten 

jatkokehitykselle etsitään tässä vaiheessa kumppanuuksia joko lisensoinnin tai spin-off 

hautomo/kiihdytystoiminnan kautta. Tässä yhteydessä tehdään päätös lisensioinnin ja spin-

offin välillä, joskin esim. patentin lisenssi voidaan luovuttaa yksinoikeudella 

perustettavalle spin-off yritykselle. 

 

Spin-off yrityksen käynnistämisen yhteydessä hankitaan yrityksen tarvitsemat aineelliset ja 

aineettomat resurssit yritystoiminnan varsinaista käynnistymistä varten. Samassa 

yhteydessä määritellään emo-organisaation suhde aloittavaan yritykseen. Molempiin 

tekijöihin liittyviin tarkasteluihin palataan tarkemmin jäljempänä. Viimeisessä prosessin 

vaiheessa, eli spin-off yrityksen taloudellisen arvon vahvistamisessa pyritään 

yritystoiminnan kasvuun ja vaikuttavuuteen. 

 

Vohora & al. (2004) ja Clarysse & al. (2007) esittävät vastaavissa spin-off 

prosessimalleissaan vaiheet elinkaarimallin prosessiaskeleina, joiden sisällöt noudattavat 

pääosin edellä kuvattuja. Vaiheet ovat kuitenkin nimetty toisin, esim. Clarysse & al. (2007) 

käyttävät niistä nimityksiä (kuva 6.):  

 Keksimisvaihe, jossa tutkimustulokseen tai keksintöön liittyvän teknisen 

epävarmuuden merkitys on suuri. 

 Siirtymävaihe, jossa teknisen epävarmuuden määrä pienenee huomattavasti, 

liiketoimintaidea varmennetaan ja spin-off yritys muodostetaan. 



 

 

 

 

42 

 Varsinainen spin-off yrityksen kasvu tapahtuu innovaatiovaiheessa. 

 

Clarysse & al. (2007) kuvaavat spin-off prosessia suppilona, jolla korostetaan sitä 

tosiasiaa, että vain pieni osa keksinnöistä ja tutkimustuloksista osoittautuvat varsinaisen 

start-up yrityksen arvoisiksi ja etenevät kaikkien prosessivaiheiden läpi. 

 

Kuva 6. Spin-off suppilo (mukailtu Clarysse 2007)  

 

Vohoran & al. (2004) mallissa eivät prosessin perusperiaatteet poikkea edellä esitetyistä, 

mutta vaiheiden sisäisiä toimintoja ja keskinäisiä riippuvuuksia, sekä vuorovaikutuksia on 

jäsennetty tarkemmin. Vohora & al. painottavat mallin iteratiivista luonnetta ja 

käännekohtia eri vaiheiden välillä. Käännekohtina toimivat mahdollisuuden tunnistaminen, 

sitoutuminen yritystoimintaan, uskottavuuden saavuttaminen ja kestävän aseman 

saavuttaminen. Käännekohtaa ei voi saavuttaa ilman, että edellisen vaiheen edellyttämät 

resurssitarpeet ovat tulleet täytetyiksi. 

 

Rasmussen (2011) ei sinänsä kiistä lineaarisesti vaiheittain etenevän prosessimallin 

arvoa
14

, mutta pitää sitä liian yksinkertaistettuna kuvaamaan spin-off toimintaa.Hän pyrkii 

tuomaan omaan malliinsa uusia näkemyksiä (dialektiikkaa ja evoluutioteoriaa, kuva 7.). 

Spin-off yrityksen syntyminen on Rasmussenin mukaansa kompleksinen ja teleologinen 

selitysmalli ei etenkään prosessin alkuvaiheessa ole selitysvoimaltaan riittävä. Etenkin 

                                                 
14

 Rasmussen viittaa lähinnä elinkaarimallin ”pedagogiseen arvoon” 
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varsinaista spin-off prosessin käynnistämistä edeltävät vaiheet (ns. luomisvaihe) eivät ole 

loogisesti niin strukturoituja, kuten yksinkertaistettu elinkaarimalli antaa ymmärtää. 

Ramussenin mukaan elinkaarimalli pystyy selittämään paremmin lähinnä myöhempää, 

jäsentyneempää osaa spin-off prosessista. 

 

Kuva 7. Tutkimuslähtöisen spin-off toiminnan konseptuaalinen prosessimalli (Rasmussen 

2011). 
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3 TUTKIMUSLÄHTÖISTEN SPIN-OFF YRITYSTEN 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

3.1 Tutkimuslähtöistä spin-off toimintaa edistävä poliittinen 
ympäristö 

 

Poliittisen toimintaympäristön merkitys tutkimuslähtöisessä spin-off -toiminnassa korostuu 

teknologiapolitiikassa (ts. millaista innovaatiopolitiikkaa harjoitetaan), ja toisaalta 

teollisuuspolitiikassa, jossa keskeinen kysymys on se, millaisia toimenpiteitä valtiovalta 

tekee start-up yritysten toimintaedellytysten luomiseksi. 

 

Innovaatiopolitiikka käsittää kaikki ne toiminnot, joilla voidaan vaikuttaa 

innovaatiotoiminnan edellytyksiin edistävästi tai vaihtoehtoisesti rajoittavasti (Honkanen 

2014). Suomessa innovaatiopolitiikasta vastaa Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), jonka 

alaisuudessa pääministerin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto kehittää 

innovaatiojärjestelmää. Kansallisen innovaatiojärjestelmämme keskeisimpinä osina 

pidetään koulutusta, tutkimusta ja tuotekehitystä sekä tietointensiivistä yritystoimintaa 

(Pesonen 2006). Innovaatiopolitiikan keinoina toimivat suoraan IPR-oikeudet, tutkimus- ja 

kehitystoiminnan julkiset tuet sekä innovaatiotoimintaan liittyvät verokannustimet. 

Epäsuorasti innovaatioihin vaikutetaan kilpailu- ja työmarkkinapolitiikalla, 

maahanmuuttopolitiikalla, koulutuksella, verotuksella ja työmarkkinoiden säätelyllä 

(Takalo 2014).   

 

Suomalaisen innovaatiopolitiikan on kansainvälisissä tutkimuksissa todettu toimivan 

suhteellisen tehokkaasti
15

, joskin maamme innovaatiojärjestelmää onkin viime vuosina 

arvosteltu useista eri suunnista (esim. 
16

 , Kaivo-oja 2015, Kotiranta 2018). Keskeisenä 

ongelmana koetaan, että korkeaan koulutusasteeseen, sekä tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen sijoitetut panokset eivät näytä realisoituvan markkinoille uusina tuotteina 

tai palveluina tavoitteiden mukaisesti. Euroopan Unionissa on yleisemminkin 1990 – 

                                                 
15

 Esim. https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator 
16

 https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tulevaisuusvaliokunta-

Innovaatioj%C3%A4rjestelm%C3%A4-ei-toimiii.aspx 
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luvulta lähtien puhuttu ”eurooppalaisesta (innovaatio) paradoksista”, jolla viitataan samaan 

ongelmaan: tutkimusorganisaatioiden tuottamat tutkimustulokset mittavista panostuksista 

huolimatta eivät johda kaupalliseen menestykseen (Dosi 2006
17

, De Cleyn 2016). 

Erityisesti radikaalit, uutta liiketoimintaa ja pitempiaikaista kilpailuetua tuottavat 

innovaatiot puuttuvat. Vaikka suomalainen innovaatiopolitiikka peräänkuuluttaa juuri näitä 

radikaaleja ja samalla riskipitoisia innovaatioita, käytännön innovaatiopolitiikan 

organisoinnissa se ei kuitenkaan juuri näy (Olander 2014). Suomesta puuttuu esimerkiksi 

kokonaan koordinoitu start-up- yrittäjyyspolitiikka, jota on ehdotettu Suomen 

kansainvälisen innovaatiotoiminnan arvioinnissa (Veugelers 2009). 

 

Tarkastellessaan innovaatiopolitiikan kehityskohteita Takalo (2014) mainitsee muutamia 

spin-off/start-up yritystoimintaan oleellisesti liittyviä ehdotuksia tilanteen parantamiseksi: 

 Julkisen sektorin rahoitushankkeissa tulisi keskittyä sellaisiin kohteisiin, joilla on 

suuret ulkoistusvaikutukset
18

 ja rahoituksen kohdentaminen tulisi suunnata 

alkuvaiheen yritystoimintaan. Myöhempien vaiheiden rahoitus ja liiketaloudellisen 

potentiaalin arviointi tulisi jättää yksityisen sektorin hoidettavaksi.  Koska 

liiketaloudellisessa arvioinnissa yksityinen sektori on julkista kyvykkäämpi, tulisi 

valtion pääomasijoittaminen toteuttaa yksityisen sektorin pääomasijoittajien kautta.  

 Verotuskannustimia tulisi käyttää T&K-toiminnan edistämisessä siten, että ne 

olisivat yksinkertaisia, läpinäkyviä,  toimialariippumattomia ja kannustaisivat 

kasvuyrittäjyyteen. 

 

IPR- oikeuksissa Takalo näkee useiden muiden tutkijoiden (Boldrin 2013) tapaan 

ongelmia, ja aihetta niiden tarkistamiseen etenkin patentoinnissa (kustannukset, 

patenttiriidat, välitystoiminta) sekä tekijänoikeuksissa. Useille eri osapuolille jakaantuneet 

(fragmentoituneet) patenttioikeudet saattavat jopa jarruttaa merkittävästi tutkimusta ja 

tuotekehitystä, koska oikeuksien omistajat voivat estää toistensa aikeet niiden 

hyödyntämiseksi (Dosi 2006). 

                                                 
17

 Tutkimuksen mukaan ”Eurooppalainen innovaatioparadoksi” on suurimmaksi osaksi myytti, joskin 

tunnistettavia ongelmia on havaittavissa uusilla teknologia-alueilla kuten ICT ja bioteknologia.  
18

 Ulkoitusvaikutus (spill over) viittaa siihen, että jonkin tapahtuman seuraukset ja vaikutukset ulottuvat 

laajemmalle kuin sen primääriin kohteeseen.  Ilman julkisesti tuettua innovointitoimintaa, yksityinen sektori 

panostaisi yhteiskunnan kannalta liian vähän osaamisen kehittämiseen ja riskipitoiseen tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen. 
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TEMin tilaaman laajan start-up- toimintaa koskevan tutkimuksen (Lahtinen 2016) 

tavoitteena oli selvittää, miten aloittavien yritysten menestymistä voitaisiin edistää, ja 

mitkä tekijät vaikeuttavat yritysten kasvua. Hankkeen johtopäätösten mukaan nykyistä 

start-up yrittämistä ja niiden kasvua haittaavat lähinnä pääomien saatavuus, sääntely ja 

lainsäädäntö, sekä työmarkkinajäykkyydet, ts. työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. 

Kehittämiskohteiksi ehdotettiin mm. (Lahtinen 2016):  

 Vuorovaikutuksen lisäämistä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, 

yrittäjämyönteisen ajattelun lisäämistä koulutuksessa, ja osaamisen ja tiedon 

jakamisen kannusteiden lisäämistä (esim. ns. businessenkeli- ja 

mentorointitoiminta). 

 Innovaatio- ja yrittäjäekosysteemien (yrittäjäverkostojen) muodostamista, niiden 

edistämistä ja ottamista yhdeksi elinkeino- ja innovaatiopolitiikan painopisteeksi 

sekä käytännön toimintaohjelman luomista. 

 

Kaikkiaan raportti tunnistaa innovatiivisen start-up yritystoiminnan merkittäväksi Suomen 

talouden kannalta, koska ne luovat uusia työpaikkoja ja ne panostavat merkittävästi T&K -

toimintaan sekä tuovat markkinoille uusia tuotteita ja palveluita lisäten kilpailua ja 

uudistaen elinkeinoelämää.  

3.2 Keksintöjen omistusoikeus tutkimusorganisaatioissa 

 

Tutkimusorganisaatioissa tuotettujen keksintöjen omistusoikeudella on yritystoiminnan 

syntymisen kannalta tärkeä merkitys, jotta keksinnön kaupallinen hyödyntäminen olisi 

spin-off yrityksessä mahdollista. Tutkimusorganisaatioiden IPR- menettelyt vaihtelevat 

valtioittain. Useimmissa Euroopan maiden yliopistoissa on nykyisin käytössä lähinnä 

Yhdysvaltojen Bayh-Dole- omistusoikeuskäytäntöjä muistuttava järjestelmä (Wright 2007, 

Geuna 2011), jonka mukaan julkisella rahoituksella aikaansaadut keksinnöt määritellään 

yliopistoille kuuluviksi niiden sitä halutessa (Grimaldi 2011). Suomessa, Kreikassa, 

Saksassa ja Hollannissa yliopistoissa on puolestaan edelleen jossain määrin tutkijoiden 

tekijänoikeuksia keksintöihin painottava järjestelmä. Ainoastaan Ruotsissa ja osittain myös 

Italiassa yliopistojen IPR-järjestelmä edelleen selkeästi korostaa tutkijan ensisijaista 

omistusoikeutta keksintöön. Kaikkiaan Euroopassa on kuitenkin siirrytty 2000-luvun 
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taitteessa kohti institutionaalista keksintöjen omistusoikeutta suosivaa menettelyä, joka 

puolestaan on vaikuttanut yliopistolähtöisten patenttien kasvaneeseen määrään (Geuna 

2011).  

 

Suomalaisissa tutkimuslaitoksissa keksintöjen ja tutkimustukoksien omistusoikeuteen 

liittyvät käytännöt ovat suoraviivaiset, sillä pääsääntöisesti kaikki tutkimustulokset ja 

niiden yhteydessä tehdyt keksinnöt ovat tutkimuslaitoksen omaisuutta ja rinnastettavissa 

työsuhdekeksintöihin (Finlex 1967). Työsuhdekeksintölakia sovelletaan keksintöihin 

ilman, että keksintöä todellisuudessa patentoitaisiin; ts. riittää, että keksintö olisi teoriassa 

patentoitavissa. Toisaalta työnantajien oikeuksien laajuus keksintöön määräytyy sen 

mukaan, kuinka kiinteässä yhteydessä työtehtäviin keksintö on syntynyt (ns. A-D tason 

luokittelu), ja kuinka läheisesti se kuuluu työnantajan toiminta-alaan (Mansala 2008). 

Niissä tapauksissa, joissa tutkimuslaitos ei näe hyödyntämistarvetta keksinnölle, 

keksintöön liittyvät oikeudet palautetaan takaisin keksijälle. 

 

Tutkimusinstituutioiden keksintöjen hyödyntämiseen liittyvänä haasteena on se, että millä 

tutkimusorganisaatioissa tehnyt löydökset saatetaan itse keksijöitä laajempaan tietoon 

potentiaalista kaupallista hyödyntämistä varten (Debackere 2005). Suomalaisia 

tutkimusorganisaatioita käsittelevän laajan haastattelututkimuksen (otos 3366 henkilöä) 

mukaan n. 43 %:illa yliopistotutkijoista olisi ollut viimeisen viiden vuoden aikana 

mielestään vähintään yksi kaupallisesti hyödynnettävä keksintö, mutta heistä vain 40 % 

(vain joka kymmenes tutkija) ilmoitti tehneensä jotain kaupallisen hyödyntämisen 

edistämiseksi (Kotiranta 2018).   Suomessa yliopistoja koskeva korkeakoululaki veloittaa 

organisaatioon työsuhteessa olevat henkilöt tekemään keksintöilmoituksen työnantajalleen 

heti keksinnön tehtyään. Myös tutkimuslaitoksissa on käytössä vastaava 

keksintöilmoitusmenettely. Henkilöstöä voidaan pyrkiä motivoimaan ilmoitusten tekoon 

palkkiomenettelyillä. 

 

Nykyistä tutkimusorganisaation IPR-oikeuksia painottavaa patentti- ja lisenssikeskeistä 

toimintamallia on kritisoitu taloudellisesti tehottomaksi teknologian siirtotavaksi. Kenny & 

Patton (2008) ovat esittäneet keksintöjen omistusoikeuden siirtämistä joko keksijöille 
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(tutkijoille) itselleen tai kaikkien tutkimustulosten julkistamista public-domain- 

periaatteella
19

 akateemisen tiedon hyödyntämisen tehostamiseksi käytännössä.  

3.3 Uutta yritystoimintaa tukeva taloudellinen ympäristö 

 

Lähes jokainen aloittava yritys - tutkimuslähtöinen spin-off mukaan lukien - painii 

rahoitusongelmien parissa (Lahtinen 2016) etenkin elinkaarensa alussa, joten start-up 

yrityksiä tukevat rahoitusmarkkinat ovat keskeisessä asemassa uutta yritystoimintaa 

luotaessa. Toimintansa alkuvaiheessa start-up yritykset kulkevat ns. ”kuolemanlaakson” 

kautta (kuva 8.), jossa palvelun tai tuotteet valmistaminen ja markkinointi kuluttavat rahaa, 

mutta toiminnasta syntyvä tulovirta ei riitä kattamaan menoista syntyviä kustannuksia.  

Tavoitteena olisi saavuttaa mahdollisimman nopeasti break-even -piste, jossa yrityksen 

kokonaistuotto kattaa kokonaismenot
20

.  Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan (Brygrave 

1992) tähän kuluu tavalliselta start-up yritykseltä keskimäärin hieman yli 2,5 vuotta. Koska 

aloittavan yrityksen oma rahoitus ei usein riitä ko. pisteen saavuttamiseksi, tarvitaan 

yritystoiminnan alkutaipaleella ulkoista rahoitusta. Rahoituksen saatavuuden 

varmistamisen lisäksi oleellista on sen hinta.  

 

Ulkoisen rahoituksen osalta yritystoiminnassa yleensä pyritään suosimaan lainarahoitusta 

omituspohjaa muuttavan pääomarahoituksen sijaan. Start-up yrityksen rahoitus kuitenkin 

poikkeaa vakiintuneiden yritysten rahoituksesta, koska aloittavalla yrityksellä ei ole vielä 

näyttöä liiketoimintakonseptin toimivuudesta, eikä usein myöskään pankkilainan 

vakuuksiksi sopivia omaisuuseriä.  Suuremman riskin vuoksi start-up yritykset ovat 

voineet hakea alkuvaiheen rahoitusta lähinnä kahdesta rahoituslähteestä: julkisen sektorin 

rahoittajilta ja riskirahoitusmarkkinoilta. Uutena start-up yritysten rahoitusmuotona näiden 

rinnalle on noussut joukkorahoitus (crowd funding) eri muotoineen. Erilaisten yksityisten 

riskijoukkorahoitusmarkkinoiden kokoa on arvioitu liitteessä 5. 

                                                 
19

 Public domain suomennos on ”vapaasti yhteiseen käyttöön” tai ” ilman tekijänoikeuksia”. 
20

 Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan n. 75 % start-up yrityksistä epäonnistuu paikkansa 

vakiinnuttamisessa (Gage 2012). Teknologiayrityksistä 90 % yrityksistä, jotka eivät saa houkuteltua 

riskirahaa, kuolevat viiden vuoden kuluttua käynnistämisestään (Gompers 2002). Suomessa vuosittain 

syntyneistä 4000 – 5000 start-up yrityksestä n. 75 % on elossa 5 vuoden jälkeen perustamisesta (Lahtinen 

2016). 
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Kuva 8. Tutkimuslähtöisen start-up yrityksen potentiaalinen kehityskaari 

rahoitusmarkkinoita hyödyntäen.  

3.4 Yritystuet start-up yrityksille 

 

Julkisten sektorin toimijoiden start-up yrityksille tarjoama suora taloudellinen apu 

kanavoidaan erilaisten yritystukien kautta. Yritystukia pidetään useimmiten haitallisina ja 

niiden katsotaan vääristävän markkinoiden toimintaa, ja ohjaavan investointeja vääriin 

kohteisiin (Koski 2010, Pietarinen 2012, TEM 2017a).   OECD:n tilastojen mukaan 

käytännössä kuitenkin lähes kaikissa länsimaissa yritystukien määrä on ollut viimevuosina 

kasvussa (Einiö 2013).  Suomen yritystukien määrä on hieman EU:n keskitasoa suurempi, 

eli n. 0.7 % koko bruttokansantuotteesta (BKT), ja ne ovat kasvaneet nopeammin kuin 

EU:ssa keskimäärin. Vaikka tuet Suomessa ovatkin määrällisesti kasvaneet, tutkimus ja 

kehitystoimintoihin (T&K) ohjattu valtion tuki on kuitenkin jatkuvasti pienentynyt
21

.  

 

Yritystukien puoltajat perustelevat niitä seuraavilla näkemyksillä (Pietarinen 2012, Einiö 

2013):  

                                                 
21

 Vuonna 2010 T&K-tukien suhteellinen osuus oli n. 30 % ja vuonna 2012 enää 16 % kaikista tuista. Samoin 

pk-yritysten tukemiseen käytetyt varat ovat suhteellisesti jatkuvasti vähentyneet. Vuonna 2012 niiden osuus 

oli alle 5 % kaikista Suomessa jaetuista tuista (EU:n keskiarvo 7 %). 
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 Markkinat eivät toimi aina välttämättä oikein ja yritystuet elinkeinopolitiikan 

välineinä ovat tarpeellisia talouskasvun aikaansaamiseksi. 

 Markkinat eivät kykene hinnoittelemaan yritystuista koko yhteiskunnalle syntyviä 

hyötyjä eli ns. ulkoistusvaikutuksia (spill-over). 

 Yritystuet tasoittavat kansainvälistä kilpailuasetelmaa.  

 

Markkinoiden kyvyttömyydestä toimia aina oikein, käytetään esimerkkinä juuri aloittavien 

start-up yritysten rahoitusta. Vakiintuneilla yrityksillä ei yleensä ole vaikeuksia saada 

ulkoista pääomitusta markkinoilta (esim. pankeilta, vakuutuslaitoksilta) kohtuullisin 

kustannuksin. Sen sijaan uusilla teknologia- ja liiketoiminta-alueilla toimivilla start-up 

yrityksillä on usein rahoitusongelmia, koska niiden menestymisen mahdollisuuksia on 

ennakolta vaikea arvioida. Start-up yrittäjillä voi olla parempaa tietoa rahoitettavan 

hankkeen riskitasosta ja tuotto-odotuksista kuin rahoittajilla, ja toisaalta rahoittajat eivät 

pysty luotettavasti erottelemaan eri riskitason hakijoita toisistaan (Louhivuori 2014). 

Tällöin julkinen rahoitus voi toimia yksityisen riskirahoituksen rinnalla edistämässä uusien 

yritysten syntyä, jotka onnistuessaan saattavat tuottaa merkittävää uutta liiketoimintaa 

(Koski 2010, Pietarinen 2012).  

 

Lain (Finlex 2015a) mukaan yritystukea voidaan antaa vain sellaiseen elinkeinotoimintaan, 

joilla edistetään kansantalouden kasvuedellytyksiä, sekä lisätään yritystoiminnan 

tehokkuutta
22

. EU:n lainsäädäntö puolestaan lähtee pääsääntöisesti siitä, että (etenkin 

valikoidut) yritystuet ovat kiellettyjä ja mikäli niitä käytetään, on niille oltava jokin 

erityinen perustelu (Pietarinen 2012). Kuitenkin myös EU tarjoaa rahoitusta aloittaville 

yrityksille eri muodoissa, mm. suorina avustuksina ja lainoina, sekä joissain tapauksissa 

lainatakuina. Suomessa Business Finland avustaa teknologia start-up yrittäjyyttä eri 

muodoissa esim. tuotekehitysavustuksien sekä lainojen avulla. Maamme n. 4000 – 5000 

vuosittain käynnistyvästä yrityksestä em. muotoista rahoitusta saa n. 100 - 200, eli n. 3-4 % 

kaikista aloittavista yrityksistä (Kotiranta 2016).  

3.5 Joukkorahoituksen tarjoamat mahdollisuudet 

 

                                                 
22

 Pajarisen tutkimuksen (Pajarinen 2009) mukaan yritystuen todennäköisyys kasvaa voimakkaasti yrityskoon 

kasvaessa - esim. ¾ suuryrityksistä saa hakiessaan yritystukea. Lisäksi jo kerran tukea hakeneet ja sitä 

saaneet yritykset saavat julkista tukea jatkossakin suuremmalla todennäköisyydellä kuin muut.  
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Joukkorahoituksella tarkoitetaan internetverkkoa, sekä sen erilaisia palvelualustoja ja 

sosiaalista mediaa hyödyntäviä rahoitustapoja, joissa aloittava yritys kerää 

rahoitustarpeeseensa pieniä yksittäisiä sijoituksia suurelta määrältä tavallisia kuluttajia 

(Belleflame 2014, Oksanen 2014, Hornuf 2014, Bruton 2015). Internetin myötä 

transaktiokustannukset ovat tulleet niin pieniksi, että pienimuotoisetkin sijoitukset ovat 

mahdollisia. Joukkorahoituksen luonne näyttää suosivan kuluttajamarkkinoille (B2C, 

Business to Customer) tähtääviä yrityksiä, mutta myös erilaisia yritysmarkkinoille 

tähtäävien (B2B, Business to Business) yritysten joukkorahoitusmahdollisuuksia löytyy.  

 

Käytännössä yrityksille käyttökelpoiset joukkorahoituksen muodot ovat: (Hornuf 2014, 

Kallio 2014, Oksanen 2014):  

 Hyödykemuotoinen joukkorahoitus, johon sisältyy useimmiten jonkin tuotteen 

ennakkotilaus tai ennakkomyynti, jossa yritys saatujen ennakkotulojen avulla 

rahoittaa tuotteen tai palvelun kehityksen ja valmistuksen. Hyödykeperustaisessa 

lähestymistavassa osallistuminen rahoitukseen mittaa myös tuotteen tai palvelun 

kysyntää markkinoilla, mikä voi taas toimia myönteisenä osoituksena muille 

rahoittajille liiketoiminta-ajatuksen kannattavuudesta. 

 Laina- ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus, jotka muistuttavat perinteisiä lainaus- 

ja osaketoiminnan mekanismeja. Lainamuotoisella joukkorahoituksella pyritään 

korvaamaan (vakuuksia vaativa) pankkilaina ja sijoitusmuodossa vastikkeeksi 

tarjotaan yrityksen osakkeita (pääomarahoitus), mutta ei välttämättä osakeomistusta 

vastaavaa määräysvaltaa yritykseen. Myös välirahoitusinstrumenttien (mezzanine) 

tyyppiset rahoitusmuodot ovat mahdollisia. 

 

Taulukkoon 3. on kerätty erilaisia joukkoistamiseen perustuvia yritysrahoituksen muotoja 

niitä koskevine motivointitekijöineen ja lainsäädäntöineen. 

 

 

 

 

Taulukko 3. Yritysrahoitukseen sopivia joukkorahoituksen muotoja (mukailtu Kallio 

2014) 
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 Rahoitusmuoto Vastike/palautus Rahoitusmotivaatio Lainsäädäntö 

Hyödyke-

muotoinen  

Ennakkotilaus 

Ennakko-osto 

Ennakko-

sitoutus 

Tuote  

Palvelu 

Sosiaalinen ja 

konkreettisen 

vastikkeen saaminen 

kuluttajasuoja ja 

kauppalaki 

Laina-

muotoinen 

Laina Lainakorko  Taloudellinen ja 

sosiaalinen 

Rahoitusmarkkina- 

lainsäädäntö ja 

kuluttajasuojalaki 

Sijoitus-

muotoinen 

Sijoitus esim. 

osakkeina, 

joukkolainana 

tai hybridi-

instrumenttina 

Pääoman 

arvonnousu, 

osinko 

Taloudellinen (ja 

sosiaalinen) 

Rahoitusmarkkina-

lainsäädäntö 

 

Joukkorahoitus voidaan katsoa etenkin start-up yrityksen elinkaaren ns. siemenvaiheessa 

toimivaksi rahoitusmuodoksi. Siemenvaiheessa yrityksen rahoitukseen osallistuvat yleensä 

yrittäjä itse lähipiireineen (”friends, family & fools”), ja joukkorahoitusalustojen ja 

sosiaalisen median avulla tätä ”sosiaalista lähipiiriä” voidaan laajentaa tuntuvasti yli 

maantieteellisten rajojen. Joukkorahoitusta voidaan käyttää myös aktivoimaan uuden 

tyyppisiä sijoittajia start-up yrityksen rahoittamiseen, ja sijoittajajoukon sijoitustensa 

tarkkailun pienemmät mahdollisuudet voivat antaa yrittäjille enemmän liikkumavaraan ja 

reagointikykyä toiminnoissaan.  

 

Joukkorahoituksessa sijoitukseen liittyvä riski informaation epäsymmetrisyydestä johtuen 

kasvaa suureksi, jolloin sijoittajilta saatavat sijoitussummat jäävät usein vaatimattomiksi. 

Muutamasta kymmenestä huomattavasta menestyksestä huolimatta The CrowdataCenterin 

yli 450 000 joukkorahoitushankkeen (käsittäen kaikki joukkorahoituksen muodot myös 

vastikkeettomine rahankeräyksineen) analyysi osoittaa, että keskimääräinen 

hankekohtainen rahoitus oli n. $24 000. Ehdotetuista hankkeista rahoitustavoitteensa
23

 

saavutti n. 22 %, keskimäärisen rahoitusosuuden ollessa n. $90. Keskimääräinen 

rahoittajien määrä oli 260 hanketta kohti
24

.  Vastaavan suuntaisia tuloksia 

joukkorahoitushankkeiden menestyksestä on saatu myös akateemisissa tutkimuksissa 

(Mollick 2014).  

 

                                                 
23

 Yleinen toimintaperiaate rahoitusalustoissa on, että sijoitus palautuu sijoittajalle, jos rahoitustavoite ei 

määräajassa täyty. 
24

 http://www.thecrowdfundingcenter.com/data/projects 
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3.6 Pääomasijoitustoiminta osana start-up rahoitusta 

 

Start-up yritysten yksityisestä rahoituksesta vastaavat joukkorahoitukseen osallistuvien 

kansalaisten lisäksi businessenkelit (business angels) ja riskipääomasijoittajat (venture 

capitalist). Businessenkeleillä viitataan varakkaisiin yksityisiin henkilöihin, jotka 

sijoittavat omaa osaamista ja taloudellista pääomaa start-up yrityksiin erityisesti siinä 

vaiheessa, jossa aloittavan yrityksen on muuten vaikeaa saada koottua tarvittavia resursseja 

toimintaansa (Paul 2007, Politis 2008, Wong 2009, Cohen 2013, Cumming 2016). 

Tyypillisesti businessenkelit täyttävät sen rahoituksen aukon yritystoiminnan 

alkuvaiheessa, joka syntyy ”omien, sukulaisten ja hullujen” sekä institutionaalisten 

pääomasijoittajien panostusten välillä, tarjoten tarvittavan taloudellisen jatkumon start-

upille. 

 

Enkelisijoittajat ovat varsin heterogeeninen joukko yksityisistä passiivisista 

pääomasijoittajista aina omalla yritystoiminnallaan varallisuuttaan kasvattaneisiin 

henkilöihin (Politis 2008). Jälkimmäiset toimijat, joilla jopa 80 %:lla on omaa start-up 

taustaa, pyrkivät auttamaan omilla kokemuksillaan ja verkostoillaan aloittavaa yrittäjää. 

Tällöin myös investointikohteen tarkastaminen (ns. screening) ja riskinarviointi 

ovatsijoittajille helpompaa, ja osaamisen hyödyntäminen start-up yrityksen toiminnan 

ohjauksessa (mentorointi) on luontevampaa etenkin, jos yrittäjäkokemus löytyy start-upin 

toimialalta (Politis 2008, Wong 2009).  

 

Enkelisijoittajien sijoitusperusteet muistattavat läheisesti institutionaalisten 

pääomasijoittajien käyttämiä kriteereitä, joista keskeisin on yrityksen markkina- ja 

kasvupotentiaali. Suurimpina eroina varsinaisiin riskipääomasijoittajiin nähden pidetään 

enkelisijoittajien omaa rahaa, pienempiä sijoitussummia sekä varhaisempaa sitoutumista 

start-up yrityksen rahoitukseen (Wong 2009, Cohen 2013, Cohen 2014). Enkelisijoittajat 

osallistuvat lisäksi yleensä vain ensimmäiseen (siemenvaiheen) kasvuyrityksen 

pääomittamiskierrokseen.  
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Vastikkeeksi palveluistaan enkelit saavat osuuden start-up yrityksestä, esim. 20–30 %
25

 

osakepääomasta, sekä jonkin kontrollimekanismin yritykseen oman panostuksensa 

suojelemiseksi. Kontrollimekanismina (ts. agentti – päämiesongelman ratkaisuna) voi 

toimia hallituspaikka yrityksestä, jolloin sijoittaja pääsee vaikuttamaan yrityksen 

päätöksentekoon. Tämä menettely on kuitenkin harvinaisempaa, sillä tutkimusten mukaan 

vain n. 40 % enkelisijoittajista osallistuu hallitustyöskentelyyn (Wong 2009). Tärkeimpinä 

kontrollimekanismeina näyttääkin toimivan maantieteellinen läheisyys, keskinäinen 

henkilösuhteisiin perustuva luottamus ja avunanto - etenkin jos enkelisijoittajalla on 

itsellään start-up yritystoiminnasta kokemusta. Myös sijoittajien liittoutumilla (syndikaatit) 

voidaan yksittäisten sijoittajan riskiä pienentää useamman enkelisijoittajan osallistuessa 

saman kohteen rahoittamiseen.  

 

Enkelisijoittajien toiminnan keskittyessä lähinnä start-up yrityksen elinkaaren 

varhaisimpaan vaiheeseen, sitä mahdollisesti seuraavassa yrityksen hyvin nopeassa 

laajentumisvaiheessa rahoitus siirtyy pääomasijoittajien tehtäväksi (Zider 1998, Gompers 

2002). Perusideana riskipääomittamisessa (venture capital) on etsiä lupaavia yrityksiä 

sellaisilta toimialoilta, joissa on odotettavissa keskimääräistä huomattavasti nopeampaa 

kasvua, investoida niihin lyhytaikaisesti ja rahastaa potentiaalinen suureksi kasvaneen 

yrityksen myynti tai pörssilistautuminen (IPO, Initial Public Offering) yhdessä 

investointipankkien kanssa
26

. Tyypillinen pääomasijoittaja kerää institutionaalisilta 

sijoittajilta, kuten vakuutusyhtiöiltä, eläkerahastoilta jne. varoja määräaikaiseen (n. 5-8 

vuotta voimassaolevaan) rahastoon, josta sijoituksia tehdään potentiaalisesti 

korkeatuottoisiin hankkeisiin pyrkien huomioimaan niihin liittyvät riskit. Rahoitus 

kohdistuu lähinnä startp-up yrityksen nopean kasvun edellyttämän infrastruktuurin 

kehittämiseen (esim. valmistus, markkinointi ja myynti).  

 

Sijoitustoimintaan liittyviä riskejä pyritään pienentämään välttämällä riskipitoisia 

teknologioita ja kapeita markkinasegmenttejä, sekä kiinnittämällä erityistä huomiota 

                                                 
25

 Suomessa Etulan mukaan n. 10 – 40 %. Tyypillinen sijoitus on n. 10 000-50 000 € ja sijoitusaika 8 vuotta. 

Suomessa business enkeleitä arvioidaan olevan n. 1000. Etula S. (2014). Osaamista,Verkostoja, Rahaa - Opas 

Enkelisijoituksen Hakemiseen. FiBAN – Finnish Business Angels Network Helsinki. 
26

 Käytännössä esim. lähes kaikki viime vuosikymmeninä syntyneet suuret yhdysvaltalaisyritykset eri 

toimialueilla kuten esim. Home Depot, Starbucks, Facebook, GoPro, Google jne. ovat varmistaneet kasvunsa 

pääomasijoituksin. 
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yritysjohdon kyvykkyyteen. Tästä huolimatta vain joka kymmenes investointi osoittautuu 

tuottavaksi, ja toimiakseen kannattavasti, riskirahoittajan sijoitusten vuosituotto tulee olla 

25 - 30 %:in välillä. Koska pääomasijoittajien sijoitusportfoliossa on useita yrityksiä ja 

jokaisen hoitamiseen menee aikaa, käytännössä pääomasijoittajan yhtä yritystä koskeva 

ohjaus voi jäädä varsin vähäiseksi (esim. 80 tuntia / vuosi, Zider 1998). Tilanne korostaa 

erityisesti osaavan yritysjohdon merkitystä sijoitettavissa kasvuyrityksissä. 

 

3.7 Tutkimuslähtöisten spin-off yritysten rahoitusmuodot 

 

Useissa Euroopan maissa on käynnistetty erityisesti akateemisen yritystoimintaan liittyviä 

julkisen sektorin riskirahoitushankkeita (Clarysse 2007, Øystein Widding 2009), kuten 

esim. EXIST–ohjelma Saksassa (Kulicke 2014)
27

, IMEC riskirahoitussäätiö Belgiassa ja 

UCF Britanniassa sekä AWS APlusB–ohjelma Itävallassa (OECD 2013). Julkisen 

rahoituksen käyttö siemen- ja riskirahoituksen tapaan on tuottanut ristiriitaisia tuloksia, 

mutta nämä rahoitusmekanismit näyttävät olevan tärkeässä roolissa pyrittäessä takaamaan 

saumaton tutkimuslähtöisten start-up yritysten alkutaipaleen rahoitus ennen varsinaisia 

enkeli- tai pääomasijoituksia (Clarysse 2007, Øystein Widding 2009).  

 

Ongelmana julkisen sektorin riskirahoitustoiminnassa kuitenkin on se, että yhteisomistus 

(JVSO, Joint Venture Spin Out) julkisen ja pääomarahoituksen kanssa voi johtaa yritysten 

tavoitteita koskeviin ristiriitoihin, jotka pienentävät pääomasijoittajien halukkuutta sijoittaa 

yhteisrahoitteisiin spin-off yrityksiin (Sørheim 2011). Wright (2004) kuitenkin esittää, että 

yhteisomisteiset tutkimuslähtöiset spin-offit saattaisivat ongelmista huolimatta olla 

pieniriskinen ja kustannustehokas tapa edistää akateemislähtöistä yritystoimintaa. 

 

Joukkorahoituksen käyttö tutkimuslähtöisten spin-off yritysten rahoitustarpeen 

kattamisessa näyttää olevan vasta mahdollisuuksien tunnistamisen ja kokeilujen tasolla
28

. 

Esim. vuonna 2016 Yhdysvalloissa ei vielä ollut yhtään yliopistojen spin-off rahoitukseen 

                                                 
27

 http://www.exist.de 
28

 Esimerkiksi Utahin yliopiston teknologiansiirtotoimisto on tehnyt yhteistyösopimuksen Rocket Hub- 

joukkorahoitus yrityksen kanssa Tech Vault- ohjelmassa. (lähde: 

https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2013/02/11/how-to-fund-commercialization-of-academic-

research-crowdfunding-of-course/#b5b807465075) 
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liittyvää sijoitusmuotoista (equity) rahoitusalustaa, joskin UFUND- hanketta ollaan 

kehittämässä
29

 . Joukkorahoituksen tuloksellisuudesta tutkimuslähtöisten spin-offien 

rahoituslähteenä ei toistaiseksi ole julkaistu myöskään merkittävää akateemista tutkimusta.  

Wieck & al. (2013) ovat ideapaperissaan keskittyneet tarkastelemaan akateemisten spin-off 

hankkeiden joukkorahoitusalustalta vaadittavia ominaisuuksia. Parente & Feola (2015) ja 

Feola & al. (2015) ovat alustavissa tutkimuksissa selvittäneet italialaisten yliopistojen spin-

off yritysten joukkorahoituksen käyttöä.  Jälkimmäisten tarkastelujen mukaan 

tutkimuslähtöisten spin-off yritysten joukkorahoitus ei ole erityisen tehokas mekanismi 

ainakaan bioteknologiayritysten rahoitustarpeen kattamiseksi, vaikkakin pystyy jossain 

määrin houkuttelemaan tarvittavia pääomia. Haasteiksi nousevat 

joukkorahoituskampanjoiden lyhyt kesto, yritystoiminnan aloittamiseen vaadittavat suuret 

pääomat sekä informaation epäsymmetrisyys - potentiaaliset joukkorahoittajat eivät 

välttämättä ymmärrä yritystoiminnan taustalla olevien keksintöjen merkittävyyttä. 

Patentoinnilla on kuitenkin selvästi positiivinen (signalointi) vaikutus 

joukkorahoituskohteen houkuttelevuuteen. Toisaalta tutkijat (Parente 2015) toteavat, että 

otoksen pienen määrän (15 spin-off yritystä 14 yliopistosta ja 16 kampanjaa, josta vain 6 

onnistunutta) johdosta ei vielä voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä 

rahoitustavan tehokkuudesta akateemisten spin-off yrityksen taloudellisessa resursoinnissa. 

 

Pääomasijoittamisen osalta Wrightin & Fun selvityksen mukaan (2015) esim. Britanniassa 

n. 24 % akateemisista spin-offeista on saanut pääomariskirahoittajilta sijoituksen, kun taas 

enkelirahoittajien osuus on ollut vain 6.6 %. Useat tutkimuslähtöiset spin-off yritykset ovat 

rahoittajille kuitenkin hankala sijoituskohde, sillä niihin liittyy riskejä ja runsaasti 

informaation epäsymmetrisyyttä, joita pääomasijoittajat pyrkivät viimekädessä välttämään 

(Zhang 2009, Øystein Widding 2009).  Nämä tekijät vähentävät pääomasijoittajien 

investointihalukkuutta, koska epävarmuuden ja riskien lisääntyessä vastaavasti 

potentiaalisten sijoituskohteiden seulonnasta ja tarkastuksesta, sekä valvonnasta tulevat 

kustannukset kasvavat (Sørheim 2011). Julkisen sektorin rahoituksen, esim. 

tuotekehitysavustusten ja lainojen tehtävänä, on yrityksen elinkaaren alussa pienentää tätä 

epävarmuutta paremmin hallittavissa olevaksi riskiksi tarjoamalla tukea tuotteiden ja 

                                                 
29

 http://college.usatoday.com/2017/01/04/university-crowdfunding-platforms/ 
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palveluiden ensimmäisten versioiden kehittelyyn ja kaupallistamiseen (Øystein Widding 

2009). 
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4 TUTKIJAT YRITTÄJINÄ 

 

4.1 Keksijän ja yrittäjän välinen suhde 

 

Tutkimuslähtöisen spin-off yrityksen syntymisen perusedellytys on se, että joku (jotkut) 

vie (vievät) eteenpäin keksintöä varsinaiseksi innovaatioksi. Tutkimusorganisaatioissa 

syntyneiden keksintöjen kaupallistamisen perusongelma palautuu jo Scumpeterin 1910 - ja 

1930 – luvuilla tarkastelemiin ajatuksiin siitä, kenen toimesta tämä kaupallistamisprosessi 

parhaiten toteutuu (Śledzik 2013). Schumpeter teki selvän eron keksijän ja innovaattorin 

(kaupallistajan) välillä, ja keskeistä hänen mukaan ei ollut ”ideoiden voima”, vaan se 

”tarmo, jolla ideat saadaan toteutettua”.  

 

Schumpeterin varhaistuotannossa tämän ”eteenpäin vievän innovaattorin” rooli annettiin 

henkilöityneelle yrittäjälle. Seuratessaan Yhdysvaltain talouselämää 1930 – luvulla 

(Lamoreaux 2005, Śledzik 2013) Schumpeter tuli kuitenkin toisiin ajatuksiin 

henkilöityneen yrittäjän merkityksestä. Alkuperäisestä näkemyksestään poiketen hän arvioi 

suurten organisaatioiden olevan tehokkaampia ja varmempia innovaation toteuttajia kuin 

yksittäinen yrittäjä, koska isoilla organisaatioilla on käytössään mittavammat resurssit 

(rahaa, työvoimaa ja tietoa) ideoiden edistämiseksi innovaatioiksi. 

 

Shane (2004b) määrittää yrittäjyyden aktiviteetiksi, johon kuuluvat mahdollisuuksien 

etsiminen, arviointi ja niiden hyödyntäminen (kuva 9.). Yrittäjyys on prosessi, jossa 

etsitään uusia ennennäkemättömiä tapoja resurssien yhdistelyyn. Kun resurssien uusien 

kombinaatioiden markkina-arvo on suurempi kuin mitä niiden markkina-arvo on erillisenä 

tai muina yhdistelminä, saadaan voittoa. Yrittäjä määritellään henkilöksi, joka toimii 

kyseisen aktiviteetin agenttina, eli toimijana joka organisoi, hallinnoi ja ottaa kantaakseen 

yritystoiminnasta aiheutuvat riskit. 
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Kuva 9. Yrittäjyysprosessin malli (Shane 2004b). 

 

Yrittäjyyttä on pyritty selittämään kahden teoreettisen pääsuunnan kautta
30

:  

 yrittäjän sisäisiä ominaisuuksia korostavat selitysmallit (piirreteoriat) vs.  

 kognitiiviset eli havainnointiin ja oppimisprosesseihin perustuvat mallit 

 

Periaatteessa kysymys on siitä, ”synnytäänkö yrittäjäksi” vai ”opitaanko sellaiseksi” 

kognitiivisten prosessien kautta. Esim. Nicolaoun & al. (2008) kaksostutkimusten mukaan 

geneettiset erot selittävät suuressa määrin yrittäjäksi ryhtymiseen liittyvien taipumusten 

eroja yksilöiden välillä. Toisaalta taas suuri joukko tutkimuksia painottaa oppimisen 

merkitystä. Eri tarkastelunäkökulmat voidaan tulkita ennemminkin toisiaan täydentäviksi 

kuin toisensa poissulkeviksi, sillä keskeistä menestyksekkään yrittäjyyden kannalta näyttää 

olevan yritystoimintaan liittyvä mahdollisuuden hahmottamiskyky, ja toisaalta kokemus, 

joka helpottaa yrittämisessä tarvittavien resurssien tunnistamista ja koostamista (Clarysse 

2011). 

 

Yrittäjämotivaatiolla tarkoitetaan niitä taustatekijöitä, jotka saavat yksilön tai ryhmän 

harkitsemaan yrittäjyyttä muiden uravaihtoehtojen sijasta ja aktivoitumaan kyseisen 

päämäärän saavuttamiseksi (Hessels 2008). Yrittäjyystutkimuksessa yrittäjäksi ryhtymisen 

yleisiä motivaatiotekijöitä on pyritty selittämään mm. seuraavilla yrittäjyyteen liittyvillä 

psykologisilla ominaisuuksilla (esim. Shane 2004a, Shane 2004b):  

                                                 
30

 Myös muita yrittäjyyttä selittäviä malleja on olemassa, sillä yrittäjyys on moniulotteinen prosessi, jota 

voidaan tarkastella taloustieteellisistä, psykologisista, sosiaalisista jne. näkökulmista (Shane 2004b). 
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 Päämäärähakuisuus ja tarve saavutuksille, joilla tarkoitetaan yksilön halua 

aikaansaada merkittäviä tuloksia. 

 Riskinottokyky, jolla käsitetään yksilön halukkuus osallistua riskejä sisältäviin 

aktiviteetteihin. 

 Sietokykyä epävarmuudelle. 

 Sisäinen hallintakäsitys (locus of control), jolla tarkoitetaan yksilön uskomuksia 

kyvykkyydestään vaikuttaa ympäristöönsä. 

 Minäpystyvyys (self efficacy), joka viittaa yksilön käsitykseen vaikuttaa elämänsä 

tärkeisiin tapahtumiin, ja kyvykkyydestään hoitaa hänelle annetut tehtävät.  

 

Akateemisen tutkijan ensisijainen tehtävä on uusien ideoiden ja uuden tiedon tuottaminen, 

ja niitä koskevien tulosten julkaiseminen sekä ammatillinen kehittyminen (Ndonzuau 2002, 

Siegel 2004, Bercovitz 2006). Perinteiseltä akateemisesti menestyksekkäältä tutkijalta on 

edelletty persoonallisuuspiirretutkimuksen mukaan ns. viidestä isosta luonteenpiirteestä
31

 

erityisesti tunnollisuutta, sekä jossain määrin avoimuutta uusille kokemuksille (O’Connor 

2007). Toisaalta myös sosiaaliset taidot (ulospäin suuntautuneisuus), kuten kyky 

verkostoitumiseen, asioiden esittämiseen sekä toimintojen organisointiin ja johtamiseen 

ovat tutkimustoiminnassa jatkuvasti korostuneet tutkimusrahoitukseen liittyvän kilpailun 

kiristyessä.  

 

Tutkimuslähtöisen spin-off toiminnan käynnistyessä keksijän (tutkijan) tulisi omaksua 

yrittäjän rooli. Pikaisesti ajateltuna tutkimustyöllä ja spin-off (start-up) yrittäjyydellä ei 

näyttäisi olevan toistensa kanssa kovinkaan paljon tekemistä, mutta San Diegon yliopiston 

kognitiotieteiden tutkija P. Guio
32

 on tehnyt mielenkiintoisen havainnon toimien 

samankaltaisuudesta. Guion ideoiden mukaan voidaan todeta, että tutkimus- ja 

yritystoiminta molemmat: 

 

 Edellyttävät tutkimustyötä.  Sekä menestyksekkäässä tutkimuksessa että start-up 

yritystoiminnassa keskeistä on hyvä idea, joka edellyttää huolellista taustatyötä. 

Tutkimuksessa tarkoituksena on taustoittaa tutkimusta katsauksella vallitsevaan 

                                                 
31

 Näitä luonteenpiirteitä ovat tunnollisuus, avoimuus kokemuksille, ulospäin suuntautuneisuus, 

emotionaalinen stabiilius vs. neuroottisuus ja sovinnollisuus (John 1999). 
32

 http://www.pgbovine.net/research-and-startup.htm 
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tietämykseen ja tavoitteena on siellä esiintyvien aukkojen (tietämystarpeiden) 

havaitseminen, kun taas yritystoiminnassa tärkeää on markkinoilla vallitsevien tai 

piilevien tarpeiden tunnistaminen ja mahdollisuuden löytäminen. Tutkimus- tai 

liiketoimintaideat edellyttävät myös monenkeskistä tiedonvaihtoa muiden 

osapuolien, esim. tutkijakollegoiden ja yrittäjäkollegoiden sekä potentiaalisten 

asiakkaiden kanssa.  

 Vaativat idean toimeenpanoa. Tutkimuksessa suurin osa ajasta kuluu tutkimuksen 

käytännön toteuttamiseen, idean muokkaamiseen tuloksiksi tutkimuksen ja 

tieteellisten kokeiden kautta. Start-up yritystoiminnassa vastaavana tavoitteena on 

idean vienti käytäntöön erilaisten suunnittelu ja kokeiluvaiheiden kautta. Erityisesti 

ICT- alueen yritystoiminnassa on viime vuosina noussut voimakkaasti esille Steve 

Blankin (Blank 2013) ja Eric Reisin (Reis 2011) kehittämä ns. lean-start-up 

ajattelu, jossa etsitään kestävää ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintamallia 

syklisen oppimisprosessin kautta. Tämän prosessin vaiheet ovat ideointi, 

tuotteen/palvelun rakentaminen, minimin asiakkaalle toimitettavan tuotteen 

(Minimum Viable Product, MVP) tai palvelun julkistaminen, sen avulla tapahtuva 

tiedonkeruu ja oppiminen, jotka taas johtavat uusiin ideoihin ja toimintojen 

uudelleen suuntaamiseen. 

 Edellyttävät myyntityötä. Tieteellisen tutkimuksen päämääränä on myydä 

tutkimustulos vertaisarvioijille julkaisua varten, jolloin on kyettävä vakuuttamaan 

arvioitsijat tutkimuksen merkityksestä julkaisun tiivistelmän ja johdannon avulla. 

Vastaavankaltaista myyntipuhetta (sales pitch) edellytetään start-up yrittäjiltä 

potentiaalisten rahoittajien ja asiakkaiden vakuuttamiseksi siitä, miksi ajateltu tuote 

tai palvelu vastaa paremmin tunnistettuihin tai potentiaalisiin asiakastarpeisiin, ja 

miksi se olisi kilpailijoitaan parempi. 

 

Guion on havainnut lisäksi samankaltaisuutta toimintojen tuloksellisuudessa, sillä useissa 

tapauksissa tutkimus tai yritystoiminta eivät tuota toivottua tavoitetta, kuten merkittävää 

tutkimustulosta tai menestyksekästä tuotetta/palvelua panostuksista huolimatta. Myös 

ajankäyttö molemmissa on samankaltainen (ts. ympärivuorokautinen työaika). Lisäksi 

start-up yritysten perustajien ja tutkimusryhmän dynamiikka muistuttavat toisiaan kevyen 

byrokratian ja hallinnollisten menettelyjen osalta. 
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4.2 Tutkijoiden yrittäjyyttä koskevat asenteet ja yrittäjyysmotivaatio 

 

Tutkijoiden yrittäjyyden perusedellytys on yrittäjyysmyönteisyys, joihin läheisesti 

sidoksissa olevia yrittäjyysasenteita ja yrittäjyysaikomuksia on tutkittu useissa 

selvityksissä (esim. Shane 2004a, Krabel 2009, Lam 2011, Goel 2012). Saksassa vuonna 

2008 noin 20 000:nen yliopisto ja tutkimuslaitostutkijan sähköpostitse suoritetussa 

haastatteluissa ilmeni, että vahvasti positiivista asennetta yrittäjyyteen oli niillä tuhannella 

(n. 5 % haastatelluista), jotka (Goel 2012).: 

• Omistavat patentteja (useimmiten vain yhden) 

• Ovat osallistuneet konsultoivaan toimintaa enemmän kuin perustutkimukseen 

• Toimivat johtavassa roolissa tutkimusryhmässä 

• Työskentelevät insinööritieteiden parissa 

• Osallistuvat eurooppalaisiin konferensseihin (vrt. verkostoituminen) 

 

Tutkimuksen mukaan sukupuolella ja iällä ei ole erityisempää merkitystä yrittäjyyteen 

asennoitumiseen.  Myös toisen saksalaisen (Krabel 2009), Max Planck Societyn tutkijoita 

koskevan yrittäjyysasennetutkimuksen (haastateltuja n. 2600) tulokset vahvistavat edellisiä 

havaintoja. Kyseisen tutkimuksen mukaan patenttien omistaminen korreloi voimakkaasti 

yrittäjyyteen, ja tutkija jolla on patentteja, on neljä kertaa todennäköisempi tuleva 

toimimaan yrittäjänä, kuin ilman patentteja olevat tutkijat.  Edellisen kaltaisia havaintoja 

vahvistat myös Prodanin & Drnovsekin (2010) Slovakiassa ja Englannissa suoritetuissa 

haastattelututkimuksissa saadut tulokset. 

 

Max Planck Societyä koskevan tutkimuksen (Krabel 2009) mukaan myös yleinen 

suhtautuminen tieteeseen määrittää yrittäjäaikomuksia. Ne tutkijat, jotka näkevät tieteen 

roolin yhteisenä hyvänä (public good) ovat vähemmän yrittäjyyshalukkaita. Tutkimus 

myös vahvistaa käsityksen siitä, että johtavissa asemissa toimivat tutkijat ovat 

halukkaampia hyödyntämään osaamistaan yrittäjinä. Sukupuolta koskevat havainnot olivat 

samankaltaiset kuin Goelin tutkimuksessa. Krabelin tutkimuksen mukaan 

yrittäjäaikomuksia tutkijoiden keskuudessa on kuitenkin varsin vähän, vain n. 3 % 

haastatelluista ilmoitti omaavansa yrittäjyysaikeita. 
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Useissa akateemisen yrittäjyyden motivaatiotekijöitä koskevissa tutkimuksissa (Shane 

2004a, Morales-Gualdrón 2009, Hayter 2011) korostuvat samat tekijät: 

 Tieteellisen tietämyksen kasvattaminen, tahto viedä teknologiaa käytäntöön ja 

teknologian levittäminen (diffuusio) spin-off toiminnan välityksellä. Useat Shanen 

(2004a) haastattelemat Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tutkijat eivät 

pitäneet todennäköisenä, että iso yritys kehittäisi lisensoitua keksintöä eteenpäin tai 

jos sen tekisikin, se ei tapahtuisi tutkijan oman käsityksen mukaan riittävällä 

intensiteetillä. 

 Henkilökohtaiset syyt, kuten halu saavutuksiin, itsenäisyyden tavoittelu ja toive 

taloudellisesta vaurastumisesta. Esim. MIT tutkijat näkivät (Shane 2004a), että 

taloudellisen tuoton mahdollisuus on huomattavasti suurempi yritystoiminnan, kuin 

saatavilla olevien lisenssituottojen kautta. Toinen taloudellinen motivointitekijä 

liittyy tutkijan urakehitykseen. Kun akateemiset tavoitteet on saavutettu, kerätylle 

henkiselle pääomalle ja hiljaiselle tiedolle halutaan saada taloudellista tuottoa.  

 Vertaistuki ja sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät, jota muut akateemiset 

yrittäjät, esikuvat tai muilla tavalla yritystoimintaan perehtyneet tarjoavat spin-off 

yrittäjille.  

 Yrittäjyys koettiin myös keinona itsensä työllistämiseen ja taitojen kasvattamiseen. 

 Muina motivaatiotekijöinä olivat yrittämisen merkitys urakehityksen jatkeena ja 

motivaation säilyttämisen välineenä. 

 

Yrittäjyysmotivaatiota selittäviä tekijöitä on koottu kuvaan 10., joka perustuu Morales-

Gualdrón & al. (2009) tutkimukseen.  
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Kuva 10. Tutkimuslähtöistä yrittäjyysmotivaatiota selittäviä oletuksia (Morales-Gualdrón 

2009)  

 

Akateemiset yrittäjät poikkeavat muista yrittäjistä motivoitumisen osalta siinä, ettei 

yrittäjämäinen mahdollisuus taloudellisen tuoton (voiton) saavuttamiseksi esittänyt 

tutkimusten mukaan keskeistä osaa. Lam (2011) on päätynyt tutkimuksessaan tulokseen, 

jonka mukaan maineeseen ja sisäisiin motivaatiotekijöihin liittyvät seikat ovat yleisin 

selitys tutkijoiden yritystoimintaan, kun taas puhtaasti taloudelliset motivointitekijät ovat 

lähinnä poikkeus. Vastaavan kaltaiseen päätelmään päädyttiin myös suomalaisia tutkijoita 

käsitelleessä haastattelututkimuksessa (Kotiranta 2018). Hayterin (2011) mukaan useat 

haastatellut akateemiset yrittäjät totesivat taloudellisten tavoitteiden muuttuneen ajan oloon 

vaatimattomammiksi teknologian kaupallistamiseen liittyvien vaikeuksien myötä. 

Taloudellisen tuoton tavoittelua ei tällöin nähty ensisijaisena tavoitteena, vaan lähinnä 

yrittäjyyden sivuvaikutuksena. Myöskään resurssitekijät, kuten riskirahoitus ja 

hautomotoiminta eivät ole tutkimusten mukaan merkittävässä osassa akateemisen 

yrittäjyyden kannustimia selitettäessä.  

 

Useissa maissa julkisen tutkimusrahoituksen vähentäminen, tutkimusorganisaatioiden 

toiminnan tehostamisen painottaminen, ja toisaalta taloudellinen taantuma ajavat tutkijoita 

myös pakkoyrittäjyyteen. Esimerkiksi Italiassa spin-off on Rizzon (2015) tutkimuksen 

mukaan väline nuorille tutkijoille välttää ”akateeminen pullonkaula” (vähäisten 

tohtoritason vakanssien määrä yliopistoissa) ja keino jatkaa oman alan tutkimusta. Horta & 
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al. (2016) ovat tarkastelleet tätä erittäin vähän tutkittua aihetta, ja todenneet, että 

akateeminen pakkoyrittäjyys noudattaa pääsääntöisesti lamaan liittyvän yritystoiminnan 

periaatteita, jossa taloudellinen taantuma lisää itsensä työllistäjien määrää. Akateemisen 

yrittäjyyden kasvu tapahtuu kuitenkin sillä erolla, että korkeampi alueellinen työttömyys 

aluksi vähentää akateemista spin-off yrittäjyyttä tiettyyn rajaan asti, jonka jälkeen 

kuitenkin todennäköisyys siihen jälleen kasvaa. Ilmiö selittynee osin sillä, että 

markkinoiden kysynnän heiketessä pääomien saatavuus spin-off yrittämisen aloittamiseen 

vähenee start-up yritykseen liittyvien riskien (selviytyminen, menestyminen) lisääntyessä. 

Kuitenkin erittäin huonossa työllisyystilanteessa korkeasti koulutetun työvoiman spin-off 

yritystoiminta lisääntyy antaen heille viimekädessä mahdollisuuden itsensä työllistämiseen. 

 

Kun tutkijat ovat tehneet yrittäjyyspäätöksensä, voidaan tarkastella heidän menestymistään 

yrittäjän roolissa. Henkilökohtaista menestystä voidaan arvioida mm. itsetyytyväisyyden ja 

taloudellisten mittareiden perusteella.  Kreikassa Kostogloun & Siakasin (2012) tekemän 

haastattelututkimuksen mukaan (otos 197 haastateltua) yliopistolähtöisten akateemisten 

yrittäjien tyytyväisyys oli hyvä (50 %) tai erittäin hyvä (36 %), ja vain 14 % ilmoitti 

olevansa tyytymättömiä tilanteeseensa. Tyytymättömien määrä oli kuitenkin selvästi 

suurempi kuin vastaavien palkkatyössä olevien henkilöiden keskimääräinen 

tyytymättömyys. 

 

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen (Åstebro 2013) mukaan akateeminen yrittäjyys ei ole 

taloudellisesti merkittävästi kannattavampaa kuin akateemisena tutkijana toimiminen. 

Tulotaso pysyi pitkällä aikajänteellä akateemisella yrittäjällä suunnilleen samana ennen 

yritystoiminnan käynnistämistä kuin sen jälkeenkin, mutta tulotasoon liittyvä riskit 

kasvoivat merkittävästi. Välittömästi yritystoiminnan käynnistämisen jälkeen tulot 

nousivat selvästi, mutta erot tutkijoina jatkaviin nähden tasoittuivat pitemmällä aikavälillä. 

Toisaalta yrittäjiksi ryhtyneiden keskinäiset tuloerot kasvoivat suuriksi, niiden 

keskihajonta kolminkertaistui.  

 

Åstebron & al. tutkimuksen haastattelut (otos 487 henkilöä) myös osoittivat, että 

akateeminen yrittäjyys on marginaalista, sillä vain 0.9 % ruotsalaisista tutkijoista ryhtyy 

vuosittain päätoimisiksi yrittäjiksi ja sellaisiksi ryhtyvillä oli keskimäärin muita tutkijoita 

alhaisempi tulotaso. Merkittävä havainto oli myös kokopäivätoimisen yrittäjyyden 
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”episodimaisuus” - enemmän kuin 60 % luopui yrittäjyydestä kahden vuoden sisällä, ja 

heistä 66 % palasi takaisin akateemisiin piireihin. Åstebron & al. mukaan tämä viittaisi 

tutkijoiden alhaiseen sitoutumiseen yrittäjyyteen. 

 

Tutkimuslähtöisten spin-off yritysten perustajien ikärakenteesta ei näyttäisi olevan 

toistaiseksi saatavilla julkaistua tieteellistä tutkimusta. Oletettavaa kuitenkin on, että spin-

off yrittämiseen lähdetään vasta myöhemmällä iällä, kuten yrittäjämotivaation tarkastelun 

yhteydessä kävi ilmi. Tätä päätelmää näyttäisi tukevan myös yleisemmät yhdysvaltalaiset 

start-up yritystoimintaa tarkastelevien julkaisujen johtopäätökset, joiden mukaan 

julkisuudessa esitetty mielikuva ”nuorista start-up yrittäjistä” ei pidä paikkaansa. Kaufman 

-säätiön tutkimuksen mukaan (Fairlie 2016) 500 Yhdysvalloissa pääomasijoitusta 

saaneiden kasvuyrityksen perustajien keskimääräinen ikä on n. 40 vuotta, ja heillä on 

vähintään 6 - 10 vuoden työkokemus taustalla. First Roundin
33

 tilastojen mukaan (yli 700 

yrityksen otos) pääomasijoituksia saaneiden start-up yrittäjien ikärakenne on kuvan 11. 

mukainen. Suuntaus Yhdysvalloissa on ollut 1990-luvun jälkeen se, että rahoitettujen start-

up yritysten perustajien keski-ikä on selvästi noussut 2010-luvulle tultaessa (Fairlie 2016). 

 

  

Kuva 11. Pääomasijoituksia saaneiden start-up yrittäjien ikäjakauma Yhdysvalloissa 

(lähde: FirstRound.com) 

                                                 
33

 http://firstround.com/ 
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5 TUTKIMULAITOKSET SPIN-OFF EMO-ORGANISAATIOINA 

 

5.1 Tutkimuslaitoksen rooli tutkimusorganisaationa 

 

Tutkimuslaitoksen idean taustalla oleva, teollisuuden tarpeita palveleva julkisen 

tutkimuksen ja kehittämistoiminnan malli on syntynyt 1800-luvun lopulla Saksassa, josta 

se kopioitiin useisiin muihin läntisiin teollisuusmaihin (Gulbrandsen 2011). Useat näistä 

kansallisista tutkimuslaitoksista ovat kasvaneet liikevaihdoltaan ja henkilöstömääriltään 

merkittäviksi. Taulukkoon 4. on kerätty suuntaa antavia tunnuslukuja eräistä 

monitoimialaisista tutkimuslaitoksista.  

 

Taulukko 4. Eräitä tutkimuslaitoksia ja niitä kuvaavia tunnuslukuja (Lähteinä 

tutkimuslaitosten verkkosivustot) 

 

Tutkimuslaitos Maa Perustamis-

vuosi 

Liikevaihto 

(euroina) 

Valtion 

rahoitusosuus
34

 

Henkilöstö 

AIST 
(The National Institute 

of Advanced Industrial 

Science and 

Technology) 

Japani 1948 (2001) 754 M€ 
(99 000 MYen) 

n.79 % 2970 

CNRS 
(Le Centre national de 

la recherche 

scientifique) 

Ranska 1939 3300 M€ n. 76 % 31 900 

Fraunhofer 

Institute  

Saksa 1949 2000 M€ n. 20 % 22 200 

Max Plank Institute Saksa 1948 1800 M€ n. 50 % 23 300 

SINTEF 
(Selskapet for 

Industriell og Teknisk 

Forskning) 

 

Norja 1950 287 M€ 

(2672 MNok) 

n. 25 %  2100 

SP (RISE, Research 

Institutes of Sweden) 
Ruotsi 1920 (2016) 190 M€  

(1600 MSek) 

?  1500 

(2200) 

SRI 
(Stanford Research 

Institute) 

Yhdysvallat 1946 440 M€ 
(540 M$) 

n. 81 % 

(liittovaltion 

rahoitus) 

2100 

                                                 
34

 Valtion rahoitusosuuksien laskentatapa (valtion suora vs. välillinen rahoitus) saattaa poiketa maittain ja 

luvut eivät täten ole välttämättä täsmälleen vertailukelpoisia. 
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TNO 
(Nederlandse 

Organisatie voor 

Toegepast 

Natuurwetenschappelijk 

Onderzoek) 

 

Alankomaat 1932 540 M€  n. 32 %   3000 

VTT  

 

Suomi 1942 269 M€ n. 28 % 2440 

 

 

Teknisten tutkimusinstituuttien ja tutkimuslaitosten tavoitteena on useimmiten 

taloudellisen kasvun edistäminen, ja niiden asemana on perinteisesti nähty toiminta 

välittävänä elementtinä akateemisen tiedon ja sen käytännön soveltamisen välillä. 

Tutkimuslaitos on eräänlainen hybridiorganisaatio, jossa yhdistyvät julkisen sektorin 

hierarkia ja markkinoilla toimivien yritysten puolet (Gulbrandsen 2011). 

Kannustinjärjestelmän osalta laitokset ovat usein lähempänä yrityksiä, kun taas 

hallinnollisesti ne muistuttavat julkisen sektorin organisaatioita.  

 

Ruotsalaisen tekniikan ja innovaatioiden kehittämiskeskus Vinnovan teknisiä 

tutkimuslaitoksia käsittelevän raportin (Arnold 2007) mukaan laitokset ovat luokiteltavissa 

kolmeen ”arkkityyppiin”: 

 Yhdistysperusteiset (research associations) tutkimuslaitokset, jotka alun perin ovat 

perustettu yleisten ongelmien ratkomiseen joko yhdellä tai useammalla teollisuuden 

toimialalla, ja ajan oloon ne ovat vakiintuneet pysyviksi instituutioksi.   

 Teknologia työntöiset (technology push) tutkimuslaitokset, joiden tehtävänä on 

ollut ylipäätänsä viedä teknologista kehitystä eteenpäin. 

 Palveluperustaiset instituutit (service-based institutes), joiden lähtökohdat ovat 

olleet mittaus-, testaus- ja sertifiointipalveluissa, mutta myöhemmin tutkimus on 

tullut merkittäväksi osaksi niiden toimintaa. 

 

Yksittäinen tutkimuslaitos voi elinkaarensa aikana liikkua näiden arkkityyppien välillä. 

VTT Oy käy esimerkistä, jossa on alkuperäisestä mittaus- ja testaustoiminnasta
35

 siirrytty 

teknologian työntäjäksi.  

                                                 
35

 Michelsen K. (1993): Valtio, teknologia, tutkimus - VTT ja kansallisen tutkimusjärjestelmän kehitys, 

Espoo 1993.  Yhdinkohdat historiasta myös: http://www.vtt.fi/tietoa-meist%C3%A4/historia. 
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Andressonin & Vargasin opinnäytetyössä (Andresson 2010) on tarkastelu teknisten 

tutkimuslaitosten roolia innovaatioiden edistämisessä. Kuuden eurooppalaisen teknisen 

tutkimuslaitoksen kattavan tapaustutkimusten avulla tunnistettiin niille seuraavat roolit 

(Andersson 2010): 

 Neuvonantaja, jossa tutkimuslaitos puolueettomana organisaationa toimii 

yhteiskunnan päättäjien neuvonantajana teknologiapolitiikkaan liittyvissä 

kysymyksissä. 

 Parinmuodostaja, missä tutkimuslaitos rakentaa verkostoja yritysten, yliopistojen ja 

julkisen sektorin välille yhteisten kiinnostuksen kohteiden tai teknologioiden 

ympärille. 

 Ohjaaja, jossa tutkimuslaitos toimii yksityisten, esim. pk-sektorin yritysten, 

innovaatioprosessien tukena, antaen niille tarvittavaa tietämystä ja ohjeita. Ohjaajan 

roolissa tutkimuslaitos voi avustaa yrityksiä myös esim. rahoitushakemusten teossa 

(esim. EU- tai kansalliset tukirahoituslähteet). 

 Konsultti, jolloin tutkimuslaitoksen asema muuttuu yhteistyönosapuolesta 

toimittaja-asiakassuhteen osapuoleksi. Tällöin tutkimuslaitos tuottaa 

tilaustutkimusta, suunnittelu tai testauspalveluita tms. julkisen tai yksityisen 

sektorin asiakkaille. Aiemmin kerättyyn tutkimustietoon perustuvan ja asiakkaalle 

suunnatun osaamisen tulee olla kuitenkin niin ainutlaatuista, ettei se varsinaisesti 

kilpaile yksityisen sektorin konsulttitarjonnan kanssa. 

 Tutkija, missä tutkimuslaitos julkisen tai yksityisen rahoituksen turvin tekee 

varsinaista perus- tai soveltavaa tutkimusta ja julkaisee niitä koskevia tuloksia 

tieteellisissä konferensseissa ja julkaisuissa. 

 Yrittäjä, jolla viitataan tutkimuslaitoksen pyrkimyksiin tutkimustulosten 

lisensoinnin tai spin-off toiminnan kautta saada tuottoa omaan tutkimustoimintaan, 

ja toisaalta lisätä teollisuuden kilpailukykyä tuomalla uutta teknologiaa 

markkinoille. 

 

Yksittäinen tutkimuslaitos voi luonnollisesti toimia yhtä aikaa kaikissa näistä rooleissa ja 

niiden painotukset voivat vaihdella tilannekohtaisesti. Tasapainoilu julkisen ja yksityisen 
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sektorin välimaastossa aiheuttaa kuitenkin tutkimuslaitoksille käytännön toimintaan 

liittyviä ongelmia (Gulbrandsen 2011): 

 Julkisilla varoilla toimivien tutkimusorganisaatioiden tutkimuksen tulisi olla 

objektiivista ja riippumatonta, mutta yksityisen sektorin rahoitus johtaa 

kytkentöihin, jotka saattavat vaarantaa nämä periaatteet
36

 
37

 . 

 Tutkimuslaitokset toimivat eräiden palveluiden (lähinnä tilaustutkimuksen) osalta 

samoilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa, jolloin julkinen rahoitusosuus 

tuottaa niille epäreilua kilpailuetua. 

 

Kyseiset ongelmat eivät koske pelkästään tutkimuslaitoksia. Myös yliopistojen 

kaupalliseen tutkimustoimintaan tähtäävät tutkimusinstituutit ja tutkimuspalveluyksiköt 

joutuvat pohtimaan samoja kysymyksiä kilpaillessaan tutkimuslaitosten kanssa 

tutkimuksen rahoitusmarkkinoilla. 

5.2 Tutkimuslaitosten kyvykkyys spin-off yritysten tuottamisessa  

 

Valtaosa julkisrahoitteisten tutkimusorganisaatioiden tuottamista tuloksista hyödynnetään 

jo olemassa olevissa yrityksissä. Esimerkiksi eräiden arvioiden mukaan esim. vain n. 12 % 

yliopistoissa tehdyistä keksinnöistä päätyy markkinoille spin-off toiminnan kautta (Di 

Gregorio 2003, Åstebro 2013). Aiemmin yksittäisen akateemisen tutkimusinstituution 

tavoitteet uuden yritystoiminnan tuottamiseen ovat määräytyneet lähinnä 

tutkimusorganisaatioiden itsensä asettamien tavoitteiden mukaisesti. 1990- luvulta lähtien 

on kuitenkin käytetty ns. triple helix -mallia (Etzkowitz 2000) tutkimusinstituutioiden 

(erityisesti yliopistot), valtion (ts. julkisen hallinnon) ja elinkeinoelämän suhteiden 

kuvaamisessa sekä innovaatiojärjestelmän kehityksen arvioinnissa.   

 

Triple Helix- mallissa keskeinen konsepti on ”yrittäjämäinen yliopisto” (entrepreneurial 

university), jossa yliopistojen kolmantena tehtävänä nähdään opetuksen ja tutkimuksen 

lisäksi osallistua yhteiskunnan sosioekonomiseen kehitykseen. Tämä puolestaan heijastuu 

tutkimusinstituutiolle yritysten kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja yritystoiminnan 

kehitykseen liittyvinä odotuksina (triple helixin 3. vaihe, Lahtonen 2014). Ilmeisesti 

                                                 
36

 http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/pubman/templates/2.htx?id=796 
37

 http://googletransparencyproject.org/articles/google-academics-inc 
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osittain tämän viitekehyksen käytön seurauksena on alettu painottamaa 

tutkimusinstituutioiden, etenkin yliopistojen vahvempaa roolia uuden liiketoiminnan 

tuottamisessa. Tutkimuslaitosten osalta yritysmaailman kanssa syntyvä vuorovaikutus on 

sen sijaan ollut alusta lähtien oletusarvoinen tavoite (Guldbransen 2011). 

 

Tutkimusorganisaation kyvykkyyttä spin-off toiminnassa voidaan tyypillisesti (Corsi 2016) 

arvioida: 

 Tutkimusinstituution synnyttämien spin-off yritysten määrällä. 

 Spin-off yritysten kasvunopeudella. 

 Syntyneiden yritysten taloudellisella kannattavuudella. 

 

Tässä yhteydessä keskitytään käsittelemään syntyneiden yritysten määrään liittyviä 

taustatekijöitä. Spin-off yritysten kasvunopeuteen sekä menestymiseen palataan 

myöhemmissä tarkasteluissa.   

 

Taulukko 5. Eräitä Eurooppalaisia tutkimuslaitoksia ja niissä syntyneiden spin-offien 

määrä keskimäärin vuodessa
38

 

 

Tutkimuslaitos Spin-offeja / vuosi 

keskimäärin 

Spin-off määrä / 1000 

henkilöä /vuosi 

(keskimäärin*) 

Fraunhofer Society / 

Fraunhofer Institute 

 20 (vuonna 2016, eräinä 

vuosina jopa 40) 

1.23 

Max Planck Institute 5 1.2 

CRNS 37 3.2 

TNO 4 - 6 0.72 

SINTEF 3-5 n. 1 

VTT 2-4 0.81 

*) vertailukelpoiset luvut muihin nähden, laskentatavat poikkeavat hieman maittain 

 

Tyypillisesti tutkimuslaitos tuottaa vuosittain vain muutamia start-up yrityksiä tuhatta 

työntekijää kohden (taulukko 5.). Yliopistolähtöisiä spin-off yrityksiä lasketaan syntyneen 

Yhdysvalloissa vuoden 1980 jälkeen kaikkiaan yli 4000 (AUTM 2015), ja Euroopassakin 

arvioidaan vuosittain syntyvät keskimäärin 1.7 spin-off yritystä yliopistoa ja 

                                                 
38

 Perustuu lähteeseen (Hemer 2006) sekä SINTEFiltä saatuihin tietohin. 



 

 

 

 

72 

tutkimuslaitosta kohden
39

. Kun Euroopassa arvioidaan olevan n. 4000 yliopistotasoista 

instituutiota, tutkimuslähtöisten spin-offien määrä nousee todennäköisesti kymmeniin 

tuhansiin. Määrä on kuitenkin pieni verrattuna perinteiseen yritystoimintaan, sillä 

Suomessa lasketaan olevan yli 280 000 yritystä (jos maa- ja metsätalousyrittäjät 

vähennetään pois tilastoista
40

). Yhdysvalloissa arvioidaan pelkästään joka vuosi syntyvän 

yli 540 000 uutta yritystä – tosin markkinoilta poistuvien määrä on sitäkin suurempi
41

. 

 

Yksittäisten tutkimusorganisaatioiden synnyttämien spin-off yritysten määrä vaihtelee 

teknologialueesta, taloudellisista ja sosiaalista resursseista sekä organisaatiokulttuurista 

riippuen. Tutkimusyliopistojen osalta on kyetty tunnistamaan muutamia yhteisesti 

vaikuttavia syitä spin-offien syntyyn. Näitä ovat (Di Gregorio 2003, Lockett 2003, Zhang 

2009, Vinig 2010, Åstebro 2013, Shane 2015):  

 Tutkimuksen taso (ts. ”älyllinen etevyys”) ja tieteellinen tuottavuus.  

 Riskirahoituksen saatavuus ja rahoituslähteiden maantieteellinen läheisyys.  

 Suuntautuminen soveltavaan tutkimukseen, jota myös yritykset rahoittavat. 

 Organisaation asennoituminen yritystoimintaan, aiempi spin-offeja suosiva historia. 

 Teknologiansiirtoyksikön toiminta. 

 

Näiden samojen tekijöiden voidaan arvioida vaikuttavan pääsääntöisesti myös 

tutkimuslaitosten tuottamien spin-off yritysten määriin. 

 

Tutkimuksen tason (ns. ”älyllisen etevyyden”) vaikutus spin-offien määrään perustuu 

ajatukseen, jonka mukaan parhaat tutkimusinstituutiot houkuttelevat lahjakkaimmat 

tutkijat, joiden päissä syntyvät parhaat ideat ja tutkimustulokset. Koska korkean 

teknologian yritysten tärkein resurssi on inhimillinen tietämys (joka usein on vielä hiljaisen 

tiedon muodossa), sen hyödyntämiseksi tutkijat joutuvat osallistumaan tiedon 

kaupallistamiseen usein juuri spin-off yritystoiminnan kautta. Tällöin maineikkaammissa 

tutkimusinstituutioissa syntyy enemmän spin-off yrityksiä kuin vähemmän tunnetuissa. 

O’Shea & al (2005) ovat tilastollisen aineiston perusteella osoittaneet, että esim. yliopiston 
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tieteellisellä statuksella (rankingillä) ja tohtoritason tutkijoiden määrällä on positiivinen 

korrelaatio syntyneiden spin-offien lukumäärään.  

 

Tieteellistä tuottavuutta arvioidaan useimmiten julkaisujen määrällä ja laadulla (Zhang 

2009), joskaan nykyisiä akateemisen toimeliaisuuden mittausmenetelmiä ei voida pitää 

aukottomina (Lane 2010). Tutkimusorganisaation tutkimuksen laadulla on spin-off 

rahoituksen saantiin positiivinen vaikutus, koska rahoittajat tekevät rahoituspäätöksiä 

keksintöjen ja tutkimustulosten odotusarvon (esim. radikaaliin innovaatioon johtava 

tutkimustulos) perusteella (Di Gregorio 2003). Teknisiin innovaatioihin johtavat 

tutkimustulokset syntyvät luonnollisesti huomattavasti todennäköisemmin 

tutkimusyliopistoissa kuin opetukseen keskittyvissä yliopistoissa (Zhang 2009). Maineikas 

ja laadukkaaksi koettu tutkimusinstituutio pystyy helpommin houkuttelemaan investoijia 

toimintaympäristöönsä kuin vähemmän tunnettu. Kun rahoituslähteitä on helpommin 

saatavilla, kynnys teknologiayrittäjyyteen vastaavasti pienenee (Di Gregorio 2003, O’Shea 

2005), jolloin voidaan aikaansaada itseään tehostava spin-off toimintaan kannustava noste.  

 

Toimintaympäristöön vaikutukseen liittyen on voitu empiirisesti osoittaa, että esimerkiksi 

kasvaneet yliopistojen ja teollisuuden väliset yhteydet tuottavat enemmän kaupallisesti 

hyödynnettävää tutkimusta (O’Shea 2005, Powers 2005). Mitä tiiviimmät nämä yhteydet 

ovat, ja mitä suurempi osa yliopiston rahoituksesta tulee yksityiseltä (teollisuus) sektorilta, 

sen suurempi on spin-off yritysten määrä (Di Gregorio 2003, O’shea 2005). Ilmiötä 

selitetään sillä, että julkisen rahoituksen tutkimus on riskialtista, vaikeammin 

ymmärrettävää ja johtaa informaation asymmetrisyysongelmiin. Yritysten tukema tutkimus 

tähän verrattuna on riskittömämpää ja lähempänä markkinoita olevaa, ollen näin myös 

helpommin kaupallistettavissa eri muodoissa. Tällöin soveltavaa tutkimusta tekevien 

tutkimuslaitosten tulisi kyetä tuottamaan enemmän spin-off yrityksiä kuin 

perustutkimukseen keskittyvien organisaatioiden. Ympäristön vaikutus tulee esiin myös 

siten, että spin-off aktiviteetti kasvaa alueellisissa teknologiaklustereissa, koska niissä on 

helpommin saatavilla yritystoiminnassa tarvittavaa verkoston tukea (Di Gregorio 2003, 

Golman 2016).  
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Tutkimusten mukaan (Stuart 2006, Bercovitz 2008) akateemisten instituutioiden 

yritystoimintaa koskevilla sosiaalisilla normeilla on suuri merkitys yrittäjäaikomusten 

toteutumisessa, ja tämä saattaisi olla myös keskeinen selitys akateemisten organisaatioiden 

kyvykkyyseroille spin-off yritysten synnyttämisessä. Shanen (2004a) tutkimuksen mukaan 

esim. MITin
42

 spin-off toimintaan vaikuttaa suuresti yrittäjämyönteinen ympäristö ja 

menestyksekkäät esimerkit. O’Shea & al. (2005) ovat myös osoittaneet, että 

tutkimusyliopiston spin-off historialla (ns. “traditioilla”) on selkeä yhteys onnistuneiden 

tutkimuslähtöisten spin-off yritysten kasvaneeseen määrään. Yrittäjyyteen kannustavia 

rakenteita ovat mm. palkitsemisjärjestelmät ja tutkimusinstituution hajautettu 

operointimalli, jossa yksittäisille tutkimusryhmille annetaan suurempi autonomia sekä 

keskitetty teknologiansiirtojärjestelmä harjaantuneine henkilöstöineen spin-off prosessin 

tueksi (Lockett 2003, O’Shea 2005). 

 

Niiden instituutioiden, joissa on teknologiasiirtotoiminnoissa enemmän henkilöstöä, 

nähdään tuottavan enemmän spin-off yrityksiä (Lockett 2003, O’Shea 2005, Vinig 2010), 

joskaan kaikki tutkimukset eivät kyseistä johtopäätöstä varauksetta tue (Pazos 2012). 

Teknologiasiirtoyksiköiden roolia tarkasteltaessa Clarysse & al. (2011) ovat päätyneet 

tarkasteluissaan tulokseen, jonka mukaan aiemmat tutkimukset ovat painottaneet liikaa 

teknologiasiirto-organisaatioiden merkitystä akateemisen yrittäjyyden selittämisessä 

yksittäisten tutkijoiden yrittäjäaikomusten kustannuksella. Claryssen & al. (2011) mukaan 

otaksuttua suurempi merkitys spin-off -toiminnassa on lopulta yksilöiden kyvyssä 

tunnistaa yrittäjämäinen mahdollisuus. 

5.3 Emo-organisaation teknologisiirtoyksikön rooli 

 

Spin-off yritysten synnyssä emo-organisaatiolla nähdään siis olevan suuri merkitys sekä 

tutkijoiden yrittäjyysintresseille, että itse spin-off prosessille (Vohora 2004, Clarysse 2005, 

Helm 2017). Vaikka yrittäjyysintressien kannalta tärkeintä ovat tutkijoiden omat 

pyrkimykset, emo-organisaation yritystoimintaa suosivalla kulttuurilla ja 

teknologiansiirrosta vastaavien yksiköiden toiminnalla on niiden tukemisessa kuitenkin 

pyrkimyksiä merkittävästi vahvistava rooli. Syntyvän spin off-yrityksen kannalta emo-

organisaation tuki on erityisen tärkeää yrityksen toiminnan käynnistysvaiheessa, jossa yksi 
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keskeisimmistä uuden yritystoiminnan haasteista on tunnistaa ja koota yritystoiminnan 

edellyttämät resurssit (Rasmussen 2010).  

 

Teknologiasiirtoyksiköiden nähdään luovan rakenteelliset puitteet akateemisen spin-off 

toiminnan käynnistämiselle tarjoamalla apua spin-off yrityksen rahoituksen ja 

liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen etsimällä sopivia yhteistyötahoja. Emo-

organisaatio voi tukea uutta spin-off yritystä myös suoraan yhteisillä 

jatkotutkimushankkeilla sekä käytännön resurssien, kuten tutkimustilojen ja laitteiden 

tarjonnalla.  

 

Tutkimusorganisaatioiden teknologiasiirtoyksiköiden tehtäväksi nähdään yleisesti (Huyghe 

2014, Fitzgerald 2016):  

 Tutkimusorganisaatiossa tehtyihin löytöihin liittyvien teknologioiden siirto uusiksi 

tuotteiksi ja palveluiksi.  

 Tutkimusorganisaation ja teollisuuden välisen yhteistyön vahvistaminen, ja uusien 

kontaktien luonti. 

 IPRien hallinta ja lisenssitulojen tuottaminen tutkimusorganisaatiolle. 

 Uuden yritystoiminnan käynnistäminen spin-off toiminnan kautta partnereita 

hakemalla ja osallistumalla liiketoimintasuunnitteluun.  

 Alueellisen elinkeinotoiminnan edistäminen ja työpaikkojen luonti. 

 

Koska teknologiansiirtoyksikkö toimii solmupisteenä tutkimusorganisaation ja 

elinkeinoelämän välillä, on sen pystyttävä yhdistämään tutkimukseen ja liiketoimintaan 

liittyvä osaaminen. Tällöin organisaation henkilöresurssien tulee kattaa varsin laaja skaala 

aina tutkijoista lakimiehiin, ja heillä tulisi olla riittävät resurssit tehokkaaseen toimintaan 

(Debackere 2005). Teknologiansiirtoyksiköiden toiminnan organisointitapoja ja roolia sekä 

tuloksellisuutta ei tässä yhteydessä voida lähteä lähemmin tarkastelemaan, aihetta on 

kuitenkin tutkittu varsin kattavasti (esim. Guston 1999, Debackere 2007).  

 

Teknologiayksiköihin liittyen huomionarvoinen havainto on se, että eräiden lähteiden 

mukaan suurin osa akateemiseen yrittäjyyteen liittyvästä aktiviteetista tapahtuu virallisten 

teknologisiirtoyksiköiden toiminnan ulkopuolella etenkin yliopistoissa (Huyghe 2014). 
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Lisäksi on mainittava teknologiansiirtoyksiköiden toimintaan liittyvät riskit, jotka koskevat 

tuettavaksi valittavien spin-off ehdokkaitten valintaa. Shane & al. (2015) ovat kiinnittäneet 

erityistä huomiota teknologian siirrosta vastaavan yksikön keskeiseen rooliin 

teknologiasiirtotavan valinnassa, jolla taas on suora vaikutus spin-offien määrään ja 

laatuun. Kun päätöksentekotilanteissa joudutaan toimimaan suuren epävarmuuden 

vallitessa, ihmisillä on taipumus tehdä ratkaisut aikaisemman kokemuksen tuottaman 

heuristiikan mukaan. Tämä johtaa mm. siihen, että päätöstilanteissa suositaan aiemmin 

onnistuneiksi koettujen valintojen tekemistä vastaisuudessakin. Shane & al. ovat pystyneet 

kokeellisesti osoittamaan, että Yhdysvalloissa yliopistojen teknologiasiirtoyksiköissä 

työskentelevät asiantuntijat suosivat valinnoissaan ”yrittäjästereotyyppeihin” lukeutuvia 

toimijoita (Shane 2015). Vaarana näihin stereotyyppisiin heuristiikkoihin perustuvassa 

toiminnassa on kuitenkin se, ettei spin-off yrityksiksi lopulta valikoidukaan parhaat 

mahdolliset ehdokkaat. 

 

Emo-organisaation spin-offille tarjoaman tuen ajallinen kesto vaihtelee huomattavasti. Osa 

spin-off yrityksistä katkaisee yhteydet emo-organisaatioon nopeasti, kun taas osa jatkaa 

yhteistyötä pitempään, jopa vuosikymmenten ajan (Treibich 2013). Mikäli 

tutkimusorganisaatioon jäävällä henkilöstöllä on operatiivista tai hallinnollista (esim. 

yrityksen hallituspaikka) asemaa spin-off yrityksessä, pitkään jatkuva yhteistyö osapuolten 

välillä on luonnollisesti todennäköisempää.  

5.4 Spin-off toiminnan vaikutus emo-organisaatioon 

 

Tutkimuslähtöisen yritystoiminnan ja tutkimustoiminnan yhteydet yritysmaailmaan on 

jossain yhteyksissä arvioitu muodostavan ristiriidan akateemisten organisaatioiden 

ydintoimintojen kanssa (Guldbransen 2011, Czarnitzki 2014). Emo-organisaatiolle spin-off 

toiminnasta pelätään aiheutuvan ”aivovuodoksi” (brain-drain) kutsutun uhan. Spin-off 

yritykseen siirtyvät tutkijat ovat yleensä kyvykkäitä, jolloin emo-organisaation 

tutkimustoimintaan ja siihen liittyvään rahoituksen hankintaan voi syntyä pitkäaikainenkin 

vajaus ydinhenkilöiden siirtyessä spin-off yritykseen. Toinen yritystoiminnan ja 

tiedemaailman potentiaalinen ristiriita liittyy tutkimustoiminnan laatuun. 
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Tutkimustulokset aivovuodosta ovat ristiriitaisia ja vaihtelevat tutkimusaloittain. Toolen & 

Czarsinkin (2010) tutkimuksen mukaan esimerkiksi lääketieteen ja biotekniikan alueella 

aivovuoto on selkeästi havaittavissa. Tieteellisten journal-tason julkaisujen määrä spin-off 

yrityksiin siirtyvillä tutkijoilla oli keskimääräin 26 % suurempi vuotta kohti kuin 

vastaavalla ei spin-off toimintaan osallistuvalla vertailuryhmällä. Myös patentoinnin määrä 

oli 186 % vertailuryhmää suurempi (Toole 2010). Toole & Czarsinki päätyivät MIT:n 

vuosia 1994 - 2004 koskevan aineiston tarkastelun perusteella siihen, että aivovuoto 

aiheutti kumulatiivisesti hyvin merkittävää heikentymistä MIT:ssa niin biotieteiden 

julkaisu- kuin patentointitoiminnassakin. 

 

Buensstorf (2009b) on tarkastellut vastaavaa ongelmaa saksalaista Max Plank 

tutkimuslaitosta koskevan aineiston perusteella. Vaikka aivovuotoa tapahtuukin, 

Buenstorfin mukaan ei kuitenkaan ole osoitettavissa merkittävää yhteensopimattomuutta 

teknologian siirtoon osallistumisen ja tieteellisen tutkimustoiminnan välillä tieteellisten 

julkaisujen määrää tarkastelemalla. Eräänä mahdollisena selityksenä tälle Buenstorf esittää, 

että spin-off toimintaan osallistutaan vasta myöhäisemmässä vaiheessa tutkijan uralla, 

jolloin julkaisutoiminta saattaa muutenkin olla vähenemässä. Van Looy & al. (2011) 

puolestaan ovat arvioineet, että tieteellinen tuottavuus pikemminkin nousee kuin vähenee 

yrittäjyyteen liittyvien kytkentöjen myötä. Heidän mukaan aivovuotoa, jossa akateemisesti 

johtavat tutkijat siirtyisivät yritysten palvelukseen merkittävissä määrin, ei ole pystytty 

osoittamaan. Vastaavaan käsitykseen olivat päätyneet aiemmin myös Lowe & Gonzalez-

Brambila (2007).  Kun tutkimusten mukaan yrittäjyysaikeita on vain n. 1 - 5 %:lla 

tutkijoista, ei spin-off yrittämisen aiheuttamaa aivovuotoa voitane pitää erityisen 

merkittävänä uhkana julkiselle tutkimustoiminnalle. 

 

Toinen vakavampi ongelma yritystoiminnan linkittymiseen tiiviimmäksi osaksi 

tutkimusorganisaatioiden toimintaa on tutkimustulosten ja keksintöjen laadun mahdollinen 

heikkeneminen. Julkisen tutkimusrahoituksen vähentyessä tieteellisessä toiminnassa 

joudutaan miettimään entistä tarkemmin resurssien kohdentamista, ja arvioimaan 

tutkimuksen tuloksellisuuteen liittyvät riskit (Luppino 2014). Yksityisen sektorin 

lisääntyvä rahoitus saattaa aiheuttaa paineita ”onnistumiselle”, ja tällöin suuren riskin 

omaaviin, potentiaalisesti radikaaleihin innovaatioihin johtaviin hankkeisiin ei välttämättä 
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lähdetä, vaan tehdään pienempiriskistä (useimmiten soveltavaa) tutkimusta. 

Tutkimustoiminnan voimakkaaseen kaupallistamiseen tähtäävästä yliopistojen 

patentointitoiminnan negatiivisesta vaikutuksesta todisteita ovat esittäneet Henderson & al. 

(1998). Kolympiris & Klein (2017) ovat myös analysoineet yrityshautomistoiminnan 

vaikutusta Yhdysvaltojen tutkimusintensiivisiin akateemisiin organisaatioihin 

patenttitietokantoja tarkastelemalla, ja todenneet keksintöjen laadun, sekä niistä saatujen 

lisenssitulojen tuoton heikenneen yritystoiminnan painotuksen myötä.  

 

Euroopassa Fini & al. (2017) mukaan Italian, Norjan ja Brittien akateemisten spin-off 

yritysten tutkimuksen perusteella IPR-oikeuksien muutoksilla ja teknologiansiirto-

organisaatioiden perustamisella yliopistojen yhteyteen on ollut spin-off yritysten määrää 

kasvattava vaikutus, mutta samalla niiden keskimääräinen menestyminen on heikentynyt 

heijastellen keksintöjen merkitysten vähentymistä. Edellisiä johtopäätöksiä tukevat myös 

Wrightin & Funin (2015) havainnot, joiden mukaan Britanniassa akateemisten spin-offien 

laatu on huonontunut selvästi, ja itse asiassa niiden määräkin on 2000-luvun taitteen 

jälkeen kääntynyt laskuun.  

 

Yritystoiminnan liittymisestä tiiviimmäksi osaksi tutkimusorganisaatioiden toimintaa 

syntyneet ongelmat näyttävät kuitenkin koskettavan lähinnä perustutkimukseen 

suuntautuvia yliopistoja. Soveltavaan tutkimukseen tähtäävien tutkimuslaitosten 

toiminnassa, jossa elinkeinoelämän intressit tutkimustavoitteita suunnattaessa huomioidaan 

jo lähtökohtaisesti, potentiaaliset ongelmat ovat selvästi vähäisemmät. Riippuvuus 

ulkoisesta yritysrahoituksesta ja tiiviit yhteistyösuhteet yritysten kanssa voivat kuitenkin 

vaarantaa tutkimuksen objektiivisuuden periaatteet myös tutkimuslaitoksissa, sekä 

pienentää riskinottoa tutkimuskohteiden valinnassa. 

 

Mahdollisista ei-toivotuista vaikutuksista huolimatta Zomerin & al. (Zomer 2010) 

tarkastelun mukaan akateemiset spin-offit ovat hyödyllisiä emo-organisaatioilleen 

tuottamansa positiivisen maineen kautta. Mediajulkisuutta voidaan hyväksikäyttää 

vaikutuskeinona sidosryhmien asenteisiin, mielikuviin ja yhteisökuvaan. Menestyksekkäät 

spin-off -yritykset tuovat myönteistä medianäkyvyyttä, ja siten osaltaan legitimisoivat 

tutkimusorganisaatioiden asemaa sidosryhmien silmissä.  Erityisesti uusilla teknologia-

alueilla, kuten biotieteissä, nano- ja informaationteknologioissa tutkimusrahoituksen saanti 
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on myös entistä vahvemmin kytketty tutkimusinstituutioiden ja yritysten väliseen 

yhteistyöhön. Zomerin & al. havaintojen mukaan tutkimusorganisaatiot ja spin-off 

yrityksen muodostavat usein yhteistyökonsortioita. Yhteistyö spin-off yritysten kanssa 

puolestaan oikeuttaa ja vahvistaa tutkimusinstituutioiden asemaa julkiseen rahoituksen 

saamisessa korostamalla tutkimusinstituutioiden yhteiskunnallista ja taloudellista 

vaikuttavuutta. 
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6 TUTKIMUSLÄHTÖINEN SPIN-OFF START-UP-YRITYKSENÄ  

 

6.1 Lähtökohdat ja resurssitarpeet 

 

Tutkimuslähtöiset spin-offit ovat varsin heterogeeninen joukko start-up yrityksiä, jotka 

poikkeavat toisistaan tavoitteidensa ja resurssikombinaatioidensa suhteen (Pirnay 2003). 

Tutkimuslähtöisillä spin-offeilla on kuitenkin muutamia yrityslähtöisistä spin-offeista 

poikkeavia yhteisiä piirteitä. Yrityslähtöisillä spin-offeilla on usein etuna emo-

organisaation maine ja tunnettavuus, kun taas tutkimuslähtöisen spin-offin olisi kyettävä 

itse luomaan kuva yrityksen luotettavuudesta ja varteenotettavuudesta (Bathelt 2010). 

 

Tutkimuslähtöisien spin-offien tarjoama teknologia on myös usein vasta varhaisessa 

kehitysvaiheessa, ja siten etäämpänä markkinoista kuin muiden spin-offien nopeammin 

kaupallistettavat teknologiat (Thursby 2001, Lindstrom 2001). Vaadittava pitempi 

kaupallistamisaika kasvattaa break-even pisteen saavuttamiseen kuluvaa aikaa
43

, joka lisää 

vastaavasti rahoitustarvetta.  Lisäksi monesti tutkimuslähtöisten spin-off yritysten 

teknologia tähtää vasta muodostumassa oleville markkinoille, jolloin itse markkinoihin 

sisältyy suuri määrä epävarmuutta. Nämä tunnettavuuteen, teknologioihin sekä 

markkinoihin liittyvät riskit ja epävarmuudet vaikeuttavat akateemisen spin-off yrityksen 

rahoituksen hankintaa merkittävästi muihin start-up yrityksiin nähden (Lindstrom 2001, 

Øystein Widding 2009)  

 

Kolmas huomattava ero muihin spin-offeihin nähden on se, ettei tutkimuslähtöisten 

yritysten perustajilla useimmiten ole aiempaa kaupallista kokemusta ja keksinnön 

potentiaalisten sovellusalojen syvällistä tuntemusta (Wennberg 2011, Colombo 2012).  

Markkinatieto (sisältäen kilpailijatiedon) on keksinnön menestyksekkään kaupallistamisen 

perusedellytys. Käsitys markkina- ja asiakastarpeista on kuitenkin luonteeltaan hiljaista 

tietämystä, joka syntyy henkilöille vasta kaupallisessa ympäristössä toimimisen myötä. 

Tutkimuslähtöisillä spin-off yrityksillä on tällöin usein vaikeuksia viestiä uuden keksinnön 
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 Teorian (rahan aika-arvo) mukaan yritykseen tehdyn sijoituksen arvo on kääntäen verrannollinen siihen 

aikaan, joka kuluu siitä saatavan positiivisen kassavirran käynnistymiseen (Markman 2005). 
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arvoa markkinoille (Øystein Widding 2009), sekä löytää usein monelle sovellusalueelle 

sopivan geneerisen teknologian potentiaalisimmat sovelluskohteet ja markkinasegmentit 

(Vohora 2004, Rasmussen 2011). Saksalaisen tutkimuksen mukaan (Hemer 2006) 

keskeisimpiä tutkimuslähtöisten korkean teknologia spin-off yritysten kasvua jarruttavista 

tekijöistä ovat strategisessa suunnittelussa ja kohdemarkkinoiden tuntemuksessa esiintyvät 

puutteet.   

 

Akateemisten tutkijoiden olisi myös spin-off yritystoiminnassa pystyttävä muuttamaan 

ajatustapansa ja toimintansa kaupalliselle toimintaympäristölle ominaisiksi. Markkinointi- 

ja myyntiosaaminen vaativat kommunikaatio, neuvottelu- ja suostuttelutaitoja, sekä kykyä 

vakuuttaa potentiaaliset rahoittajat ja asiakkaat paljastamatta kuitenkaan liikaa keksinnöstä. 

Uuden yrityksen on myös kyettävä organisoimaan sisäiset toimitapansa, rakentamaan 

ulkoiset yhteyden alihankinta- ja jakeluverkostoon, sekä vakiinnuttamaan tuotteista tai 

palveluista maksava asiakaskunta. Näiden edellä kuvattujen haasteiden ylittäminen 

edellyttää selvästi enemmän henkilöstön liiketoiminnallisia valmennustarpeita tai ulkoa 

hankittavia henkilöstöresursseja tutkimuslähtöisissä spin-off yrityksissä kuin 

yrityslähtöisissä spin-offeissa. Usein rahoittajien kannalta uskottava yrittäjätiimi 

tarvitseekin vahvistuksia akateemisen maailman ulkopuolelta (Vohora 2004, Rasmussen 

2011). 

6.2 Kilpailuedun lähteet 

 

Tutkimuslähtöiset spin-offit näyttävät menestyksen suhteen jakaantuvan kahteen luokkaan 

(Helm 2017), joista voidaan käyttää vertauskuvallisia nimityksiä ”gasellit ja hiiret”. 

Gaselleilla viitataan nopeasti (hyppäyksenomaisesti) ja näyttävästi eteneviin yrityksiin, kun 

taas hiirillä vastaavasti hitaammin eteneviin ja vähemmän vaikuttaviin toimijoihin. Spin-

off -yritystoiminnan edistämisen keskeiseksi kysymykseksi muodostuu se, olisiko 

tunnistettavissa jotain erityisiä piirteitä tai ominaisuuksia, joiden avulla aloittavan start-up 

yrityksen menestymistä voitaisiin jo ennakolta ennustaa ja erottaa ”gasellit” joukosta? 

Tällöin resurssit voitaisiin kohdentaa erityisesti niiden spin-off yritysten käyttöön, joilla 

ovat parhaat edellytykset taloudelliseen menestykseen ja nopeaan kasvuun (Shane 2009).  
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Yrityksen kilpailukyvyn lähteitä markkinoilla on mahdollista tarkastella useista erilaisista 

teoreettisista näkökulmista, joista voidaan mainita: 

 Resurssipohjainen teoria (RVB, Resource Based View), jossa yritys nähdään 

joukkona fyysisiä, henkisiä ja organisatorisia resursseja (Wernerfelt 1984, Barney 

1991).  RVB-teorian mukaan yritys menestyy, mikäli se erottuu edukseen 

käytössään olevien resurssikombinaatioiden suhteen kilpailijoistaan, ja kilpailuetua 

saavutetaan, jos yritys kykenee tekemään jostakin sen (arvokkaista) resursseistaan 

niukkoja eli vaikeasti korvattavia, siirrettäviä tai kopioitavia.  

 Dynaamisten kyvykkyyksien teoria (DCT, Dynamic Capability Theory) laajentaa 

RVB:tä siten, että sen mukaan pelkkä staattinen resurssien hallinta ei ole 

kilpailuedun säilyttämiseksi riittävää, vaan tarvitaan reaktiivisuutta (dynaamisuutta) 

sisäisten ja ulkoisten resurssien uudelleen järjestelyissä, vastaamaan uusiin 

mahdollisuuksiin nopeasti muuttuvassa ympäristössä (Teece 1997). Yrityksen kyky 

kehittää ja sopeuttaa kyvykkyyksiään muuttuvaan markkinatilanteeseen sopiviksi 

tuo sille kilpailuetua.  

 Henkisen pääoman teoria (HCT, Human Capital Theory) selittää yritysten 

selviytymisen ja tehokkuuden eroja yksilöiden käytössä olevan tietojen, taitojen ja 

kokemusten avulla, joita voidaan kartuttaa koulutuksen, harjoittelun ja muiden 

kokemusten myötä. Yritysten menestymisen eroja selitetään työvoiman laadulla ja 

yksittäisten työntekijöiden lahjakkuudella ja osaamisella (Becker 1994).  

 Sosiaalisen pääoman teorian (SCT, Social Capital Theory, Nahapiet 1998) mukaan 

yrityksen selviytyminen ja suoriutuminen puolestaan riippuvat siitä verkostosta, 

missä yritys toimii. HCT teoriaan nähden suurin ero on siitä, että sosiaalinen 

pääoma ei sijoitu pelkästään yritykseen itseensä vaan myös sitä ympäröivään 

yhteisöön. Tarkastelemalla ympäristöön kuuluvia sosiaalisia suhteita ja normeja, 

voidaan havaita eroja myös yritystoimintaan liittyvien haluttujen päämäärien 

saavuttamisessa. 

 

Koska RVB-teoria käsittää sekä aineelliset (fyysiset) ja aineettomat resurssit (kuten 

henkisen ja organisatorisen pääoman), tässä työssä muiden teorioiden nähdään toimivan 

lähinnä RVB-teorian täydennyksinä ja tarkennuksina. Tutkimuslähtöisten spin-off yritysten 

kilpailuetua on edellisten teoreettisten viitekehysten lisäksi tarkasteltu myös niiden 
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liiketoimintasuunnitelman ja institutionaalisen (emo-organisaatiota korostavan) 

lähtökohdan näkökulmista. 

 

Jo aiemman tarkastelun perusteella on kuvattu, miten tutkimuslähtöisen spin-off yrityksen 

menestyksekkääseen käynnistämiseen vaikuttavat resurssitekijät koostuvat itse keksinnöstä 

ja teknologiasta (mielellään radikaaleihin tai distruptiivisiin innovaatioihin johtavat 

tutkimustulokset), siihen liittyvästä hiljaisesti tiedosta, liiketoimintaideasta, yrittäjiksi 

lähtevien henkilöiden kyvykkyydestä ja motivointitekijöistä, sekä emo-organisaation 

yritykselle antamasta tuesta. Näiden lisäksi muiksi tutkimuslähtöisten spin-off yrityksen 

menestymiseen vaikuttaviksi tekijöiksi ovat tunnistettu markkinoiden tuntemus (joka usein 

akateemisilta yrittäjiltä juuri puuttuu), liiketoimintaa tukevat muut taloudelliset ja 

rakenteelliset resurssit (erityisesti rahoitus), keksinnön suojaamismahdollisuus sekä 

innovaatioprosessin nopeus (Helm 2007). Markkinatuntemusta ja rahoitusta on käsitelty jo 

aiemmin, joten tässä yhteydessä tarkasteluissa paneudutaan läheisemmin patentoinnin, 

henkisen pääoman (innovointikyvyn) ja innovaationopeuden merkitykseen 

kilpailutekijöinä.  

6.3 Patentoinnin merkitys start-up yritykselle 

 

Patentoinnin merkitys keksintöjen suojaamisessa on ollut globaalisti kasvussa 2000-

luvulla, koska Yhdysvalloissa patentit ovat laajennettu kattamaan myös mm. 

liiketoimintamalleja, algoritmeja sekä biotekniikan puolella kemiallisia yhdisteitä 

(molekyylejä) ja geenejä. Periaatteessa markkinapotentiaalia (kysyntää) omaava 

kaupallistettavissa oleva ainutkertainen idea tai tutkimustulos tuottaa jo itsessään 

tarvittavaa kilpailuetua etenkin, kun siihen tutkimuslähtöisten spin-offien tapauksessa 

liittyy runsaasti hiljaista, henkilöihin sidoksissa olevaa vaikeasti siirrettävää ja 

jäljiteltävissä olevaa tietoa. Tämän lisäksi keksintöä tai sen osaa koskevan patentin avulla 

voidaan kopiointia ja korvattavuutta vaikeuttaa entisestään.  

 

Uuteen teknologiaan toimintansa perustavat start-up yritykset tarvitsevat aikaa riittävien 

resurssien kokoamiseen ja markkinoiden luomiseen, jolloin patentointi estää idean 

suoranaisen kopioinnin välittömästi, ja antaa täten uusille toimijoille aikaa tekniikan 

tarjoaman mahdollisuuden hyödyntämiseen (Nerkar 2003).  Hsun & Ziedoniksen (2008, 
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2013) tutkimusten mukaan patentointi hyödyttää eniten start-up yritystä juuri sen 

elinkaaren varhaisimmassa vaiheessa, joissa teknologinen epävarmuus ja taloudelliset 

rajoitteet ovat suurimmillaan.  Helm & al. (2017) pitävät tutkimustensa mukaan 

gaselliyrityksen syntymisen perusedellytyksenä patenttisuojausta.  

 

Patentoinnilla voi olla IPR:ien suojaamisen lisäksi tärkeä signalointiin liittyvä merkitys. 

Koska patentointi on kallista, kertoo se keksinnön laadukkuudesta ja toimii osoituksena 

start-up yrityksen innovatiivisuudesta (Hsu 2008, 2013). Patentointi viestii potentiaalisten 

rahoittajien silmissä myös organisaation kyvystä hoitaa patenttiin liittyviä toimintoja.  

Rothaermel & Thursby (2005a, 2005b) ovat patenttitietokantoja tutkimalla osoittaneet, että 

patentit lisäävät rahoituksen saantia ja pienentävät yrityksen riskiä epäonnistua 

taloudellisesti.  Signalointimerkitys ei pelkästään liity rahoitukseen, vaan sillä on myös 

roolinsa kykenevän johdon houkuttelemisessa yrityksen palvelukseen (Miozzo 2016).  

 

Patentointi ei kuitenkaan tuota välttämättä pitempiaikaista kilpailuetua (Harrigan 2016). 

Koska patentointi on myös kallista ja siten siihen sisältyy kaupallisia riskejä, täytyy niiden 

hakemiseen ja valvontaan olla painavat syyt
44

. Start-up -yritykselle patentointikustannukset 

voivat olla myös merkittävä menoerä, ja mahdollisten patenttirikkomusten seuranta saattaa 

kuluttaa huomattavasti vähäisiä voimavaroja, jolloin pelkkä keksinnön salaaminen voi olla 

toimivampi vaihtoehto. Eräs mahdollisuus, etenkin paljon hiljaista tietämystä sisältävien 

keksintöjen suojaamiseen, on ns. puolustava julkaiseminen (defensive publishing), joka 

estää muita patentoimasta keksintöä (Henkel 2008, Hayter 2017). Tämä menettely on 

todettu kustannustehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi erityisesti korkean teknologian 

yrityksiin liittyvissä keksinöissä ja tilanteissa, jossa keksinnön patentoitavuus on 

epävarmaa (Hayter 2017). 

 

Suojaamisen tai salaamisen sijasta idean tai keksinnön julkaisemisella voi olla myös 

kilpailuetuun liittyviä vaikutuksia signaloinnin muodossa. Hayter (2017) käyttää termiä 

”accretive publishing” julkaisutoiminnasta, jossa ajatuksena on se, että idean tai keksinnön 

                                                 
44

 ns. ”patenttitrollit” saattavat olla aloittavalle start-up yritykselle kohtalokkaita – kts. Chien, C. (2013). 

Startups and patent trolls. Stan. Tech. L. Rev., 17, 461 sekä Chien, C. V. (2009). Of Trolls, Davids, Goliaths, 

and Kings: narratives and evidence in the litigation of high-tech patents. 
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julkaiseminen toimii signaalina siihen, että yrityksellä on runsaasti asiaan liittyvää hiljaista 

tietämystä. Julkaisemisen tavoitteena on kiinnittää potentiaalisten rahoittajien huomio 

huipputeknologian yritykseen, lisätä yrityksessä jo toimivien henkilöiden mainetta, 

kasvattaa luottamusta sekä houkutella uusia toimijoita verkostoon uusien 

menestyksekkäiden tuotteiden ja palveluiden luontia varten. 

6.4 Innovaatiokyvykkyys ja perustajaryhmä kilpailuetuna 

 

Yleisen olettamuksen mukaan akateemiset spin-offien tulisi olla innovatiivisempia kuin 

muiden spin-off yritysten, ja täten niillä tulisi olla kilpailuetua muihin nähden, koska ne 

pystyvät tehokkaammin hyödyntämään yliopistojen ja tutkimuslaitosten teknologiaa 

(Stephens 2014). Innovatiivisuuden osalta Stephensin tutkimukset (2011,2013) Saksassa 

entisen Itä-Saksan alueella osoittivat (otos 2800 spin-off yritystä, joista 158 

tutkimuslähtöisiä), että tutkimuslähtöiset spin-offit kykenivät tuottamaan enemmän 

radikaaleja tuoteinnovaatioita (46 %  vs. 21 %) ja patentteja (43 %  vs. 30 %) kuin muulla 

tavalla syntyneet spin-offit. Tutkimuslaitoksissa syntyneet spin-offit olivat johtavia 

radikaalien innovaatioiden tuottamisessa, patentointitoiminnassa taas yliopistoista alkunsa 

saaneet. Innovatiivisuutta ja siihen liittyviä prosesseja on hankala jäljitellä, joka saattaa 

antaa tutkimuslähtöisille spin-off yritykselle pitempiaikaista kilpailuetua. 

 

Tutkimuslähtöiset spin-offit ovat useimmiten ryhmän kuin yhden yrittäjän perustamia. 

Tutkimusten mukaan ryhmät pystyvät paremmin käsittelemään toimintaympäristössä 

esiintyvää epävarmuutta kuin yksinäiset yrittäjät. Taustaltaan homogeenisen 

perustajaryhmän hyväksymät yhteiset normit sekä menettelytavat tehostavat koordinaatiota 

ja parantavat yrityksen toiminnan tehokkuutta (Visintin 2014). Toisaalta esim. Ensley & 

Hmieleski (2005) pitävät tutkimuslähtöisten spin-off yritysten keskimääräistä huonomman 

menestyksen taustatekijänä liian homogeenista perustajaryhmää, koska menestyksekkään 

yrityksen tulisi pystyä ratkaisemaan teknologisen epävarmuuden lisäksi myös 

markkinoiden epävarmuuteen liittyvät haasteet. Lisäksi ryhmän koolla on yrityksen 

alkuvaiheen päätöksentekoon liittyvää merkitystä, sillä liian suuri perustajaryhmä saattaa 

ajautua helpommin päätöksentekoa koskeviin ristiriitoihin (Visintin 2014). Tämän vuoksi 

tutkimuslähtöiset spin-offit, joiden perustajatiimi on pienempi ja siihen kuuluu muitakin 
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kuin tutkimustaustan omaavia henkilöitä, ovat kilpailukykyisempiä kuin ns. ”puhtaat” 

akateemiset spin-offit.  

6.5 Innovaationopeuden vaikutus menestykseen 

 

Innovaationopeudella tarkoitetaan sitä aikaa, joka kuluu keksinnön tekemisestä sen 

kaupallistamiseen
45

. Uusi tutkimustulos saattaa avata mahdollisuusikkunan, joka olisi 

käytettävä ennen kuin kilpailijat pystyvät hyödyntämään sitä. Innovaatioprosessin 

kiihdyttämisen pitäisi täten antaa selkeätä kilpailuetua, kun ensimmäisenä markkinoille 

olevat toimijat olevat saavat tuotteistaan ja palveluistaan keskimääräistä suuremman tuoton 

hintakilpailun puuttuessa. Ne voivat myös saavuttaa määräävän markkina-aseman 

(Lieberman 1988, Kerin 1992).  

 

VanderWerfin & Mahonin (1997) meta-analyysi on kuitenkin osoittanut, että kyseinen 

ensimmäisen toimijan etu on voimakkaasti toimialaspesifinen, ja täten sitä ei voi yleistää 

koskemaan kaikkea yritystoimintaa. Suarezin & Lanzollan (2005) mukaan ensimmäisenä 

markkinoilla olevan etu toteutuu useimmiten silloin kun teknologia muuttuu vauhdilla (ts. 

kyseessä ovat erityisesti radikaalit ja distruptiiviset innovaatiot) markkinoiden samalla 

nopeasti kasvaessa siten, että suuri markkinapenetraatio ko. tuote- tai palvelukategorialle 

saavutetaan lyhyessä ajassa. 

 

Helmin & al. (2013) saksalaisia tutkimuslaitoslähtöisiä spin-offeja koskevan tutkimuksen 

(otos 177 yritystä) mukaan innovaationopeudella ja markkinoiden tuntemuksella on ollut 

keskeinen merkitys yritysten menestykseen. Langerakin & Hultikin (2006, 2008) mukaan 

innovaationopeuden suhde kilpailuedun kautta saavutettavaan kannattavuuteen ei 

kuitenkaan ole yksiselitteinen. Lähes kaikki empiiriseen aineistoon liittyvät 

tutkimustulokset osoittavat, että tuotteen innovatiivisuuden aste korreloi hitaampaan 

kehitysvauhtiin ja tuotteen parempiin ominaisuuksiin. Eli mitä monimutkaisemmasta 

konseptista on kysymys, sen pitempään sen kehitykseen kuluu aikaa.  Langerakin & 

Hultinkin (2006) analyysi 233 hollantilaisen tuotteen kannattavuudesta osoittaa, että 

                                                 
45

 Innovaationopeuteen liittyy myös toimintaympäristöstä tulevia rajoitteita. Esimerkkinä voidaan käyttää 

lääke- ja biotekniikaa, joissa potilasturvallisuuteen liittyvä regulaatio muuttaa keksinnön kaupallistamiseen 

kuluvaa aikaa. 
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innovaationopeuden ja tuoton välillä on käänteisen U-käyrän (paraabeli) mukainen yhteys. 

(Kuva 12.)  

 

Kuva 12. Tuotteen kehitysajan ja kannattavuuden välinen yhteys (Langerak 2006). 

6.6 Start-up yritysten hautominen 

 

Tutkimusinstituutioiden yhteydessä toimivilla teknologiansiirto-organisaatioilla ei 

useimmiten ole käytössään riittäviä voimavaroja tukea spin-offien resurssitarpeita kuin 

vain yritystoiminnan varhaisessa käynnistämisvaiheessa, joten niiden tehtävänä on pyrkiä 

etsiä sopivia ulkoisia yhteistyökumppaneita tutkimuslähtöisille spin-off yrityksille (Macho-

Stadler 2010). Näitä haettavia yhteistyökumppaneita ovat lähinnä yrityshautomot, 

enkelisijoittajat ja riskipääomarahoittajat, joiden tehtävänä on pyrkiä täydentämään start-up 

yrityksiltä puuttuvia resursseja, ja näin parantaa aloittavien yritysten selviytymisen ja 

kasvun mahdollisuuksia.  

 

Yrityshautomoille ei ole olemassa mitään yksikäsitteistä määritelmää, ja termi kattaa 

varsin laajan joukon erilaisia start-up yrityksille apua tarjoavia organisaatiota, kuten mm. 

erilaiset teknologiapuistot, teknologiahautomot, innovaatiokeskukset ja yrityskiihdyttämöt 

(Pauwels 2016, Mian 2016). Kaikilla näillä organisaatioilla on kuitenkin havaittavissa 

selkeitä yhteisiä päämääriä, joita ovat (Pauwels 2016): 

 

 Startup-yritysten selviytymisen avustaminen. 
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 PK-yritysten kasvun vahvistaminen. 

 Yrittäjähenkisyyden ja innovaatioiden edistäminen.  

 Alueellisen elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn edistäminen. 

 Työpaikkojen luominen. 

 Yritysryhmien (klustereiden) kehittäminen. 

 

Hautomoja voidaan tarkastella mm. sen perusteella, mihin vaiheeseen yrityksen elinkaarta 

niiden toiminta kohdistuu ja kenelle tukea kohdennetaan.  Barbero & al. (2012) ovat 

luokitelleet hautomot kohderyhmien mukaan: 

 Innovaatiokeskuksiin, joiden tavoitteena on alueellisen taloudellisen toiminnan 

kehittäminen. 

 Yliopistojen ja tutkimusinstituutioiden yhteydessä toimiviin hautomoihin, joiden 

päämääränä on tutkimusorganisaatioissa syntyneiden tutkimustulosten 

kaupallistaminen. 

 Yksityisiin hautomoihin, joiden tarkoituksena on löytää ja tukea suuren 

taloudellisen potentiaalin omaavia start-up yrityksiä. 

 

Hautomot
46

 voivat toimia joko voittoa tavoitellen tai yleisen hyödyn (non-profit) 

periaatteella. Yhdysvaltalaisten hautomotoiminnan yhdistyksen (NBIA, National Business 

Incubation Association) arvion mukaan jopa yli 90 % hautomoista on voittoa 

tavoittelemattomia, ja niiden ylläpitäjinä toimivat joko valtio tai alueelliset viranomaiset. 

Näistä hautomoista joka kolmas on jollain tavalla yliopistoihin liittyviä. Yksityiset 

hautomoyritykset puolestaan tavoittelevat toiminnassaan tuottoa eri tavoin, esimerkiksi 

laskuttamalla palveluistaan tai ottamalla osan haudottavien yritysten liikevaihdosta. 

Toimintamallina voi olla myös sijoituksien rahastaminen start-up yritysten 

pörssilistautumisten tai myyntien yhteydessä osakkeenomistuksen muodossa 

pääomasijoittajien tapaan (Pauwels 2016). 

 

                                                 
46

 Maailmassa arvioidaan olevan tällä hetkellä vähintään 7000 erilaista hautomo-ohjelmaa, joista kolme 

neljännestä on keskittynyt teknologiayrityksiin (Mian 2016).  Länsi-Euroopassa laskettiin 2012 olevan n. 850 

hautomoa (Bennet 2017) ja vuonna 2014 tehdyn selvityksen mukaan pelkästään yrityskiihdyttämöiksi 

luokiteltavia hautomoja on Suomessakin kymmenittäin kattaen kaikki suurimmat paikkakunnat (Naukkarinen 

2014). 
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Hautomotoiminnan kehittymisessä on tunnistettavissa eri sukupolvia (Milan 2016, Pauwels 

2016), jotka heijastelevat yritysten tukitoimintojen tarpeiden muutoksia viimeisten 

vuosikymmenien aikana. Ensimmäisen sukupolven hautomot keskittyivät tarjoamaan 

aloittaville yrityksille lähinnä fyysisiä (edullista toimitilaa) ja taloudellisia (rahoitusta) 

resursseja. Toisessa vaiheessa palveluntarjonta laajentui kattamaan erilaisia 

yritysvalmennuspalveluita kuten esim. markkinapotentiaalin arvioinnit, mentoroinnin ja 

muut erilaiset asiantuntijapalvelut (esim. lakiasiat, kirjanpito, teknologiansiirto jne.). 

Kolmannessa vaiheessa painopiste on ollut verkostoitumisen tukemisessa. 

Hautomotoiminta on edelleen jatkuvassa muutoksen tilassa, ja tällä hetkellä etenkin 

yritysten start-up vaiheen osalta merkittäviksi toimijoiksi ovat nousseet yrityskiihdyttämöt 

(Hathaway 2016).  

 

Kiihdyttämöjen tärkein tehtävä on liiketoimintaosaamiseen liittyvän tuen tarjoaminen. 

Periaatteena on auttaa start-up yrityksiä mm. tunnistamaan lupaavimmat asiakassegmentit, 

valmistamaan ensimmäinen versio tuotteesta tai palvelusta
 
(ts. lean termein MVP), auttaa 

varsinaisten riskipääomien hankinnassa ja sopivan henkilöstön rekrytoinnissa (Cohen 

2013, Cohen 2014, Pauwels 2016, Fehder 2014, Hathaway 2016). Kiihdyttämöjen lyhyet ja 

määräaikaiset (n. 3-6 kk kestävät) ohjelmat ovat palvelupaketteja, jotka sisältävät (Pauwels 

2016): 

 Mentorointia ja neuvontaa talousasioissa (liiketoimintamallit, markkinointi, 

johtaminen ja asiakassuhteet) tarkasti valittujen yrittäjien toimesta. 

 Demo- ja investointipäiviä, joissa kohdataan asiakkaita ja potentiaalisia rahoittajia. 

 Yhteisiä toimitiloja, joissa yritykset voivat rakentaa kontakteja toisiin samassa 

ohjelmassa oleviin yrityksiin.  

 Pienimuotoista rahoitusta (esim. 5000 – 7000 €) omistusosuutta (esim. 3 - 10 %) 

vastaan
47

, joka edeltää varsinaisten riskipääomittamisesta vastaavien 

businessenkeleiden tai pääomasijoittajien sijoituksia. 

 

Kiihdyttämöillä voi olla erilaisia toiminnallisia päämääriä (esim. ”ekosysteemin 

rakentajat” ja ”diilerit”), ja ne voivat olla alue tai toimialakohtaisia (Pauwels 2016). 

                                                 
47

 Yhdysvalloissa kiihdyttämöjen panostukset ovat olleet suurempia, keskimäärin $26 000 ja omistusosuus 6 

% (Hallen 2014). Fehder & al. (2014) arvioi keskimääräiseksi sijoitussummaksi $22000 ja omistusosuudeksi 

5-7 %. 
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Kiihdyttämöjen ohjelmiin kelpuutetaan samanaikaisesti useita start-up yrityksiä ns. 

kohortteina määrättyinä hakuaikoina, ja ohjelmat usein kulminoituvat edellä mainittuihin 

investoijille ja asiakkaille järjestettyihin ”hissipuhe” (pithcing) ja demopäiviin (Pauwels 

2016, Hathaway 2016a, Hathaway 2016b).  Kohortit nähdään erityisen hyödyllisiksi, koska 

niissä syntyy ohjelman aikana nopeasti tiiviitä start-up -yritysten ja henkilöiden välisiä 

verkostoja jotka edesauttavat liiketoiminnan kehittämistä ja vakiinnuttamista jatkossa. 

 

Kiihdytysohjelmat ovat sen verran uusi ilmiö, ettei niiden tuottamista tuloksista voida vielä 

tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä (Hathaway 2016a, Hathaway 2016b). Eräiden 

alustavien tutkimusten mukaan laadukkaimmat kiihdytysohjelmat pääsevät tavoitteeseensa 

nopeuttaen rahoituksen saantia ja asiakaskunnan muodostumista jopa siinä tapauksessa, 

että start-up yrittäjillä on itsellään aiempaa yrittäjyyskokemusta (Hallen 2014, Fehder 

2015, Smith 2015). Toisaalta monien kiihdytysohjelmien tehokkuus näyttää jäävän varsin 

vaatimattomaksi (Hallen 2014). Vaikka hautomotoiminta voikin olla hyödyllistä start-up 

yrityksille, yleisen käsityksen mukaan varsinaisen pohjan yrityksen selviytymiselle ja 

menestykselle muodostaa rahoitus ja yritysverkostot (Øystein Widding 2009, Bennett 

2017).  

6.7 Tutkimuslähtöisten spin-off yritysten selviytyminen  

 

Yritysten kehittymistä voidaan kuvata elinkaarimallien avulla (Greiner 1972, Greiner 

1998, Garnsey 1998, Garnsey 2006), jotka perustuvat käytännön yritystoiminnan 

havainnoinnista saatuihin tuloksiin. Aloittavan yrityksen nopea, tasainen kasvu ja 

kypsyminen ovat ilmiöinä epätavallisia. Garnsey (1998) esittääkin todennäköisempinä 

kehitysskenaarioina varhaista epäonnistumista, kasvun tasaantumista selviytymisen 

jälkeen, sekä nopean kasvun kääntymistä supistumiseksi, joka tosin murroskohdan 

(Greiner 1974) jälkeen voi taas kääntyä uuteen kasvuun. Tässä työssä spin-off yrityksen 

alkuvaiheen kehittymisen tarkastelussa sovelletaan Hessen (2014) esittämää mallia, joka 

noudattelee läheisesti edellä esitettyä Garnseyn (1998) yrityksen varhaisen kasvun 

skenaarioita.  

 

Hessen mukaan yrityksen ensimmäisen seitsemän vuoden kehitys määrittelee 

tulevaisuuden kasvu-uran. Hessen mallissa (kuva 13.) kehitysvaiheiksi on nimetty: 
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 Käynnistysvaihe (start-up), jossa edellisissä luvuissa kuvatun mukaisesti 

tunnistetaan liiketoimintaan liittyvä mahdollisuus, kartoitetaan markkinoita ja 

asiakastarpeita, sekä kehitetään liiketoimintasuunnitelmaa ja hankitaan sen 

toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Jokaisella resursseja koskevalla päätöksellä ja 

valinnalla on keskeinen merkitys yrityksen selviytymisen ja kasvun kannalta (ns. 

polkuriippuvuus).  

 Selviytymisvaiheessa (survival) lähdetään soveltamaan käytössä olevia resursseja 

liiketoiminnassa ja luodaan organisatoriset rutiinit ongelmista selviämiseen. Monet 

akateemiset spin-off yritykset jäävät jo tässä vaiheessa pieniksi, koska yrittäjillä ei 

ole kasvuhalukkuutta. Suuri osa start-up yrityksistä myös epäonnistuu tässä 

vaiheessa. 

 Varhaisen kasvun vaiheessa (early growth) markkinoiden mahdollisuuksia 

hyödynnetään ja tuotteen tai palvelun markkinaosuus kasvaa tiettyyn rajaan saakka. 

Syinä kasvun taittumiseen tässä vaiheessa on useita, jotka voivat johtua joko 

yrityksen sisäisistä (esim. tarvittavan osaamisen muutokset, omistajien tyytyväisyys 

nykytilaan ja halu riskien minimointiin) tai ulkoisista syistä (esim. niche 

markkinat). 

 Käänteisen kasvun vaiheessa syntyy eräänlainen kasvusyndrooma, joka saattaa 

johtua yrityksen sisäisten toimintojen monimutkaisuuden kasvusta ja siitä 

syntyvästä tehottomuudesta tai niche-markkinoiden saturoitumisesta, jolloin 

toimintastrategiaa tulisi muuttaa. Mikäli näiden haasteiden ratkaisussa onnistutaan, 

saatetaan päätyä uuden kasvun uralle ja yritystoiminnan kypsymiseen. 
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Kuva 13. Start-up yrityksen kasvun vaiheet (mukailtu Hesse 2014) 

 

 

Vaikka start-up yrityksiä perustetaan esim. Yhdysvalloissa ennätysmäärä, niiden on entistä 

vaikeampi onnistua. Korkeaan osaamiseen ja teknologiaan perustuvat start-up yritykset 

ovat todennäköisempiä menestyjiä muihin start-up yrityksiin nähden (Shane 2009). Siitä 

huolimatta eräiden arvioiden mukaan teknologia start-up yrityksistä kuitenkin vain 10 - 25 

% selviytyy ensimmäisten vuosien aikana
48

. Yhden henkilön varaan perustettujen yritysten 

menestyminen on vielä huomattavasti epätodennäköisempää. Yleiseksi syyksi uuden 

yritystoiminnan vakiinnuttamisen vaikeuksiin pidetään etenkin Yhdysvalloissa 

teollisuuden voimakasta keskittymistä viime vuosikymmeninä, ja jo olemassa olevien 

yritysten kilpailuvoimaa jopa uusilla teknologia-alueilla. (Hathaway 2014). 

 

Suomessa start-up yritysten onnistumisen osalta tilanne vaikuttaa olevan hieman 

valoisampi, joskin vertailua hankaloittaa se, minkä tyyppiset yritykset katsotaan tilastoissa 

teknologia start-up yrityksiksi.  Kotirannan & al. (2016) selvityksen mukaan noin 4000 – 

5000:sta vuosittain perustettavasta yrityksestä n. 6-7 % on kasvuyrityksiä, jotka työllistävät 

kolmen vuoden kuluttua perustamisestaan yli 10 henkilöä. Kaikista perustettavista 

yrityksistä suurin osa toimii palvelualoilla ja näistä vielä viiden vuoden jälkeen 70 % 
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 http://fortune.com/2014/09/25/why-startups-fail-according-to-their-founders/ 
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jatkaa toimintaansa.  Selvityksen mukaan kaikista start-upeiksi luettavista yrityksistä 

kuitenkin vain 1 % on korkean teknologian yrityksiä, eli näitä yrityksiä syntyy Suomeen 

vuosittain n. 50 - 60. Näiden selviytymisestä ja kasvusta ei ole toistaiseksi luotettavaa 

tilastotietoa saatavilla
49

.  

 

Kuvaan 14. on koottu tärkeimmäksi katsottuja teknologia start-up yritysten 

epäonnistumisen syitä yhdysvaltalaisen konsulttiyhtiön (CBInsights) ja 

markkinatutkimusyrityksen (Fractl) kyselytutkimuksiin perustuen. Selvitykset ovat 

kattaneet yhteensä noin 300 epäonnistuneen yrityksen edustajan haastattelun. Prosenttiluku 

syyn kohdalla viittaa siihen, kuinka moni heistä mainitsi ko. tekijän yhtenä syynä yrityksen 

kaatumiseen. Yrityksen epäonnistuminen osoittautuu useimmiten usean tekijän summaksi, 

joskin keskeisimmät syyt liittyvät poikkeuksetta puutteelliseen markkinatarpeiden 

tuntemukseen, rahoituksen hallintaan sekä itse liiketoiminta-ajatukseen (CBIsights 2014). 

Myös perustajatiimin sisäiset ongelmat, kuten esim. erimielisyydet kehityssuunnista ja 

riskinotosta, sekä henkilökohtaiset syyt voivat useissa tapauksissa johtaa yritystoiminnan 

epäonnistumiseen. 

 

 

 

Kuva 14. Tyypillisimpiä start-up yrityksen epäonnistumisen syitä (koottu lähteistä: 

CBInsights 2014 ja 
50

). 

                                                 
49

 Talouselämä-lehti on jossain määrin seurannut suomalaista start-up yritystoiminnan kehittymistä, esim. 

numeroissa 3/2018 ja 8/2018. 
50

 http://www.frac.tl/research/startup-failure 
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Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että yritysten sisällä syntyneet spin-off yritykset 

yleisesti selviytyvät alkutaipaleellaan muita start-up -yrityksiä paremmin riippumatta 

niiden toiminta-alasta (Andersson 2013, Dahl 2013, Fackler 2016). Useimmiten oletetaan, 

että syinä tähän ovat juuri emoyrityksestä teknologian siirrosta saatava etu ja perustajilla 

oleva kokemus toimialueesta. Lisäksi teollisuudesta kokemusta omaavilla perustajilla on 

yleensä myös sellaisia sosiaalisia kontakteja, jotka helpottavat tunnistamaan ja 

rekrytoimaan yritysten kannalta potentiaalisesti hyödyllisiä henkilöresursseja. Myös 

sijoittavat katsovat aiemman teollisuuskokemuksen positiivisena signaalina 

investointipäätöksiä tehdessään (Van Geenhuizen 2009, Dahl 2013).  

 

Akateemisten spin-off yritysten selviytymistä koskevat tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. 

Wennbergin & al. (2011) mukaan Ruotsia käsittelevän aineiston perusteella (vuodet 1999 -

2004) teollisuustaustaisten spin-offien selviytymisen todennäköisyys viiden vuoden 

aikajänteellä on selvästi suurempi kuin puhtaasti tutkimuslähtöisten (72.6 %, 8663 

teollisuuslähtöistä vs. 53.3 %, 528 tutkimuslähtöistä). Tätä vastoin Egeln & al. (2007) 

havaitsivat itävaltalaisten akateemisten spin-off yritysten selviytymisen olevan muita spin-

off yrityksiä todennäköisempää, mutta niiden menestyminen liikevaihdon ja henkilöstön 

kasvulla mitattuna on muita heikompaa. Myös Zhang (2009) on päätynyt vastaaviin 

tuloksiin analysoimalla riskirahoitettuja akateemisia spin-offeja. Zhangin mukaan 

yliopistotaustaiset spin-offit selviytyivät keskimäärin muita start-up yrityksiä paremmin, 

mutta toisaalta ne pystyvät houkuttelemaan riskirahoituspääomaa kasvuun muita start-up 

yrityksiä vähemmän ja ovat huonommin kannattavia. Ensley & Hmieleski (2005) ovat 

osoittaneet, että tutkimuslähtöiset start-up yritykset suoriutuivat huomattavasti heikommin 

muihin start-up yrityksiin nähden liiketoiminnan kasvua tarkasteltaessa. Myös Wennbergin 

analyysi päätyy samaan tulokseen - myynnin orgaaninen kasvu teollisuustaustaisilla 

yrityksillä on selvästi parempi kuin tutkimuslähtöisillä spin-offeilla.   

6.8 Tutkimuslähtöisten spin-off yritysten kasvu ja vaikuttavuus 

 

Tutkimuslähtöisten spin-off yritysten kasvu näyttää olevan etenkin Euroopassa varsin 

ongelmallista, sillä esim. Euroopan Unionissa akateemisista spin-off yrityksistä useimmat 

jäävät alle 10 henkilöä työllistäviksi vielä kuuden vuoden olemassaolon jälkeen (Van 
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Geenhuizen 2009). Helm & al. (2017) tekemä selvitys tutkimuslaitoslähtöisistä spin-

offeista Saksassa osoitti, että haastatelluista 177:stä spin-off yrityksestä lähes 60 %:ia oli 

yhden tai kahden henkilön yrityksiä ja95 % oli alle 10 henkilöä työllistäviä. Yli 100 

henkilön tutkimuslähtöisiä spin-off yrityksiä oli otoksessa vain 2 %.  Myös muiden 

tutkimusten tulokset (esim. Spielkamp 2004) ovat samansuuntaisia.  

 

Syitä tutkimuslähtöisten spin-off yritysten heikkoon kasvuun on lähdetty kartoittamaan 

lähinnä kahdesta suunnasta - itse yrittäjien kasvuhalukkuudesta (Knockaert 2015, Hesse 

2016), ja toisaalta taas toimintaympäristössä ilmenevistä kasvun esteistä (Van Geenhuizen 

2009, Miozzo 2016, Helm 2017). Mitään erityisesti eurooppalaisten akateemisten spin-off-

yritysten heikkoa kasvua selittävää tekijöiden joukkoa ei kuitenkaan ole kyetty tarkasti 

tunnistamaan, joten käytännön kehitystoimenpiteiden suuntaaminen tilanteen 

korjaamiseksi on hankalaa.  

 

Suunnitellun käyttäytymisen teorian (theory of planned behavior, Ajzen 1991) mukaan 

kasvuaikeet ja halukkuus johtavat kasvuun. Useat yritykset eivät kasva, koska yrittäjällä 

itsellään ei ole kasvuhakuisuutta. Ilmiötä on tutkittu yleisemmin laajasti (esim. Davidsson 

1989), mutta vain harva tutkimus on tarkastellut tätä akateemisen yrittäjyyden kannalta.  

Knockaert & al. (2015) ovat pyrkineet lähestymään akateemista kasvuyrittäjyyttä 

minäpystyvyyteen (self-efficacy) liittyvien kognitiivisten tyylien tarkastelun avulla. 

Tutkimuksessaan he ovat päätyneet tulokseen, jonka mukaan kasvuaikeisiin on 

korrelaatiota suunnittelevalla (planning) ja tietävällä (knowing) tyyleillä. Näillä viitataan 

tavoitteiden asettamisen suunnitteluun, sekä tosiasioiden ja yksityiskohtien (ts. 

rationaalisten ja loogisten ratkaisujen) etsimiseen liittyviin ajattelu- ja toimitapoihin, jotka 

puolestaan ilmentyvät suurempana kasvuhalukkuutena spin-off toiminnan myöhemmissä 

vaiheissa.  

 

Hesse (2016) jakaa tutkimuslähtöiset yrittäjät kolmeen päätyyppiin: kunnianhimoiset, 

haluttomat ja estetyt (impeded). Kunnianhimoisille yrittäjille kasvu on lähtökohtaisesti 

toivottavaa, eikä sitä oleteta syntyvän pelkästään tuotteen tai palvelun laadun sekä sopivan 

markkinaikkunan ja orgaanisen kasvun perusteella, vaan liiketoimintastrategiaa ja 

rahoitusrakennetta muutetaan tarvittaessa kasvua silmällä pitäen. Tähän ryhmään (n. 20 %) 
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kuuluvat todella nopeasti kasvavat spin-offit ovat harvinaisia, maltillisesti kasvavia (n. 3-4 

uuden henkilön palkkaus/vuosi kasvuvaiheessa) on selkeä enemmistö.  

 

Hessen tarkastelujen mukaan n. 25 % akateemisista yrittäjistä on kasvuhaluttomia. Syinä 

tähän voi olla suurempi kiinnostus teknologiaan ja sen edellyttämään tutkimustoimintaan 

kuin itse yrityksen johtamiseen, jolloin molemmat tehtävät voidaan yhdistää helpommin 

pienessä yrityksessä. Eräät yritystutkijat ovat käyttäneet tästä haluttomuuden muodosta 

nimitystä ”akateeminen tai teknologinen elämäntapayrittäjyys” (technology life-style 

business). 

 

Toinen syy kasvuhaluttomuuteen saattaa olla samanaikainen toiminta sekä 

tutkimusinstituutiossa että omassa yrityksessä, jolloin ajankäytön suhteen syntyy ongelmia, 

etenkin jos yritys kasvaa suureksi. Yrittäjyys tälle ryhmälle (ns. ”yrittäjähenkiset 

akateemikot”) ei ole sinänsä ensisijainen päämäärä, vaan keino lisätä tuloja ja kasvattaa 

mainetta. Toisaalta jos päätös yrittäjyyden ja tutkimustoiminnan välillä joudutaan 

tekemään, useimmat ”yrittäjähenkiset akateemikot” valitsevat yrittäjyyden. Kolmas 

kasvuhaluttomien luokka Hessen mukaan on empijät, jotka riskien välttämiseksi tai 

aiempien yrittäjyyskokemuksiin liittyvien takaiskujen takia ovat hyvin varovaisia 

kasvuaikeissaan. Kasvusta estyneet puolestaan olisivat usein kasvuhalukkaita, mutta 

käytännössä yritystoiminnan laajenemista ei tapahdu moninaisista ulkoisista syistä johtuen, 

alkaen rahoitusongelmista ja markkinatilanteesta päätyen aina pätevän henkilöstön 

rekrytoinnin vaikeuksiin. 

 

Toimintaympäristöön liittyvät kasvun esteet eivät ole tutkimuslähtöisille spin-offeille 

kuitenkaan mitenkään erityisiä, sillä hankaluudet ovat pitkälti samoja kuin muidenkin 

aloittavien yritysten. Näitä ovat rajallisiin resursseihin, ts. pieneen kokoon 

(uskottavuusongelma), markkinoiden rakenteeseen (riippuvuus tärkeimmistä asiakkaista, 

niche markkina), rahoitukseen ja johtamisen osaamiseen sekä epävarmuuden hallintaan 

liittyvät ongelmat. Tutkimuslähtöisille spin-offeille edellisten lisäksi haasteena ovat jo 

edellä kuvatut markkinatietoisuutta ja myyntiosaamista koskevat puutteet (Van 

Geenhuizen 2009). Johtaminen ja rahoitus ovat toisistaan keskenään riippuvia: kyvykäs 

johto auttaa rahoitusongelmien ratkaisussa ja rahoitus taas pätevän johdon rekrytoinnissa 
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(Miozzo 2016). Brittiläisiä ja hollantilaisia tutkimuslähtöisiä spin-off yrityksiä vertailtaessa 

Miozzo & DiVito (2016) nostavat keskeisiksi yritysten kasvu- ja menestyserojen syiksi 

juuri johtamisessa ja rahoituksessa syntyvät resurssierot.  

 

Van Geenhuizenin & al. (2009) tutkimuksen mukaan rahoitus- ja johtamisongelmat 

pienenevät yrityksen eliniän kasvaessa viiteen vuoteen, markkinoihin liittyvien haasteiden 

hävitessä tätä hitaammin. Erityisesti huipputeknologiaan liittyvissä innovatiivisissa spin-

offeissa alkuvaiheessa ongelmat ovat muita suuremmat, johtuen usein suuresta 

aloituspääomatarpeesta ja markkinoiden kehittymättömyydestä, mutta erot tasaantuvat 

muihin tutkimuslähtöisiin spin-off yrityksiin nähden myöhemmin. Inkrementaalisiin 

innovaatioihin perustuvat akateemiset spin-off yritykset vakiinnuttavat markkina-asemansa 

Van Geenhuizeinin (2009) Hollantia koskevien tutkimusten mukaan n. neljässä vuodessa, 

ja kassavirta saadaan positiiviseksi vasta kuuden vuoden jälkeen. Radikaaleihin 

innovaatioihin perustuvat korkean teknologian yritykset puolestaan vakiinnuttavat 

asemansa nopeasti ensimmäisten vuosien aikana (tai sitten myös epäonnistuvat nopeasti), 

ja kassavirran kääntyminen positiiviseksi kestää näillä yrityksillä myös lyhyemmän ajan 

muihin yrityksiin nähden. 

 

Vaikka tutkimuslähtöiset spin-off yritykset jäävät usein pieniksi, on löydettävissä myös 

eräitä merkittäviä poikkeuksia tästä tendenssistä etenkin Yhdysvalloista. Erityisesti 

Kaliforniassa (Silicon Valley), North Carolinassa ja Bostonin alueella itärannikolla 

tutkimuslähtöisten spin-off yritysten merkitys talouteen on ollut erittäin merkittävä. 

Pelkästään Bostonissa toimiva MIT pystyi 1990- luvulla tuottamaan keskimäärin 900 uutta 

yritystä vuodessa.  Robertsin & Eesleyn (2011) tarkastelu MIT:n vaikuttavuuteen 

taloudessa on numeroiden valossa (laskutavasta riippuen
51

) hätkähdyttävää: kaikkiaan n. 

28500 MIT:n teknologiaan perustuvaa yritystä, jotka työllistävät n. 3.3 miljoonaa ihmistä 

ja joiden vuotuinen liikevaihto on lähes 2 triljoonaa dollaria. Yritykset, jotka toimivat 

pääasiassa tietointensiivisillä alueilla kuten ohjelmistojen, biotekniikan, elektroniikan 

(puolijohteet), konsultoinnin jne. toimialoilla, tuottavat myös liikevaihtoa keskimäärin 

enemmän kuin muut yhdysvaltalaiset yritykset.   

 

                                                 
51

 Robets ja Eesley käyttävät laskentaperiaatteena MIT alumnien perustamia yrityksiä, joten tästä ei voi 

päätellä  MITin  tutkijoiden perustamien yritysten määrää. 
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MITin ja muiden Yhdysvaltojen menestyneiden alueiden ”tutkimusorganisaatioiden ja 

yritysekosysteemin” toimintamallia on pyritty jäljittelemään muualla.  Järjestelmää on 

kuitenkin vaikea sellaisenaan kopioida, koska esim. MITin kilpailuetu muihin vastaaviin 

toimijoihin selittyy osin (Preston 2001): 

 Erittäin korkealla tieteellisellä tasolla ja uraauurtavalla (riskipitoisella) 

tutkimuksella uusilla teknologia-alueilla. Yhdysvalloissa tutkimuksen taso on 

yleisesti Eurooppaa korkeampi
52

, esim. OECD:n tilastojen mukaan (OECD 2015) 

maailman kymmenen merkittävimmän yliopiston joukossa on yhdeksän 

amerikkalaista ja yksi Kanadasta (University of Toronto). MIT on sijalla 8. 

 Yritystoimintaan liittyvällä ilmapiirillä ja traditioilla. Yhdysvaltalainen yleinen 

yritysmyönteinen ilmapiiri sietää sekä epäonnistumista, että menestystä. Positiivisia 

menestyjien roolimalleja on runsaasti näkyvillä ja verkostot yritysten sekä 

yliopistojen välillä ovat tiiviit.  

 MITllä on pitkä historia spin-off toiminnasta - ensimmäiset yritykset syntyivät 

1880-luvulla ja ensimmäinen erityisesti MITiin ja Standfordiin liittyvä korkean 

teknologian pääomasijoitusorganisaatio AR&D (American Research & 

Development) perustettiin jo 1940- luvulla. 

 Yhdysvaltojen kehittyneillä (riski) pääomamarkkinoilla. 

 

Koska tutkimusinstituutioiden kyky luoda uutta yritystoimintaa on polkuriippuva (ts. 

systeemissä tehdyt aiemmat valinnat vaikuttavat tuleviin) ja myös ympäristöolosuhteista 

riippuvainen, MITin tyyppisiä menestystarinoita saattaa olla jopa mahdotonta toistaa 

muualla (Rasmussen 2011).  

 

Euroopassa MITin menestystä jäljitteleviä pyrkimyksiä (Graham 2014) edustaa EU:n 

alaisuudessa toimiva European Institute of Innovation and Technology (EIT).  Instituutin 

tavoitteena on edistää eurooppalaista yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä 

kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen edistämiseksi luomalla maailman johtavia uusia 

innovaatiota.  MITin keskitetystä toimintamallista poiketen EIT toimii hajautetusti useissa 

eri maissa innovaatioyhteisöinä kuudella eri painopistealueella: ilmasto, digitaalisaatio, 
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 OECD:n raportin mukaan Yhdyvaltojen ”scientific excellence” on täysin ylivoimainen muuhun maailmaan 

nähden useimmilla tutkimussektoreilla. 
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energia, terveydenhuolto, raaka-aineet ja ruoka.  Näihin EIT yhteisöihin kuuluu yli 500 

yritystä, n. 170 korkeakoulua ja n. 145 tutkimuslaitosta eri puolilta Eurooppaa. Vuonna 

2008 perustettu EIT on kyennyt alustavasti lunastamaan siihen asetettuja odotuksia 

synnyttämällä 305 uutta spin-off yritystä
53

. Myös tässä työssä lähemmin tarkasteltava VTT 

Oy osallistuu tiiviisti EIT:n toimintaan. 
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 https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_leaflet_lo_res.pdf ja  

https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_leaflet_lo_res.pdf
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7 VTT SPIN-OFF -YRITYSTOIMINNAN LÄHTEENÄ 

 

7.1 VTT Oy yrityksenä 

 

VTT Oy on vuonna 1942 perustettu tutkimus- ja teknologiaorganisaatio, jonka 

palveluksessa on n. 2440 henkilöä. Suomen valtio omistaa VTT Oy:n kaikki 2025 osaketta, 

ja sen omistajaohjauksesta vastaa Työ ja elinkeinoministeriö (TEM). Osana 

omistajaohjausta TEM laatii määrävälein strategisen ohjausasiakirjan, jossa kuvataan 

elinkeinopolitiikasta johdetut tavoitteet VTT:lle. Niiden toteutumisen seurantaa varten on 

perustettu työryhmä, jossa on molempien osapuolten (TEM ja VTT) edustajat. 

 

Toiminta-ajatukseltaan VTT on voittoa tuottamaton, ja sen operointimalli on projekteihin 

perustuva. Yksityisellä rahoituksella VTT:llä toteutetusta projektityöstä tuleva mahdollinen 

voitoksi katsottava tuotto investoidaan takaisin strategiseen tutkimustoimintaan.  

Taloudellisten tunnuslukujen osalta strategisella ja liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuva 

tutkimus on VTT:llä eriytetty toisistaan, ja niistä laaditaan erilliset tuloslaskelmat. VTT 

konsernin vuoden 2017 kokonaistuotot olivat 258 M€, joista 61 % syntyi julkiselta 

sektorilta ja 39 % yksityiseltä.  VTT emoyhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 153.2 M€ 

(vähennystä lähes 6 % edellisvuoteen nähden). VTT:n suora valtionapu oli 73.1 M€ 

(vähennystä 5 % edelliseen vuoteen) ja koko VTT konsernin tappio oli vuonna 2017 n. 2.2 

M€. 

 

VTT Oy noudattaa toiminnoissaan normaalia osakeyhtiölain mukaista periaatetta, jossa 

osakeyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous ja siellä omistajan äänivaltaa käyttää TEM. 

Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon on nimetty sekä TEMin, yliopistojen, että liike-

elämän edustajia. VTT-konsernia johtavat emoyhtiön hallitus ja hallituksen nimeämänä 

toimitusjohtajana Antti Vasara. VTT Oy konsernin emoyhtiö koostuu (kuva 15.) kolmesta 

liiketoiminta-alueesta, joita ovat: 

 Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut (KIPS, Knowledge Intensive Product and 

Services)  

 Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät (IND, Smart Industry and Energy Systems ) 
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 Luonnonvara ja ympäristöratkaisut (SONE, Solutions for Natural Resources and 

Environment ) 

 

Emoyhtiön lisäksi VTT käsitti vuoden 2018 alkuun asti viisi muuta yksikköä, jotka olivat: 

VTT Expert Services Oy, Labtium Oy, VTT Ventures Oy, VTT Memsfab Oy ja VTT 

International Oy.  Tammikuussa 2018 Expert Services Oy ja Labtium Oy myytiin Eurofins 

Scientific Groupille. 

 

 

 

Kuva 15.  VTT:n organisaatiorakenne 2018 (lähde: VTT Toimintajärjestelmän kuvaus) 

 

VTT tehtävä määritellään sitä koskevassa laissa siten, että (Finlex 2014):  

”VTT riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen 

ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista 

elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa”. 

 

Tehtävänsä toteuttamiseksi yhtiö: 

 ”harjoittaa teknologian soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä sekä näihin 

liittyvää ennakointitoimintaa (strateginen tutkimus); 

 tuottaa teknologiaan ja innovaatioihin perustuvia tutkimus- ja 

asiantuntijapalveluja (liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuva tutkimus); 

 toimii kansallisena metrologialaitoksena tieteellisen metrologian osalta, 

ylläpitää ja kehittää kansallista metrologiajärjestelmää, 

mittanormaalijärjestelmää ja kalibrointipalvelua siten kuin siitä erikseen 
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säädetään, sekä harjoittaa metrologian strategista ja liiketaloudellisilla 

perusteilla tapahtuvaa tutkimusta.” 

 

Visioksi VTT ilmoittaa ”Valoisa tulevaisuus luodaan tieteeseen perustuvilla 

innovaatioilla” ja missioksi ”VTT auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja 

uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin”. Toiminnan eettisiksi normeiksi nimetään 

puolueettomuus, luotettavuus, rehellisyys ja vastuullisuus. VTT:n strategisena 

pyrkimyksenä on edistää maamme yritysten kilpailukykyä ja uudistaa teollisuutta 

kehittämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden 

kanssa. Näiden tehtävien lisäksi VTT:n tuottaa tutkimukseen ja teknologiaan perustuvaa 

tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi.  Vuoden 2017 strategian tarkennuksissa 

tutkimuksen painopistealueiksi ovat määritelty biotalous, vähähiilinen energia, digitaalinen 

maailma, puhtaat teknologiat, resurssitehokas tuotanto sekä terveys- ja hyvinvointi
54

.  

7.2 VTT Oy:n asema suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä 

 

VTT on pitkään ollut keskeinen osa suomalaista innovaatiojärjestelmää ja sen on arvioitu 

olevan mukana noin kolmasosassa Suomessa syntyneistä innovaatioista
55

. VTT:n 

tieteellisen toiminnan vaikuttavuudesta esimerkkeinä voidaan käyttää vuoden 2017 aikana 

syntynyttä 610 tieteellistä julkaisua ja vuoden 2016 aikana tuotettua 52:ta patenttia. 

 

Suomalaisessa innovaatiokentässä VTT:n asemassa on tapahtunut viimeisten 

vuosikymmenten aikana merkittäviä muutoksia. Vielä vuosituhannen taitteeseen asti 

VTT:llä oli lähes monopoliasema kotimaisen soveltavan teknisen tutkimuksen 

markkinoilla, mutta yliopistojen lähtiessä toteuttamaan omaa tutkimuspalvelutoimintaa, 

kilpailu ko. tutkimuksen rahoituksesta kiristyi selvästi (Lampola 2007). Alueellisen 

innovaatiotoiminnan merkityksen kasvu ja esim. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

tarjoamien tuotekehityspalveluiden tarjonta pk-yrityssektorille on myös muuttanut valtion 

kohdentamien tuotekehitystukien suuntaamisen painopisteitä. Nämä innovaatio- ja 

aluepolitiikan muutokset ovat vähentäneet VTT:n kaltaisten keskitettyjen toimijoiden 

asemaa suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä. VTT:n sisäisen toiminnan osalta näillä 
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 http://www.vtt.fi/tietoa-meist%C3%A4/strategia 
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 http://www.vtt.fi/vaikuttavuus/vtt-suomen-tulevaisuuden-rakentajana 
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muutoksilla on kuitenkin ollut selkeästi myös myönteisiä vaikutuksia. Kilpailun kiristyessä 

strategista ajattelua organisaation sisällä, sekä tutkimustoiminnan ohjaamiseen ja 

koordinointiin liittyviä toimintamalleja on jouduttu huomattavasti kehittämään.  

 

Kotimaisessa innovaatiopolitiikassa näyttää tapahtuneen myös selkeä muutos, jonka 

seurauksena VTT:lle tärkeän Tekesin (nyk. Business Finlandin) rooli on siirtynyt itse 

teknologian kehittämisen tukemisesta sen kaupallistamisen edistämiseen. Tästä 

suuntauksesta osoituksena voidaan nähdä ensin organisaation nimenmuutos Teknologian 

Kehittämiskeskuksesta Innovaatiorahoituskeskus Tekesiksi, sekä Tekesin ja FinPron 

yhdistäminen uudeksi Business Finland- yhteenliittymäksi vuoden 2018 alusta. Samalla 

Tekesin rahoitusta on viimevuosina leikattu toistuvasti (esim. 10 % vuonna 2016). Tällä 

taas on ollut suoraan vaikutusta VTT:n talouteen, koska suurin osa VTT:n ns. 

yhteisrahoitteisesta toiminnasta kotimaassa on perustunut yrityksille ja VTT:lle 

kohdennettuihin Tekes-tukiin.  

 

VTT Oy ei pysty tutkimusmarkkinoilla hintakilpailuun esim. yliopistojen 

tutkimuspalveluyksiköitä vastaan, joten tulevaisuudessa sen on kyettävä vielä selkeämmin 

differentioitumaan kilpailijoistaan ja tuottamaan entistä suurempaa asiakasarvoa 

palveluista perittävän korkeamman hinnan vastikkeeksi. Samoin myös kansainvälisiin 

asiakkuuksiin on jouduttu paneutumaan uudella intensiteetillä. VTT:n omistajaohjauksesta 

vastaava TEM onkin asettanut VTT:lle tavoitteeksi erityisesti kansainvälisten osaamis- ja 

tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen VTT strategian kanssa yhteensopivilla 

painopistealueilla.  

 

VTT:n asiakkuuksien siirtyessä yhä suuremmassa määrin globaaleille markkinoille, 

soveltavan tutkimustoiminnan tieteellisyyttä ja laatua joudutaan kilpailutekijänä 

korostamaan, ja tutkimukseen liittyvää riskinottoa lisäämään keskittämällä strategista 

rahoitusta valituille painopistealueille. Mikäli keskeiseksi katsotut painopistealue- ja 

teknologiavalinnat onnistuvat ja toimintaan asetettuihin tavoitteisiin päästään, saattaa se 

myös lisätä myös VTT:n kyvykkyyttä spin-off yritysten tuottamiselle uusiin 

käänteentekeviin tutkimustuloksiin ja keksintöihin perustuen. 
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7.3 Teknologian siirto VTT Oy:ssä  

 

VTT strategisia päämääriä tukevista liiketoimintaprosesseista teknologian siirtoon ja spin-

off toimintaan liittyvät läheisesti ”Tutkimus”- sekä ”Uusi liiketoiminta ja IPR:n 

kaupallistaminen” -prosessit. Tutkimus -prosessin tavoitteena on uusien ideoiden ja 

teknologioiden luominen sekä sovellusten kehittäminen siten, että saavutetuilla tuloksilla 

olisi merkittävää hyödyntämispotentiaalia VTT asiakkaille. VTT:n kaikki tutkimustoiminta 

toteutetaan projekteina, joiden tyyppejä ovat: 

 Yhteisrahoitteiset hankkeet, joilla tarkoitetaan VTT:n ja yritysten yhteishankkeita, 

joissa kukin osapuoli osallistuu omalla panostuksellaan projektin rahoitukseen 

(esim. 5- 25 %) ja toteutukseen. Tämän lisäksi osa rahoituksesta (tyypillisesti 50 - 

75 %) tulee julkisista lähteistä, kuten Business Finlandin ja EU:n 

teknologiaohjelmista tai erillisillä hauilla haettavista tukimuodoista. Näissä 

hankkeissa toteutettujen tutkimusten tulokset ovat pääsääntöisesti julkisia. 

 

 Toimeksiantoprojektit, joilla viitataan yritysten suoraan rahoittamiin hankkeisiin, 

joissa VTT toimii tutkimuksen suorittajana. Toimeksiannossa toimeksisaaja (VTT 

Oy) oikeutetaan toimimaan suhteellisen itsenäisesti laaditun 

toimeksiantosopimuksen puitteissa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. 

Toimeksiantojen tulokset eivät ole julkisia, ja niissä syntyneet uudet 

immateriaalioikeudet (IPR) kuuluvat pääsääntöisesti toimeksiantajalle. 

 

 Omarahoitteiset projektit, joilla viitataan sekalaiseen joukkoon erityyppisiä VTT:n 

sisäisiä omasta toimintabudjetista rahoitettavia hankkeita, jotka voivat liittyä esim. 

uusien teknologioiden kartoittamiseen, kaupallisesti lupaavien teknologioiden tai 

tuoteideoiden edelleen kehittelyyn.  

 

Teknologiansiirto VTT:ltä yrityksille ja julkisyhteisöille tapahtuu valtaosin 

yhteisrahoitteisissa ja toimeksiantoprojekteissa. Periaatteellisena päämääränä on, että 

yhteisrahoitteisilla hankkeilla tehdään useampaa osapuolta hyödyttävää tutkimusta, joilla 

voidaan luoda pohjaa uusille innovaatioille. Yhteisrahoitteinen hanke pienentää yksittäisen 

toimijan tutkimuspanostukseen sisältyvää riskiä, mutta saavutetut tulokset saattavat vaatia 

usein käytännön soveltamista varten, joko jatkotutkimus- tai toimeksiantohankkeita, 

riippuen kehitettävän teknologian kypsyysasteesta.  Toimeksiantohankkeilla tähdätään 
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useimmiten yritysten kilpailukyvyn parantamiseen tai julkisen sektorin vaativaan 

konsultointitoimintaan niillä alueilla, joilla yksityinen sektori ei pysty vastaamaan 

kysyntään. Omarahoitteisten hankkeiden roolina on puolestaan ennakoida ja parantaa 

VTT:n valmiuksia vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeita. 

 

Uusien tutkimusaiheiden ja ideoiden synnyttäminen on VTT:llä pitkälti yksittäisten 

tutkijoiden ja tutkimusryhmien vastuulla. Pitemmälle tulevaisuuteen tähtäävät uudet 

omarahoitteiset tutkimusavaukset ovat VTT:n sisällä kilpailutettuja. Vuonna 2017 

käynnistyneen sisäisen IBEX-ohjelman avulla haetaan uusia tutkimusideoita 

monimutkaisiin, usein globaalisti vaikuttaviin ongelmiin. Ohjelman VTT Oy:n vuositason 

budjetti on n. 2 miljoonaa euroa. Muu tulevaisuuden valmiuksien kehittämiseen tähtäävä 

tutkimustyö toteutuu lähinnä yhteisrahoitteisten hankkeiden kautta EU- ohjelmissa, joiden 

VTT Oy:n rahoitusosuudesta päättää strategisen tutkimuksen ohjausryhmä (STOR) 

tutkimusalueittain. VTT:llä määritellyt yleiset strategiset tavoitteet ja tutkimuksen 

painopisteiksi valitut teemat eli ns. majakat (tutkimustoimintaa ohjaavat globaalit haasteet) 

ohjaavat päätöksentekoa. VTT:llä käytännössä kaikki tutkijat osallistuvat oman 

osaamisalueensa uusien hankkeiden valmisteluun, niiden markkinointiin potentiaalisille 

yhteistyökumppaneille ja varsinaiseen toteuttamiseen. Yhteistyökumppaneiden 

kartoittamisessa ja hankinnassa auttavat tarvittaessa tutkimusalueiden asiakasvastaavat ja 

asiakaspäälliköt.  

 

VTT:n asiakkaiden ja sidosryhmien intressit huomioivasta toimitatavasta (kuva 16.) sekä 

hankkeiden rahoitusrakenteesta johtuen yksityisen sektorin tavoitteilla on huomattava 

merkitys siihen, millaisia tutkimushankkeita VTT:llä ylipäätänsä käynnistyy. Vaikka vain 

n. 20 - 30 % VTT:n liikevaihdosta (liiketoiminta-alueesta riippuen) on suoria yritysten 

toimeksiantoja, yritykset määrittävät viimekädessä myös yhteisrahoitteisten hankkeiden 

painotuksia. Yhteisrahoitteiset hankkeet, etenkin Business Finlandin ja osin myös EU:n 

tukemat tutkimushankkeet, edellyttävät useimmissa tapauksissa yrityssektorin 

rahoitusosuutta VTT:n vastaavan omarahoitusosuuden lisäksi. VTT:n vuotuisesta valtion 

avustuksesta (alle 30 % koko konsernin tuloista) valtaosa kuluukin VTT:n rahoitusosuuden 

kattamiseen erilaisissa yhteisrahoitteisissa hankkeissa, jolloin varsinaiseen 
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omarahoitteiseen ja täysin itsenäisesti suunnattuun toimintaan jää vain varsin pieni 

rahoitusosuus.  

 

 

Kuva 16. VTT:n Tutkimus ydinprosessin toimintaperiaate (Lähde: VTT 

Toimintajärjestelmän kuvaus 2017)  

 

Yritysten osallistumisella yhteisrahoitteisten tutkimuksen tavoitteiden asettamiseen 

pyritään takaamaan VTT Oy:n soveltavan tutkimuksen vaikuttavuus talouselämään. Ne 

tutkimuksessa syntyneet ideat ja keksinnöt, joilla on välitöntä kaupallista hyödytettävyyttä 

olemassa olevissa yrityksissä, siirtyvät nopeasti yritysten käyttöön. Riskipitoisemmat ja 

runsaasti markkinaepävarmuutta sisältävät keksinnöt saattavat jäädä joko osin 

hyödyntämättä, vaativat lisätutkimusta tai niiden kaupallistaminen muodostuu VTT:n spin-

off yritysten tehtäväksi.   

7.4 VTT:n omistamien tutkimustulosten kaupallistaminen 

 

Yhteis- ja omarahoitteisten hankkeiden tuloksina voi syntyä keksintöjä, jotka jäävät VTT:n 

omistukseen. Uusi liiketoiminta ja IPR:n kaupallistaminen -prosessin päämääränä on 

edistää näiden VTT:n haltuun jäävien keksintöjen ja liikeideoiden kaupallistamista. 

Kyseisten keksintöjen ja tutkimustulosten hyödyntämistä on pyritty tehostamaan sekä 

sisäisen omarahoitteisen Bizfund -kehitysohjelman, että Business Finlandin Tutkimuksesta 
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uutta liiketoimintaa (TUTL) -ohjelman kautta. Osana tätä kaupallistamisen kokonaisuutta 

on VTT Ventures Oy:n vastuulla oleva spin off – toiminta, jonka tavoitteeksi on asetettu 

VTT:n tutkimustulosten, teknologioiden ja liikeideoiden hyödyntäminen uusissa 

perustettavissa yrityksissä.  

 

BizFund-ohjelmalla on vuodesta 2012 lähtien haettu kaupallistamisen jatkokehittelyyn 

lupaavia ideoita ja teknologioita. Tutkijat ovat voineet hakea ohjelman rahoitusta 

määräaikana VTT:n yleisen strategian mukaisille painopistealueille lähinnä seuraavan 

tyyppisiin hankkeisiin: 

 Proof-of-concept-selvityksiin, joilla tarkastellaan esim. jonkin teknologian 

soveltuvuutta määrättyyn käyttötarkoitukseen. 

 Markkinatutkimuksiin, joissa luodataan idean tai keksinnön markkinoita ja 

potentiaalisia markkinasegmenttejä. 

 IPR-tutkimuksiin, joilla selvitetään jonkin liiketoimintaidean patentointitilannetta 

tai VTT:n mahdollisuuksia toimia tietyllä sovellusalueella. 

 Demonstraatiohin, joilla teknologiaa tai sovelluksia esitellään potentiaalisille 

asiakassegmenteille. 

 Uuden tarjonnan kehittämiseen lupaaville osaamis- ja teknologia-alueille. 

 

BizFund-ohjelman vuositason budjetti on vaihdellut n. 1 - 2 miljoonaa euron välillä ja 

tyypillisesti yksittäisen projektin rahoitus on ollut n. 50 000 € kertaluokkaa. Ohjelmassa 

hankkeita on vuosittain toteutettu keskimäärin 40 – 60 kpl.  Kevään 2018 VTT:n 

kaupallistamistoimintojen uudelleenjärjestelyjen jälkeen Bizfund- ohjelma on lopetettu. 

 

Business Finland on tukenut vuodesta 2012 lähtien suomalaisten tutkimusorganisaatioiden 

keksintöjen kaupallistamista TUTL 
56

 –ohjelmalla. TUTLissa rahoitetaan sellaisia ideoita, 

jotka omaavat ”laajuudeltaan merkittävää” liiketoimintapotentiaalia, ja joille ei ole suoraa 

asiakkuutta (”kaupallistamisen hyödyntäjä ei saa olla ilmeinen hankkeen aikana”). Idean 

varsinainen kaupallistaminen toteutetaan joko jo olemassa olevassa yrityksessä tai uudessa 

perustettavassa start-up yrityksessä. Ideaan tai keksintöön liittyvät IP-oikeudet jäävät 

kuitenkin hankkeen käynnistäneelle tutkimusorganisaatiolle. TUTL-hankkeissa 
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 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimusorganisaatio/tutli/ 
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tutkimusorganisaatio rahoittaa kustannuksista itse 30 %, ja lopun 70 % rahoitustarpeesta on 

kattanut Business Finland.  

 

TUTL-ohjelmaan tulee vuosittain n. 200 hakemusta, joista rahoitettavaksi hyväksytään 

keskimäärin kolmannes, eli n. 60 aihetta. Käynnistyneistä hankkeista pienen osan 

keskeyttää Business Finland ja osan taas yliopistot tai tutkimuslaitokset itse. Business 

Finland on rahoittanut vuoden 2012 jälkeen ohjelmaan hyväksyttyjä 70 VTT:n hanketta 

yhteensä n. 20.5 miljoonalla eurolla
57

. VTT:n omarahoitusosuus on ollut TUTL-ohjelmissa 

vuosittain n. 1 - 2 miljoonan euron luokkaa. Keskimäärin Business Finlandin panostus 

VTT:ltä lähtöisin oleviin TUTL -hankkeisiin on ollut lähes 300 000 €, jolloin VTT:n 

omarahoitusosuudeksi on jäänyt n. 130 000 € hanketta kohti. Suurin yksittäinen Business 

Finlandin rahoitus VTT:n teknologian kaupallistamishankkeille on ollut 770 000 € .Tämän 

panostuksen tuloksena on syntynyt Spectral Engines Oy.  

 

TUTL-hankkeisiin on liittynyt uuden yritystoiminnan kehittämisen kannalta kaksi 

huomionarvoista rajoitetta: 

 Tutkimus voi olla luonteeltaan hyvin soveltavaa, mutta ei suoranaista 

tuotekehitystä. Tutkimusprojektin päätyttyä tulokset ovat julkisia, kuitenkin sillä 

ehdolla, ettei avoimuudella vaikeuteta uuden liiketoiminnan syntymistä esim. 

patentoinnin estymisen takia. 

 Kaupallistamisen valmistelun osuus hankkeessa tukee olla merkittävä (vähintään 40 

%), mutta se ei kuitenkaan ole voinut sisältää esim. suoranaista start-up yrityksen 

liiketoimintasuunnittelua.  

 

Todellisuudessa esim. rajaa tutkimuksen ja vaativan tuotekehityksen välillä on erittäin 

vaikeaa vetää. Myöskään kaupallistamisen valmistelun piiriin kuuluvien tehtävien 

määrittely ei ole suoraviivaista, koska TUTL-hankkeessa hyväksyttäviä kustannuksia ovat 

esim. liiketoimintamallien kartoitukset sekä kaupallistamis- ja yrittäjyysvalmennukseen 

liittyvät kustannukset. Tarkoituksena näyttää ilmeisesti olevan, että varsinaisen 

tuotekehityksen ja yritystoiminnan kehittämisen tukeminen tehtäisiin muiden Business 

Finlandin tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. 
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Vuonna 2008 perustettu EIT toimii myös osana VTT:n tutkimustoiminnan 

kaupallistamisen mekanismeja. Euroopan Unionin (EU) rahoitus EIT:lle vuosina 2014 – 

2020 on noin 2,7 miljardia euroa, jolla pyritään edistämään uuden liiketoiminnan 

syntymistä määrätyillä toimialueilla osaamis- ja innovaatioyhteisöjen (KIC, Knowledge 

and Innovation Communities) puitteissa. EIT toimii lähinnä kontaktiverkostona ja 

yrityshautomona, mutta se osallistuu myös uuden yritystoiminnan rahoitukseen 

(maksimissaan 20 %) siinä tapauksessa, että myös muut riskirahoittajat osallistuvat 

panostuksiin.  

7.5 VTT Oy:n spin-off strategia  

 

VTT:n omistajaohjauksesta vastaava TEM on määritellyt Työ- ja elinkeinoministeriön 

omistajaohjausasiakirjassa TEM/419/05.0.01/2015 VTT:lle asetettavat elinkeino-, 

innovaatio- ja omistajapoliittisissa tavoitteet vuosille 2016 – 2019. Sen mukaan VTT:n 

tehtäväksi elinkeinoelämän uudistamisen ja monipuolistamisen osalta mainitaan: 

”VTT kaupallistaa aktiivisesti tutkimustaan myös tutkimuslähtöisen spin-off 

toiminnan kautta”.  

Kyseisen tehtävän toteutumisen seurantaan ei kuitenkaan aseteta mitään konkreettisia 

tavoitteita ja niihin liittyviä mittareita.   

 

Väljä tehtävämäärittely on antanut VTT:lle suuren liikkumavaran määritellä itse omassa 

IPR-strategiassa tarkemmin, mihin lisensointi- ja spin-off toiminnalla tähdätään. IPR 

strategian piiriin kuuluvat kaikki VTT:n immateriaalioikeudet, joilla tarkoitetaan esim.:  

 keksintöjä, patenttihakemuksia, patentteja ja hyödyllisyysmalleja;  

 tietokoneohjelmistoja, tietokantoja ja muita tekijänoikeuden alaisia aineistoja;  

 liikesalaisuuksia, liikeideoita, tietotaitoa ja muuta luottamuksellista tietoa ja 

aineistoa;  

 biotekniikkaan liittyviä aineistoja, kuten mikrobikantoja. 

 

VTT:llä ei myöskään ole ollut yhdenmukaista, koko VTT:tä kattavaa IPR -strategiaa, vaan 

lisensoinnin ja uuden yritystoiminnan luomisen merkitys on määrittynyt VTT:llä 

liiketoiminta-alueiden asettamien omien tavoitteiden mukaan.  Liiketoiminta-alueiden 
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erilaiset IPR -strategiat ovatkin johtaneet huomattaviin eroihin mm. keksintöilmoitusten 

määrässä. Selkeästi eniten keksintöilmoituksia tuotetaan KIPS -liiketoiminta-alueella ja 

vähiten IND -alueella, likimain neljän suhteessa yhteen. Kokonaisuudessa 

keksintöilmoitusten määrä koko VTT:n tasolla on vuosittain vaihdellut n. 200 – 300 

ilmoituksen välillä. Vuonna 2017 vastaanotettiin kaikkiaan 237 ilmoitusta. Vastaavasti 

myös myönnetyissä patenteissa on havaittavissa merkittävä liiketoiminta-alueiden välinen 

ero, sillä koko VTT:n patenttiportfoliosta (n. 1400 patenttia) yli 50 % on peräisin KIPS -

liiketoiminta-alueelta ja vain 6 % IND -alueelta. Toisaalta keksintöjen ja patenttien määrä 

ei välttämättä korreloi niiden laadun, innovatiivisuuden ja kaupallisen merkityksen kanssa.   

 

Kyseiset erot liiketoiminta-alueiden kyvykkyydessä tuottaa keksintöjä, lisensoitavia 

patentteja ja spin- off-yrityksiä voivat osittain selittyä VTT:llä sisäisesti syntyneiden 

organisaatiokulttuurien välisistä eroista, ja jo mainituista liiketoiminta-alueiden omista 

strategisista painotuksista. Toisaalta selityksenä eroihin saattaisi myös toimia se, että 

energia- ja valmistavaa teollisuutta palvelevan INDin hankkeissa IPR- oikeudet 

projektitoiminnan luonteen vuoksi (esim. paljon teollisuuden asiakastoimeksiantoja 

suhteessa muuhun tutkimustoimintaan) kuuluvat hankkeiden rahoittajille. 

Toimeksiantoihin liittyvien tilastojen valossa ei kuitenkaan jälkimmäiselle selitykselle 

näytä löytyvän pohjaa, sillä niiden määrässä ei eri alueiden välillä ole merkittäviä eroja. 

 

Kunkin liiketoiminta-alueen johtajalla on ollut valtuudet päättää liiketoiminta-alueen IPR -

strategiasta noudattaen VTT:n yleisen strategian suuntaviivoja ja IPR -komitean 

suosituksia. IPR- komitea, jonka kokoonpanona on alueen liiketoiminnan kehitysjohtaja, 

asiakasjohtaja, operatiivinen johtaja, tutkimusjohtaja sekä IPR- ja lisensointipäällikkö:  

 valmistelee liiketoiminta-alueen IPR-strategian ja valvoo sen noudattamista, 

 tekee valitut korkean tason päätökset IPR-salkkuun liittyen, sekä   

 käsittelee liiketoiminta-alueen johdolle tehtävät ehdotukset VTT:n omaisuuden 

sijoittamisesta spin-off – yrityksiin.  

 

Liiketoimintajohtajalla on ollut keskeinen rooli spin-off toiminnan painotuksissa, sillä hän 

on nimittänyt ko. liiketoiminta-alueen IPR-komitean ja viimekädessä vastannut VTT:n 
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omaisuuden sijoittamisesta apporttina VTT Ventures Oy:n hallinnoimiin spin-off -

yrityksiin. 

7.6 VTT Oy:n spin-off prosessi 

 

VTT:n spin-off toiminnasta on luotu periaatteellinen organisaation toimintaa ohjaava 

kuvaus erillisen ”Spin-off guidelines 2016” -dokumentin muodossa, joka on ollut voimassa 

aina kevään 2018 kaupallistoimintojen organisaatiouudistukseen asti
58

.  Tässä 

ohjeistuksessa BizFund- ja TUTL-hankkeet ovat yhdistetty spin-off yrityksiin tähtääväksi 

tutkimustuloisten kaupallistamisprosessiksi. Prosessi on tässä työssä esitetty hieman 

alkuperäisestä dokumentista poiketen
59

, ja vaiheet on nimetty uudelleen toiminnallisuuden 

mukaan kuvaamaan paremmin niiden luonnetta (kuva 17.). Esitetty prosessikaavio on 

suuntaa antava, eivätkä kaikki syntyneet spin-off yritykset sitä välttämättä ole 

noudattaneet.  

 

Prosessiin osallistujia ovat uuteen yritystoimintaan pyrkivät tutkijat (tai tutkimusryhmät), 

VTT liiketoiminnan kehittäminen (Business Development, BD) -yksikkö, VTT Ventures 

Oy ja liiketoiminta-alueiden IPR-komiteat. Prosessissa tutkijat tai tutkimusryhmät tuottavat 

kaupallistettavissa olevia ideoita ja laativat uuteen yritystoimintaan tähtääviä 

projektiehdotuksia, joiden rahoituksesta päättää VTT:n liiketoiminnan kehittäminen-

yksikkö. Se on myöntänyt rahoituksen BizFund-ohjelmaan hyväksyttäville hankkeille ns. 

”vihreinä kortteina” (green card). BizFund-ohjelmasta edelleen TUTL-hankkeiksi ovat 

valikoituneet ne, jotka läpäisevät sekä VTT:n liiketoiminnan kehittämisen, että IPR- 

komitean seulan ja saavat sen lisäksi viimekädessä hyväksynnän Business Finlandilta 

(aiemmin Tekesiltä). TUTL-rahoitusta koskevat päätökset ovat kuitenkin itsenäisiä ja 

riippumattomia VTT:llä tehdyistä päätöksistä. BizFund-rahoitus on edeltänyt siis 

pääsääntöisesti TUTL-ohjelmasta haettavaa rahoitusta, mutta kaikki VTT:n TUTL-

hankkeet eivät kuitenkaan ole välttämättä olleet mukana BizFund-ohjelmassa.  

 

                                                 
58

 Tätä työtä kirjoittaessa spin-off ohjeistuksen tila ja tulevaisuus on vielä epäselvä. 
59

 Alkuperäisessä dokumentissa vaiheita on kolme: Basic & Jointly Funded Research, Incubation & 

Fundrising ja Funded Company. 
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Kuva 17. VTT:n spin-off prosessin periaatteellinen eteneminen 

 

VTT:llä TUTL-hankkeeseen osallistuvan projektiryhmän on yhdessä alueiden 

liiketoimintakehityksen vastuuhenkilöiden (Business Development Managerien) kanssa 

tehtävä päätös noin kolme kuukautta ennen TUTL -hankkeen päättymistä, missä muodossa 

siinä syntyneiden tulosten kaupallistaminen lopulta toteutetaan. Mikäli spin-off näyttää 

olevan paras tapa kaupallistamispäämäärien edistämiseen, yksikön liiketoiminnan kehitys 

tiedustelee VTT:n Ventures-yksiköltä, millaisena se näkee spin-off yrityksen 

mahdollisuudet, ja miten yritystoiminta sopisi VTT:n spin-off yritysportfolioon. 

Varsinaisen päätöksen spin-off yrityksen perustamisesta tekevät viimekädessä yrittäjiksi 

tähtäävät itse.   

 

TUTL-hankkeen päättyessä, ennen varsinaista uuden yritystoiminnan käynnistymistä 

seuraa n. 3 - 9 kk kestävä odotteluvaihe spin-off yrityksen mahdollisen Ventures Oy:n ja 

riskisijoittajien rahoituksen varmistumiselle
60

. VTT:n rahoituksen osalta liiketoiminta-

alueen johtaja päättää siitä IRP -komitean ja VTT Ventures Oy:n suositusten pohjalta. 

Kaikkiin VTT:llä syntyneisiin spin-off yrityksiin VTT ei automaattisesti sijoita.  

                                                 
60

 Rahoituksen varmistumiseen liittyvä aika voi olla käytännössä myös huomattavasti pitempi, jopa 

puolitoista vuotta.  
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Rahoituksen varmistumisen odottelun aikana spin-off yritykseen siirtyvät työntekijät 

valmistelevat uutta yritystoimintaa työajan ulkopuolella ja omilla resursseillaan, jottei 

syntyisi VTT:n ja työntekijän välisiä intressiristiriitoja (esim. tutkimustoimintaan 

tarkoitetun työajan käyttöä yritystoiminnan valmisteluun). Vain erikseen projektoitua 

kehitystoimintaa, eli Bizfund- ja TUTL-hankkeita on voinut käyttää yritystoiminnan 

edistämiseen VTT:llä.  

 

Jos VTT Ventures Oy rahoittaa (tai harkitsee vakavasti rahoittavansa) syntynyttä spin-off 

yritystä, yrittäjiksi ryhtyville tarjotaan aluksi mahdollisuutta 12 kuukauden palkattomalle 

vapaalle yritystoiminnan käynnistämiseen. Yrittäjien on tällöin itse sijoitettava yritykseen 

ja kaikkien yritykseen lähtevien osakkaiden on siirryttävä muodostettavan start-up 

yrityksen palvelukseen viimeistään kuuden kuukauden sisällä ensimmäisestä lähtijästä. 

Henkilö tai henkilöt, jotka ovat olleet valmistelemassa spin-off päätöstä (esim. IPR-

komiteassa), eivät voi osallistua yrityksen toimintaan. Mikäli tutkija ei itse ole osakkaana 

yrityksessä siirtyessään spin-off yrityksen palvelukseen sen toiminnan käynnistyttyä, 12 

kuukauden siirtymäaikaetua ei tarjota. 

7.7 VTT Oy:n spin-off yritysportfolio  

 

VTT:n spin-off toiminta on käynnistynyt vuonna 2006 ja aluksi taloudelliset sijoitukset 

syntyneisiin yrityksiin tehtiin silloisen viraston taseesta. Vuoden 2010 jälkeen tehtävä on 

siirtynyt VTT Ventures Oy:lle, jonka tehtäväksi on asetettu ”VTT:n teknologiaan 

perustuvien kasvuyhtiöiden synnyttäminen, suomalaisen innovaatiotoiminnan ja talouden 

kasvun edistäminen sekä tuoton saaminen varhaisen vaiheen pääomasijoituksille”. VTT 

Ventures Oy keskeisenä roolina on VTT:n IPR sijoitusten hallinnointi, ja toimintaa 

hoitavat toimitusjohtaja Antti Sinisalo ja rahoitusjohtaja Mikko Kumpulainen.  

 

VTT Ventures Oy arvioi potentiaalisen spin-off yrityksen menestymisen mahdollisuuksia 

useita eri kriteereitä käyttäen ennen rahoitussuosituksen esittämistä VTT Oy:lle. 

Ensimmäinen näistä arviointiperusteista on spin-off tiimin koostumus ja sen uskottavuus, 

sekä tarvittaessa tiimin täydentämisen mahdollisuus ulkopuolisilla vahvistuksilla. Toinen 

tärkeä tarkastelunäkökulma on yrityksen liiketoimintapotentiaali ja markkinoiden kasvu, 

jota arvioidaan tuotteen tai palvelun ennustetulla liikevaihdolla 5 - 10 vuoden aikajänteellä. 
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Tämän lisäksi tarkastellaan yrityksen taustalla olevaa teknologiaa ja sen kypsyysastetta, 

jotka määrittävät tuotteen tai palvelun markkinoille saattamiseen tarvittavat investoinnit.  

IP:n suojaus patenttien muodossa on myös tärkeä arviointikriteeri aloittavan yrityksen 

kilpailuedun turvaamiseksi. 

 

VTT ja VTT Ventures Oy ovat panostaneet spin-off toiminnan virallisen käynnistämisen 

jälkeen n. 35 spin-off – yritykseen. Ventures Oyn toimitusjohtajan arvion mukaan VTT -

lähtöisiä, muita tutkijoiden perustamia spin-off yrityksiä on viimeisten vuosien aikana 

syntynyt vastaava määrä kuin VTT Venturesin osittain rahoittamia yrityksiä. Tällöin 

käynnistyneiden yritysten kokonaismäärä olisi kaikkiaan n. 60 - 70 luokkaa. VTT:ltä 

lähtöisin olevien yritysten selviytyminen on ollut keskimäärin hyvä, arvion mukaan 60 – 

70 %. 

 

EU:lla ja kotimaisilla julkisilla rahoituslähteillä on ollut tärkeä merkitys VTT:n 

portfolioyritysten kehityksen tukemisessa. Jo ennen varsinaisen yritystoiminnan 

käynnistämistä, useimmat VTT:n portfolioyritykset ovat saaneet rahoitusta Business 

Finlandin TUTL-ohjelmasta liiketoimintamahdollisuuden saattamiseksi kaupallisesti 

valmiimpaan muotoon. Vuonna 2016 VTT:n yritykset saivat EU:n Horizon 2020- 

ohjelmasta tukimuotoista rahoitusta yhteensä 4,1 miljoonaa euroa ja Tekes lainoitusta 

yhteensä yli 5 miljoonan euron edestä.   

 

Liitteessä 3. on esitetty kooste VTT Venturesin hallinnoinnin piiriin kuuluvista spin-off 

yrityksistä vuoden 2017 lopulla, käsittäen niiden toimialan, perustamisvuoden, 

henkilöstömäärän sekä liikevaihdon ja nykyisen kannattavuuden. Tällä hetkellä 

portfolioyrityksiä on 19, joista Ventures Oy:n hallinnoiman VTT Oy:n omistusosuus on 

keskimäärin n. 20 % luokkaa. Portfolioyritykset keräsivät rahoitusta pääomasijoituksina 

vuoden 2016 aikana yhteensä lähes 18 miljoonaa euroa (kasvua 89 % vuoteen 2015 

nähden). Näistä sijoituksista 56 % tuli suomalaisista ja 44 % ulkomaisista rahoituslähteistä. 

Uusimmat Ventures Oy:n portfolio yritykset (Biomensio, Dispelix, Combinostics ja 

Minima Processor) ovat käynnistyneet keskimäärin 1.4 miljoonan euron 

siemenrahoituksella. Portfoliossa olevien yhtiöiden (laskennallinen) käypä arvo on 

kasvanut vuoden 2016 aikana 55 miljoonasta 111 miljoonaan euroon. 
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8 VTT: N SPIN-OFF TOIMINNAN TARKASTELUA 

 

8.1 Spin-off toiminnan asema VTT Oy:ssä  

 

VTT Oy:n strategisena pyrkimyksenä on edistää maamme yritysten kilpailukykyä, ja 

uudistaa teollisuutta kehittämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä yritysten ja 

muiden toimijoiden kanssa. Valtaosa tutkimustoiminnasta keskittyy yhteisrahoitteisiin ja 

toimeksiantohankkeisiin, joiden tulokset hyödynnetään useimmissa tapauksessa suoraan 

yhteistyöhön osallistuneissa yrityksissä. Spin-off toiminta onkin varsin vähäisessä roolissa 

muuhun suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä edistävään työhön nähden VTT:llä. 

Sen asemasta VTT Ventures Oy:n toimitusjohtaja toteaa:  

”Eihän se (uusi) yritystoiminta tai yrittäjyys ole tässä VTT:n kontekstissa mikään 

keskeinen juonne, eikä polku. Se on tietynlainen sivuvirta. Ja me tietenkin 

mielellään nähtäisiin, että sitä vielä kehitettäisiin eteenpäin ja sitä kautta ehkä 

näitä (yrityksiä) syntyisi nykyistä enemmän.” 

 

Suunniteluilla spin-offeilla viitataan tutkimusorganisaation omaan päämäärähakuiseen 

toimintaan uuden liiketoiminnan luomiseksi, kun taas spontaaneilla spin-offeilla käsitetään 

tutkijoiden itsensä havaitseman mahdollisuuden kautta syntynyttä uutta yritystoimintaa. 

VTT:llä spin-offien voidaan nähdä syntyvän jälkimmäisen mekanismin kautta ilman, että 

VTT Oy:ssä olisi tehty selkeä strateginen päätös panostaa merkittävästi spin-off 

toimintaan. Emoyhtiön (VTT Oy:n) liiketoimintakehityksestä tilannetta luonnehditaan 

seuraavasti:  

”Spin-off toiminta.. joo se on ilmiönä marginaalinen... tutkitaan asioita ja 

koetetaan saattaa ne semmoiseen muotoon että ne pärjää markkinoilla -  ja spin-off 

on yksi tapa niitä sinne viedä. ... nyt se on sellainen tutkijoista lähtevä satunnainen 

prosessi ja kun ei ole sellaista systemaattista hommaa, niin se ei ole niin isoa, kuin 

se voisi olla …se on taas ehkä johtamishaaste tai strategiahaaste, kun se ei ole 

tavallaan meidän tehtävä.” 
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Elinkeinoelämän uusiutumisen edistämisen lisäksi spin-offeilla saattaisi parhaimmillaan 

olla selkeää taloudellista merkitystä VTT Oy:lle tulevaisuudessa tapahtuvien omistusten 

myyntien kautta. Spin-off yrityksistä saadut tuotot eivät ole toistaiseksi olleet VTT Oy:lle 

kuitenkaan mainittavia, vaikka odotusarvo niiden osalta onkin jonkin verran kasvanut.  

Potentiaalisesti menestyksekkäät spin-off -yritykset saattaisivat tuoda myös myönteistä 

medianäkyvyyttä, ja siten osaltaan vahvistaa VTT:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

mielikuvaa erilaisten sidosryhmien silmissä. Myös tiiviit yhteistyösuhteet emoyhtiön (VTT 

Oy) ja spin-off yritysten välillä voisivat edistää merkittävässä määrin spin-off yritysten 

menestymistä ja toisaalta tuoda VTT Oy:lle yhteisrahoitteisissa (EU ja Business Finland) 

hankkeissa tarvittavia yrityskumppanuuksia sekä toimeksiantoja pitemmällä aikajänteellä. 

 

Spin-off yrityksiin liittyviä taloudellisia odotuksia ja mahdollisia hyötyjä VTT Oy:lle 

Ventures Oy:n toimitusjohtaja kuvailee seuraavasti:  

”VTT:hän hyötyy tästä sillä tavalla, että sen tietyt tutkimustulokset kaupallistuvat 

sitä kautta ja tätä kautta täytetään VTT:n yhteiskunnallista tehtävää, autetaan 

suomalaista elinkeinoelämää uusiutumaan… Sitten toinen rooli on taloudellinen 

hyöty, eli tuotot niistä sijoituksista mitä me tehdään. Me ollaan osa VTT groupia, 

100 %:sesti omistettu, jolloin kaikki meidän tuotot ovat groupin tuottoja…Yhtiöiden 

arvostukset ovat kehittyneet erittäin hyvin ja sitä kautta näyttäsi, että sijoituksen 

tuotto tulee olemaan aika houkutteleva, eli näitä yhtiötä todennäköisesti tullaan 

myymään sillä tavalla aikaisessa vaiheessa kohtuu korkeilla valuaatioilla, vaikka 

niillä ei ole hirveästi liikevaihtoa… Meillä on suurin piirtein perikymmentä yhtiötä 

ja imagollisesti uskon, että tässä on positiivinen vaikutus VTT:lle että me 

aktiivisesti pyritään luomaan vaikuttavuutta.” 

 

Muita potentiaalisia hyötyjä VTT Oy:n näkökulmasta spin-off toiminnan erittelee VTT:n 

liiketoimintakehityksen edustaja siten, että: 

”…jos se tehtäisiin taidokkaasti ja saataisiin ehkä vähän kypsempiä ja vähän 

isompia spin-offeja markkinoille, ne voisivat olla meille merkittäviä asiakkaita.  

Monesti vaan se on niin, että tietyn alan paras asiantuntija perustaa sen yhtiön ja 

se näkee ettei VTT:lle jää mitään kun hän lähtee... se ei ole välttämättä heti 
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(asiakas/yhteistyökumppani), mutta se porukka taas tietäisi miten VTT:tä voisi 

käyttää hyväksi.” 

 

VTT Oy:n kannalta spin-off toimintaan teknologisiirtomuotona liittyy taustalla oleva 

ristiriita VTT Oy:n liiketaloudellisten tavoitteiden osalta. Tätä tilannetta 

liiketoimintakehityksen näkökulmasta valotetaan seuraavasti:  

”Me käytännössä julkisella rahalla tutkitaan tiettyjä teknologioita ja pannaan niitä 

erilaisiin asentoihin ja viedään niitä eteenpäin ja jossakin vaiheessa todetaan, että 

nyt tällä teknologialla olis paras mahdollisuus kasvaa ja kukoistaa ja menestyä .... 

Mutta mitä tapahtuu meillä siinä vaiheessa?  Me nähdään, että tämähän käy 

mukavasti ja tulee toimeksiantoja ja nää kaverit on meille tärkeitä ja pyöritetään 

tätä toimeksiantokonetta ja lypsetään niin kauan kuin se lehmä lypsää ja sitten ne 

kaverit siirtyy muihin hommiin... Veronmaksajan näkökulmasta tämä olisi 

kannattanut jossakin vaiheessa heittää markkinoille spinno-offina, jossa se olisi 

ehkä lähtenyt kasvamaan ja olisivat saaneet sille investoinnille hyvän tuoton. Nyt se 

tuotto tulee vaan siitä, että me kolme kertaa myydään siihen liittyvä toimeksianto ja 

saadaan melkein se, mitä siihen on pistetty… nyt kun nää avainhenkilöt valmistelee 

itteänsä spin-offiin, niin onko ne kuinka innokkaita myymään VTT:tä 

samanaikaisesti?... ehkä tässä se ydinjuttu on, että kaikkien organisaatioiden 

tehtävänä on yrittää pysyä vähintään hengissä, mieluummin kasvaa. Nyt spin-off on 

pohjimmiltaan organisaation näkökulmasta vihamielinen operaatio, missä parhaita 

paloja lähdetään viemään ulospäin - parhaat kaverit, parhaat jutut ja myyvimmät 

tarinat.” 

 

”Kun me monesti rakennetaan näiden (tutkimus) aihioiden ympärille ikään kuin 

laaja projektisalkku ja jos joku aihio eri asiakkailta tuottaa, sanotaanko nyt miljoona 

vuodessa toimeksiantona rahaa, niin sehän on siinä kiinni meillä, ei siitä mihinkään 

lähde, ei me mietitään isompia mahdollisuuksia, että voisko tän yhtiöittää tai voisko 

tästä tulla jotain.. me ollaan hirveen tyytyväisiä siihen, että meillä on tässä 

muutamaks vuodeks hyvä lypysylehmä, ja ihmiset tekee tän parissa töitä ja me 

autetaan olemassa olevaan teollisuutta…Organisaation toiminta tähän spin-offiin 

nähden on enemmän riskilähtöistä, mitä jos nämä ihmiset lähtee, mitä jos tuohon 



 

 

 

 

118 

teknologiaan myönnetään tämän ja tämän tyyppiset oikeudet spin-off yhtiölle, niin 

mitä se tarkoittaa? …vaikka meillä on paljon spinnoja syntynyt, niin koko ajan on se 

kilpailutilanne ollut olemassa tän toimeksiantomyynnin ja spin-off toiminnan välillä 

ja se aina on aiheuttanut keskusteluja, erityisesti silloin kun kyseessä on ollut 

platform-teknologiat, eli sillä teknologialla on paljon erilaisia sovellutusalueita… en 

näe, että yksikään näistä spinnoista mitä on lähtenyt liikkelle, että ne olis jollain 

tavalla kriittisesti pois VTT:n toiminnasta.” 

 

VTT Oy:n spin-off strategian muodostamisen kannalta asetelma onkin haastava: toisaalta 

pitäisi tyydyttää yhteiskunnalliset tarpeet suomalaisen talouselämän uudistamiseksi mm. 

uutta yritystoimintaa luomalla, ja samalla täyttää myös organisaation omat 

liiketoiminnalliset tavoitteet kasvattamalla suorien ulkoisten toimeksiantojen määrää (toki 

edistäen samalla kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä) pyrkien siten kompensoimaan 

vähentynyttä julkista rahoitusta.  VTT Oy:n liiketaloudellisia tavoitteina spin-off toiminta 

ei lyhyellä aikajänteellä edistä – ehkäpä jopa päinvastoin  – sillä ”aivovuoto” saattaa estää 

joidenkin tutkimusteemojen toimeksiannot jatkossa, mikäli niihin liittyvät teknologiat 

kaupallistetaan spin-off yritysten kautta, eikä esim. lisensoimalla (patentoitua) teknologiaa 

olemassa oleville yrityksille, ja myymällä sen edelleen kehittämiseen tarvittavaa tietämystä 

toimeksiantoina.  

8.2 Spin-off yrityksiin johtavien innovaatioiden lähteet  

 

VTT:n vuoden 2013 strategisissa linjauksissa todettiin, että ”VTT luopuu strategiakauden 

aikana sellaisista tutkimusalueista, joilla ei ole välitöntä hyödynnettävyyttä 

elinkeinoelämässä, ja jotka sopivat profiililtaan paremmin yliopistoille tai muille 

organisaatioille”
61

. Käytännössä ”välittömän hyödyntämisen” periaate on merkinnyt 

soveltavaan tutkimukseen keskittymistä, joka luonnollisesti edellyttää riittävän syvällistä 

perustutkimusten tulosten ymmärtämistä niiden hyödyntämiseksi. Pelkästään soveltavaan 

tutkimukseen liittyvää painottumista ei voida kuitenkaan pitää uusien ideoiden tai 

keksintöjen, ja sitä kautta spin-off toiminnan esteenä, mutta tieteellisiin läpimurtoihin 

perustuvien radikaalisti uusien innovaatioiden todennäköisyys tutkimustulosten mukaan 

tällöin kuitenkin vähenee.  
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Soveltavan tutkimuksen luonteen vuoksi VTT:llä syntyneet ideat ovat useimmiten 

inkrementaalisia, jo olemassa olevaa viitekehystä parantavia keksintöjä. Joskus 

pitkäjänteisen oman tutkimuksen tuloksena tai muualla tehtyjen teknisten läpimurtojen 

soveltamisen myötä syntyy myös käänteentekeviä ideoita ja keksintöjä.  Ne saattavat olla 

luonteeltaan syvällistä teknistä ymmärtämystä vaativia, ja niiden kaupallistamiseen voi 

liittyä runsaasti hiljaista tietoa, joka saattaa edellyttää tutkijoiden pitkäaikaistakin 

sitoutumista teknologian jatkokehittämiseksi varsinaiseksi innovaatioksi. Keksintö on 

usein sellaisessa elinkaaren vaiheessa, että siihen voi liittyä vielä paljon sekä teknologiaan 

että markkinoihin liittyviä epävarmuuksia, jolloin olemassa olevat toimijat eivät 

välttämättä halua ottaa kaupallistamiseen liittyvää riskiä. Näissä olosuhteissa voi päätyä 

joitakin mahdollisesti huomattavaakin liiketaloudellista potentiaalia sisältäviä keksintöjä 

kaupallistettavaksi VTT:n spin-off prosessin kautta. 

 

VTT:llä uusien innovaatioiden ja käynnistettävän uuden yritystoiminnan taustalla on 

useimmiten vuosia kestänyt tutkimus, jota on viety eteenpäin mm. erilaisissa julkisten 

rahoituslähteiden (EU, Business Finland, Akatemia) tukemissa yhteisrahoitteisissa 

hankkeissa. Jossain tutkimuksen elinkaaren vaiheessa tuloksiin liittyvä potentiaali 

realisoituu käytännössä sovellettavaksi. Yrityksen taustalla olevan keksinnön löytymisestä 

ja sen jalostumisesta innovaatioksi haastateltava yrittäjä kertoo seuraavasti: 

”.. aloitettiin 2011 ja löydettiin semmoinen juttu, että saatiin tapettua sellainen läpi 

tulevan valon diffraktio mikä näkyy silmässä sellaisena sateenkaarena ja toisessa 

projektissa - sellainen siirtohila projekti... ja siinä löydettiin tämä ilmiö ja yritin 

hakea ymmärrystä siihen mitä siinä tapahtuu... sitä alettiin simuloimaan… ja sitten 

päästiin perille mitä siinä tapahtuu ja laitettiin patenttihakemus 2012... sitten me 

(myöhemmin uusien hankkeiden yhteydessä) hoksattiin,  että tämä menis tosi hyvin 

tämmöiseen läpinäkyvään näyttöön, joka perustuu tähän difraktioon.” 

 

Toisen innovaatioon johtaneen idean kehittymisestä kertoo haastateltava, siten että:  

”Alun perin tehtiin jo pitkän aikaa (vuodesta 2008) syvyyskameroilla tuota ihmisten 

träkkäystä (seuraamista) …sitä on kehitetty eri projekteissa... omaa 

algoritmikehitystä, jota edelleen kehitetään… Yksi paperi on ollut nyt vuoden 
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review prosessissa ja pari patenttihakemusta on vireillä ... Ei ne niinku mitään 

tajunnan räjäyttäviä algoritmeja ole… on yritetty pitää ne sellaisina, että ne pyöris 

sulautetuilla alustoilla… (henkilö X) sitten jossain vaiheessa ajatteli, että tää vois 

retailiin (kaupan alalle) sopia, ja se sai aikaan tällaisen TUTL-hankkeen Tekesistä, 

jossa sitä sitten mietittiin” 

 

Edellisissä esimerkkitapauksissa on tehty pitkäjänteisesti useissa hankkeissa saman teeman 

ympärille liittyvää tutkimusta, jolle sitten on lähdetty etsimään potentiaalisia 

käyttötarkoituksia ilman, että teknologian sovelluskohteet olisivat jo alusta asti olleet 

selvillä. Myös rahoittajan (VTT Ventures Oy:n) näkemys kärsivällisen tutkimuksen 

merkityksestä yritystoiminnan taustalla on edellistä käsitystä tukeva:  

”Monesti taustalla on pitkä, monen vuoden työ ja sitä kautta on syntynyt ehkä sitä 

patenttisuojaa – ei ehkä vielä myönnettyihin patentteihin asti ole menty, mutta 

ainakin on jotain prosessissa. Ja kyllä meidän vahvuus näissä caseissa tulee sitä 

kautta että me olemme aikalailla syvään teknologiaan sijoittava taho ... näiden 

teknologioiden vieminen markkinoille kestää pitkään, mutta silti niihin on syntynyt 

jo aika paljon strategista arvoa”. 

 

Kaikki spin-off yritystoimintaan johtavat keksinnöt eivät kuitenkaan VTT:lläkään synny 

tutkimustulosten potentiaalisia sovelluskohteita etsien, vaan myös tarvelähtöisesti ja siihen 

liittyvän liiketoimintapotentiaalin tunnistamisen kautta. Haastateltu yrittäjä kuvailee 

tarvelähtöisen innovaation syntymistä seuraavasti:  

”Mun veli on maanviljelijä ja sitten hänen latonsa paloi vuonna 2001... olin 

kehittänyt VTT:llä langattomia antureita yli 10 vuotta … siten tuli tämä haku, että 

voidaan saada vähän rahaa … ajatuksena oli että tutkitaan vähän jotain, kun tähän 

ei ole mitään ratkaisua, ainoastaan manuaalinen lämpötilan mittaus. Ongelma oli 

siis mulle tuttu, olin keskustellut siitä veljeni kanssa ... me ollaan käytännönläheisiä 

ja kun on ongelma, etsitään siihen ratkaisua.” 

 

Kyseinen mittaustekniikkaan liittyvä innovaatio ei lähtenyt kehitetyn anturitekniikan 

potentiaalisten markkinoiden etsimisellä, vaan jo pitkään kerääntyneen tiedon (henkisen 

pääoman) soveltamisella havaittuun käyttäjätarpeeseen ja liiketoiminnalliseen 

mahdollisuuteen vielä ratkaisemattoman ongelman selvittämiseksi.  
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8.3 Uuteen yritystoimintaan tähtäävä prosessi  

 

VTT:n käytännöistä muodostuva spin-off prosessimalli noudattaa teoriaosuudessa 

esitettyjä vaiheittaisen etenemisen malleja, joissa tekniseen ideaan liittyvän 

liiketoiminnallisten mahdollisuuksien tunnistamisen jälkeen koostetaan tarvittavat 

resurssit, ja edetään yritystoiminnan käynnistämisen kautta syntyneen yrityksen 

taloudellisen arvon vahvistamiseen. Vaiheittain etenevästä ja yrityskandidaatteja eri 

vaiheissa karsivasta VTT:n prosessista syntyy teoriaosuudessa esitettyä Claryssen (2005) 

”spin-off suppiloa” muistuttava toimintamalli.  

 

VTT Oy:stä lähtöisin olevaan spin-off yritykseen liittyvä liiketoimintapotentiaali perustuu 

useimmiten kehittyvän teknologian suomiin uusiin mahdollisuuksiin, tai vaihtoehtoisesti 

havaittuun ja täyttämättä jääneeseen asiakastarpeeseen, jonka tekninen keksintö tai idea 

voisi täyttää. Kuitenkin myös säädöksissä, demografiassa (esim. väestön ikääntyminen) tai 

sosiaalisissa normeissa tapahtuvat muutokset (esim. jakamistalous, kierrätys jne.) saattavat 

avata uusia teknisiä tutkimus- ja kehitystarpeita, ja sitä kautta tuoda esille yritystoiminnan 

käynnistämiseen johtavia uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.  

 

VTT:n tutkijoilla on oltava jo alustava käsitys teknologian tarjoamasta 

liiketoimintamahdollisuudesta esittäessään hankeideaansa esim. BizFund-ohjelmaan.  

BizFund-hakemuksissa hankkeen esittelyssä on käytetty Stanfordin yliopistossa kehitettyä 

NABC- esitystapaa (Needs, Approach, Benefits, Competition
62

) ideaan liittyvien tarpeiden 

ja hyötyjen kuvaamisessa. Tältä osin VTT Oy:n spin-off prosessia koskevat havainnot 

tukevat teoriaosassa esitettyä käsitystä, jonka mukaan akateemista yrittäjyyttä selittävissä 

tutkimuksissa on painotettu liikaa teknologian siirtoyksiköiden merkitystä 

liiketoimintapotentiaalin tunnistamisessa yksittäisten tutkijoiden merkityksen 

kustannuksella. Liiketoimintamahdollisuuden parempaan jäsentymiseen on muilla 

toimijoilla (liiketoiminnan kehittäjillä, mentoreilla, rahoittajilla jne.) keskeinen vaikutus 

prosessin myöhemmissä vaiheissa. 
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Potentiaalin tunnistamisen jälkeen tehdään alustava päätös mahdollisuuden 

hyödyntämisestä. Käytännössä tämä on tapahtunut tutkijoiden aloitteesta BizFund- ja 

TUTL-ohjelmien rahoitushakemusten kautta, joiden avulla etenkin liiketoimintaan liittyvää 

kehitystyötä voidaan jatkaa. Viimekädessä hyödyntämispäätös on kuitenkin rahoittajan 

(VTT Oy:n), jos se näkee aiheet jatkokehityksen arvoisiksi. BizFund-hankkeiksi esitettyjen 

aihioiden jatkorahoituksesta on päättänyt liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtaja 

(business manager) tiettyjen VTT:n strategiasta tulevien reunaehtojen ja oman harkintansa 

mukaan. Myös muita menettelytapoja hankkeiden karsintaan on käytetty BizFund-

ohjelman aikana vaihtelevasti.  

 

TUTL–hankkeet ovat arvioitu VTT:n sisällä siten, että tutkijaryhmät ovat esitelleet 

tavoitteensa projektihakemuksen ja ”hissipuheen” (piching) avulla VTT:n 

liiketoimintajohtajista koostuvalle ryhmälle.  Tämä asiantuntijaraati on ”sparrausprosessin” 

päätteeksi valinnut parhaaksi katsomansa aihiot ja vienyt kyseiset hankkeet vielä VTT:n 

johtoryhmään katselmoitavaksi. Johtoryhmän hyväksymä hankejoukko on esitelty edelleen 

Business Finlandille (Tekesille) projektiehdotuksina ja NABC-muodossa esitettyinä 

myyntipuheina. Business Finland on näiden perusteella hyväksynyt VTT:n ehdokkaista 

rahoitettavaksi tyypillisesti noin puolet. Hankkeiden VTT:n sisäisissä arviointikriteereissä 

on painotettu mm. ehdotuksen liiketoimintapotentiaalia (markkinat, asiakkuudet, ratkaisun 

tuomat hyödyt, kilpailuetu jne.), aiheen omaperäisyyttä sekä teknologisia ansioita. 

Business Finland on taas kiinnittänyt omassa arvioinnissaan huomiota teknologian arvoon, 

liiketoiminnan vaikuttavuuteen sekä kaupallistamisosaamiseen (ts. kaupallistamisesta 

vastaavien henkilöiden osaamiseen ja aiempiin referensseihin). 

 

VTT:llä TUTL-vaihe on hyvin keskeinen uuden yritystoiminnan syntymisen kannalta, sillä 

sen aikana pitäisi teknologinen mahdollisuus muuntaa liiketoiminnalliseksi 

mahdollisuudeksi.  Liiketoimintaidean taustalla olevan teknologian kehityksen tulisi olla 

TUTL-hankkeen alussa jo vähintään tasolla TRL 6 (eli teknologiaa on demonstroitu 

käyttöympäristössä kts. liite 4.), mieluummin TRL 7-tasolla (prototyypin demonstrointi 

todellisessa käyttöympäristössä). Käytännössä TUTL-hankkeesta muodostuu VTT:n spin-

off prosessissa varsinainen haudutusvaihe, jossa uuteen teknologiaan perustuvalle 

yritystoiminnalle tulee kartoittaa mahdolliset liiketoimintamallit, sekä löytää niiden 
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edellyttämät asiakkaat. Potentiaalisille asiakkaille ja rahoittajille myös demonstroidaan 

teknologiaa vakuuttaakseen heidät sen soveltumisesta liiketoiminta-analyysin perusteella 

valittuihin käyttötarkoituksiin.   

 

TUTL-hankkeen aikana tutkijaryhmän voi käyttää ohjausta ja valmennusta (mentorointia) 

tarjoavaa konsulttiapua VTT:n sisältä ja ulkoisista lähteistä liiketoimintamahdollisuuksien 

iterointiin, sekä potentiaalisten asiakkaiden lähestymiseen ja heidän todellisten tarpeiden 

tunnistamiseen. Avustavassa verkostossa voidaan käyttää varsin erilaisia toimijoita tarpeen 

mukaan, esim. VTT:n oman liiketoimintakehityksen henkilöstöä ja VTT:n 

asiakaspäälliköitä ja heidän kontaktejaan, alan asiantuntijoita ja varhaisen vaiheen 

enkelisijoittajia jne. Eräissä tapauksissa Business Finland on tarjonnut mahdollisuutta 

kokeellisesti käyttää Nordic Innovation Housen toimesta Yhdysvalloissa järjestettyä 

kiihdytysohjelmaa osana TUTL-hankkeen liiketoimintakehitystä.  

 

Apua ulkoisista mentoreista ja konsulteista vaikuttaa olevan erityisesti elinkelvottomien 

liiketoimintamallien karsimisessa mahdollisten joukosta. Mentorit tarjoavat myös 

henkilökohtaisiin kontakteihin perustuvan verkoston potentiaalisten asiakkaiden 

tavoittamiseksi.  Haastateltavat spin-off yrittäjät kuvailevat mentorointiapua seuraavasti: 

”Konsultilla oli oikeastaan niin kuin sparraajan rooli, pysty sanomaan hyvin että 

mihin suuntaan ei kannata lähteä.. tavallaan ohjasi meitä pois siitä, ettei me 

lähdettäisi tekemään mitään mikä olisi liiketoiminnallisesti typerää taikka 

mahdotonta, mikä ei siis toimi .. hänen kykynsä sitten taas ohjata, ehkä tota teidän 

kannattais tehdä, niin se oli ehkä vähän ohkaisemassa.” 

 

”Me nähtiin haastavaksi sitä (liiketoiminta) mallia, joka sitten lopussa valittiin.. 

tällainen teknologian toimittaja, mutta sitten (mentori) toi siihen oman 

näkemyksensä siitä, että se voisi olla ihan hyväkin bisnes.... (mentorilla, josta tuli 

yrityksen yksi perustajista) oli yhteydet (edellisen yrityksen X) ajalta ja hän avasi 

niitä ovia .. se lähti hyvin vauhdikkaasti siitä etenemään se asia.” 

 

Koska tutkijoilla ei välttämättä ole riittävää mahdollisten sovellusalueiden tuntemusta, 

saattaa erityisesti yleisemmille ”platform-teknologioille” löytyä osin uusia sovelluskohteita 
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TUTL-vaiheen aikana, jotka taas voivat vaatia muutoksia alkuperäiseen tekniseen 

demonstraatioon ja kaupallistamissuunnitelmaan. Yrittäjiksi pyrkivillä tutkijoilla saattaa 

olla myös liian optimistiset kuvitelmat markkinoista ja niiden kehittymisestä (ts. 

innovaation diffuusiosta). Liiketoiminnan suuntaamisen kannalta teknologian ja 

liiketoiminta-ajatuksen todentaminen onkin keskeistä. VTT Ventures korostaa 

liiketoimintakonseptin mittauttamista asiakkailla: 

” Sitten toinen asia mitä me painotetaan oikeastaan sen kiihdytysprosessin aikana 

on se, että tämä tiimi hakeutuisi asiakkaiden pariin, että me saadaan siten sitä 

segmenttiä verifioitua.  Ja pystytään jo aika hyvin katsomaan mikä on sen 

tarjoaman houkuttelevuus” 

 

Validoinnin toteuttamisesta ja asiakastarpeiden keräämisestä yrittäjä puolestaan totesi:  

”Me käytiin monia asiakkaita läpi, hyvin monia ja kerättiin sieltä sitä dataa 

(asiakastarpeista)..ja sitten kun me läväytettiin se koko data esille ja alettiin 

kattomaan, niin siellä ei ollut yhtä ratkaisuja joka tyydyttäisi kaikkia..” 

 

TUTL-ohjelma siis toimii VTT:llä spin-off yritystoiminnan hauduttamisen välineenä ja 

erilaiset kaupallistamisen valmisteluun liittyvät toimet voivat tyypillisesti viedä 70 – 80 % 

TUTL-hankkeen budjetista ja teknologiset demonstraatiot valituille sovellusalueille loput. 

VTT:llä ei ole lähdetty varsinaisiin kiihdytysohjelmiin (esim. Startup Sauna), jossa 

aloittavat yritykset saavat lyhytaikaista mentorointia rahoittajilta ja kokeneilta yrittäjiltä. 

Venturesin Oy:n näkemys VTT:n hautomotoiminnan erosta kiihdytystoimintaan on 

seuraava:  

”Ero on ehkä siinä, että kiihdyttämöt on yleensä ajallisesti ikään kuin projektoituja 

hankkeita ja ne käy läpi ikään kuin tietyn sabluunan, jonka kiihdyttämö on luonut 

ja koettaa huomioida kaikki vähän saman tyyppiset aspektit kuin mekin. Meillä taas 

on enemmän kustomoitua dialogia tiimin kanssa- näitä ei kuitenkaan niin montaa 

ole, ettei meidän kannata pystyttää mitään tämmöisä kursseja - vaan ne katsotaan 

case-by-case sen tiimin kanssa mitä he tarvitsevat.” 

 

Kestoltaan TUTL-hankkeen aikainen hautomovaihe on pitkä, useimpien osalta vuoden, ja 

peräkkäisiä TUTL-hankkeita voi olla saman teeman ympärillä useampikin. VTT:n 
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lähestymistapa palvelee aloittavia spin-off yrityksiä todennäköisesti paremmin kuin 

tyypilliset kiihdytysohjelmat, sillä tutkimusten mukaan tutkimuslähtöisten spin-off 

yritysten hautomisen tarpeet poikkeavat selvästi muiden start-up yritysten vastaavista 

(Lubynsky 2013). 

 

TUTL-hankkeen loppupuolella ennen varsinaisen yritystoiminnan käynnistymistä 

keskeisessä roolissa on VTT Ventures Oy, joka antaa suosittelulausunnon VTT Oy:lle 

potentiaalista uutta spin-off yritystä koskien.  Potentiaalisten spin-off yritysten taustalla 

oleviin teknologioihin ja keksintöihin liittyvät IP-oikeudet ovat VTT Oy:llä, jolla on täysi 

päätäntävalta siitä, miten ja kenelle IPR:t luovutetaan ja miten ne arvotetaan.  

Haastattelussa toimitusjohtaja kuvaa VTT Ventures Oy:n roolia IPR:n käytön 

päätöstilanteessa spin-off - yrityksen käynnistämisestä seuraavasti: 

”Tuo päätös siitä, että mennäänkö lisensointipolkua vai spin-off polkua pitkin - 

sehän on VTT:n päätös. Se tapahtuu IPR komiteassa ja sitten business linessa. IPR 

management on meidän tärkein sisäinen yhteistyökumppani ja meidän dialogi on 

aktiivista.” 

 

TUTL-hankkeen päättymisen jälkeen syntyy usein uusi spin-off.  Niissäkin tapauksissa, 

joissa uutta yritystä ei tämän vaiheen tuloksena tule, kehityn teknologian kypsyysaste 

kasvaa ja se palautuu VTT:llä muulla tavalla kaupallistettavaksi tuotteeksi tai palveluksi. 

Eräissä tapauksissa TUTL-ohjelman aikana asiakkuuksien hakemisen myötä löytyy 

yhteistyökumppani (esim. perustettava start-up yritys), joka voi lähteä kaupallistamaan 

teknologiaa lisensioinnin kautta VTT:n spin-offin sijasta. Tällaisessa tapauksessa VTT:llä 

on mahdollisuus saada lisenssitulojen lisäksi teknologian edelleen kehittämisestä 

toimeksiantoja teknologian lisensoivalta yritykseltä. 

 

TUTL-ohjelman loppuun asti spin-off-prosessi on edelleen kasvattanut VTT Oy:n 

omistaman IPR:n arvoa yhteistyössä tutkijaryhmän tietämykseen pohjautuen hyvässä 

yhteisymmärryksessä. Varsinaisessa spin-off yrityksen perustamisvaiheessa tilanne 

kuitenkin muuttuu ja spin-off tutkijaryhmä ja VTT Oy ovat neuvotteluosapuolina, jolloin 

voi syntyä intressiristiriitaa VTT Oy:n ja aloittavan spin-off yrityksen välillä erityisesti IP-

oikeuksiin liittyen. Perustettavan spin-off yrityksen kannalta on oleellista, kuinka suureksi 

katsotaan VTT:llä kehitetyn ja spin-off yritykseen siirtyvän aineettoman pääoman arvo ja 
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missä muodossa korvaus siitä suoritetaan. VTT Ventures Oy:n toimitusjohtaja kuvaa siihen 

liittyvää arvottamisprosessia: 

”Lähtökohtana meillä on IPR management vetoisesti se, että nää arvot 

määritellään kolmannella osapuolella yleensä, eli haetaan joku asiaa osaava 

konsultti, joka tekee arvonmäärityksen. Aika tyypillisesti käytetään mikä on IP:n 

arvo kohdeyhtiölle kun se kohdeyhtiö on laatinut liiketoimintasuunnitelman ja 

ennustanut millaisia kassavirtoja se ennustaa saavuttavansa. Niin niistä sitten 

päätellään sitä arvoa tai lasketaan ja sitten siihen myös komponenttina vaikuttaa 

IPR.n suojapiirin laajuus ja vahvuus. On olemassa IP Score- niminen 

arviointimenetelmä, jota aika monesti käytetään sen arviointiin. ..Se arvo on 

kassavirtojen diskonttaus nykyhetkeen siitä businessplanistä ja sit sitä kerrotaan 

sillä IP scorella … ja arvioidaan sitä riskiä ja sieltä yleensä sitten pullahtaa ulos se 

valuaatio, joka toimii pohjana sille neuvottelulle kohdeyhtiön, VTT:n ja VTT 

Ventures Oy:n välillä.” 

 

IPR:n arvottamiseen liittyvät näkemykset heijastelevat yritykseen sitoutunutta 

liiketaloudellista potentiaalia. Tulevat spin-off yrittäjät joutuvat tässä arvostustilanteessa 

hankalaan välikäteen: toisaalta heidän päämääränä olisi houkutella ulkoista pääomaa 

korostamalla syntyvän yritykseen sitoutunutta arvoa ja sen tarjoamaa 

liiketoimintapotentiaalia, sekä toisaalta taas pitää VTT Oy:stä siirtyvän IPR:n hinta 

kohtuullisena. VTT Oy:n kannalta IPR:lle luonnollisesti haluttaisiin mahdollisimman hyvä 

taloudellinen tuotto välittömästi ja tulevaisuudessa. 

 

Yritys, joka ei toistaiseksi ole saanut Ventures Oy:ltä ja muilta pääomarahoittajilta 

merkittävää sijoitusta, kuvaa neuvottelua yksinkertaiseksi:   

”Sieltä tuli sellainen arvio siitä, joka enemmän tai vähemmän perustu siihen, että 

kuinka paljon menee työtä että sen koodaa uudestaan. Mun mielestä se (IRP:n 

arvo) oli ihan maltillinen.. ei mitään ongelmaa sen hintalapun kanssa… VTT oli 

tosi joustava ja fiksu siinä suhteessa” 

 

Toisaalta yrittäjä, jonka spin-off yritykseen on arvioitu sitoutuneen runsaasti 

liiketoiminnallista potentiaalia, kuvaa tilannetta vähemmän suoraviivaiseksi: 
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”Se oli hyvin raastava kokemus, jolla ei ole sellaista selkeää tietä ...  Voisin antaa 

niin ison ropallisen risuja sinne VTT:n IPR puolelle.. se että vaikka se teetetään 

millä tahansa firmalla tai muulla se valuaatio sille IPR:lle, niin se on ihan yhtä 

tyhjän kanssa, koska loppupelissä ne muut sijoittajat sanoo kyllä tai ei. Sehän on 

markkina siinä vaiheessa, jos ne muut sijoittajat ei valuoi niin arvokkaaksi niin se 

on ihan sama mitä sä lapulla näytät.. … VTT Ventures auttaa ja haluaa saada ne 

(spin-offit) ulos, mutta sitten taas se VTT:n puoli on vaikeampi. ei siinä ajatella 

miten sille spinnaavalle yritykselle käy, vaan VTT:n maksimaalista hyötyä IPR:stä -

joka vaatii vielä paljon kehitystä ja ulkopuolista pääomaa - jos se founderi porukka 

lähtee muualle, niin sillä VTT:n IPR:llä ei ole arvoa..se pitäis mennä eri hengellä, 

enemmän yhteistyössä…VTT:llä asiaa ajatellaan teknologiana.. mutta se suojattu 

teknologia on ihan arvoton ilman niitä ihmisiä jotka on tehnyt sen teknologian - 

VTT näkee arvoa siinä pelkässä paperilapussa - patentissa, sijoittajat näkee 

enemmän arvoa niissä foundereissa” 

 

IPR- oikeuksiin liittyvää neuvottelutilannetta kommentoidaan liiketoiminnan kehityksestä 

todetaan, että:  

”Nää on valitettavan usein olleet aika kipeitä prosesseja. Se on sillä tavalla vaikea 

yhtälö, että kun sä lähdet ikään kuin sisältä ulos ja ikään kuin sä olet töissä 

työnajan kanssa kun sä neuvottelet niistä oikeuksista. Ja sä oot monesti omalla 

työlläsi aikaansaanut sen tulosaineiston, niin monesti sitten ihmiset kokee, että 

nythän tässä vasta ollaan lähtemässä sitä riskiä ottamaan ja ikään kuin koetaan 

vaikeeks se keskustelu, just se arvottamiskeskustelu,. On paljon esimerkkejä että 

mennään läpi harmaan kiven ja vaikka tapellen ja painien, .. sitten ne (yrittäjät) 

osoittaakin sitä periksiantamattomuutta ja vaikka kipinöitä sinkoilee niin mennään 

päätyyn asti.” 

 

VTT Ventures antaa suosituksen VTT Oylle sijoittamisesta syntyvään spin-offiin. Eräänä 

sijoitussuosituksen tärkeänä kriteerinä on se, osallistuvatko muut ammattimaiset sijoittajat 

spin-offin rahoittamiseen. Mahdollinen VTT Oy:n sijoitusosuus tehdään usein apporttina 

käynnistettävän yritykseen ja muodostuneiden omistussuhteiden osuutta Ventures Oy:n 

toimitusjohtaja kuvaa seuraavasti: 



 

 

 

 

128 

”Me käytämme IPRää Venturesissa tämmöisenä sijoitusinstrumenttina myös. Aika 

tyypillisesti siirretään se assetti kohdeyhtiöön osakkeita vastaan… apporttisiirto ja 

sen assetin siirtäminen kohdeyhtiön taseeseen on sijoittajien kannalta kaikista 

kiinnostavin tapa, se mitä suositaan… enemmistöomistus on perustajilla ja pyritään 

siihen, että tämän ensimmäisen rahoituskierroksen jälkeen joka on tällainen 

siemenrahoituskierros niin senkin jälkeen perustajilla olisi n. 60 – 65 % yhtiön 

osakkeista ja loput on sitten sijoittajilla. Sijoittajien potista meillä on sitten osa.”  

 

Rahoittajien intressien suojelemiseksi ja yrityksen toiminnan ohjaamiseksi spin-off 

yritysten hallituksissa on useimmiten muiden rahoittajien lisäksi myös VTT:n edustus. 

Esimerkiksi VTT Ventures Oy:n toimitusjohtaja on 12 VTT:ltä lähtöisin olevan spin-off 

yrityksen hallituksessa.  

8.4 Ventures Oy osana spin-off toimintaa 

 

VTT Ventures Oy:n päätehtävänänä on hallinnoida VTT:n spin-off yrityksiin tehtyjä 

sijoituksia sekä tuottaa VTT:n omistamista potentiaalisimmista teknologioista 

pääomasijoituskelpoisia kaupallistamisaihioita. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sijoituskohteena toimivan spin-off aihion houkuttelevuuden lisäämistä tuotto-odotuksia 

kasvattaen sijoitusriskiä pienentämällä. Periaatteessa spin-off yrittäjiksi tähtäävien 

tutkijoiden kannalta VTT Ventures Oy on yksi mahdollinen riskirahoittaja muiden 

joukossa, mutta sen käyttäminen rahoittajana antaa kuitenkin etuoikeuden spin-off 

yritykseen siirtyvien tutkijoiden 12 kuukauden virkavapauteen, sekä tarjoaa heille 

edullisemman neuvotteluaseman VTT Oy:n IP-oikeuksien hyödyntämiseen.  

 

Toimitusjohtaja kuvaa VTT Venturesin roolia varsinaisessa spin-offin perustamisessa 

seuraavasti:  

” Tiimihän tekee itse businessplanin ja kaiken materiaalin. Me ollaan vaan avuksi 

siinä tai saattaa olla, että hyödynnetään jotain konsulttia - he voivat auttaa tiimiä. 

Me ei voida pitchata niitä, ei tehdä niiden caseja, ei voida kirjoittaa heille business 

planeja. Koetataan vaan auttaa, että sieltä syntyy oikeanlainen suunnitelma ja 

auttaa myös siinä että se yhtiö löytäisi täydennystä – ehkä toimitusjohtajan vaikka 

– ja auttaa siinä että he löytävät oikeat sijoittajat ja avataan heille ovia tapaamaan 
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sellaisia henkilöitä jotka me tiedetään ja jotka voisivat olla hyviä sijoittajia tähän 

kohdeyhtiöön… meidän pitää poistaa riskitekijöitä eli saada se alkuvaiheen 

sijoittajille näyttäytymään sellaisena, että siinä on mahdollisuus onnistua. .. 

nimenomaan nämä riskit on se keskeinen elementti ja niiden poistaminen… 

tietynlainen tämmöinen selektiivisyys – tavallaan meidän caseja ei ole vuodessa 

hirveän montaa tarjolla, koetetaan pitää huoli että me ollaan laadukkaita sitten  

kun nämä kanssasijoittajat  näkee ja pääsee niitä katsomaan. 

 

Yrittäjän näkemys VTT Venturesin roolista on vastaava: 

”VTT Venturesin käyttö oli tapa saada se IPR sieltä heidän matkassa, plus sitten se 

oli tapa saada nämä introt näille sijoittajille, niin siinähän se VTT Ventures auttoi. 

Se on myös hyvin suuri tekijä siinä, että se IPR:n valuaatio ja IPR saadaan sieltä.” 

 

Teknologiayritysten tyypillisenä ongelmana todettiin olevan tuotteen tai palvelun etäisyys 

markkinoista, joilla viitataan taustalla olevan teknologian varhaiseen kehitysvaiheeseen. 

Teknologian sekä liiketoimintasuunnitelman todentaminen vaativat kehitystyötä, joka 

puolestaan aiheuttaa normaalia pitkäaikaisemman rahoitustarpeen. Ventures Oy:n 

toimitusjohtaja kommentoi teknologian kehitysasteen vaikutusta rahoitustarpeeseen 

seuraavasti: 

” TRL level kutonen (kts. liite 4.) on sellainen tyypillinen vaatimus.. tuotetta tai 

palvelua on pitänyt testata aika ajoin lopullisessa ympäristössä 

prototyyppiasteella. Toki se vaihtelee teknologia-alueittain niin, että jos otetaan 

bioteknologian tai teollinen bioteknologia on aika mahdotonta päästä 

tutkimuslaitosympäristössä TRL 6:seen saakka tutkimusrahoituksella. Se polku on 

pidempi ja vaatii enemmän pääomaa ihan lähtökohtaisesti. Silti me ollaan lähdetty 

tämmöisiin caseihin kun me nähdään niiden potentiaali - me nähdään, että löytyy 

tiettyjä rahoittajatahoja, jotka on valmiita lähtemään tämmöisiin hankkeisiin 

mukaan.” 

 

Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen 

esteenä nähdään Etlan julkaiseman raportin (Kotiranta 2018) mukaan osittain tutkimus ja 

innovaatiopalveluyksiköiden (TIP) aliresursointi, ja riippuvuus organisaation 
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ulkopuolisesta rahoituksesta. VTT Ventures Oy:n toimitusjohtaja ei kuitenkaan näe 

resurssien riittävyyden olevan keskeinen ongelma: 

”Meidän täytyy ensin näyttää, että mitä me osataan, mitä näistä syntyy, sitten me 

saadaan lisää resursseja ja kun näin pystytään jatkamaan pitkäjänteisesti tehden 

tätä duunia, …jos katsot eurooppalaista kaupallistamiskenttää ja vertaat sitä 

meihin - me ollaan ihan yhtä hyviä kuin Fraunhofer tai kuka muu tahansa siellä. 

Englanti, Oxford, Cambridge, London on edelläkävijät, siellä on massiivisia 

pääomia tämän tyyppiseen toimintaan etenkin bioteknologia-alueella, - niillä on 

pidempi historia, ne ovat pitemmällä mutta se on se suunta mihin mekin mennään. 

Sitä mukaan kun tuloksia syntyy, saadaan mukaan lisää resursseja - toivottavasti 

saadaan mukaan yliopistoja tähän samanlaiseen toimintatapaan. Suomalainen 

pääomasijoituskenttä on kehittynyt erittäin hyvin, vuodesta 2015 - 2016 markkinan 

koko kasvoi 42 %.  Per capita Suomi on Israelin ja Ruotsin jälkeen kolmas 

maailmassa venture markinassa – väitän, että me ollaan Israelin
63

 polulla tässä. 

Jos me tehdään asiat hyvin, meillä on miljardimarkkinat tässä venture capital 

puolella ja loistavia onnistumisia.” 

 

VTT Oy:ssä yrityksen omien IPR:ien hyödyntämisen valmisteluun osallistuu Ventures 

Oy:n henkilöiden lisäksi IPR-komitea ja VTT:n liiketoiminnan kehitys. Tämä 

organisointitapa saattaa jossain määrin poiketa esim. suomalaisten yliopistojen 

kaupallistamistoimintojen järjestelyistä tai muiden vastaavien ulkomaisten 

tutkimuslaitosten organisoitumistavoista (taulukko 6.).  VTT Ventures Oy.lle spin-off 

aihiot tulevat TUTL- hankkeiden jäljiltä jo pitkälle jalostettuina, jolloin Ventures Oy:n 

rooliksi muodostuu IPR-neuvotteluihin, rahoituksen hankintaan ja sijoitusten hallintaan 

liittyvät toimet. 

 

Taulukko 6. Eräiden tutkimuslaitosten teknologiansiirtoyksiköiden (Technology Transfer 

Office, TTO) resursointi ja toiminnan tunnuslukuja.  (Sovitettu lähteestä: Antti 

Sinisalo/VTT Ventures Oy ja  SINTEF). 

 

                                                 
63

 Israelin venture capital markkinat ovat kehittyneet voimakkaasti 1980 – luvun jälkeen. 1990- luvulla ne 

kasvoivat 58 miljoonasta n. 3.3 miljardiin dollariin. Huomattavana erona Suomeen on kuitenkin se, että 1990 

– luvun puolivälissä Venäjältä siirtyi n. 750 000 tiedemiestä ja insinööriä Israeliin ja silloinen Israelin hallitus 

loi voimakkaan teknologia hautomo-ohjelman tämän ”aivopotentiaalin” hyödyntämiseksi. 
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Tutkimuslaitos Fraunhofer TNO VTT SINTEF 

Henkilöstö 24 500 2 600 2400 2000 

Teknologian-

siirtoyksikön 

henkilöstö 

30 (joista 7 

lakiasiantuntijaa) + 

jokaisessa yksikössä 

lisää henkilöitä (vrt. 

VTT) 

3 

teknologiansiirto- 

asiantuntijaa, 
7 IP / lakiasiat 

10 teknologian 

siirto/IPR 

hallinta + 2 

sijoittaminen 

7 kaikkiaan 

(teknologiasiirto, 

IPR, venturing ja 

hallinto)  

Sijoitusrahasto Fraunhofer Venture 

Capital, yli 200 

sijoituskohdetta 

vuodesta 1999 

lähtien 

Uusi rahasto 2017, 

n. 3 M€ sijoitus 

vuosittain  

 VTT Ventures 

Oy 

20 M€ 

sijoitukset 

22 M€ sijoitukset 

(SINTEF Venture 

IV) 

Spin-off 

yrityksiä / vuosi 

(keskimäärin) 

22 (2016) 

1.23 / 1000 henk. 
5 

0.72 / 1000 henk. 
2 – 4 

0.81 / 1000 

henk. 

3 – 5 

1.00 / 1000 henk. 

Arviointi-

kriteerit (Key 

Performance 

Indicators, 

KPIs) 

Spin-offien 

määrä/vuosi 
Spin-offien 

määrä/vuosi 
Spin-offien 

määrä/vuosi, 

ulkoisten 

sijoitusten 

määrä, 

yritysportfolion 

arvon kehitys 

Tulovirta TTO:lle 

ja SINTEFille 

(€/vuosi), 

yritysportfolion 

nykyarvo ja 

kehitys 

 

Laajempi toiminta Venturesin osalta vaatisi resurssien lisäämistä siinä vaiheessa, kun 

siihen on tulosten perusteella riittävät edellytykset. Tähän Ventures Oy:n toimitusjohtaja 

toteaa käytössä olevista voimavaroista: 

”Tällä hetkellä on saavutettu silleen ihan hyvä tasapaino, että vuosittain syntyvien 

yhtiöiden määrä on tasapainossa niiden resurssien kanssa, mitä meillä tähän 

toimintaan on. VTT Venturesilla on kaksi ihmistä töissä ja kohtuu rajoitettu 

mahdollisuus sijoittaa näihin yhtiöihin rahaa. Jos me lähdettäisiin laajentamaan 

tätä toimintaa, niin tarvittaisiin myös rahallista panostusta, enkä usko että tällä 

hetkellä siihen olisi mahdollisuuksia... me pyritään kehittymään koko ajan, meidän 

pitäisi saada lisää tekijöitä tähän tiimiin, lisää pääomia ja sillä tavalla me voidaan 

auttaa yhä useampaa yritystä. Täytyisi päästä kiinni myös näihin yliopistolähtöisiin 

caseihin.” 

8.5 Tutkijoista yrittäjiksi 

 

Yritystoiminta ja yrittäjyys lähtevät aina yrittäjistä itsestään, jolloin heidän asenteisiin, 

arvoihin, uskomuksiin ja motivaatioon liittyvillä tekijöillä on keskeinen merkitys 

yrittäjäksi ryhtymisen taustalla.  Vaikka tämän tutkimuksen näkökulma oli tutkijoiden 
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VTT spin-off prosessista syntyneiden kokemusten ja käsitysten tarkastelussa, käsiteltiin 

lyhyesti myös spin-off yrittäjyyden taustalla vaikuttavia tekijöitä. 

 

Tutkijoiden yrittäjyyttä tarkasteltaessa todettiin, että eri tutkimusten mukaan n. 1-5 %:lla 

heistä on yrittäjyyspyrkimyksiä.  Mikäli VTT:n tutkijoiden yrittäjyyteen tähtäävät asenteet 

noudattavat kyseistä prosenttiosuutta, olisi tällä hetkellä VTT:llä työskentelevistä noin 

1700 tutkijasta vain muutamalla kymmenellä ja optimistisimmassakin tapauksessa reilusti 

alle sadalla henkilöllä yrittäjyysaikeita. VTT:llä käynnistyy vuosittain noin 3 - 4 Ventures 

Oy:n pääomarahoituksen piiriin kuuluvaa portfolio spin-off yritystä ja luotettavaksi 

katsottavan arvion mukaan vastaava määrä muita VTT spin-offeja
64

. Kun uuteen spin-off 

yritykseen siirtyy keskimäärin 2-4 tutkijaa ja yrityksiä syntyy selvästi alle 10 vuodessa, 

voidaan todellisia yrittäjyysaikeita VTT:llä omaavien tutkijoiden määrän arvioida olevan n. 

1 – 1.5 % luokkaa. Tämän laskelman lopputulos muistuttaa läheisesti Åstebro & al. (2013) 

Ruotsia koskevan tutkimuksen tuloksia.  

 

Selityksenä henkilöstön laimeahkoon spin-off kiinnostukseen tarjotaan VTT Oy:n 

liiketoimintakehityksestä seuraavaa:  

”Jos joku tulee tutkimuslaitokseen tutkijaksi, se on vähän epäreilu olettamus että 

hän alkaa start-up yrittäjäksi. Se voi kyllä se sellaiseksi kehittyä, mutta oletusarvo 

on, että kun tutkimuslaitokseen mennään niin saa kehittää uusia asioita... ympäristö 

kannustaa tietyn tyyppiseen toimintaan (esim. VTT:llä aseman saavuttaminen 

tiedeyhteisössä, tutkimusjulkaisut, opinnäytteet jne. ).. vaikka olis näitä 

roolimalleja tai esimerkkejä, ei täällä kuitenkaan niin paljon niitä vaikkapa spin-

offeja ole, että kaikilla olis selvästi läheinen kokemus siitä miten ne syntyy.. ja 

useimmille se yrittäminen ei kuitenkaan ehkä sovi.” 

 

Tämän hyvin rajoitetun otoksen perusteella tutkijoiden yrittäjyyteen liittyvät 

motivaatiotekijät näyttävät tukevan aikaisempien teoriaosuudessa esitettyjen tutkimusten 

havaintoja. Taloudellinen vaurastumisen tavoite yrittäjyyteen hakeutumisessa ei toimi 

merkittävänä tutkimuslähtöisen spin-off yrittäjyyden motivointitekijänä. Keskeisinä 

toimintaa ohjaavina vaikuttimina ovat tahto viedä teknologiaa käytäntöön, halu 

                                                 
64

 VTT:n sisäisessä terminologiassa VTT Ventures Oy:n portfolioyritysten ulkopuoliset spin-offit ovat ”VTT 

start-up yrityksiä” ja taas portfolioyritykset spin-offeja. 
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saavutuksiin sekä itsenäisyyden tavoittelu. Osittain taustalta on aistittavissa myös 

turhautuminen VTT Oy:n toimintaan. Spin-off yrittäjät tai sellaiseksi tähtäävät kertovat 

motivaatiotekijöistään mm. seuraavaa: 

”Mikä olis hienompaa kuin se, että se mitä sä oot täällä kyhänny ja tehny .. 

harvoimpa näistä valmiita tuotteita tulee.. niitä prototyyppejä projekteissa.. niin 

että sais vietyä ne oikeeseen elämään oikeeseen käyttöön silleen, että se tuottaa 

jatkuvasti jotain hyötyä.” 

 

”Kyllä mulla oli niinku ajatuksena, että VTT on nähty ja vois kokeilla jotain muuta 

ja tuo (spin-off ) olisi hieman turvallinen ensiaskel siihen suuntaan. .. mulla on 

uskomaton lista niin toisistaan poikkeavia juttuja (tutkimusaiheita).... tässä haluais 

kattoo sitten vähän pitemmälle sen homman. Ainoo lopputulos mitä VTT:llä voi 

parhaimmillaan olla on, että se että hommat jatkuis jossain toisessa hankkeessa ja 

se on aika surullinen tavoite.” 

 

”Se ei näyttänyt siltä, että VTT:llä se asia etenisi millään tavalla että me saatais 

edistää tätä juttua.. ja sitten siihen vaikutti myös se, että oltiin aika kurkkua myöten 

täynnä VTT:tä.. me tiedetään, että jotain isoa on käsillä .. VTT:llä ei nähty tätä 

asiaa sillalailla kuin me.. olihan siinä taustalla tietoisuus siitä, että siinä on 

mahdollisuus siihen asiaan, mutta ei sitä taloudellista vaurastumista tässä ole 

pidetty niinku päällimmäisenä.”  

 

VTT:n tutkijoiden työ on pirstoutunut useisiin samanaikaisiin ja lyhyisiin hankkeisiin 

viimeisten vuosien aikana, jolloin yhteen asiaan syvällisemmästä keskittymisestä on tullut 

tutkimuslaitoksessa entistä vaikeampaa. TUTL-hankkeiden ja spin-off yrittäjyyden 

nähdään haastattelujen mukaan tuovan mahdollisuuksia vain yhteen, itselle tärkeään ja 

motivoivaan asiaan keskittymiseen. 

 

Teoriaosuuden mukaan yrittäjyyteen selvästi positiivisesti korreloivia tekijöitä ovat: 

 Patentit 

 Soveltava tutkimus ennemminkin kuin perustutkimus 

 Yrittäjäksi siirtyminen hieman vanhempana  
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 Johtava rooli tutkimusryhmässä 

 

Patenttien merkitys spin-off yritystoiminnan taustalla on VTT:llä kiistaton - kaikki 

Ventures Oy:n rahoittamat yritykset perustuvat patentoituun teknologiaan. Myös niissä 

spin-off yrityksissä, jotka eivät ole saaneet VTT:n rahoitusta, useimmilla on taustalla 

patentteja tai patenttihakemuksia. VTT portfolioyrityksen toimitusjohtaja kertoo 

patentoinnista ja siihen liittyvästä haasteesta start-up yrityksen näkökulmasta seuraavasti: 

”Meillä on tällä hetkellä 32 patenttihakemusta sisässä ja näitä myönnettyjä on pari 

kappaletta. Me ei patentoivaiheessa juoksuteta niitä kovalla vauhdilla 

myönnetyiksi, koska silloin palaa sitä rahaa ihan hirveästi. Sä pystyt vennyttään 

tätä start-upin budejttia sillä, ettet sä työnnä niitä nopeasti hyväksyiksi” 

 

Patenteilla on useimmissa haastatelluissa yrityksissä tunnistettu myös selkeä 

signalointimerkitys rahoittajien houkuttelemiseksi. Usein pääomarahoittajan investointien 

ehtona on IPR:n siirtyminen kokonaan perustettavalle yritykselle. 

 

Haastattelututkimuksen suppea otos tukee myös teoriaosuudessa esitettyä käsitystä, jonka 

mukaan akateemiseen spin-off yrittäjyyteen lähdetään vasta myöhemmällä iällä ja, että 

useimmilla takana on jo pidempi ura tutkijana. Haastatelluista suurin osa kuului 

ikäryhmään 35 – 45 vuotta, ja he olivat toimineet tutkijoina keskimäärin jo yli 10 vuotta 

ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Keskeisinä toimijoina yrityksissä oli aiemmin 

esimiestehtävissä toimineita henkilöitä kuten ryhmäpäälliköitä. Osana ryhmäpäällikön 

tehtäviä VTT:llä on uusien tutkimushankkeiden rahoituksen hankinta, josta saaduista 

kokemuksista (neuvottelutaito, budjetointivastuu) on hyötyä myös yrittäjyyden kannalta. 

 

On kuitenkin todettava, että tämän työn kvalitatiivisen tarkastelujen perusteella ei voida 

tehdä yleistäviä johtopäätöksiä VTT Oy:n tutkijoiden yrittäjyysasenteista tai 

yrittäjyysmotivaatiosta otoksen suppeudesta (kuutta haastateltua yrittäjää) johtuen. 

Tarkempi analyysi vaatisi huomattavasti laajemman otosjoukon kvantitatiivisena 

tutkimuksena, esim. koko henkilöstön kattavan web-kyselyn avulla
65

.   
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 Tämän työn osalta web-poll jätettiin kuitenkin suorittamatta muista lähteistä saadun suuntaa antavan tiedon 

ollessa jo käytettävissä. 
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Teoriaosuudessa todettiin, että yksi keskeisimmistä tutkimuslähtöisten korkean teknologia 

spin-off yritysten menestymistä jarruttavista tekijöistä ovat tutkijoiden strategisen 

suunnittelun osaamisessa, ja kohdemarkkinoiden tuntemuksessa esiintyvät puutteet.  

Tutkimuslähtöisten yritysten perustajilla ei myöskään useimmiten ole aiempaa vankkaa 

kaupallista kokemusta. Start-up yrittäminen edellyttäisi jossain määrin myös rahoitukseen 

liittyvien mahdollisuuksien ja riskien tuntemusta, sekä halukkuutta liiketoiminnan 

kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen liittyvän tietämyksen kartuttamiseen.  

 

Edellä kuvattuihin tarpeisiin liittyvien taitojen osalta VTT:n tutkijoiden perusvalmiudet 

näinkin pienessä otoksessa vaihtelevat suuresti. Osalle tutkijoista yrittäjyyteen ei ole 

juurikaan aikaisempaa kosketusta missään muodossa (ei edes roolimalleja 

lähiympäristöstä). Toiset taas olivat oma-aloitteisesti hakeutuneet yritystoimintaan 

liittyvään valmennukseen.  Aiemmin vähäistä liiketoimintatuntemusta omaava, ja sitä 

itsenäisesti runsaasti myöhemmin kartuttanut yrittäjä kertoo esimerkkinä seuraavasti:  

”Rehellisesti sanottuna en tiennyt puolitoista vuotta sitten mikä oli 

osakassopimus… tutkijat ovat ikään kuin naiveja…pitäis olla melkein kuin 

tällainen Legal training kaikille
66

…sulla ei ole minkäänlaista taustaa 

sellaiselle…mä en tajunnut mitä se (osakassopimus) merkitsee   ... pitäisi olla ikään 

kuin sellainen Entrepreneurships for Dummies  kaikille” 

 

Vielä VTT:llä työskentelevä tutkija kuvailee omaehtoista hakeutumista valmennukseen 

seuraavasti:  

”Mä olen ollut siinä EIT:n tohtorikoulussa, jossa ollut Entreprenaurial ja Business 

Development kulma... kuinka omasta tutkimuksesta tehdään innovaatio ja 

palveluita ja uusia yrityksiä. Se on ollut niin kuin tällainen start-up koulu.. ja sitä 

kautta on tietenkin tullut intoa.. siellä on ollut kursseja ja tehty harjoitustöitä.. 

rahoituksen perusteet ja niinku tälläisiä asioita, mutta se on kuitenkin vaan 

koulu…annoin palautetta että olis kiva kun ne esimerkit olis todellisia … ei 

Amazoneja ja Googleja”. 

 

                                                 
66

 Samansuuntaisia käsityksiä jonkinasteisesta lakiasioiden tuntemuksesta tai vähintäänkin osaavan 

lakikonsultin käytöstä yrittäjätiimin apuna spin-offin perustamisvaiheessa mainittiin useamman kerran. 
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Rahoittajatahot eivät kuitenkaan näe uusien yrittäjien taustoista aiheutuvan suurempaa 

ongelmaa teknologiayrittäjyyden osalta, etenkään yritystoiminnan alkuvaiheessa. VTT 

Ventures Oy:n toimitusjohtajan käsitys VTT:n tutkijoiden perusvalmiuksista 

teknologiayrittäjyyteen onkin varsin positiivinen: 

”Me ollaan nähty kokemuksesta, että VTT:läinen tutkija omaksuu monesti aika 

nopeasti ne tarvittavat asiat. Tuodaan puuttuvaa osaamista ulkopuolelta ja 

koulutetaan niitä henkilöitä jotka täältä lähtee, niin kyllä meillä on myös hyviä 

kokemuksia siitä, että VTT:läinen tutkija voi olla hyvä alkuvaiheen toimitusjohtaja 

tällaisessa yhtiössä .. kyllä tällaisen toimitusjohtajan roolin ottava henkilö joutuu 

käymään semmoisen aika nopean omaksumisen ja ehkä aika raskaankin polun 

siinä, että saa ne tarvittavat valmiudet sitten viedä ainakin tän yhtiön se 

ensimmäinen vaihe maaliin. Yhtiön johtamisessa eri vaiheessa tarvitaan erilaisia 

ihmisiä ja tietysti tässä alkuvaiheessa meidän yhtiöissä korostuu tää teknologia ja 

se substanssi, mitä nämä ihmiset ovat ehkä vähän tottuneet myymäänkin”. 

 

Useat haastatellut yrittäjät ja VTT:llä TUTL- hankkeisiin osallistuneet tutkijat käyttivät 

tästä liiketoimintaan liittyvästä oppimisprosessista ”crash – course”-ilmaisua kuvastaen 

tutkimusmaailmassa saatujen, ja liiketoimintaympäristössä tarvittavien valmiuksien 

kohtaamista. 

8.6 Spin-off toiminnan tuloksellisuus 

 

Tutkimusten mukaan tutkimuslähtöisiin spin-off yrityksiin kohdistuneet toiveet eivät ole 

maailmalla usein toteutuneet. Yhteiskunnan kannalta uudelle yritystoiminalle asetetut 

odotukset liittyvät mm. resurssien jatkuvasti tehokkaampaan käyttöön, sekä työpaikkojen 

ja verotulojen lisääntymiseen, ja sitä kautta yleisen hyvinvoinnin ja elintason 

kohottamiseen. Yritysten kannalta tavoitteet puolestaan kohdistuvat useimmiten 

kannattavuuteen ja tuottoon (voittoon), yritystoiminnan vakiinnuttamiseen ja jatkuvuuden 

takaamiseen sekä kasvuun. Yrityksen kasvun tavoittelu on yrittäjien kannalta perusteltua, 

koska se keskimäärin lisää yrittäjätuloa, tekee yrityksestä sidosryhmien (esim. asiakkaat, 

rahoittajat) keskuudessa uskottavamman ja parantaa yrityksen selviytymisen 

todennäköisyyttä. Kasvu mahdollistaa yrittäjien henkilökohtaisen kuormituksen 

pienentämisen toimintojen jakaantuessa erikoistumisen myötä useammalle eri henkilöille. 
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Kasvuhakuisuutta pidetään siis olennaisena osana yritystoimintaa, koska liikevaihdon 

kasvattaminen ja yrityksen resurssipohjan laajentaminen ovat käynnistyneiden yritysten 

tapoja varmistaa toiminnan jatkuvuus. Ympäristö voi parhaansa mukaan pyrkiä edistämään 

näitä tavoitteita luomalla yritystoimintaa edistävät puitteet. Viimekädessä 

tutkimuslähtöisen yritystoiminnan tavoitteet määrittyvät kuitenkin yksittäisten yrittäjien ja 

yrittäjätiimien omien yrittäjyystavoitteiden mukaan, jotka voivat olla aiempien 

tarkastelujen mukaan varsin moninaiset.  

 

Koska VTT:n portfolioyritysten rahoittamisen kriteereinä on yrityksen arvon 

kasvattaminen, VTT:ltä lähtöisin olevat haastatellut yrittäjät ovat tavoitteissaan hyvinkin 

kasvuhalukkaita:  

”..se on todettu, että mahdollisimman nopeasti pitäis päästä niinku ulkomaille, 

Eurooppaan ja Jenkkeihin..ja tavallaan myymään. En nyt niistä exceleistä muista 

mitä rahoittajille väännettiin, mutta kyllä ne (kasvutavoitteet) hyviltä näytti” 

 

”..saadaan täältä Suomesta mahtava teknologia ulos, joka voi hyvinkin olla 

nopeasti monissa miljoonissa laitteissa…kyllä tässä suurta kasvua haetaan” 

 

Tavoitellun nopean kasvun osalta VTT spin-off yrityksiin ladatut odotukset näyttäisivät 

toteutuvan esimerkiksi älykkäitä spektrisensoreita kehittävän ja markkinoivan Spectral 

Enginesin osalta, joka on nopeasti pystynyt kansainvälistymään, kasvattamamaan 

liikevaihtoaan ja tuomaan uusia tuotteita markkinoille eri sovellusalueille. Spectral Engines 

voitti mm. FoodScanner -ratkaisullaan vuonna 2017 EU:n Horizon Prize -palkinnon 

(800 000 €), joka annetaan vuosittain innovatiivisimmille keksinnöille määrätyillä 

aihealueilla. Myös toinen VTT:n spin-off yritys, TactoTek Oy on kasvanut nopeasti ja se 

työllistää tällä hetkellä jo 85 henkilöä. 

 

Spin-off toiminnan taloudellisen merkityksen tunnistamista VTT:llä vaikeuttaa siihen 

liittyvän faktatiedon kerääminen, sillä seurannan aikajänne on pitkä potentiaalisten 

tuottojen realisoituessa vasta vuosien kuluessa. Tilannetta valottaa 

liiketoimintakehityksestä esitetty toteamus: 
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” Mä en ole ikinä tehnyt sitä laskelmaa ja vaikka meillä Ventures rupeaa olemaan 

kohta 10 vuotta vanha - niin sitä laskelmaa on vielä tänäkin päivänä vaikeaa 

tehdä- että kumpi on järkevämpää (spin-off- vai muu lisensiointi ja 

toimeksiantotoiminta). Harvahan näistä yhtiöistä mitä on liikkeelle laitettu on vielä 

tänäkään päivänä kassavirtapositiivisia, toisaalta ne osa työllistää jo kymmeniä 

ihmisiä ja niiden sijoituskierroksen jälkeinen arvostus on monissa yhtiöissä 

kymmeniä miljoonia.. sitä on vaikea määrittää…lähes kaikki on jonkin tyyppistä 

elektroniikkaan liittyvää hardista tai prosessitekniikkaa ja minä väitän, että näiden 

yhtiöiden rakentaminen myyntikypsäksi kestää plus kymmenen vuotta.”  

 

Suurin osa nykyisistä VTT Venturesin- portfolio yrityksistä on iältään varsin nuoria 

(keskimääräinen spin-offin ikä on n. 4,5 vuotta), sillä spin-off toiminta on ollut 

systemaattisempaa vasta vuoden 2010 ja Ventures Oyn perustamisen jälkeen. Nykyisistä 

portfolioyrityksistä vain muutamat ovat pystyneet toistaiseksi pääsemään break-even 

pisteeseen. Useimmat VTT:n spin-offit ovat kannattavuudeltaan edelleen tappiollisia (kuva 

20, liitteessä 3.). Uuteen tuotantoteknologiaan keskittyvät yritykset vaativat myös suuria 

investointeja. Jo aiememmin mainittu Oulunsalossa toimiva painettuun 3D elektroniikkaan 

(IMSE, Injection Molded Structural Electronics) erikoistunut TactoTek Oy on (perustettu 

2013) olemassaolonsa aikana vaatinut jo lähes 6 miljoonaa euroa rahoitusta 

laiteinvestointiensa ja henkilöstökulujensa kattamiseksi.  

 

Julkisuudessakin esitettyyn kritiikkiin VTT:n spin-off yritysten vaatimattomasta 

taloudellisesta menestymisestä VTT Venturesin toimitusjohtaja vastaa seuraavasti:   

”.. siinä ei ehkä ymmärretä tätä toimialaa ja ei ehkä tutustuta syvemmin siihen, 

mikä on sen yhtiön arvo ja niiden mahdollisuus elävöittää tätä suomalaista 

liiketoimintaa jatkossa. Kyllä mä väittäisin, että tästä on aika tavalla kysymys- 

esim. Tekniikka ja Talouden toimittaja, joka aina välillä heittää näitä kommentteja, 

mutta enpä usko että hän on juuri muuta tehnyt kuin katsonut kuin niiden yhtiöiden 

tilipäätöstietoja eri vuosilta....  Täytyisi nähdä se substanssi sieltä alta ja nimen 

omaa se suuri mahdollisuus – okei se mahdollisuus pitää todistaa - mutta se että 

teolliset toimijat globaalisti ulkomailla on aika hanakasti lähdössä näihin caseihin 

mukaan rahoittamaan tai tekemään yhteistyötä näiden yhtiöiden kanssa niin pitäis 
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nähdä niitä signaaleja- ne ennustaa kuitenkin sen yhtiön merkitystä tästä 

eteenpäin. Meidän yhtiöt ovat kuitenkin voittaneet kansainvälisesti merkittäviä 

palkintoja ja EU:n rahoitusinstrumentit, EU Horizon 2020 tukirahoitus, mitä 

tällainen SME yhtiö pystyy hakemaan, niin meillä on ollut todella hyvä hit-rate. 

Meillä on jo viisi yhtiötä saanut sitä rahoitusta, kun se keskimääräinen hit rate 

saada sitä on 4 %.   Meidän yhtiöihin on kanssasijoittajat sijoittaneet yli 60 

miljoonaa euroa ja näiden yhtiöiden arvon kehitys on ollut erittäin hyvä.” 

 

Rahoittajien usko VTT:llä syntyneisiin spin-off yrityksiin näyttää vahvalta. Esim. edellä 

mainittu TactoTek Oy sai lisärahoituskierroksella helmikuussa 2018 11,6 miljoonan euron 

pääomasijoitukset. TactoTekin liiketoiminta perustuu VTT:llä kehitettyyn menetelmään, 

jossa muovisen elektroniikkatuotteen kuorirakenteisiin yhdistetään painettu älykkyys, 

perinteiset elektroniikkakomponentit ja ruiskuvalu ilman manuaalista kokoonpanoa. 

Yrityksen kasvualueena on ollut erityisesti autoteollisuuden sovellukset. 

 

8.7 Spin-off toiminnan operatiivisia haasteita  

 

Nykyinen innovaatiopolitiikka tutkimusrahoituksen leikkauksineen rajoittaa VTT Oy:ssa 

tehtyjen strategisten valintojen mahdollisuuksia. VTT on joutunut toimintaedellytystensä 

turvaamiseksi organisoimaan uudelleen tutkimuksen kaupallistamisen keväällä 2018. 

Kaikki myyntiin, markkinointiin ja viestintään liittyvät toiminnot yhdistettiin Kaupalliset 

toiminnot (Commercial Operations) – yksikköön maaliskuun alussa. Tässä yhteydessä 

spin-off toimintaan liittyviä tukirakenteita on purettu vastuita muuttamalla, ja nämä 

muutokset vähentävät entisestään spin-off toiminnan merkitystä VTT:llä. Jo ennen 

nykyisiä muutoksia yksittäisille henkilöille on annettu VTT Oy:n sisällä laaja 

tulkinnanvara spin-off toiminnan ohjeistuksen tarkasteluun. Tätä kuvastaa 

liiketoimintakehityksestä annettu näkemys: 

”Nää säännöt mitä meillä nyt on, on ikään kuin päätöksenteon raami, jolle nämä spin-

off tiimit altistetaan. Jos me kysytään sitten siitä seuraava kysymys, että onko se aidosti 

niiden tiimien tukemista niin vois varmaan vastata – ei välttämättä. Tuki tulee niiltä 

ihmisiltä, jotka aidosti ovat sitä lähellä, meillä on paljon spin-off myönteisiä 

esimiehiä.. mut jos on sellaisella alueella missä ei ole spin-off myönteisyyttä, niin kyllä 

täältä meidän ohjeistosta löytyy aina tavat tehdä se sillä tavalla tosi vaikeaksi.” 
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Ilman esimiesten myötämielistä suhtautumista, liiketoimintakehityksen ohjaavaa roolia ja 

VTT Oy:n taloudellista panostusta BizFund- ja TUTL-ohjelmiin ei mahdollisesti 

lupaavakaan tutkijoiden spin-off yritystoiminta pääsisi eteenpäin.  BizFund ja TUTL – 

instrumenttien kautta tapahtuvan panostuksen keskeisestä merkityksestä uuden 

yritystoiminnan käynnistämisessä haastateltava kertoo: 

”Ilman VTT:tä meillä ei olis yritystä, VTT (ja Business Finland) kuitenkin pisti 

puoli miljoonaa siihen… kehitimme siis koko jutun (viittaa teknologiaan)… ilman 

sitä koko homma olis ollut mahdoton. Kun lähdettiin keskustelemaan muiden 

kanssa, meillä oli jo jotain toimivaa ja koko case mielessä. Muuten se (yritys) olis 

vaan ollut ajatus… mä olen todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta.” 

 

Toinen suotuisa tukimuoto uuden yritystoiminnan käynnistämiselle on ollut Ventures Oy:n 

rahoitukseen sidottu vuoden (aiemmin kahden) ”virkavapaus”, joka useassa tapauksessa on 

toiminut yhtenä vahvistavan tekijänä yrittäjäksi ryhtymiselle. Vuoden virkavapaan aikana 

voi tarkasti punnita valitun tien mahdollisuudet ja VTT:lle paluu ”takaporttina” nähdään 

selvästi yritystoiminnan kynnystä alentavana tekijänä. Haastateltava toteaa: 

”sehän on käsittämättömän hyvä kädenojennus VTT:ltä, että sä voit koettaa yli 

vuoden start-upissa ja sitten jos se ei lennä niin voit tulla takas tänne..” 

 

Varsinaiseen käytännön spin-off prosessiin liittyy myös haasteita, joista VTT:ltä lähtöisin 

olevan Spinnovan toimitusjohtaja on todennut seuraavaa:  

”Vaikka prosessi on monessa suhteessa hyvä, ei se vielä ole riittävän helppoa 

rivitutkijalle. Perusta on kunnossa, mutta liiketoiminta-alueiden sisäinen 

kommunikointi ja päätöksentekoprosessit vaativat huomattavaa kehittämistä”. 

 

Vastaavaa kritiikkiä on prosessin osalta kantautunut muistakin yrityksistä:  

”VTT:n sisäinen prosessi ja politiikka - sun pitää tietää miten asiat siellä järjestyy 

ja kuka vastaa mistäkin, joka ei ole niinkään läpinäkyvää ja ymmärrettävää, kuka 

nyt on missäkin vaiheessa mitenkin. Se on vähän niin kuin korealainen yritys, josta 

ei voi helposti ymmärtää miten siellä asiat toimii.” 
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Erityisen yllättävää haastattelun perusteella oli se, kuinka huonosti jopa spin-off 

prosessissa mukana olleet tutkijat itse mielsivät VTT:n spin-off toiminnan varsinaiseksi 

prosessiksi. Vaikka niin tutkimus- kuin yritystoiminnassakin oma-aloitteisuus 

tiedonhankinnassa on keskeistä, useat haastelluista mainitsivat ongelmaksi myös 

proaktiivisen spin-off toimintaan liittyvän tiedonsaannin. Spin-off–prosessiin liittyvä 

virallinen ohjeistus on minimaallinen ja vain yleisperiaatteet kuvaava. VTT Oy ei ole 

myöskään halunnut tai kyennyt systemaattisesti käyttämään hyväksi esimerkiksi niiden 

VTT:lle palanneiden henkilöiden osaamista ja kokemusta, jotka eivät 12 kuukauden 

jälkeen ole jatkaneet spin-off yrityksissä erinäisistä syistä (usein yrityksen 

rahoitusongelmien takia). Syvällisempi tiedonsaanti VTT Oy:n spin-off toiminnasta 

perustuu useimmiten henkilökohtaisiin suhteisiin ja epäviralliseen tietämykseen 

henkilöistä, joilla on jo jotain kokemuksia asiasta tai jotka ovat parhaillaan jossain 

vaiheessa TUTL-hanketta. Spin-off toimintaa koskeva tietämys ja kokemus (ts. hiljainen 

tieto) on lisäksi kumuloitunut vain muutamalle henkilölle organisaatiossa- Heidän 

mahdollisesti jättäessä VTT:n, syntynyttä aukkoa on hyvin vaikea paikata. 

 

VTT:n spin-off aihioiden tukemisen kannalta olisi keskeistä tunnistaa mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa ne teknologiat ja tiimit, joissa spin-off potentiaali on selkeä. 

Todellisuudessa siis valinta spin-off yrityksen tai muiden teknologiansiirtomuotojen välillä 

tulisi tehdä jo TUTL-hankkeen alussa eikä loppupuolella, jotta TUTL-hankkeen jälkeinen 

odotteluvaihe rahoituksen varmistamiseksi minimoituisi.  Eräät yrittäjistä lähtevät VTT:ltä 

välittömästi perustamisen jälkeen yritykseen enkelirahoituksen turvin, mutta suurin osa jää 

VTT:lle neuvottelemaan ja odottamaan kuukausia kestävää riskirahoituspäätöstä. Tämä 

odotteluvaihe aiheuttaa VTT:n omien projektien resurssien hallinnassa ongelmia, sillä 

tutkijoita, joiden tiedetään olevan lähdössä spin-off yritykseen, ei voida kiinnittää VTT:n 

asiakkaiden kannalta kriittisiin hankkeisiin. Liiketoimintakehityksen edustaja kuvaa 

tilannetta siten, että:  

”Tiimipäälliköt on vaikeuksissa, että mistä näille henkilöille saataisiin töitä 

ylimenoajaksi, kun he henkisesti ovat jo jossain muualla ja heitä ei voi laittaa 

mihinkään strategiseen ja kuitenkin pitäis projektointiasteet pitää tavoitteiden 

yläpuolella.. Tähän ei tänä päivänäkään ole mitään hyvää ratkaisua.  .. Jos me saatais 

omasta organisaatioista term-sheetit (epävirallinen esi/aiesopimus) ja päästäisiin 
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aktiivisesti keräämään sitä rahoitusta ja vaikka puoli vuotta ennen TUTLin loppua- 

kyllä Tekeskin sen hyväksyy, että se näyttää siltä puoli vuotta ennen hankkeen loppua 

että tästä tulee nyt se spinno - niin sit sä voisit olla siinä projektin päättymisen jälkeen 

kolmen kuukauden aikana liikenteessä. Mut jos arvonmääritys tapahtuu ikään kuin 

reaktiivisesti, ulkopuolisten indikaatioiden perusteella, niin sit me ollaan aina tässä 

samassa keskustelussa. VTT:llä on noudatettu tätä jälkimmäistä… Jos saataisiin 

aikaisemmin ikään kuin näkemys ja organisaation linjaus vaikka että minkä arvoinen 

tää paketti on.. niin sitten sä vaan voisit hakea investoreilta rahaa.. mutta IPR 

näkökulmasta taas halutaan, että se kaikki tulosaineisto kerätään ja sitten katsotaan se 

kokonaisuus.  .Jos ne (IPR:t) määritettäis puoli vuotta ennen TUTL-hakkeen loppua, 

sulla olis projektirahoitusta vielä jäljellä ja sen ajan voisit jo aktiivisesti kerätä 

rahoitusta, niin aikaistaisiko se liikkeellelähtöä? Väittäisin, että ainakin jossakin 

tapauksissa - ehkä saataisiin ongelmasta puolet pienempi.” 

 

Koska siirtyminen VTT:ltä yrittäjäksi ei ole aina kovin suoraviivaista ja saattaa kestää 

huomattavasti kauemmin kuin prosessimallissa kuvattu 6-9 kk odotteluaika, eräät 

haastateltavat ehdottivat sivutoimilupakäytäntöjen tulkintaan enemmän joustovaraa. VTT 

Oy:n kannalta ongelmana vaikuttaa kuitenkin olevan se, kumman yrityksen toimintaa 

tutkijat viimekädessä olisivat edistämässä ko. aikana, jos tavoitteissa esiintyy 

päällekkäisyyksiä.  
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9 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

9.1 Teoreettisen tarkastelun päätelmät 

 

Työn teoreettisen osan luotaavan kirjallisuustutkimuksen tuloksena on nostettu esiin 

joitakin akateemiseen yrittämiseen liittyviä keskeisiä teemoja, tarkasteltu spin-off -

yritystoiminnan lähtökohtiin ja kasvuun liittyviä tekijöitä, sekä kuvattu spin-off prosessia 

teknologiansiirtomuotona.  Kirjallisuustutkimus ei ole kuitenkaan pystynyt antamaan 

tyhjentävää selitystä johdannossa esitettyyn suomalaisen ja yleisemminkin eurooppalaisen 

tutkimuslähtöisen spin-off toiminnan ongelmaan, jota voidaan luonnehtia globaalisti 

menestyvien kasvuyritysten (”gaselliyritysten”) vähäiseksi määräksi uusilla teknologia-

alueilla.  

 

Tutkimuslähtöisen spin-off-yrityksen liiketoimintamahdollisuuden taustalla oleva 

teknologia on usein vasta varhaisessa kehitysvaiheessa, ja tähtää muodostumassa oleviin 

uusiin markkinoihin.  Kun riskit sekä teknologiaan, että markkinoihin liittyen ovat monesti 

suuret ja yrityksen aseman vakiinnuttaminen vie tutkimuslähtöisiltä spin-off yrityksiltä 

aikaa, rahoittajilta vaaditaan tutkimuslähtöisiin start-up yrityksiin pitempiaikaista 

sitoutumista ja mittavampia taloudellisia panostuksia kuin useimpiin muihin start-up 

yrityksiin. Tällöin rahoittajien tulisi olla erityisen vakuuttuneita aloittavan yrityksen 

hallussa olevan teknologian ja sen mahdollistaman liiketoimintakonseptin toimivuudesta, 

suuresta kasvupotentiaalista (ts. yrityksen arvon lisääntymisestä sijoitusperiodilla) ja 

käytännön tavoitteiden toteutuksesta vastaavan yrittäjätiimin kyvykkyydestä toimia spin-

off yrityksen liiketaloudellisen menestymisen edistäjänä. 

 

Tutkimuslähtöisten spin-off yrittäjien yrittäjyysmotivaatio ja -tavoitteet saattavat kuitenkin 

poiketa merkittävissä määrin muiden spin-off/start-up yrittäjien vastaavista. Tutkimusten 

mukaan tutkijoiden yrittäjyyttä koskevat motivaatiotekijät liittyvät useimmiten maineeseen 

ja sisäisiin motivaatiotekijöihin. Kasvuyrittäjyyden edellyttämää kasvuhalukkuutta näyttää 

esiintyvän todellisuudessa vain rajoitetulla joukolla akateemisista yrittäjistä.  Tällöin on 

oletettavaa, että akateemisten yrittäjien ja potentiaalisten start-up -yritysten rahoittajien 
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intressit eivät välttämättä kohtaa, jolloin tutkimuslähtöinen kasvuyritys on jo 

lähtökohtaisesti merkittävästi harvinaisempi kuin muut spin-off/start-up yritykset. Edelleen 

teknologiaan ja markkinoihin liittyvistä suuremmista riskeistä johtuen myös näiden 

yritysten menestystarinat voivat olla epätodennäköisempiä nopeasti muuttuvilla 

markkinoilla kuin muiden start-up yritysten. Edellä mainitut tekijät voivat aikaansaada 

vaikutelman tutkimuslähtöisen spin-off yrittämisen tehottomuudesta ja tuloksettomuudesta.  

 

Syitä menestyneiden akateemisten start-up yritysten vähäiseen määrään voidaan etsiä myös 

siitä, että tutkimustuloksiin perustuvien radikaalisti uusien ideoiden tuottaminen on 

aiempaa hankalampaa ja kalliimpaa. Soveltavaa tutkimusta tekevät tutkimuslaitokset ovat 

entistä enemmän suoraan tai välillisesti riippuvaista yksityisen sektorin panostuksista, joka 

suuntaa tutkimustoiminnan painopisteen jo olemassa oleville vahvoille teollisuus- ja 

palvelusektoreille. Yritysrahoitteiseen tutkimukseen liittyvä vähäinen riskinotto näyttää 

pienentävän radikaaleihin innovaatioihin johtavien keksintöjen mahdollisuutta 

tutkimuslaitoksissa. Syntyvät keksinnöt ja niistä johdetut inkrementaaliset innovaatiot 

edistävät jo olemassa olevien yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla, mutta eivät 

johda toivottuun teollisuusrakenteiden uudistumiseen uusille alueille syntyvän merkittävän 

yritystoiminnan kautta.  

 

On selvää, että tutkimuksen laatu vaikuttaa myös keksintöjen laatuun ja niistä syntyvien 

innovaatioiden merkittävyyteen. Tutkimusten mukaan tiiviimmät yhteydet yritysten ja 

tutkimusorganisaatioiden välillä näyttävät lisäävän tutkimuslähtöisten spin-off yritysten 

määrää, mutta heikentävät uusien keksintöjen merkitystä uuden yritystoiminnan lähteenä ja 

sitä kautta niiden vaikuttavuutta talouselämän uudistumisessa. Yksityisen sektorin 

rahoituksen ja spin-off yritysten syntymisen määrän välillä ei kuitenkaan näyttäisi 

eurooppalaisia tutkimuslaitoksia tarkastellessa olevan selkeää yhteyttä. Esim. Saksassa 

Max Plank- ja Fraunhofer -instituutit tuottavat likimain saman verran spin-off yrityksiä, 

vaikka yksityisen sektorin ja valtion rahoitusosuudet näiden organisaatioiden toiminnassa 

poikkeavat merkittävästi toisistaan. Vahvasti julkisrahoitteinen CRNS Ranskassa taas 

näyttäisi tilastojen valossa kykenevän tuottamaan selvästi muita eurooppalaisia 

tutkimuslaitoksia enemmän spin-off yrityksiä. Myös noin VTT:n kokoluokassa (n. 1800 

tutkijaa, liikevaihto 240 M€) oleva ranskalainen tietotekniikan ja matematiikan 
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tutkimusinstituutti INRIA on tuottanut keskimäärin kymmenkunta spin-off yritystä 

viimeisten vuosien aikana. Yhdysvalloissa pitkälle julkisrahoitteinen SRI on kyennyt 

käynnistämään suppeamman joukon spin-off yrityksiä, mutta niiden taloudellinen 

vaikuttuvuus on puolestaan ollut huomattava. Neljän menestyksekkäimmän julkisesti 

noteeratun SRI:stä lähtöisin olevan yrityksen markkina-arvo on n. 20 miljardia dollaria
67

. 

Edellisten havaintojen mukaan tutkimusinstituution rahoitusrakenteen ja spin-off 

toiminnan vaikuttavuuden välisen yhteyksien selvittäminen näyttäisi vaativan vielä selvästi 

lisätarkasteluja tutkimuslaitosten osalta.   

 

Toinen uusien merkittävien tutkimuslähtöisten spin-off yritysten syntymistä hidastava 

tekijä saattaa olla tutkimustoiminnan kustannusten kasvaminen. Bloom & al. (2017) ovat 

Yhdysvaltojen eri elinkeinoelämän toimialueita kartoittavassa selvityksessään päätyneet 

tulokseen, jonka mukaan tutkimuksen tuottavuus on laskenut voimakkaasti viimeisten 

vuosikymmenien aikana. Bloom & al. esittävät, että uusia ainutlaatuisia, tuoreita ja 

hyödyntämättömiä ideoita kyllä syntyy entiseen tapaan, kun tutkijoiden määrä on 

jatkuvasti kasvanut, mutta niiden löytäminen on vain entistä kalliimpaa. Todennäköisinä 

syiksi tähän kehitykseen he arvelevat, että vakiintuneet yritykset ovat saattaneet siirtyä 

edellä kuvattuun riskittömään ("puolustavaan") tutkimukseen ja tuotekehitykseen 

markkinoidensa suojelemiseksi. Lisäksi perustutkimuksen julkista rahoitusta on 

vähennetty, joka on saattanut johtaa tutkimuksen tuottavuuden yleiseen heikkenemiseen
68

. 

Tutkimuksesta saatujen tulosten vaikuttavuus on myös pienenemässä, sillä uudet 

inkrementaaliset innovaatiot eivät ole kyenneet enää juurikaan parantamaan ihmisten 

elämisen laatua länsimaissa
69

.  

 

Jos tutkimustuloksiin perustuvien uusien keksintöjen ja ideoiden löytämisen kustannukset 

jatkuvasti kasvavat ja tutkimuksen tuottavuus edelleen heikkenee, suomalaisen 

tutkimuslähtöisen spin-off toiminnan menestyksen kannalta tulevaisuus näyttää entistä 

haasteellisemmalta ottaen huomioon käytössä olevat niukat kansalliset 

tutkimusrahoituksen voimavarat. On myös mahdollista, että mikäli uutta todella lupaavaa 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_SRI_International_spin-offs 
68

 OECD on arvioinut (OECD 2015), että tutkimuksesta tehdään vain noin 20 % yliopistoissa ja 10 % valtion 

rahoittamissa tutkimuslaitoksissa, loput yritykissä. Perustutkimuksen osuus on alle 20 % kaikesta 

tutkimuksesta. 
69

 https://www.wsj.com/articles/the-economys-hidden-problem-were-out-of-big-ideas-1481042066 
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yritystoimintaa tutkimusorganisaatioiden keksinnöistä syntyy, olemassa olevat vahvat 

globaalit toimijat
70

 voivat nopeasti hankkia keksinnön oikeudet ja sen ympärille perustetun 

yrityksen omistuksen
71

. Tällöin monien uusien tutkimuslähtöisten spin-off yritysten 

tavoitteeksi voi jäädä tähtääminen nopeaan exit-strategiaan yritysostojen kautta. 

Itsenäisenä jatkavien yritysten toiminta-alueeksi saattaa puolestaan muodostua lähinnä 

niche-markkinat, joissa markkinasaturaatio määrittää kasvun rajat. Globaali niche voi 

kuitenkin olla houkutteleva markkina ja luoda kansallisesti hyvinkin merkittävää 

yritystoimintaa. Aloittavalle kasvuyritykselle kansainvälistyminen on kuitenkin 

huomattavia resursseja vaativa ponnistus, jolloin exit-strategia saattaa lopulta monille 

korkean teknologian kasvuyrityksille jäädä todellisuudessa varteenotettavaksi 

vaihtoehdoksi.  

9.2 VTT Oy:tä koskevat päätelmät 

 

Työn toisena keskeisenä tavoitteena on ollut tarkastella käytännön spin-off toiminnan 

edellytyksiä VTT Oy:ssä, sekä spin-off prosessia uuden yritystoiminnan synnyttämisessä. 

Selvityksen taustalla käytettiin teoreettisen osuuden synnyttämiä herätteitä, ja niiden 

perusteella esitettiin tutkimukseen osallistuville kohderyhmän mukaan eri 

kysymysjoukkoja (Liite 2). 

 

Tarkastelujen perusteella VTT:n spin-off strategia on jäänyt epäselväksi johtuen 

omistajaohjauksesta tulevien tavoitteiden selkiytymättömyydestä. Tällä hetkellä VTT Oy:n 

omia strategisia valintoja rajoittaa myös hallituksen harjoittama innovaatiopolitiikka. 

Suomessa jo toiminnassa olevia yrityksiä tukevien ja markkinoita vääristävien yritystukien 

leikkaaminen on osoittautunut ylivoimaiseksi tehtäväksi. Sen sijaan elinkeinoelämän 

uusiutumisen ja tulevaisuuden korkeaan teknologiaan perustuvien yritysten syntymisen 

todennäköisyys on nykyisellä tutkimusta ja tuotekehitystä kurjistavalla innovaatio- ja 

teknologiapolitiikalla tehty vielä aiempaakin pienemmäksi.  

 

                                                 
70

 Maailman suurimmista riskirahoitusyhtiöistä käytännössä kaikki ovat USAsta johdettuja. 
71

 Etenkin ICT-teknologian alueella tämä vaikuttaisi olevan jo jonkinlainen tendenssi, jossa globaalit 

yritykset ovat ryhtyneet riskirahoittajiksi (esim. Google Ventures, Bezos Expedition, Microsoft Ventures) 

https://www.cnbc.com/2017/08/17/alphabet-google-start-up-investment-vehicles.html. Applella, 

Microsoftilla ja Googlella on yhteensä myös 350 miljardin dollarin kassavarannot, joka mahdollistaa 

suuretkin yritysostot nopealla aikataululla. 

https://www.cnbc.com/2017/08/17/alphabet-google-start-up-investment-vehicles.html
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VTT:lle näyttää olevan tällä hetkellä ensisijaista ennemminkin lyhyellä aikajänteellä 

tulouttaa tutkimustoimintaan tehdyt investoinnit toimeksiantoina kuin spin-off toiminnan 

kautta myöhemmin, mahdollisesti paremmalla tuotolla ja suuremmalla riskillä. Hieman 

kärjistetysti voidaan todeta, ettei VTT:llä tehdä valintaa teknologiansiirrossa lisensioinnin 

tai spin-off toiminnan välillä, vaan spin-offien ja toimeksiantojen kesken. Nykyiset VTT:n 

sisäiset tavoitteet ja toimintakulttuuri eivät näin erityisemmin suosi uuden yritystoiminnan 

luomista.  

 

Spin-off aihiot syntyvät VTT:llä lähinnä satunnaisen prosessin tuloksena, jossa uusiin 

tutkimustuloksiin perustuen yritystoiminnasta kiinnostuneet tutkijat saattavat havaita 

liiketoiminnallisen mahdollisuuden ja lähteä edistämään sitä uuden spin-off yrityksen 

muodossa, mikäli jo olemassa olevat yritykset eivät havaittuihin uusiin mahdollisuuksiin 

tartu. Koska varsinaista spin-off strategiaa ei VTT:llä ole määritelty, spin-off aihioiden 

edistäminen varsinaisiksi spin-off yrityksiksi on ollut pitkälti kiinni liiketoiminta-alueen 

johdon ja liiketoimintakehityksen henkilöiden henkilökohtaisista asenteista uuden 

yritystoiminnan synnyttämistä kohtaan.  

 

Vuosittain käynnistyvien yritysten määrällä mitaten VTT Oy:n kyvykkyys tuottaa spin-off 

yrityksiä on muihin vastaaviin tutkimuslaitoksiin verrattuna eurooppalaisittain keskitasoa. 

Yritysmäärä
72

 ei kuitenkaan ole riittävä suure kuvaamaan tutkimusorganisaation spin-off 

toiminnan tuloksellisuutta. Spin-off yritystoiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi 

tarvittaisiin vertailevaa jatkotutkimusta tutkimuslaitoslähtöisten spin-off yritysten 

merkityksestä monipuolisemmilla, kuten esim. yritysportfolioiden arvon nousua, yritysten 

kasvunopeutta ja kannattavuutta, sekä niiden tuottoa emoyhtiölle mittaavilla 

arviointikriteereillä. VTT:n osalta vaikuttaa siltä, että VTT Ventures Oy:n 

portfolioyrityksiksi on onnistuttu jalostamaan ja valikoimaan muutama hyvin lupaava 

kasvuyritys, jotka saattavat lunastaa tutkimuslähtöiseen spin-off toiminnan menestykseen 

asetetut odotukset Suomessa. 

 

Spin-off yritysten rahoittamisen osalta VTT Oy:ssä noudatetaan jo Takalon (2014) 

suosittelemia periaatteita, jossa julkisen rahoituksen kohdentaminen tehdään vain 
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 Yritysmäärän lisääminen laadun kustannuksella ei myöskään ole kansantaloudellisesti ylipäätänsä järkevä 

tavoite (Shane 2009) 
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yritystoimintaa pohjustavaan työhön (ts. BizFund- ja TUTL -ohjelmiin). Myöhempien 

vaiheiden rahoitus ja liiketaloudellisen potentiaalin arviointi on jätetty suurimmaksi osaksi 

yksityisen sektorin hoidettavaksi, sillä VTT Ventures Oy sijoittaa yrityksiin ainoastaan 

siinä tapauksessa, että joku yksityinen ammattimainen sijoittajataho myös osallistuu 

VTT:ltä lähtöisin olevan spin-off yrityksen rahoittamiseen. 

 

VTT:n spin-off prosessi näyttää teoriassa hallitulta ja yhteneväiseltä edeten STI-mallin 

mukaisesti perustutkimuksesta innovaation syntyyn ja sen markkinadiffuusioon tuotteiden 

tai palveluiden muodossa. Käytännössä spin-off prosessi ei ole kokonaan VTT Oy:n 

hallinnassa. BizFund-hankkeiden jatkona ja keskeisenä liikeideoiden kehityksen 

instrumenttina toimivien TUTL-hankkeiden rahoituspäätökset ovat osittain riippumattomia 

VTT:n näkemyksistä. Vahvuutena tässä menettelyssä on kuitenkin ulkoisten toimijoiden 

(Business Finland, enkelisijoittajat jne.) varhainen sitoutuminen potentiaaliseen spin-off 

aihioon, ja sitä kautta yrityksen ympärille syntyvä laajempi tukiverkosto sen toiminnan 

suuntaamisen, selviytymisen ja kasvun edistämiseen. VTT Oy:n sisällä BizFund – 

tyyppisen rahoitusinstrumentin käytössä uusien ideoiden kaupallistamisen seulomisessa 

ollaan varmasti oltu oikeilla jäljillä, mutta spin-off toiminnan näkökulmasta voidaan kysyä, 

onko sen kautta lähdetty tukemaan liian montaa kaupallistamispyrkimystä vuosittain liian 

vaatimattomilla panostuksilla?   

 

VTT Oy:n spin-off prosessin tarjoama tuki on nähty myönteisenä spin-off yrittäjien 

kannalta, ja sen on koettu edistävän hyvin heidän yrittäjyyspäämääriään. Erityistä kiitosta 

on saanut VTT Oy:n liiketoimintakehityksen panos spin-off yritysten 

liiketoimintasuunnittelun edistämisessä TUTL-hankkeiden aikana. Suurimmat VTT Oy:n 

spin-off toimintaan liittyvät haasteet prosessitasolla liittyvät toiminnan läpinäkyvyyteen, 

spin-off yrittäjien tukemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa TUTL-hankkeiden 

aikana, sekä VTT Oy:n spin-off toimintaan liittyvään kokemustiedon hyödyntämiseen. 

Myös IPR- käytäntöjen osalta saattaisi VTT Oy:n toiminnassa olla kehittämisen varaa 

huomioiden laajempi spin-off yritystoiminnasta syntyvä yhteiskunnallinen hyöty. 

 

Haastattelujen tuloksena saatiin myös suuntaa antavaa vahvistusta moniin akateemista 

yrittäjyyttä koskeviin aiempiin tutkimustuloksiin. Tutkimusotoksen pienen koon vuoksi, 
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näitä havaintoja ei kuitenkaan voida yleistää, eikä niiden avulla täysin selittää 

suomalaiseen tutkimuslähtöiseen spin-off yrittämiseen vaikuttavia taustatekijöitä. 

  

Taulukkoon 7. on VTT:n spin-off toimintakuvauksen (luku 7.) ja haastattelujen avulla 

kerätyn tiedon perusteella pyritty muodostamaan lopuksi yhteenveto VTT spin-off 

toiminnan nykytilasta vahvuuksineen, haasteineen ja mahdollisuuksineen Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)- analyysin muodossa. 

 

Taulukko 7. VTT Oy:n spin-off toiminnan SWOT-analyysi  

 Vahvuudet Heikkoudet 

Sisäinen 

ympäristö 

 Ideat ja keksinnöt sekä 

vahva tekninen osaaminen 

 Spin-off aihioiden laatu ja 

houkuttelevuus  

 Sitoutunut liiketoiminnan 

kehitys  

 Ex-Bizfund-ohjelma ja 

TUTL-ohjelma  

 VTT Ventures Oy 

 

 Spin-off strategian epäselvyys ja 

spin-off toiminnan asema 

 VTT:n vähäinen riskinottokyky 

tutkimustoiminnassa 

 Rahoituksen rajoitukset (Ventures 

Oy:n sijoitustoiminta) 

 Spin-off yritysten 

pääomaintensiivisyys (etenkin 

elektroniikka, prosessiteollisuus) 

 Spin-off kokemustiedon 

pistemäinen kerääntyminen 

(haavoittuvuus) ja tiedon jakaminen 

 Spin-off toiminnan vaikuttavuuden 

hankala arviointi 

 VTT:n sisäinen IPR-politiikka, 

IPR-määrittelyjen ajoitus 

 Mahdollisuudet Uhat 

Ulkoinen 

ympäristö 

 Mahdollisuus 

maailmanluokan yrityksiin 

(yritysportfolio) 

 Rahoitusmarkkinoiden 

positiivinen kehitys 

(Suomessa ja globaalisti) 

 Harrastettu kansallinen 

innovaatiopolitiikka  

 Leikkaukset T&K-rahoitukseen 

Suomessa (etenkin Business 

Finland) 

 

9.3 Jatkotutkimuksen aiheita 

 

Tämän työn tarkastelujen perusteella teknologian siirron, spin-off prosessin ja tutkijoiden 

yrittäjyysmotivaation- ja aikeiden yleisen teoreettisen ymmärryksen osalta ei suuria 

tutkimusaukkoja näyttäisi enää löytyvän. Tutkimuslähtöisen spin-off toiminnan yleisen 

tarkastelun painopiste on ollut triple helix-mallin mukaisessa viitekehyksessä, ts. 
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yliopistojen roolissa ja osallistumisessa yhteiskunnan sosioekonomiseen kehitykseen. 

Näissä tutkimuksissa tuotettu tieto on luonnollisesti sovellettavissa osin myös 

tutkimuslaitoksiin (kuten tässäkin työssä on menetelty), mutta yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten eri roolien ja yhteiskunnallisten tavoitteiden vuoksi tarvittaisiin 

tarkentavaa ja vertailevaa tietoa siitä, johtavatko nämä tekijät käytännössä selkeisiin 

eroihin spin-off toiminnassa ja miten nämä mahdolliset erot ilmenisivät. Tässä työssä esille 

nouseva mielenkiintoinen havainto on erityisesti tutkimuslaitoksia koskevan spin-off 

toiminnan tarkastelujen vähäisyys. Vain Saksassa ja osin Italiassa on kyseisen teeman 

tutkimukseen jollakin tavalla paneuduttu.  

 

Mahdollisia lähtökohtia jatkotutkimusten aiheiden asettelua varten saattaisivat olla 

esimerkiksi: 

 Business Finlandin TUTL-ohjelman ja VTT:n (ja/tai yliopistojen) spin-off yritysten 

syntymisen välisen yhteyden tarkempi tarkastelu (vaikuttavuusanalyysi). 

 Tutkimuslaitosten ja yliopistojen spin-off toimintojen lähtökohtien, erojen ja 

tuloksellisuuden selvittäminen Suomessa. 

 Eurooppalaisten tutkimuslaitosten spin-off toiminnan organisoinnin vertailu ja 

tuloksissa syntyvien erojen taustatekijöiden selittäminen (benchmarking). 

 Joukkorahoituksen käytön mahdollisuudet tutkimuslähtöisten spin-off yritysten 

resursoinnissa. 

 Syvällisempi tarkastelu tutkimuslähtöisten spin-off yritysten kilpailuetuihin 

liittyvistä tekijöistä ja niiden vahvistamisen keinoista. 

Erityisesti tutkimuksen riskinoton ja julkisen tutkimusrahoituksen suuntaamisen merkitystä 

uuden akateemisen kasvuyritystoiminnan synnyttämisessä voisi olla hedelmällistä tutkia 

tässä työssä esitettyjä havaintoja huomattavasti tarkemmin teknologiapolitiikan 

suuntaamisen avuksi.  



 

 

 

 

151 

 

10 YHTEENVETO  

 

Tämän tutkimuksessa on etsitty vastauksia siihen, millaisten erilaisten tekijöiden, 

toimijoiden ja prosessin tuloksena tutkimuslähtöiset spin-off yritykset syntyvät, jamitkä 

tekijät vaikuttavat niiden menestymiseen ja kasvuun. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi 

on toteutettu luotaava kirjallisuustutkimus, jossa tarkastelun ja jäsentelyn apuna on 

käytetty Gartnerin uuden yritystoiminnan viitekehystä muistuttavaa analyysimallia. 

Suomalaisten ja yleisemmin eurooppalaisten, sekä osin myös yhdysvaltalaisten 

tutkimuslähtöisten spin-off yritysten ongelmaksi on koettu odotuksia vaatimattomampi 

kasvu ja taloudellinen menestyminen. Tämän selvityksen perusteella akateemiseen spin-off 

toimintaan liittyvät kasvun ja menestymisen haasteet näyttäisivät selittyvän. niin 

tutkijoiden yrittäjyystavoitteiden, kuin toimintaympäristöstä johtuvien tekijöiden 

yhteisvaikutuksella.  

 

Toisena tarkastelun kohteena ovat olleet VTT Oy:n spin-off- toiminnan organisointi ja 

siihen liittyvä spin-off prosessi. Tämän osalta havainnot perustuvat suppeaan 

kvalitatiiviseen tutkimukseen, joka toteutettiin VTT Oy:n, VTT Ventures Oy:n edustajien, 

ja VTT:ltä lähtöisin olevien start-up yrittäjien haastatteluina. Selvityksessä ilmeni, että 

VTT:n Oy:n spin-off yrityksiin liittyvät strategiset tavoitteet ovat epäselvät ja osin 

nykyisestä innovaatiopolitiikasta ja VTT:n toimintamallista johtuen yritysten 

toimeksiantojen ja spin-off toiminnan välille syntyy tavoitteellinen ristiriita. VTT Oy:n 

spin-off toiminnan toteutuksena VTT:n sisäisestä BizFund- ja Business Finlandin 

tukemasta TUTL -ohjelmista koostuva spin-off prosessi on vastannut pääosin yrittäjiksi 

ryhtyvien tarpeita. Kehittämismahdollisuuksia nähdään kuitenkin useissa kohdin prosessia 

alkaen aina spin-off toimintaa koskevan tiedon saatavuudesta ja päätyen aloittavan spin-off 

yrityksen ja VTT Oy:n välisiin IPR-neuvotteluihin spin-off yrityksen 

käynnistymisvaiheessa. 
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Liite 1. Case yritysten kuvaukset ja haastatellut henkilöt 

 

Alfa  

Alfa on kaupan alan ICT-palveluyritys. Yritys on perustettu vuonna 2016 ja sen 

tuotekehitystä on tuettu Business Finlandin TUTL-ohjelmalla lähes 300 000 €:lla. Yritys ei 

kuulu VTT Ventures Oy;n portfolioon. Yrityksessä olevat henkilöt ovat edelleen VTT 

Oy:n palveluksessa odottaen mahdollista pääomasijoitusta.  

Haastatellut henkilöt: erikoistutkijat (2). 

 

Beta  

Beta on optisen alan teknologiaan erikoistunut yritys. Yritys on perustettu vuonna 2016 ja 

sen tuotekehitystä on tuettu Business Finlandin TUTL-ohjelmalla kahdella eri hankkeella 

yhteensä yli 300 000 €:lla. Yritys on VTT Ventures Oy:n portfolioyritys. 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja. 

 

Gamma  

Gamma on maa- ja metsätalousalan ICT-palveluyritys. Yritys on perustettu 2017 ja sen 

tuotekehitystä on tuettu Business Finlandin TUTL-ohjelmalla yli 300 000 €:lla. Yritys on 

VTT Ventures Oy:n portfolioyritys. 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja ja teknologiajohtaja. 

 

Delta  

Delta on kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää tietoa analysoivaan yritykseen tähtäävä spin-off 

aihio, jonka liiketoimintaideaa on jalostettu aiemmin TUTL-hankkeessa. Aihio odottaa 

investoijien rahoituspäätöksiä yrityksen perustamiseksi. 

Haastatellut henkilöt: erikoistutkija (ex-osakas VTT:n spin-off yrityksessä).  

 

VTT Oy 

VTT Oy on Suomen valtio omistama yleishyödyllisellä periaatteella toimiva riippumaton 

ja puolueeton teknologian soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä tekevä organisaatio. 
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Haastatellut henkilöt: ex-liiketoimintakehityksen johtajat (2) ja TUTL-hankkeen 

projektipäällikkö. 

 

VTT Ventures Oy 

VTT Ventures Oy:n on VTT Oy:ssä syntyneiden tutkimustulosten, teknologioiden ja 

liikeideoiden hyödyntämisestä uusissa perustettavissa spin-off yrityksissä vastaava yritys. 

Vuonna 2006 perustetun VTT Ventures Oy:n tehtävä on kehittää potentiaalisimmista 

teknologioista pääomasijoituskelpoisia kaupallistamisaihioita. 

 

Haastatellut henkilöt: toimitusjohtaja  
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Liite 2.  Haastatteluissa apuna käytetyt kysymykset 

 

Eri kohderyhmien haastatteluissa, joiden kesto vaihteli n. 1 – 2,5 tunnin välillä, käytettiin 

tukena oheisia kohderyhmäspesifisiä muistilistoja.  Haastattelun kysymyksiä ei toimitettu 

etukäteen haastatelluille.. Keskustelu eteni ajoittain epäformaalina ajatustenvaihtona ja 

painottui haastateltavan oman kiinnostuksen mukaan eri tavoin jokaisella 

haastattelukerralla. Yrittäjiä koskeva haastattelulista hioutui myös hieman jokaisen 

käyttökerran jälkeen täydentämään vielä puuttuvien tietojen kokoamista. 

 

VTT Oy:n haastattelurunko (liiketoiminnan kehitys) 

 

Spin-off -toiminta osana VTT strategiaa  

 Mikä on sen asema VTT:n (KIPSin) strategiassa?   

 Mikä on VTT:n spin-off toiminnan tavoite? 

 Onko ”spinnaus” ylipäätänsä merkityksellistä tai edes tavoiteltavaa organisaation kannalta?  

 Miten VTT hyötyy spin-off toiminnasta (cost-benefit)? Taloudellinen hyöty VTT:lle? 

Marginaalinen?   Imago hyödyt? Yhteiskunnallinen vaikuttavuus- VTT:n aseman 

legitimisointi tämän vaikuttavuustavan kautta?  

 Yhteistyö spin-off yritysten kanssa uusien tutkimushankkeiden osalta? 

 

Spin-off toiminnan taustatekijöitä (lähtökohdat) 

 Miten VTT arvioi missä muodossa teknologian siirto kannattaa tehdä? 

 Lisensointi vs. spin-off (+ lisensointi) => kysyntä VTTn lisensseille? 

 Ketkä tekevät päätöksiä em. vaihtoehtojen välillä? IPR-komitea + liiketoimintajohtaja? 

 Löytyykö spin-off toiminnalle tarvittavaa pohjaa?  

 Keksintöjen määrä (keksintöilmoitukset) ja laatu?  

 Tutkijoiden asennoituminen ja ”spinnaustavoitteet”?   

 Onko spin-off ryhmistä VTT:n sisällä ylitarjontaa vai puutetta? 

 Aivovuoto? 

 

Prosessi 

 Millainen kokonaisprosessi?  

 Bizfund-ohjelma? 

 TUTL-ohjelman yksityiskohdat? 

 Prosessin ongelmakohdat? 

 Näkyvyys VTT:n henkilöstölle? Yrittäjyysmyönteisen kulttuurin luominen? 
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VTT:n spin-off toiminnan kehityskohteet? 

 

 

VTT Ventures 

 
 

VTT Ventures (mikä tehtävä/tavoite (profit/nonprofit),  

 Toimiiko ainoastaan venture capitalistina? 

 Millainen rakenne?  

 Miten rahoitettu? 

 
 

VTT:lle tuleva hyöty spin-off toiminnasta (cost-benefit)? 

 Taloudellinen hyöty VTT:lle? Marginaalinen? Imago hyödyt? Yhteiskunnallinen 

vaikuttavuus- VTT:n aseman legitimisointi tämän vaikuttavuustavan kautta?  

 Yhteistyö spin-off yritysten kanssa uusien tutkimushankkeiden osalta? 

 

Prosessi 

 Minkä tyyppiset yritykset sopivat VTT Venturesin portfolioon? 

 Miten arvioidaan spin-off kandidaattien potentiaali?  

 Teknologinen etumatka ja keksinnön etäisyys markkinoista?  

 Miten arvioidaan se kilpailuetu, jota spinnolla on tai mitä se tavoittelee? 

 Patentoinnin merkitys (ts. IPR-suojauksen merkitys) 

 Miten arvioidaan yrittäjiksi ryhtyvien kyvykkyyttä/valmiutta lähteä spin-off 

yritystoimintaan? 

 Miten arvioidaan tuotto (markkinat) mitä yritys tavoittelee? 

 Miten arvioidaan yrityksen kykyä selviytyä ja kasvaa? 

 Miten arvioidaan siirtyvien IPRien arvo? 

 

Mitä käytännön tukea tarjotaan spinnaaville tutkijoille/yrityksille? 

 Hautomo vai kiihdytystoiminta?  

 Mentorointi ja business planning – tuki? 

 Verkostoitumisen tuki? 

 Miten valitaan rahoituskumppanit? 

 Oman rahan määrä? Business enkelien rooli? Riskirahoittajien rooli?  

 Miten omistusta spin-of yrityksissä jaetaan? 

 
 

Kasvu ja kehittyminen 

 Miksi VTT:n spinnot eivät ole menestyneet /ovat jääneet pieniksi?   

 Kasvutavoitteet? Onko niitä? 

 Management ongelma? 

 Rahoitusongelmat?  

 

Venturesin toiminnan ohjaaminen/kehittäminen  
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 Mihin suuntaan spin-off toimintaa tulisi VTT – tasolla kehittää?  

 Miten Ventures näkee omat kehityskohteensa?   

 

 

 

Tutkijoiden/spin-off yrittäjienkysymyslista (versio 3) 

 

 

Taustoittavat kysymykset  

 Ikähaitari yrittäjäryhmässä? 

 Vuosimäärä tutkijana ennen yrittäjyyttä? 

 Toimiminen esimiestehtävissä? 

 Aiempi yrittäjätausta tai yrittäjyyskokemukset, roolimallit?  

 

Innovaation syntymekanismi 

 Lyhyt kuvaus toimialasta ja päätuotteesta/palvelusta (liiketoiminta-ajatus) 

 Miten innovaation taustalla oleva keksintö on syntynyt? 

 Millaiseen tutkimukseen perustuu? Vai onko keksintö syntynyt tutkimuksen ulkopuolella 

(reaalimaailman havainnointi)? 

 Miksi keksintöä/tutkimustulosta on lähdetty viemään eteenpäin nimen omaa spin-offina? 

 Teknologinen etumatka / keksinnön etäisyys markkinoista (esim. kuinka pitkä matka 

break-even- pisteeseen)?  

 

Spin-off yrittäjyys 

 Miksi spin-off yrittäjyys on houkutellut?  

 Motivointitekijät- miksi yrittäjäksi? (esim. Teknologian eteenpäin vieminen tai 

taloudellinen vaurastuminen ja sen merkitys yrittäjyyden taustalla?) 

 

Kasvuaikeet ja tavoitteet 

 Kasvuaikeet, miksi kasvua / ei kasvua? 

 Markkinapotentiaali, asiakkaat?  

 Miten näette oman kilpailuedun?  

 

VTT:n prosessi 

Miten yrittäjät ovat kokeneet VTT:n tarjoaman prosessin? (Varsinaista päämäärää tukevaa 

liiketoimienprosessiahan ei sinänsä ole.) 

 Mitä käytännön tukea on tarjottu spinnaaville tutkijoille/yrityksille? 

 TUTL, hautomo ja kiihdytystoiminta?  

 Mentorointi ja business planning – tuki? 

 Verkostoituminen muiden spin-offien kanssa?  

 Rahoitus? 

 Johtaminen? 
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Soveltuvuus 

 Vastasiko saatu tuki tarpeita? 

 Mikä on ollut erityisen hyvää prosessissa? 

 Missä on petrattavaa? Mikä on ollut suurin ongelma? 

 Miten kehittäisit VTT:n prosessia? 

Haastattelun kehittäminen 

 Mitä muuta olisi hyvä tietää – mitä olisi kannattanut kysyä? 
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Liite 3.  VTT Ventures Oy:n portfolioyritykset 

Taulukkoon 8. on koottu eri lähteistä (Finder.com- palvelu ja VTT Ventures Oy:n 

verkkosivut) VTT:n yritysportfoliota koskevia tunnuslukuja vuodelta 2017. 

Teknologiaperustan osalta VTT Ventures Oy:n portfolio yritykset jakaantuvat kuvan 18. 

osoittamalla tavalla. Liikevaihtoa ja tulosta esittävät kaaviot on kerätty kuviin 19. ja 20. 

vuodelta 2016 (vuoden 2017 tulokset eivät olleet vielä julkisesti saatavilla). 

 

.  

  
 

Kuva 18. VTT Ventures Oy:n osakkuusyhtiöiden teknologiaperustan jakautuminen 

 

Taulukko 8. VTT Ventures Oy:n yritysportfolio vuonna 2017 (Tiedot peräisin Finder.com 

palvelusta jaVTT Ventures Oy:n verkkosivuilta) 

 

Yritys Toimiala 

(perustamisvuosi) 

Sijoittajat Henki-

löstö 

Liikevaihto ja  

(Tulos 2016) k€ 

Active Paper 

Company Oy 

ICT-laitteet/sovellukset 

(2013) 

Enkelirahoittajat 3 458 (-51) 

Asqella Oy Turvallisuus (2011) Rise Investments, 

enkelirahoittajat 

12 0 (-764) 

BioMensio Oy Mittalaitteet (2013) Siemens STA, 

enkelirahoittajat 

6 ? (-188) 

Combinostics Oy ICT-palvelut (2014) Leo Pharma, M1 

Capital, Brade Oy, 

enkelirahoittajat 

7 4 (-587) 

Desentum Oy Biotekniikka (2011) Cascara Ventures, 

enkelirahoittajat 

9 ?  (-581) 



 

 

 

 

viii 

Dispelix Oy Viihde-elektroniikka 

(2016) 

Lifeline Ventures 10 78 (-343) 

Envault 

Corporation Oy 

ICT-laitteet/sovellukset 

(2007) 

Hiidenkivi 

Investment, 

Koukkis, 

Olin&Sons Invest 

5 176 (-319) 

Focalspecs Oy  Mittauslaitteet (2009) Nordic Option, 

Veritas Pension 

Insurance, 

enkelirahoittajat 

30 1481 (-576) 

GrainSense Oy  Mittauslaitteet 

(2014) 

Berner Oy, 

enkelirahoittajat 

9 ? (-476) 

Helmee Imaging 

Oy 

ICT (2013) JMI Technology, 

enkelirahoittajat 

8 372 (-359) 

Iscent Oy Muovituotevalmistus 

(2012) 

Ingman Finance, 

enkelirahoittajat 

4 245 (-141) 

Medisapiens Oy Biotekninen tutkimus 

(2009) 

Lifeline Ventures, 

Finnvera, Verdane 

Capital, 

enkelirahoittajat 

30 1875 (-350) 

Minima 

Processor Oy 

Elektronisten 

komponenttien 

valmistus (2016) 

Lifeline Ventures, 

CFT Nordic 

Capital, 

enkelirahoittajat 

13 ? 

Paptic Oy Paperituotteiden 

valmistus (2015) 

Besodos Investors 

Oy, Proxy 

Ventures, Saxo, 

enkelirahoittajat 

10 13 (-847) 

Posterfy Oy Suora- ja ulkomainonta 

(2013) 

Lindström Group 4 101 ( -312) 

Spectral Engines 

Oy 

Mittauslaitteet (2014) Inventure, 

Finnvera, 

enkelirahoittajat 

13 700 (+368) 

Spinnova Oy Paperiteollisuus (2014) Fibria S.p.A., 

Besodos Investors 

Oy, Lenzing AG, 

enkelirahoittajat 

10 1100  

(+44 ) 

Taktotek Oy Elektroniikka (2013) Ascend Capital 

Partners,Conor 

Venture Partners, 

Leaguer VC, 

Faurecia Ventures, 

enkelirahoittajat 

85 466  

(-2700) 

Zora Biosciences 

Oy 

Biotekninen tutkimus 

ja kehitys (2009) 

Gomar d.d., biosys 

ag, Circlion Capital 

Oy, Seedcap II ky 

15 216 (-903) 
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Kuva 19. VTT Ventures Oy:n sijoittamien yhtiöiden liikevaihto vuonna 2016.  

 

 

Kuva 20. VTT Ventures portfolioyritysten tulos vuodelta 2016. 
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Liite 4. Eräitä teknologian siirron arviointiin liittyviä menetelmiä 

 

Teknologiaa siirtävien organisaatioiden tulisi kyetä joillakin menetelmillä arvioimaan 

siirron onnistumisen edellytyksiä siirtomuotoa valittaessa. Kuten teknologiansiirron 

haasteiden tarkastelun yhteydessä todettiin, käytännössä onnistuminen riippuu: 

 teknologian kypsyysasteesta,  

 eksplisiittisen vs. implisiittisen tiedon määrästä,  

 organisaatioiden välisestä etäisyydestä ja vastaanottajan kyvykkyydestä hyödyntää 

siirrettävää teknologiaa ja  

 siirrettävän teknologian varaan ajatellun tuotteen tai palvelun markkina-ikkunasta 

ts. markkinoiden valmiudesta ottaa teknologian pohjalta kehitetty innovaatio 

vastaan
73

. 

Kahden ensimmäisen tekijän kohdalta arviointi on lähinnä luovuttajan vastuulla 

(informaation epäsymmetrisyydestä johtuen), kun taas yrityksen absorptiivisen kapasiteetin 

arviointiin ja markkinoihin liittyvät tarkastelut ovat enemmän vastaanottajan tehtävänä. 

 

Tutkimuksen ja tuotekehityksen teknologisen kypsyysasteen ja siihen liittyvien riskien 

arviointiin käytetään usein alun perin National Aerospace Space Agencyssa (NASA) 

kehitettyä yhdeksäntasoista mallia (TRL, Technology Readiness Level, taulukko 9.). Tämä 

malli sovellettuna on otettu käyttöön myös Euroopan Unionin (EU) tutkimushankkeiden 

tulosten kehitystason arvioinnissa. Perustutkimuksen voidaan katsoa asettuvan tasoille 1-2, 

soveltavan vastaavasti tasoille 3 - 7.  Mallin soveltajien mukaan 6. tasolle vietyä 

teknologiaa voidaan useimmiten pitää riittävän kehittyneenä, jossa tutkimus olisi 

siirrettävissä käytäntöön kaupallistamista varten.   

 

Taulukko 9.  EU;n tutkimuksen arviointi teknologisen valmiuden mukaan (Lähde: 

Horizon 2020 – Work Programme 2014 - 2015 General Annexes) 

Taso Kuvaus  

TRL 1 Toimintaperiaatteet havaittu. Perustutkimuksen tuloksia aletaan jatkokehittämään 

soveltavana tutkimuksena 
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 Tässä yhteydessä menetelmiä innovaation vastaanoton arviointiin markkinoilla ei käsitellä tarkemmin, kts. 

esim. Cooper R &  Kleinschmidt E, (1987).  New products: What separates winners from losers?  

Journal of Product Innovation Management Volume 4, Issue 3, September 1987, Pages 169-184. 
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TRL 2 Teknologisen konseptin muoto hahmotettu 

TRL 3 Kokeellinen toteuttamiskelpoisuutta esittelevä vajavainen toteutus 

TRL 4 Teknologia todennettu laboratiorio-olosuhteissa 

TRL 5 Teknologian toimivuus todennettu sille ominaisessa käyttöympäristössä  

TRL 6 Teknologiaa demonstroitu sille ominaisessa käyttöympäristössä 

TRL 7 Järjestemäprototyyppiä esitelty käyttöympäristössä 

TRL 8 Systeemi valmis ja testattu 

TRL 9 Todellinen järjestelmä osoitettu toiminnalliseksi operationaalisessa 

käyttöympäristössä 

 

Eksplisiittisen tiedon ja hiljaisen tiedon suhteen arviointiin siirrettävän teknologian osalta 

ei tällä hetkellä ole käytettävissä mitään yleispäteviä menetelmiä. Käytettävissä olevaa 

eksplisiittistä tietoa voidaan jossain määrin arvioida esim. teknologiaan liittyvien 

patenttikuvausten sekä tieteellisten julkaisujen määrän ja laadun perusteella. Vaikka 

hiljainen tieto onkin ollut viime vuosikymmeninä vilkkaan tutkimuksen kohteena, sen 

arviointiin on äärimmäisen vähän menetelmiä tiedon organisaatio- ja 

henkilösidonnaisuuden sekä sovellusaluespesifisyyden takia. Joitakin pyrkimyksiä 

hiljaisen tiedon mittaamiseksi on tehty (esim. Insch 2008), mutta näillä ei ole merkitystä 

teknologian siirron kannalta. Toistaiseksi yleispäteviä indikaattoreita hiljaisen tiedon 

määrään mittaamiseen organisaatioiden väliseen teknologiansiirtoon liittyen ei ole esitetty 

ja niiden kehittäminen saattaa olla myös käytännössä mahdoton tehtävä
74

.  

 

Organisaatioiden välisten etäisyyksien arviointi etenkin normatiivisen ja organisatorisen 

etäisyyden osalta on myös hankalaa. Osittain etäisyyksiä koskevat kysymykset palautuvat 

absortiivisen kapasiteetin mittaamiseen, jota voidaan arvioida sekä teknologiaa siirtävän, 

että teknologiaa vastaanottavan organisaation näkökulmasta. Vaikka ACAP käsitteenä 

onkin jo vakiintunut, sen mittaamisen menetelmistä ei ole päästy yksimielisyyteen (Flatten 

2011, Jiminez-Barrionuevo 2011).  Eräinä mahdollisina mittareina on käytetty yrityksen 

tutkimus- ja kehitysmenojen suhdetta liikevaihtoon ja investointeihin, patenttien määrää, 

T&K-henkilöstön määrää ja koostumusta (esim. koulutustaso) suhteessa yrityksen 
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 Kts. keskustelua aiheesta: 

https://www.researchgate.net/post/Is_anyone_aware_of_an_instrument_measuring_the_transfer_of_tacit_kno

wledge_within_organizations 
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kokonaishenkilöstöön jne. Mikään näistä ei pysty kuitenkaan luotettavasti luonnehtimaan 

yrityksen kyvykkyyttä ulkopuolisen tiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. 

 

Koska ACAPia ei pystytä mittaamaan tai kuvaamaan mielekkäällä tavalla erilaisten 

tunnuslukujen avulla, sen arvioinnissa yhteistyöosapuolten välillä toimivammilta välineiltä 

vaikuttavat erilaiset kysymys- ja tarkistuslistat.  Jiminez-Barrionuevon & al. laatima 18 -

kohtainen lista (taulukko 10.), joka käsittää tiedonhankintaan, assimilaatioon ja 

muuntamiseen sekä soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, voi soveltua tietoa siirtävän 

osapuolen kannalta potentiaalisten kaupallistajien seulontaan. Flattenin 14- kohtainen 

vastaava tarkistuslista soveltuu paremmin vastaanottavan yrityksen oman ACAP-kyvyn ja 

kehitystarpeiden arviointiin (Flatten 2011). Molemmat menetelmät ovat myös pyritty 

todentamaan sekä teoreettisesti että käytännössä suhteellisen isoilla kohderyhmillä
75

, mutta 

toisaalta ne vaatisivat vielä jatkokehittelyä tulosten systemaattiseen analysointiin (esim. 

Lickert-asteikkojen liittämistä kysymyssarjoihin ja sopivan painotuksen valinnan tulosten 

arviointiin). 

 

Taulukko 10. Kysymyslista absortiivisen kapasiteetin arviointiin teknologian siirrossa 

(mukailtu Jiminez-Barrionuevo 2011) 

 

ACAP - vaihe Tarkistettava asia Mitattava 

ominaisuus 

Tiedonhankinta Organisaatioiden välillä on läheinen 

henkilöiden väliseen yhteydenpitoon perustuva 

suhde? 

Vuorovaikutus 

 Suhteita luonnehtii keskinäinen luottamus? Luottamus 

 Osapuolten välinen suhde perustuu 

keskinäiseen kunnioitukseen? 

Kunnioitus 

 Organisaatioiden väliset suhteet perustuvat 

osittain henkilökohtaisiin ystävyyssiteisiin? 

Ystävyys 

 Onko organisaatioiden välinen suhde …  

Tiedon 

sulauttaminen 

(assimilaatio) 

Osapuolten välillä on yhteinen oma kieli 

(käsitteistö)? 

Yhteinen kieli 

 Osapuolten väliset resurssit ja osaaminen Komplementaarisuus 
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 Jiminez-Barrionuevo & al. Otoksen koko N= 954 ja Flatten & al. N= 3533, joissa kelvolliset 

vastausprosentit vastaavasti 17 % ja 13 %. 
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täydentävät toisiaan? 

 Osapuolten keskeiset kyvykkyydet ovat 

samankaltaiset tai päällekkäisiä? 

Samankaltaisuus 

 Organisaatiokulttuurit osapuolten välillä ovat 

samankaltaiset? 

Yhteensopivuus 

 Toimintatavat ja johtamisjärjestelmät ovat 

organisaatioiden välillä yhteensopivia? 

Yhteensopivuus 

Muuntaminen 

(transformation) 

Organisaatioiden välillä on informaalia 

keskustelua liiketoiminta-aktiviteetteihin 

liittyen? 

Kommunikaatio 

 Organisaatioiden välillä pidetään yhteisiä 

kokouksia, joissa käsitellään ja keskustellaan 

tavoitteista? 

 

 Vastaanottavan organisaation osat julkaisevat 

raportteja, tiedotteita säännöllisin väliajoin? 

Dokumenttit 

 Tärkeät tiedot jaetaan säännöllisesti kaikkien 

vastaanottavan organisaatioiden yksiköiden 

kesken, kun jotain tärkeää tapahtuu, kaikkia 

osallisia informoidaan välittömästi? 

Tiedon jakaminen, 

vaste 

 Vastaanottavan organisaation rakenteet ja 

kyvyt takaavat tarpeellisen tiedon jakamisen 

koko organisaatiossa? 

Tiedon virtaus 

Hyödyntäminen 

(exploitation) 

Vastaanottavalla organisaatiolla on selkeä jako 

toiminnoissa ja vastuissa, jotka koskevat 

ulkoisen tiedon hankintaa ja käyttöä? 

Vastuut 

 Vastaanottavalla organisaatiolla on 

toimeenpanokyvykkyys hyödyntää 

ulkopuolelta saatavaa tietoa? 

 

 

Lähteet: 

Flatten, T. C., Engelen, A., Zahra, S. A., & Brettel, M. (2011). A measure of absorptive 

capacity: Scale development and validation. European Management Journal, 29(2), 98-

116. 

 

Insch, G. S., McIntyre, N., & Dawley, D. (2008). Tacit knowledge: A refinement and 

empirical test of the academic tacit knowledge scale. The Journal of Psychology, 142(6), 

561-580. 

 

Jiménez-Barrionuevo, M. M., García-Morales, V. J., & Molina, L. M. (2011). Validation 

of an instrument to measure absorptive capacity. Technovation, 31(5-6), 190-202. 
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Liite 5. Start-up yritysten rahoitusmarkkinoista 

 

Tutkimuslähtöisten spin-off yritysten yksityiseen rahoitukseen saattaisivat sopia business 

enkeli- ja riskipääomarahoituksen (venture capital) lisäksi joukkorahoituksen laina ja 

osakemuodot. Osakemuotoisen joukkorahoituksen markkinat olivat kansainvälisesti 

vuonna 2015 n. 2.5 miljardia dollaria ja ne ovat lähes kaksinkertaistuneet vuosittain 

2012:sta lähtien
76

. Tällä hetkellä osakemuotoisen joukkorahoituksen markkinoiden voidaan 

arvioida olevan n. 7-8 miljardia dollaria vuositasolla. Esimerkiksi Britanniassa 

lainamuotoisten vaihtoehtoisen rahoituksen (crowd funding) kasvu vuosien 2015 – 2016 

aikana oli 43 %.  Suomen joukkorahoitusmarkkinoiden kooksi arvioitiin n. 250 miljoonaa 

euroa vuonna 2017
77

. 2017 lainmuotoisen joukkorahoituksen määrä oli 75 miljoonaa euroa 

ja 63 miljoonaa euroa oli osakemuotoista. Pienempien yksityisten toimijoiden (esim. 

Privanet, Kansalaisrahoitus ja Invesdor) lisäksi myös perinteiset finanssialan yritykset 

kuten OP Ryhmä, Nordea ja LähiTapiola ovat tulossa Suomen joukkorahoitusmarkkinoille. 

 

Nykyisten riskipääomasijoitusmarkkinoiden (venture capital market) kooksi 

Yhdysvalloissa arvioidaan n. 60
78

 - 80
79

 miljardin dollaria vuositasolla ja Euroopassa n. 

16–17.5 miljardin euroa sekä Suomessakin n. 325 miljoonaksi euroksi
80

. 

Pääomasijoittaminen nähdään enkelisijoittamisen kanssa keskeiseksi uuden 

yritystoiminnan rahoittamisen mekanismiksi. Erinäisissä lähteissä on arvioitu, että 

pelkästään esim. Yhdysvalloissa businessenkelien tarjoama rahoitusmarkkina olisi noin 

kaksinkertainen institutionaalisten pääomasijoittajien rahoituskapasiteettiin nähden ja 

rahoitettavien yritysten määrä kymmenkertainen, jolloin niiden vaikutus start-up 

yritystoiminnan siemenvaiheen rahoitukseen on keskeistä (Wong 2009, Pauwels 2016). 

 

Erilaisten epävirallisten arvioiden
81

 mukaan pääomasijoittajat läpikäyvät Yhdysvalloissa 

keskimäärin 400 aloittavaa yritystä yhtä sijoituspäätöstä kohti, business enkelit vastaavasti 
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 https://medium.com/crowdfund-research/top-trends-in-equity-crowdfunding-7db76efd7cae 
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 https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/crowdfunding/ 
78

 https://www.statista.com/topics/2565/venture-capital/ 
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 https://pitchbook.com/news/articles/16-charts-that-illustrate-current-us-venture-capital-trends 
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 Talouselämä-lehti numerossa 31 (8.9.2017) arvioi Suomen tällä hetkellä sitomattomaksi riskipääomiksii n. 

miljardi euroa, josta kuitenkin valtaosa tullaan sijoittamaan jo toimintansa vakiintuneiden yritysten 

rahoittamiseen  (ns. buyout-rahastot). 
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 http://blog.gust.com/how-many-start-ups-in-the-us-get-seedvc-funding-per-year 
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40. Vuosittain rahoitettavien start-up-yritysten määräksi Yhdysvalloissa arvioidaan 1500 

pääomasijoitusta ja 50 000 enkelirahoituksella käynnistyvää yritystä. Epävirallisten 

arvioiden mukaan näistä vain alle 10 % tuottaa sijoitetun pääoman vähintään 

viisinkertaisena takaisin. Vain n. 1 % rahoitettavista yrityksistä saa pääomasijoituksena yli 

miljoona dollaria. On oletettavaa, että vastaavat suhteet koskevat yleisemminkin koko 

start-up riskirahoittamisen toimialaa, sillä esim. EU-alueen riskirahoitusmarkkinoista n. 25 

% on globaalisti toimivien yhdysvaltalaisyritysten hallussa.  

 

Suomessa start-up yrityksistä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) selvityksen 

mukaan (Kotiranta 2016) n. 0.4 – 1.1 % yrityksistä saa pääomasijoituksia, kasvuyritysten 

osalta vaihteluväli on ollut 2000-luvun jälkeen n. 1 - 4,6 %.  Lukumäärällisesti tämä 

tarkoittaa käytännössä kuitenkin vain n. 15 - 40 yrityksen pääomittamista vuosittain. 

Vuositasolla vaihtelut saattavat kuitenkin olla suuria - esim. vuonna 2011 vain kolme 

yritystä sai Suomessa pääomasijoituksen, kun taas nousukaudella 2007 niitä oli jopa 47.  

 


