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Tiivistelmä 

Pääomasijoittaminen on viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa voimakkaasti kasvanut ra-
hoitusmuoto. Tämän tutkimuksen yhteydessä pääomasijoittaminen määritellään määräaikaisten si-
joitusten tekemiseksi kehitysmahdollisuuksia omaaviin kohteisiin, joissa pääomasijoittajan aktiivi-
sella omistamisella on mahdollista lisätä kohteiden arvoa. Määritelmässä korostuu tutkimuksen ta-
voite, pääomasijoittajan arvonlisäyksen selvittäminen. Tutkittavan ilmiön selvittämiseen pyritään 
subjektiivisen ymmärryksen avulla, jolloin tutkimusote on toiminta-analyyttinen ja tutkimuksessa 
käytetyt menetelmät luonteeltaan kvalitatiivisia. Pääomasijoittamista toimintana kuvataan pääoma-
sijoitusprosessin avulla: pääomasijoittajat keräävät hallinnoitaviin rahastoihin sijoitettavat varat ul-
kopuolisilta sijoittajilta, valikoivat ja analysoivat mahdollisia sijoituskohteita ja solmivat sijoitusta 
koskevan osakassopimuksen kohdeyritysten kanssa, kehittävät yhteistyössä ja pääsääntöisesti yri-
tysjohdon toimesta kohdeyrityksiä ja lopulta myyvät osuutensa kohdeyrityksistä. Tämän mukaisesti 
arvonlisäys nähdään tutkimuksessa kohdeyrityksen toiminnassa ilmenevänä kehityksenä, joka vai-
kuttaa myös yrityksen numeeriseen arvoon. 
Arvonlisäyksen seurauksena kohdeyritysten kasvu-urassa tapahtuu positiivinen muutos. Tutkimuk-
sessa esitettävän näkemyksen mukaisesti pääomasijoittajan kohdeyritykselle antama kasvusysäys 
perustuu kohdeyrityksen kehityksessä vaadittavien aineellisten ja aineettomien resurssien määrälli-
seen ja laadulliseen kehitykseen. Kehityksen taustalla ovat pääomasijoittajan kohdeyritykselle tar-
joamat lisäarvotekijät, jotka tutkimuksessa jaotellaan rahoituksellisiin ja ei-rahoituksellisiin. Koh-
deyrityksen resurssillisiin tarpeisiin katsotaan vaikuttavan yrityksen elinkaaren vaiheen, toimialan, 
jo olemassa olevien resurssien kuten johdon taustan ja osaamisen sekä yrityksen kasvutavoitteen ja 
erityistä huomiota tutkimuksessa saavien kasvustrategioiden kuten kasvun yritysjärjestelyin ja kan-
sainvälistyen. 
Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään teemahaastatteluin viidestä harkinnanvaraisesti valitta-
vasta pääomasijoitusta saaneesta yrityksestä. Kaikissa tutkituissa tapauksissa pääomasijoittajalla on 
yritysten arvoa lisäävä vaikutus ja selvästi tärkeimmiksi lisäarvotekijöiksi nousevat pääomasijoitta-
jan rahoitus ja välillisesti yritysten toimintaan antama uskottavuus. Näiden tekijöiden merkitys on 
tutkimuksessa esitetyllä tavalla luonnollista, koska pääomasijoittajan kohteena olevilla yrityksillä 
on niiden suhteen selkeä tarve ja pääomasijoittajalla vastaavasti tarvittavia resursseja tarjottavanaan. 
Rahoituksen lisäksi korostuu pääomasijoittajan välillinen vaikutus kohdeyritysten toiminnassa; ta-
pauskohtaisesti myös yksittäiset välittömät hyödyt voivat olla merkittäviä, mutta niitä ei pidä yleis-
tää aina arvoa lisääviksi tekijöiksi yritysten yksilöllisyydestä johtuen. 
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