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Antti Virolainen pakkaa pian kas-
sinsa, hyppää lentokoneeseen ja 
muuttaa puoleksi vuodeksi Chileen. 
Taskussa hänelle on 30 000 euroa 
Chilen valtiolta saatua tukea yrityk-
sensä kehittämiseen.

Hän ei ole ainoa, sillä Chilen val-
tion Startup Chile -ohjelman tavoit-
teena on houkutella maahan tuhat 
startup-yritystä vuoteen 2014 men-
nessä.

Virolaisen, Juho Makkosen ja 
Niklas Begleyn perustama Avoin 
Interactive Oy on sellainen yritys, jo-
ta chileläiset maahan haluavat: tuore 
ja kehityskelpoinen. Yrityksen kehit-
tämän Kassi-palvelun avulla vaikka-
pa yhdistykset ja yritykset voivat te-
hostaa esimerkiksi palvelujen ja tava-
roiden välitystä jäseniensä kesken.

Chile on mahdollisuus laajentaa 
markkinoita. Jo nyt yrityksen tuotet-
ta käytetään Suomen lisäksi Irlannis-
sa ja Venäjällä. 

He kuulivat Chilen ohjelmasta vii-
me kesänä.

– Uskon, että tämä tulee houkutte-
lemaan tulevissa hakukierroksissa 
enemmän nuoria suomalaisia yrittä-
jiä, Makkonen sanoo.

Monipuolisempi talous
Kassin tavoin Chile haluaa kasvattaa 
talouttaan. Maa tunnetaan kaivoksis-
taan ja viineistään. Talous on vienti-
vetoinen, mutta tuotteiden jalostus-
aste on matala.

Startup Chile on osa maan halli-
tuksen ohjelmaa, jossa pyritään nos-
tamaan talouden jalostusastetta.

– Haluamme muuttaa taloutemme 
rakennetta. Uskomme, että voimme 
olla kehittynyt maa 8–10 vuoden 
päästä, Startup Chilen johtaja Jean 
Boudeguer kuvaa.

Houkuttimina ovat alkuvaiheen 
rahoituksen ja verkostoitumisen li-
säksi vuoden viisumi.

– Yhdysvalloissa opiskelevat lah-
jakkuudet haluaisivat perustaa maa-
han yrityksiä, mutta he eivät saa vii-
sumeja, koska he eivät ole minkään 
yrityksen palveluksessa.

Eniten Startup Chileen on hyväk-
sytty yhdysvaltalaisia yrityksiä.

Verkostoja 
Suomalainen Niina Fu on jo Chiles-
sä. Se onkin hänelle tuttu maa, sillä 
vuosina 2003–2005 hän toimi maassa 
Finpron markkina-analyytikkona.

Välillä Fu palasi Suomeen ja tapasi 
kiinalaisen miehensä.

– Päätimme, että jossain vaiheessa 
lähdemme maailmalle, Fu kertoo pu-
helinhaastattelussa Chilestä.

– Tämän ohjelman kautta kaikki 
meni nopeammin.

Fun yritys Partner Management 
on osoitus siitä, että chileläiset halu-
avat laventaa maansa taloudellista 

pohjaa usealla tavalla. Kyseessä ei ole 
tyypillinen internet-sovelluksia ke-
hittävä startup, vaan konsulttiyritys, 
joka auttaa suomalaisia yrityksiä 
markkinoille etsimälle niille sopivia 
kumppaneita Etelä-Amerikan mais-
ta.

Ohjelmasta on Fulle hyötyä rahoi-
tuksen lisäksi verkottumisessa: hän 
tapaa muiden alojen yrittäjiä ja saa 
apua paikalliselta mentorilta.

Fu uskoo, että suomalaisten yri-
tysten kannattaa suunnata Etelä-
Amerikan kehittyville markkinoille, 
kun Euroopan ja Yhdysvaltojen ta-
lous sakkaa.

– Nyt reuna-alueiden merkitys 
kasvaa.

Tuttu Steve
Kaivoksiin perustuvan talouden 
muuttaminen innovatiiviseksi ja yrit-
täjämyönteiseksi ekosysteemiksi ei 
ole helppoa, eikä Chile ole ainoa yrit-
täjä. Samaa yritetään myös kehitty-
neissä maissa. Esimerkiksi Iso-Bri-
tannia ja Ranska etsivät kunnianhi-
moisista yrittäjistä vastausta junnaa-
vaan talouskasvuun.

Lähimpänä Chilen ohjelma on 
kuitenkin Suomea. Asialla ovatkin 

osittain samat kokit.
Suomessa yrittämisen kulttuuri 

on vahvistunut erityisesti korkea-
kouluissa. Myös Virolainen ja Mak-
konen ovat osallistuneet opiskelijoi-
den vetämän Aalto Venture Garagen 
järjestämään yrityskiihdyttämöoh-
jelmaan.

Iso ero Chilen ja Suomen välillä on 
se, että Suomessa startup-kulttuuria 
ovat rakentaneet opiskelijat, kun Chi-
lessa kyseessä on valtiojohtoinen 
hanke.

Yhtäläisyyksiäkin löytyy.
Myös Chilessä ohjelman rakenta-

miseen on haettu tukea Stanfordin 
yliopistosta, joka sijaitsee niin Suo-
messa kuin Chilessä esikuvana ole-
vasta Piilaaksosta. Suomessa vierail-
lut Steve Blank tutustui Chileen vii-
me joulukuussa.

Blank löysi molemmista maista 
myös samoja vikoja: yksityinen ra-
hoitusjärjestelmä ei tyydyty kasvu-
yritysten tarpeita.

Suomessa pidetään ongelmallise-
na sitä, että lupaavat teknologiayri-
tykset ajautuvat rahoituksen puutteet 
vuoksi isojen kansainvälisten yritys-
ten syliin. Chilessä tätä ei pidetä on-
gelmana.

Boudeguerin mukaan oli esimer-
kiksi se, että yhdysvaltalaisen Grou-
pon osti Chilestä tarjouspalvelu 
ClanDescuenton, oli hyvä asia.

– Yrityksessä oli aikaisemmin seit-
semän työntekijää, mutta nyt 500. 
Yhdenkin globaalin yrityksen saami-
nen maahamme on iso asia.

Chile haluaa suomalaisetkin 
Chile yrittää nous-
ta Etelä-Amerikan 
startup-keskukseksi ja 
kutsuu maahan 1  000 
startup-yritystä

Joukossa ovat jo suo-
malaiset Kassi ja  
Management Partner

Startup Chile
■ Ohjelman tavoitteena on houkutel-

la maahan 1 000 startup-yritystä 
vuoteen 2014 mennessä.

■ Tähän mennessä ohjelmaan on 
kolmella valintakierrokselle valittu 
yli 200 startup-yritystä

■ Seuraava hakukierros on parhail-
laan käynnissä

■ Ohjelmaa rahoittavat Chilen valtio 
ja kaivosyhtiöiden maksamista 
rojalteista koostuva rahasto

Kassi maailmalle. Avoin Inter- 
activen Antti Virolainen ja Juha 

Makkonen haluavat Kassi-palve-
lusta vientituotteen.

Annemari Anttila
annemari.anttila@kauppalehti.fi

Pk-yritysten siirtyminen yhtenäiseen 

euromaksualueeseen Sepaan on su-
junut odotettua paremmin.

– Kaikki on mennyt hyvin, ja puuta 
koputtaen voi olla tyytyväinen. 
Eforttia on tehty monta vuotta, ja nyt 
päästiin maaliin, luonnehtii Suomen 
Pankin neuvonantaja Marianne 
Palva.

Yritysten ja yksityishenkilöiden 
maksujärjestelmien ja tilitietojen on 
marraskuun alusta saakka pitänyt 
vastata Sepan vaatimuksia. Käytän-
nössä takaraja ei kuitenkaan ollut eh-
doton: suuret pankit ovat tarjonneet 
mattimyöhäisille Sepa-muuntopalve-
luja.

 Suomen Pankin mukaan yhtenäi-
seen euromaksualueeseen oli loka-
kuussa siirtynyt 87 prosenttia kaikis-
ta tilisiirroista.

Pankit joustavat
Nordean kaikista maksupalveluta-

pahtumista yli 90 prosenttia on Sepa-
muodossa. Niistä loput, vajaa 10 pro-
senttia, tulee käytännössä pienyri-
tyksiltä. Yksikön johtaja Erkki Pou-
tiainen Nordean maksuliiketoimin-
nasta arvelee, että Nordean asiakas-
yrityksistä tuhannet käyttävät vielä 
vanhaa järjestelmää.

Heille tarjotaan kahta vaihtoeh-
toa: mahdollisuutta ladata ilmainen 
Sepa-muunnospalvelu verkosta tai 
käyttää maksullista muuntojärjeste-
lyä. 

Poutiaisen mukaan ilmaista verk-
ko-ohjelmaa on ladattu tuhansia ker-
toja.  Nordea ei ole vielä lyönyt luk-
koon tarkkaa päivämäärää sille, kos-
ka siirtymäpalveluista luovutaan.

Eri järjestelmien samanaikaisesta 
ylläpitämisestä koituu pankeille lisä-
maksuja. Ohjelmistoyhtiö Baswaren 
Sepa-asiantuntija Matti Luoto arve-
lee, että pankkien ilmaiset erityisjär-
jestelyt muuttuvat maksullisiksi 
muutaman viikon kuluessa.

– Pankit eivät ole voineet lopettaa 
vanhaa järjestelmää veitsellä leika-
ten. Jos tuhannet asiakkaat joutuvat 
hankaluuksiin muutoksen takia, ovat 
he tyytymättömiä ja äänestävät ja-
loillaan. Tämä on pehmeämpi ratkai-
su.

Monet pienet pankit ovat mahdol-
listaneet muutaman viikon viiveen 
Sepaan siirtymisessä. Takarajana on 
kuitenkin vuodenvaihde.

Palkat ajallaan
Vielä pari kuukautta sitten pelättiin, 
että Sepaan siirtyminen viivästyttää 
palkanmaksua jopa tuhansissa pk-
yrityksissä. Tällä hetkellä ainakaan 
Luodon tietoon ei ole tullut yhtään 
tapausta, jossa palkanmaksu olisi Se-
pan vuoksi myöhästynyt.

– Suuren luokan ongelmia Sepasta 
tuskin on tulossa, vaikka työtä sen 
kanssa on edelleen jäljellä.

Luoto arvelee, että eniten ongel-
mia siirtymisessä on pienillä, vain 
kotimaassa toimivilla yrityksillä. Joil-
takin tytäryhtiöiltä siirtyminen on 
myöhästynyt siksi, etteivät ne ole 
saaneet tukea ulkomaalaisilta emo-
yhtiöiltään.

Pk-yritykset välttyivät Sepa-kaaokselta
Tuhannet yritykset 
ovat pitkittäneet  
Sepaan siirtymistä  
pankkien muunto- 
palveluilla.

Pankkien ilmaiset 
erityisjärjestelyt voivat 
muuttua maksulli- 
seksi muutaman  
viikon sisällä.

Sepa
■ Yhtenäinen euromaksualue (Single 

Euro Payments Area)

■ Kotimaan maksut välitettiin aikai-
semmin suomalaisten pankkien 
ylläpitämässä maksujenvälitys-
järjestelmässä, joka korvattiin 1. 
marraskuuta 2011 alkaen euroop-
palaisella ratkaisulla.

■ Uudessa eurooppalaisessa jär-
jestelmässä maksujen välityksen 
edellytyksenä on muun muassa 
tilinumeron ilmoittaminen IBAN-
muodossa.


