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GLOBAL VENTURE LAB HAASTAA TUTKIJAT, OPISKELIJAT 
JA BISNESOSAAJAT TOSIMIELELLÄ MUUTTUMISLEIKKIIN 
 
Uusi yhteisöpohjainen kasvuympäristö Global Venture Lab (GVL) osaajien, tietämyksen 
ja kasvuyritysten tuottamiseksi on julkistettu V2C Forum 2009 -tapahtumassa 
Jyväskylän yliopistossa. Samassa yhteydessä Suomen kanssayrittäjät SKY ry valitsi 
osaamissijoittaja Asko Kapasen Vuoden kanssayrittäjäksi.  
 
Kansainvälinen kasvuyrityslaboratorio Global Venture Lab (GVL) kokoaa 
opiskelijat, tutkijat ja bisnesosaajat saman katon alle ja haastaa heidät 
muuttamaan ajatteluaan ja toimintatapojaan suhteessa tutkimukseen, opiskeluun 
ja yritystoimintaan. GVL on osaamissijoituksiin eli yritysten ”jaettuun 
vanhemmuuteen” nojaava yliopistollinen yritysten kasvuympäristö, jossa 
opiskelijan on määrä tutkia, tutkijan tehdä bisnestä ja bisnesosaajan opiskella – ja 
päinvastoin.  
 
Global Venture Labin suomalaisen perustajan, Jyväskylän yliopiston 
kasvuyritystoiminnan professori Marko Sepän mukaan GVL on rajoja rikkova 
organisaatio. Se toimii useissa yliopistoissa, mutta yliopistot eivät omista sitä.  
- GVL on uudenlainen globaalisti ajattelevien yksilöjen yhteisö, Seppä tiivistää.  
 
GVL tähtää erityisesti ns. suurten ongelmien ratkaisemiseen 
kasvuyritystoiminnan avulla: vaihtoehtoinen energia, puhdas teknologia ja 
kestävä kehitys ovat GVL:n avainsanoja. Avainhenkilöitä yhdistää intohimo 
maailman pelastamiseksi suunnattuun kasvuyritystoimintaan. 
 
GVL-toiminta käynnistyi Yhdysvalloissa 21.11.2008 ja Intiassa 8.1.2009. GVL:n 
amerikkalaisen perustajan, UC Berkeleyn Center for Entrepreneurship and 
Technologyn johtajan Ikhlaq Sidhun tavoitteena on pikemminkin uusien 
teollisuusalojen kuin yksittäisten yritysten luominen. GVL:n intialainen 
perustaja, IIT Kharagpurin yrittäjyysohjelmien johtaja Dhrubes Biswas 
puolestaan korostaa ”pyramidin pohjan” eli maailman vähäosaisimpien mukaan 
tempaamisen merkitystä. 
 
Yksilöjen yhteisöllä on myös sitoutuneita yrityskumppaneita. GVL:n 
portfolioyrityksiä on V2C Forumin Kasvun kiitoradalla sparraamassa Aava & 
Bang, Asianajotoimisto Procope & Hornborg, Finnvera, PricewaterhouseCoopers 
ja Technopolis Ventures. GVL:n portfoliossa on mukana vasta varhaisessa 
konseptointivaiheessa olevia opiskelijavetoisia kasvuyritysaihioita ja jo hyvään 
vauhtiin ehtineitä kasvuyrityksiä. Sekä kaikkea tältä väliltä. 
 
Vauhtiin ehtineistä hyväksi esimerkiksi käy espoolainen Nomovok Oy, joka 
toimii globaalissa liiketoimintaympäristössä ja toteuttaa avoimen lähdekoodin 
tietojärjestelmäratkaisuja elektroniikka- ja konepajateollisuudelle. Nomovok 
noteerattiin Deloitten FAST-50-listalla Suomen kolmanneksi nopeimmin 



2 (2) 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO: PL 35, 40351 JYVÄSKYLÄ, VIESTINTÄ: FAX (014) 260 1041, TIEDOTUS@JYU.FI  
 

kasvavaksi yritykseksi.  Toimitusjohtaja Timo Seppälä kertoo Nomovokin 
solmineen pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen GVL-tiimin kanssa. 
- Olemme uudella lailla ajatteleva ja toimiva yritys ja haluamme olla mukana 
kehittämässä ihmiskeskeistä kasvuyritysympäristöä, Seppälä kiteyttää. 
 
Asko Kapasesta Vuoden kanssayrittäjä 
 
GVL nojaa osaamissijoittamiseen. Suomen GVL-tiimi hallinnoi maailman 
ensimmäisen osaamissijoitusyhdistyksen, vuonna 2005 perustetun Suomen 
kanssayrittäjät (SKY) ry:n toimintaa. Osaamissijoitus syntyy yksilöjen 
vuorovaikutuksesta, on yksilöjen kumppanuutta ja edellyttää äärimmäistä 
luottamusta ja sitoutumista. Vuoden yrittäjä ja Vuoden liikemies –palkintojen 
jatkeeksi SKY ry on tänä vuonna valinnut Vuoden kanssayrittäjän.  
  
Vuoden kanssayrittäjäksi on valittu Comset Oy:n perustajaosakas ja 
toimitusjohtaja Asko Kapanen. Valinta julkistettiin GVL:n julkistuksen 
yhteydessä 23.3. Valintaperusteissa korostettiin Kapasen roolia 
osaamissijoittamisen systematisoinnissa ja käytäntöön viennissä. Asko Kapanen 
kiittää valitsijoitaan ja hehkuttaa sellaisia ympäristöjä ja yhteisöjä, jotka 
kannustavat yksilöitä lähtemään yrittäjien sivutoimisiksi omistajakumppaneiksi. 
- Kanssayrittäjyys on yksi hyvä tapa hankkia osaamista yritykseen siten, että 
vain tuloksesta palkitaan, Kapanen korostaa. 
 
Global Venture Labin kotipesä Suomessa on Jyväskylän yliopiston, Tampereen 
teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston muodostama Yliopistoallianssi. Se 
on yksi allianssin ensimmäisistä kärkihankkeista. GVL:n juuret ulottuvat 2001-
2005 osana eTampere-ohjelmaa toimineen eBRC:n V2C-tutkimusryhmään. 
Suomen GVL-tiimi on Jyväskylän ja Tampereen lisäksi läsnä Helsingissä. 
 
 
Lisätietoja:  
Professori Marko Seppä, puh. (014) 260 3332 tai 0400-638780,  
marko.seppa@econ.jyu.fi   
www.GVL3.com  
www.v2c.info  
www.jyu.fi/econ/oppiaineet/teknologialiiketoiminta/  
www.jyutalks.fi  
  
 


