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Tesin avainluvut 2019

811 M€
Tesin kotimaiset kohderahastot keräsivät uutta 

pääomaa

133 M€

124 M€

Uusia sijoituksia ja sitoumuksia

10 pääomasijoitusrahastoa, 25 kasvuyritystä 

Tesin kansainvälisten sijoittajakumppaneiden 

sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin

10 kpl Uusia Suomeen sijoittavia pääomasijoitusrahastoja

Tesin toiminta

Vaikuttavuus suomalaisyritysten kasvurahoitukseen



◆ Euroopassa enkeli- ja siemenvaiheen sijoituksia keränneiden yritysten määrä 
pienentyi, toisaalta myöhemmän vaiheen B-, C- ja D-kierroksissa rahoituskierrosten 
keskikoot kasvoivat. Irtautumisaktiviteetti hiipui venture capital –kohdeyhtiöistä.*

◆ Suomalaisiin yrityksiin sijoitettiin venture capital –sijoituksia ennätykselliset 500 M€. 
Suomessa oli ensi kertaa yli 100 M€ venture capital -kierroksia.

◆ Kotimaisten yritysjärjestelyiden volyymi ja kokoluokka ovat pitkällä aikavälillä 
pysyneet vakaina, laskien kuitenkin vuonna 2019 edellisvuodesta. Kotimaisten 
rahastojen sijoitukset kanavoituvat pääasiassa Suomeen. Kansainväliset toimijat 
tekevät satunnaisesti isoja yritysjärjestelyitä Suomessa. Markkinaan on tullut lisää 
pieniä kasvurahastoja. 

◆ Pääomasijoitusten ohella pörssilistautumiset ja joukkorahoituskierrokset ovat 
nousseet relevantiksi rahoituskanavaksi suomalaisille kasvuyrityksille.

◆ Haasteellinen toimintaympäristö aiheuttaa yhä enemmän painetta poliittisiin, 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin järjestelmiin sekä pääomastrategioihin.

◆ Pääomasijoittajien yhteiskunnallinen rooli korostuu vastuullisen talouskasvun 
luojana esimerkiksi innovatiivisten teknologioiden ja liiketoimintamallien 
kaupallistamisessa.

Toimintaympäristö 2019
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* Lähde: Pitchbook



Tesin tavoitteet ja tulokset 2019
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TAVOITTEET

Sijoitamme yritysten kasvuun

Kehitämme suomalaista 

pääomasijoitusmarkkinaa

Liiketoimintamme on 

kannattavaa

TULOKSET

Uusia sijoituksia 133 M€

• 10 rahastoa

• 25 suoraa sijoitusta

Tesin kotimaiset kohderahastot 

keräsivät uutta pääomaa 811 M€ 

Konsernin tulos 78 M€

Yhtiön toiminnasta kertyneet 

voittovarat yhteensä 419 M€

2017 2018 2019

149
121 133

66
55

78

Verkostomme kautta 

kansainvälistä pääomaa 

124 M€ suomalaisiin yrityksiin 

72

123 124

486

186

811

Tesin toiminta ja tulokset 2019



Sijoitustoiminta 2019

Kiertotalous

ESIR-rahoitus

Deeptech

Mittelstand

Listautumiset



Sijoitukset ja sitoumukset 2019
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89 M€
Tesin tekemät rahastositoumukset

10 rahastoa

811 M€
Tesin kotimaisten kohderahastojen

keräämä uusi pääoma

43 M€
Tesin sijoitukset kasvuyrityksiin

25 yritystä   

223 M€
Tesin suorien kohdeyritysten keräämä 

rahoitus
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Kiertotalous

Vaikuttavuus ja tuotto kehittyvät yhdessä

Tesin kiertotalousohjelma 75 M€ Case Endev

• Tesi sijoittaa 75 M€ kiertotalousyrityksiin ja –rahastoihin, 
tavoitteena n. 10 kohdeyrityksen ja 1-2 kohderahaston salkku

• Sijoitukset aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien 
kanssa, kanssasijoituksilla tavoitellaan vähintään 2-4 kertainen 
kokonaisrahoitus

• Tesi on tehnyt kiertotalousohjelmasta sijoitukset ETF3-rahastoon 
sekä Foamit Groupiin ja Endeviin.

”Globaalisti menetelmämme ehdoton etu on fosforin 

turvallinen talteenotto. Päämarkkinamme tulevat olemaan 

Suomen ulkopuolella.”

Arttu Laasonen, Endev

• Endev tarjoaa ratkaisuja jäteveden puhdistuksessa syntyvän 
yhdyskuntalietteen hyödyntämiseen energiantuotannossa ja 
ravinteiden kierrätyksessä.

• Yhtiön ensimmäinen laitos Rovaniemellä, tarkoitus laajentaa 
toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

• Vuonna 2019 Endev keräsi 4,3 M€ kasvattaakseen teknologiaansa 
teolliseen mittakaavaan. Sijoittajina Sinituote, Tesi ja 
yksityishenkilöitä.

• Sijoitukselle asetetut vaikuttavuustavoitteet liittyvät 
materiaalivirtojen ja energian mittaamiseen. 
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ESIR

Suurempia sijoituskierroksia 

ESIR-rahoitus  Case Wirepas

◆ 100 M€ sijoitusohjelma, jolla kanavoidaan Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) rahoitusta suomalaisten yritysten 
kasvuun. Osa Euroopan investointiohjelmaa, jolla pyritään 
lisäämään eurooppalaisten yritysten investointeja ja 
kilpailukykyä.

◆ Rahoitus on suunnattu kasvuhakuisille pk- ja midcap-yrityksille 
ja on suuruudeltaan 15-30 M€ yritystä kohden.

◆ Puolet sijoituksesta tulee ESIR-rahastosta ja puolet Tesiltä. 
Tämän lisäksi sijoituksessa on mukana yksityisiä sijoittajia yhtä 
suurella osuudella.

◆ Tesi on tehnyt sijoituksia ESIR-ohjelmasta yhteensä 12,3 M€ 
kolmeen yritykseen: Wirepas Oy, Iceye Oy, Rauma Marine
Constructions Oy

◆ Suomalainen ohjelmistoyritys, joka on rakentanut langattoman 
kytkentäalustan ratkaisemaan suuria teollisen internetin (IIoT) 
haasteita ja auttamaan Massive IoT:n laajassa käyttöönotossa

◆ Hajautettua IoT-verkkoprotokollaa voidaan käyttää valojen, 
anturien, merkkivalojen, omaisuuden, laitteiden ja mittareiden 
kytkemiseen, paikallistamiseen ja tunnistamiseen kaupungeissa, 
rakennuksissa, teollisuudessa, logistiikassa ja energia-alalla.

◆ Vuonna 2019 Wirepas keräsi 14,4 M€:n sijoituksen, 
sijoittajina ETF Partners, Inventure, KPN Ventures, Tesi ja Vito
Ventures.

”Kun loimme yhteissijoitusalustan Tesin kanssa, juuri tällaisia investointeja 

tarkoitimme. Vaikka suomalainen pääomasijoitusmaailma onkin jo melko 

kilpailukykyinen, erityisesti suurilta investointikierroksilta katsottiin puuttuvan 

sijoittajien tuki.”

Alexander Stubb, EIP:n varapääjohtaja
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Deeptech

Globaaleja haasteita ratkaisemassa

Tiedelähtöiset teknologiat eli Deeptech Case IQM

◆ Deeptech on tiede- tai tutkimuslähtöistä teknologiaa, joka usein 

tähtää suurten globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

◆ Suomi on vahva deeptech-markkina: Deeptech-firmat keräävät tällä 

hetkellä suomalaisyrityksistä suurimpia venture capital-kierroksia 

ja Suomi pärjää hyvin myös eurooppalaisessa vertailussa. 

◆ Erityispiirteinä huomattavat pääomatarpeet, pitkäaikainen uniikki 

kilpailuetu sekä sijoittajalle korkea riski- ja tuotto-odotus: vaatii 

sijoittajalta pitkäjänteisyyttä ja jatkorahoitusmahdollisuuksia.

◆ Aalto-yliopistosta ja VTT:stä lähtöisin oleva spinout-yritys IQM 
kehittää järjestelmiä, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa 
maailman ensimmäisen skaalautuvan kvanttitietokoneen 
kehittämisen..

◆ IQM on saavuttanut läpimurtoja laitteiden lämmönsäätelyssä 
sekä muilla kvanttitietokoneiden nopeuteen ja tarkkuuteen 
vaikuttavilla alueilla. Kansainvälinen kilpajuoksu kehittää 
käytännön ongelmia ratkova kvanttitietokone on kova, ja IQM 
on nousemassa kisassa yhdeksi teknologiajohtajaksi näiden 
innovaatioiden ansiosta. 

◆ 11,2 M€ sijoituskierroksella mukana Matadero QED, Maki.vc, 
MIG Funds, OpenOcean, Vito Ventures ja Tesi.

”Tavoitteenamme on rakentaa kvanttiratkaisuja, joita 

hyödynnetään eri aloilla akateemisesta tutkimuksesta 

lääketeollisuuteen ja pilvipalveluihin saakka.

Jan Goetz, IQM
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Mittelstand

Keskisuurten yritysten kasvua sparraamassa

Suomen Mittelstand-ongelma Case Devco

◆ Valtaosa suomalaisen yrityskentän liikevaihdosta tulee kolmen 

suurimman toimialan isoista yrityksistä. Suuryrityksiin ja muutamiin 

toimialoihin painottunut talous on herkkä makrosykleille sekä 

yksittäisten toimialojen suhdannevaihteluille. 

◆ Suomessa pk-yritysten kansainvälistymispyrkimykset ja 

innovaatiohakuisuus jäävät EU:n keskiarvojen alapuolelle.

◆ Suomen kansantalouden kannalta on keskeistä, että nykyistä 

useammat keskisuuret yritykset pääsisivät kasvu-uralle ja nousisivat 

oman alansa kansainväliseen kärkeen.

◆ DevCo on suomalainen aktiivinen omistaja ja kehityskumppani 
keskisuurille yrityksille, joiden liikevaihto on tyypillisesti 
50 – 500 M€.

◆ Tavoitteena on rakentaa pitkällä aikavälillä globaalisti johtavia 
yrityksiä valikoiduilla niche-toimialoilla.

◆ DevCo keräsi 180 M€ pitkäjänteistä pääomaa seuraavaan 
sijoitushankkeeseensa. Sijoittajajoukkoon kuuluvat esimerkiksi 
Ilmarinen, Keva, Tesi, OP Ryhmä, norjalainen Argentum sekä 
perheyrityksistä Rettig Group.

◆ DevCo on merkittävä omistaja kahdessa oman toimialansa 
johtavassa yrityksessä, venttiilialan Vexve Armatury Groupissa 
ja diagnostiikka-alan Medix Biochemicassa. 

” Lupaavimmatkin keskisuuret yritykset tarvitsevat 

sparrausta kasvaessaan globaaliin kokoluokkaan”

Otto Kukkonen, DevCo Partners
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Listautumiset

Pörssistä resursseja kasvuun

Listautumiset Case Optomed

◆ Tehokkaasti toimiva pörssi on yksi yritysten kasvupääoman 

mahdollistajista. Pääomasijoittajille listautuminen on exit-

vaihtoehto, kun halutaan irrottautua omistuksesta ja laittaa 

pääoma kiertoon uusiin kohteisiin.

◆ Helsingin pörssiin listautui vuonna 2019 vain kuusi yritystä, joten 

jokainen listautuminen oli markkinan näkökulmasta tärkeä.

◆ Vuonna 2019 Tesi oli ankkurisijoittajana Relais Groupin 

listautumisessa sekä salkkuyhtiöidensä Optomedin ja LeadDeskin

listautumisissa. 

◆ Optomed on vuonna 2005 perustettu oululaislähtöinen yritys, 
joka kehittää kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita ja 
seulontaohjelmistoja yhdistettynä tekoälyyn. Optomed on 
toimittanut asiakkailleen yli 10 000 silmänpohjakameraa.

◆ Yhtiöllä on toimintaa Oulussa, Espoossa ja Shanghaissa, ja 
jälleenmyyjiä 55 maassa.

◆ Optomed listautui Helsingin pörssin päälistalle joulukuussa 
2019. Kerätyn pääoman avulla tavoitteena on laajentua 
maantieteellisesti sekä kaupallistaa uuden, tekoälyyn 
pohjautuvan silmäseulontojen kokonaisratkaisua.

”Listautuminen tuo meille näkyvyyttä ja parantaa 

uskottavuuttamme asiakkaiden sekä sijoittajien silmissä. 

Seppo Kopsala, Optomed



Tulos ja tase

Vahvaa kehitystä 

kohdeyrityksissä



◆ Nettovoitot 65 M€

• Rahastojen nettovoitot 42 M€ kertyivät 
rahastojen onnistuneista irtautumisista 
kohdeyhtiöistä sekä yleisestä positiivisesta 
arvonkehityksestä

• Suorien sijoitusten nettovoitot 23 M€ kertyivät 
pääasiassa realisoitumattomasta käyvän arvon 
muutoksesta, jota kerrytti usean kohdeyhtiön 
vahva kasvu ja kehittyminen 
liiketoimintastrategian toteuttamisessa

◆ Voitto verojen jälkeen 78 M€ ja toiminnasta 
kertyneet voittovarat yhteensä 419 M€ 
katsauskauden lopussa. 

Tulos 
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◆ Rahastojen tasearvo 419 M€ kasvoi vuoden alusta 
49 M€

• Pääomakutsut 75 M€

• Palautukset -67 M€

• Tulokseen kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon 
muutokset 42 M€

◆ Suorien sijoitusten tasearvo 291 M€ kasvoi vuoden alusta 56 M€

• Sijoitusten maksut 43 M€

• Irtautumiset -10 M€

• Tulokseen kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon 
muutokset 23 M€

◆ Lyhytaikaiset varat 379 M€ koostuvat pääosin 
rahoitusarvopapereista, joiden määrä laski 6 M€ vuoden aikana.

◆ Taseen ulkopuoliset maksamattomat sijoitussitoumukset ja 
sijoitusohjelmiin varattu pääoma oli yhteensä 611 M€.

Konsernitase
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Konsernitase IFRS

EUR tuhatta 31.12.2019 31.12.2018 Muutos

Varat

Pitkäaikaiset varat

Pääomasijoitusrahastot 419 399 370 529 48 870

Suorat sijoitukset 291 528 235 118 56 410

Pääomasijoitukset yhteensä 710 927 605 647 105 279

Muut pitkäaikaiset varat 39 955 40 114 -159

Lyhytaikaiset varat 378 786 384 781 -5 995

Varat yhteensä 1 129 668 1 030 542 99 126
0

Oma pääoma yhteensä 1 088 209 995 937 92 272

Pitkäaikaiset velat 37 693 28 114 9 579

Lyhytaikaiset velat 3 766 6 491 -2 725

Velat yhteensä 41 459 34 605 6 854

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 129 668 1 030 542 99 126



Tulevaisuuden 

näkymät

Kansainvälistymistä 

Näkemyksellistä tietoa 

Arvonluontia 

Vaikuttavuutta



◆ Vuonna 2020 Tesi keskittyy neljään strategiseen teemaan: yhteiskunnalliseen 

vaikuttavuuteen, yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, arvonluontiin sekä 

näkemykselliseen tiedon jakamiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

◆ Rahastosijoituksilla Tesi jatkaa kotimaisen pääomasijoitusmarkkinan pitkäjänteistä 

kehittämistä ja kansainvälistämistä, jossa entistä enemmän huomiota kotimaisten 

hallinnointitiimien sparraukseen ja skaalaamiseen kohti kansainvälistä toimintaa, 

diversiteetin edistämiseen, verkostojen rakentamiseen, rahastosijoittajakunnan 

kehittämiseen ja kasvurahastomarkkinan vahvistamiseen. Kotimainen rahastohankevirta 

on merkittävässä kasvussa.

◆ Suorilla sijoituksilla tavoitellaan lyhyemmän aikavälin vaikuttavuutta jakamalla riskiä 

yksityisten sijoittajien kanssa. Suorat sijoitukset painottuvat sijoitusohjelmiin 

(Kiertotalouden sijoitusohjelma, ESIR-kanssasijoitusohjelma yhteistyössä EIB:n kanssa) 

sekä muihin painopistealueisiin. Hankevalinnassa on entistä suurempi painoarvo 

sijoituskohteiden positiivisella nettovaikuttavuudella. Suorien sijoitusten hankevirran 

odotetaan jatkuvan kappalemääräisesti edellisvuoden tasolla.

◆ Viime vuosien positiivisen tuloskehityksen myötä Tesillä on hyvät resurssit suomalaisten 

yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen myös jatkossa.

Tulevaisuuden näkymät 
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Lyhyesti Tesistä

Omistamisen ja 
onnistumisen kunnianhimoa
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Tesi kehittää pääomasijoitusmarkkinaa,
jotta suomalaisilla yrityksillä on riittävästi rahaa ja kykyä 
nousta uuteen kokoluokkaan

4 rahastojen rahastoa

92 kohderahastoa

54 suoraa kohdeyhtiötä

100–150 M€ uusia sijoituksia vuosittain 

1,3 mrd€ hallinnoitavat pääomasijoitukset

100% valtion omistama

37 työntekijää Helsingissä

23%

20%

30%

22%

4%

Kasvu- ja yritysjärjestelyrahastot 271M€

Venture capital -rahastot 311 M€

EIB ESIR 49M€ 

KRR-rahastot * 406M€ 

Suorat sijoitukset 297M€

• Sis. 235M€ suomalaisten työeläkeyhtiöiden pääomia, joita Tesi

hallinnoi KRR-rahastoissa. 

Hallinnoitavat pääomasijoitukset 
1,3 mrd € (31.12.2019)
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Strong network of 
partners internationally

Kumppaneina verkosto kotimaisia 
ja ulkomaisia sijoittajia

USA

Aasia
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Luomme yhdessä uusia maailmalla 

menestyjiä. Jaamme taloudellista 

riskiä ja tuemme yrityksiä ja rahastoja 

kasvussa, uusien ratkaisujen 

kehittämisessä ja osaamisen 

monipuolisessa hyödyntämisessä.

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistuvan 

talouskasvun eturiviin

Teemme Suomesta houkuttelevan sekä 

yrityksille että omistajille. Kumppanuuksiemme 

kautta kansainväliset yritykset haluavat kasvaa 

Suomessa ja kasvattavat myös kansantaloutta: 

omistaminen ja osaaminen vahvistuvat ja 

synnyttävät uutta menestystä. 

Tuomme esiin yritysten yhteiskunnallisen 

voiman. Uudistuvia yhtiöitä rahoittamalla 

parannamme kilpailukykyä ja nostamme 

Suomen vaikuttavan talouskasvun 

eturiviin.

Jaamme tietoa ja osaamista yritysten kasvun 

vauhdittamiseksi ja suomalaisen pääomamarkkinan 

kehittämiseksi. Tarjoamme tietoa ja kokemusta 

pääomamarkkinoista yritysten, rahastojen ja 

päätöksentekijöiden käyttöön.



tesi.fi | dtg.tesi.fi | Twitter: @TesiFII

Omistamisen ja onnistumisen 
kunnianhimoa

https://www.tesi.fi/
http://dtg.tesi.fi/

