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YRITYSVASTUU TESISSÄ

Edellytämme kohde-

yrityksiltämme ja 

-rahastoiltamme tuottojen 

ohella vastuullista ja yhteis-

kunnallisesti vaikuttavaa 

toimintaa.

JAN SASSE, TOIMITUSJOHTAJA

Elämme uuden teollisen vallankumouksen keskellä. Maail-
massa oli vuoden 2017 lopussa enemmän mobiililiittymiä 
kuin ihmisiä, ja internetiin yhdistettyjen laitteiden määrä 
ylitti 20 miljardin rajan.  Useimmilla toimialoilla tapahtuu 
disruptiivisia muutoksia, jotka rikkovat vanhoja rakenteita ja 
luovat edellytyksiä uudenlaiselle liiketoiminnalle. Suomalai-
sella yrityksellä on kaikki edellytykset pärjätä muuttuvassa 
kilpailutilanteessa toimimalla ketterästi ja hyödyntäen suo-
malaiset kilpailuedut kuten luotettavuuden ja käytännönlä-
heisyyden.

Etenkin erikoistuneiden yritysten kasvutarinat edellyt-
tävät laajentumista kansainvälisille markkinoille kotimarkki-
namme rajallisen koon vuoksi. Digitaaliset liiketoimintamallit 
mahdollistavat aloittavankin yrityksen ponnistamisen suo-
raan kansainväliseksi. Oikein valitut sijoittajat pystyvät usein 
vauhdittamaan yritysten kasvua myös kokemuksensa ja 
suhteidensa avulla. Tesissä nojaamme tarvittaessa kansain-
väliseen verkostoomme, jotta saamme kotimaisten yritysten 
käyttöön parhaan mahdollisen osaamisen. Näin syntyy 
positiivinen spiraali, joka tuottaa menestystä ja hyvinvointia 
Suomeen.

Vuoden 2017 aikana Suomen pääomasijoitusmarkki-
nat kehittyivät positiivisesti. Tesin ja kotimaisten eläke- ja 
vakuutusyhtiöiden yhteistyössä perustama Kasvurahastojen 
Rahasto KRR III keräsi 150 miljoonaa euroa suomalaisten 
venture capital- ja kasvurahastojen käyttöön. Saimme 
mukaan uusia institutionaalisia sijoittajia, jotka pystyvät 
KRR:n kautta vauhdittamaan myös pienempien yritysten 
kasvua. Useat suomalaiset myöhemmän vaiheen kasvu- ja 
 buyout     -rahastot keräsivät vuonna 2017 onnistuneesti en-
tistä isompia rahastoja. Myös pienempiin yrityksiin sijoit-

Myönteinen spiraali 
tuottaa menestystä  
ja hyvinvointia
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tavia kasvurahastoja on tullut ja on tulossa markkinoille. 
Venture capital -rahastojen puolella nähtiin ennätyslukuja, 
kun Inventure keräsi kolmanteen rahastoonsa pääomia 110 
miljoonalla eurolla. 

Aasialaisten sijoittajien kasvava aktiivisuus Suomen pää-
omasijoitusmarkkinoilla oli yksi jatkuneista ilmiöistä.  Tämä 
näkyi erityisesti suorien sijoitusten puolella, ei vielä rahas-
tosijoituksissa. Lisäksi kotimaiset ja kansainväliset teolliset 
sijoittajat olivat aktiivisia markkinassa. Vaikka ne ovat aina 
ostaneet kilpailijoitaan, nyt kasvuyrityksiä ostamalla pyritään 
hankkimaan uudenlaista osaamista ja ketteryyttä.

Pääomasijoitusmarkkinan positiivisesta kehityksestä 
huolimatta tarvitsisimme suomalaisiin rahastoihin enem-
män kansainvälisiä sijoittajia tukemaan rahastoja koh-
deyritysten kasvussa.  Kansainvälisiä rahastosijoittajia on 
tällä hetkellä hyvin vähän, venture capital -rahastoissa ei 
Euroopan investointirahaston lisäksi käytännössä ollenkaan. 
Tesi panostaa vuonna 2018 erityisesti kotimaisten rahas-
tojen sijoittajapohjan laajentamiseen niin kotimaisten kuin 
kansainvälisten sijoittajien osalta. Tämän eteen työsken-
telemme yhdessä Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ja 
Tekes Pääomasijoitus Oy:n kanssa. 

Pääomasijoittajien ja yritysten operatiivisen johdon pit-
käjänteinen yhteistyö yhtiöiden kehittämiseksi heijastui sekä 
rahastojen että suorien kohdeyhtiöiden vahvana kasvuna 
sekä useina irtautumisina. Tämä näkyi myös Tesin vuoden 
2017 hyvässä tuloksessa, joka oli 66 milj. euroa. Viime vuo-
sien positiivisten tulosten varoilla vauhditetaan jatkossa taas 
uusien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Edellytämme kohdeyrityksiltämme ja -rahastoiltamme 
tuottojen ohella vastuullista ja yhteiskunnallisesti vaikut-
tavaa toimintaa. Tuemme yrityksiä vastuullisuuden paino-
pisteen siirtämisessä raportoinnista kohti liiketoimintamah-
dollisuuksia ja kilpailuetua. Esimerkiksi start up -tapahtuma 
Slushiin osallistuneet kansainväliset venture capital -sijoitta-
jat olivat kiinnostuneita yritysideoista, jotka perustuvat yh-

teiskunnallisiin vaikutuksiin. Sijoittajat haluavat olla mukana 
ratkaisemassa globaaleja ongelmia kuten ilmastonmuu-
tosta. Uskon, että sama asenne leviää myös myöhemmän 
vaiheen sijoittamiseen, vaikkakin viiveellä. Haluamme olla 
mukana auttamassa nykyisiä ja tulevia kohdeyrityksiämme 
ja -rahastojamme pääsemään seuraavalle, konkreettiselle 
vastuullisen liiketoiminnan tasolle.

Tiedon määrän eksponentiaalinen kasvu ja tekoälyn 
kehittyminen mahdollistavat entistä vahvemman tiedolla 
johtamisen yrityksissä. Digitalisoitumisen edetessä avautuu 
myös uusia, hyvinkin erityyppisiä liiketoimintamahdolli-
suuksia. Tesin tehtävä valtion pääomasijoittajana on tukea 
suomalaisia yrityksiä myös tässä muutoksessa. Konkreet-
tisesti tämä näkyy sekä sijoituskohteiden valinnassa, että 
kohdeyritysten kehittämisen kautta.

Maailman monimutkaistuminen ja tiedon määrän 
lisääntyminen näkyvät myös omassa työssämme. Teemme 
päätöksiä epävarmuuden vallitessa, jolloin oikea tie löytyy 
yhdessä toimien nopean iteraation, kokeilun, onnistumisen 
ja epäonnistumisen kautta. Arvomme - ratkaisut, rohkeus 
ja yhdessä - ovat osoittautuneet erinomaisiksi tienviitoiksi 
käytännön päätöksenteossa. Etsimme ennakkoluulottomasti 
ratkaisuja, avaamme mahdollisuuksia, vaikutamme ja kehi-
tämme avoimesti ja rohkeasti sekä teemme tulosta yhdessä. 
Näin toimien pääomasijoittaminen on menestyksekästä, 
vastuullista ja hauskaa. Yhdessä tekeminen on aina antoi-
sampaa kuin yksin toimiminen.

Kiitän yrityksiä, pääomasijoitusrahastoja, kaikkia kans-
sasijoittajiamme ja kumppaneitamme menestyksekkäästä 
yhteistyöstä vuoden aikana. Haluan kiittää myös Tesin 
henkilöstöä työstä, jota he ovat tehneet suomalaisyritysten 
kasvun, rahoituskierrosten ja irtautumisten eteen. Onnistu-
miset antavat meille voimia jatkaa työtämme luottavaisin ja 
rohkein mielin.

Jan Sasse
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VISIO

AUTAMME SUOMEN 
SEURAAVALLE 

KASVUN JA KANSAIN-
VÄLISTYMISEN 

TASOLLE.

KIIHDYTÄMME  
KANSAINVÄLISTYMISTÄ

Vuonna 2017 Tesin 
sijoitusten kautta 100 
suomalaista yritystä 
keräsi yhteensä yli 
300 M€ kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. 

Piirrosgrafiikka

Piirrosgrafiikka

TESIN TOIMINTA VAIKUTUKSETPANOKSET

PÄÄOMA 

1,2 mrd € sijoitettuna 
pääomasijoitus-
rahastoihin, kohde-
yrityksiin tai etsimässä 
uusia sijoituskohteita. 

Piirrosgrafiikka

ROHKEITA  
RATKAISUJA  

YHDESSÄ

VERKOSTOT

Kumppaneina kotimaisia 
ja kansainvälisiä 
rahastojen rahastoja, 
pääomasijoitusyhtiöitä, 
työeläkeyhtiöitä, 
teollisia sijoittajia, 
yksityissijoittajia ja 
perheyhtiöitä. 

Piirrosgrafiikka

EDISTÄMME OSAAVAA  
OMISTAMISTA

Pääoman lisäksi sijoittajat tuovat 
osaamisensa yritysten käyttöön. 
Tesi sijoittaa rahastoihin, 
joiden tiimeillä on kykyä 
kasvattaa ja kansainvälistää 
kohdeyrityksiään. Tesi kehittää 
kohdeyhtiöitä yhdessä 
yksityisten sijoittajien kanssa 
sekä hallitustyöskentelyn kautta.

OSAAMINEN 

Yli 20 vuoden 
kokemus Suomen 
pääomasijoitusmarkkinan 
kehittämisestä. 33 

tesiläisellä yhteensä 
300 vuoden kokemus 
pääomasijoittamisesta ja 
yritysrahoituksesta.

TULOS

66 M€

Tulos muodostuu 
pääosin rahastojen sekä 
suorien kohdeyritysten 
arvonkehityksestä ja 
irtautumistuotoista. 

Tuotot sijoitamme 
uudelleen uusiin 
yrityksiin. 

PAINOPISTEALUEET  
SIJOITUSTOIMINNASSA

•  Kasvurahastojen 
rahastot, uudistuva 
teollisuus, kansainväliset 
kanssasijoittajat ja 
kaivosklusteri

•  Toimialoja: Cleantech, 
terveysteollisuus, biotalous, 
digitalisaatio, meriklusteri, 
kiertotalous, tekoäly

•  Myöhemmän vaiheen 
venture capital ja 
kasvurahoitus

SIJOITUKSET JA  
SITOUMUKSET 2017

60 M€ 

KRR III 

60 M€  
rahastosijoituksia (7 kpl)

29 M€  
suoria sijoituksia (22 kpl)

=  
149 M€

LUOMME KASVUA

Tesin suorat kohdeyritykset 
kasvoivat keskimäärin  
22 % vuonna 2017. 

 PÄÄOMASIJOITUSMARKKINAN KEHITTÄMINEN •  OSAAVA OMISTAMINEN •  VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS •  UUDISTUMINEN 

Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on yritysten menestys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sijoitustoiminnan tuotto.
Olemme aktiivinen ja vastuullinen vähemmistöomistaja. Sijoitamme yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa.

STRATEGISET TEEMAT 2018

Piirrosgrafiikka

Piirrosgrafiikka

Piirrosgrafiikka



3  
rahastojen rahastoa

91  
rahastoa

42  
suoraa kohdeyhtiötä

100–150 M€  
uusia sijoituksia / vuosi

100%  
valtion omistama

33  
työntekijää Helsingissä 

20+  
vuoden historia
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Tesi lyhyesti
Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoi-
tusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoi-
ta rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. 
Toimimme aktiivisena vähemmistöomistajana, jolla 
on liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja 
yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. Hallinnoitavien 
pääomasijoitusten kokonaismäärä on 1,2 miljardia euroa 
ja kohdeyritysten lukumäärä yhteensä 702. 

Sijoitamme yrityksiin, joilla on halu kasvaa ja kansain-
välistyä ja siten edellytykset arvonnousuun. Sijoitusten 
pääpaino kohdistuu suomalaisiin tai Suomessa oleviin 
yrityksiin, mutta myös ulkomaisiin kohteisiin, jos sijoitus 
käytetään liiketoiminnan kehittämiseen Suomessa. Sijoi-
tamme sekä kotimaisiin että kansainvälisiin rahastoihin. 
Edellytämme kohderahastojemme toimivan aktiivisesti 
Suomen markkinassa.

ORGANISAATIO

http://tesi-reports.studio.crasman.fi/file/dl/i/k--nBw/yeJA1m2-5o3vUFYYN2ffGQ/Selvityshallinto-jaohjausjrjestelmst2017.pdf


Tesin tavoitteena on nostaa Suomi seuraavalle yrittäjyyden, 
kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. Tuomme osaamista ja 
kokemusta kasvuyritysten käyttöön sijoittamalla kyvykkäisiin 
rahastotiimeihin sekä kehittämällä suoria sijoituskohtei-
tamme hallitustyöskentelyn kautta. Kansainvälinen kump-
paniverkostomme tuo yrityksille pääoman lisäksi arvokasta 
osaamista kohdemarkkinoilla toimimiseen. Tähtäämme 
siihen, että suomalaiset yritykset kasvavat ja menestyvät, 
mutta lisäksi toimivat vastuullisesti.

Uskomme, että vastuullinen liiketoiminta on yrityksel-
le kilpailuetu ja edellytys pitkän aikavälin menestykselle. 
Vastuullisuus tarkoittaa meille pitkäjänteistä ja luotettavaa 
omistajuutta ja vastuun kantamista kaikessa tekemisessäm-
me. Vastuullisuus on osa sijoitus- ja päätöksentekoprosessia 
sekä arvonluontia sijoituskohteissamme. Tuemme yrityksiä 
vastuullisuuden painopisteen siirtämisessä kohti konkreettis-
ta tekemistä. 

Yritysvastuun 
johtaminen ja 
olennaiset teemat

YRITYSVASTUU TESISSÄ

Vastuullisuudessa ollaan 

astumassa uuteen vai-

heeseen niin rahastoissa kuin 

yrityksissäkin. Kun aiemmin pää-

paino oli sääntelystä ja maineris-

kien välttämisestä, nyt puhutaan 

vastuullisuuden hyödyntämisestä 

liiketoiminnassa.

MATIAS KAILA, JOHTAJA, RAHASTOSIJOITUKSET
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Tarkastelemme yritysvastuuta liiketoimintamahdolli-

suuksien ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Tesin yritysvastuun olennaiset teemat on määritel-

ty olennaisuusanalyysillä, joka on tehty sidosryhmiltä 

saadun palautteen sekä yhtiön omien näkemysten 

pohjalta:

• vastuulliset toimintatavat ja hyvä hallintotapa

• vastuullinen sijoittaminen

•  yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja taloudellinen 

vastuu

• motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö

Syksyllä 2015 julkistettiin YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG), 

joiden tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia 

ja suojella ympäristöä kaikkialla maailmassa. Tavoit-

teet on päätetty saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. 

Näemme, että yrityksille 17 globaalia tavoitetta voivat 

olla merkittävä liiketoimintamahdollisuus ja pystym-

me edistämään useiden tavoitteiden saavuttamista 

toimintamme kautta. 

Tesin omassa toiminnassa olennaisimmat tavoit-

teet ovat Hyvä koulutus ja Sukupuolten tasa-arvo. 

Sijoitustoiminnassamme korostuvat Ihmisarvoinen 

työ ja talouskasvu, Kestävä teollisuus, innovaatiot ja 

infrastruktuuri sekä Yhteistyö ja kumppanuus.

YRITYSVASTUU TESISSÄ

Valtion omistajapoliittiset linjaukset koskien yhteiskunta-
vastuuta, palkitsemiskäytäntöjä sekä valtion taseiden käytön 
tehostamista ohjaavat osaltaan toimintamme kehittämistä. 
Omistajaohjauspolitiikassa yhteiskuntavastuu on määritelty 
valtionyhtiöiden perusarvoksi ja raportoimme yhtiökokouk-
sessa vuosittain yritysvastuun toteutumisesta Tesin toimin-
nassa.

Tesin hallitus hyväksyy yritysvastuupolitiikan ja valvoo 
sen noudattamista. Yritysvastuun johtamisesta vastaa toimi-
tusjohtaja ja koko henkilöstö vastaa yritysvastuun toteutu-
misesta omassa työssään.

Tesi on turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka, jossa ei 
hyväksytä syrjintää, kiusaamista eikä häirintää. Panostamme 
henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon sekä 
kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti. Kiinnitämme 
huomiota toimitilojemme viihtyisyyteen, toimivuuteen ja 
ympäristöystävällisyyteen luodaksemme työympäristön, 
jossa saamme aikaa hyviä tuloksia. Suunnittelemme henki-
löstön työtyytyväisyyden kehittämistoimia yhdessä henki-
löstömme kanssa.

Sisäisissä toimintatavoissa kiinnitämme erityistä huo-
miota hyvään hallintotapaan ja toiminnassa noudatetaan 
Suomen pääomasijoitusyhdistyksen läpinäkyvyys- ja 
avoimuussäännöstöjä sekä sisäisiä dokumentoituja ohjeita. 
Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa 
sijoitustoiminnassamme.



Jatkoimme vuoden 2016 lopulla aloitettua pitkän täh-
täimen hanketta yhä kokonaisvaltaisemman yritys-
vastuuajattelun kehittämiseksi. Katsausvuoden aikana 
panostimme erityisesti yritysvastuun integroimiseen 
sijoitusprosessin eri vaiheisiin sekä osaksi portfolion hallin-
taa, aloitimme sisäisten toimintaperiaatteidemme päivit-
tämisen sekä täsmensimme yritysvastuun johtamiseen ja 
toteuttamiseen liittyviä vastuita. 

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukaisesti kartoi-
timme vaikuttavuussijoittamisen markkinaa Suomessa eri-
tyisesti institutionaalisten sijoittajien näkökulmasta. Markkina 
on vielä kehityksensä alkuvaiheessa ja sen näkyvimpänä 
vaikuttavuussijoittamisen muotona ovat Sitran edistämät 
sosiaalisten ongelmien ratkaisuihin fokusoituvat SIB:t (social 
impact bond, tulosperustainen rahoitussopimus). Sijoitta-
jana voimme tehdä paljon vastuullisuuden kehittämiseksi, 
sillä voimme auttaa yhteiskunnallisia ongelmia ratkaisevia 
yrityksiä kasvamaan ja menestymään. Vaikuttavuussijoitta-
misen mahdollisuuksia tullaan tarkastelemaan osana muuta 
rahastosijoitustoimintaa sekä suoria sijoituksia myös vuoden 
2018 aikana.

YRITYSVASTUU TESISSÄ

Kiertotalous kuuluu 

painopistealueisiin, 

joihin sijoitamme mielel-

lämme jatkossa. Olisi hienoa 

päästä mukaan kehittämään 

yhtiötä, joka ratkaisee kes-

tävän kehityksen haasteita 

globaalisti, esimerkiksi muo-

vijäteongelmaa. 

HELI AHLROOS, JOHTAJA,  

VENTURE CAPITAL-SIJOITUKSET

Yritysvastuun  
kehittäminen  
ja tavoitteet
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YRITYSVASTUUOHJELMAN  
TOTEUTUMINEN 2017 
Kuluvana vuonna panostamme erityisesti yritysvastuu-
tavoitteiden jalkauttamiseen käytännön toimintaan sekä 
jatkamme vaikuttavuusraportoinnin kehittämistä. 

Yritysvastuun tavoitteet vuodelle 2018:
•  50 %:lla aktiivisesti hallinnoiduista salkkuyhtiöistä on vas-

tuullisen liiketoiminnan kehittämistavoite
•  Yli puolet ensisijoituksista toteuttaa vähintään yhtä YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteista 
•  Tesin koko henkilöstö on suorittanut yritysvastuukoulu-

tuksen e-learningin muodossa

Sidosryhmäyhteistyö
Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat kohdeyhtiöt- ja rahastot, 
henkilöstö, omistaja, kotimaiset ja kansainväliset kanssasi-
joittajat, neuvonantajat ja muut yhteistyökumppanit sekä 
media. 

Tesin rooli on toimia markkinaehtoisia sijoittajia täyden-
tävänä ja paikkaavana, pitkäjänteisenä sijoittajana. Kanssa-
sijoittajamme ovat kotimaisia ja kansainvälisiä pääomasijoi-
tusyhtiöitä, rahastojen rahastoja, työeläkeyhtiöitä, teollisia 
sijoittajia, perheyhtiöitä ja yksityissijoittajia. Aktiivisena vä-
hemmistöomistajana haluamme edistää kestävää kehitystä 
ja vastuullista liiketoimintaa yhdessä kumppaniemme ja 
kohdeyhtiöidemme kanssa. Olemme säännöllisesti yhtey-
dessä salkussamme oleviin rahastoihin, seuraamme hallin-
noijan yritysvastuu- ja vastuullisen sijoittamisen politiikan 
kehittymistä ja käymme aktiivista keskustelua asiasta. 

Olemme Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FCVA) ja 
eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (Invest 

YRITYSVASTUU TESISSÄ

TAVOITE

Yritysvastuupolitiikan ja vastuullisen 
sijoittamisen periaatteiden päivitys

Yritysvastuuohjelman raportointi 
hallitukselle

Yritysvastuu kaikilla henkilökohtaisissa 
tulospalkkioperusteissa

Päivitetty Code of Conduct

Integrointi strategiaprosessiin ja 
toimintasuunnitteluun

Yritysvastuu sijoitusprosessissa, 
managerin ohjeet

Likvidien varojen hallinnan kilpailutus, 
yritysvastuukriteerit

Vaikuttavuusraportoinnin kehittäminen

Yritysvastuun integrointi 
vuosikertomukseen

Vastuullisuus ydinviesteissä

Proaktiivinen kriisiviestintäsuunnitelma

TOTEUTETTU 2017

x

x

x

jatkuu 2018

x

x  
(henkilöstön koulutus 2018)

x

jatkuu 2018

x

x

jatkuu 2018



Yrityskuvatutkimuksen avulla kartoitetaan säännöl-
lisesti sidosryhmien yhtiön toiminnalle asettamia 
odotuksia sekä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 
2017 tehtyyn kyselyyn vastasi yhteensä 500 sidos-
ryhmiemme edustajaa. Tutkimuksen mukaan Tesi on 
pääomasijoitusmarkkinassa hyvin tunnettu, ammat-
titaitoisena ja luotettavana pidetty toimija. Yli 80 % 
vastaajista olisi valmis suosittelemaan Tesiä ja pitää 
meitä hyvänä yritysten kasvurahoittajana, houkut-
televana yhteistyökumppanina sekä osaavana ja 
ratkaisukeskeisenä toimijana.  

Toimintamme kehittämisessä näkyvät myös 
sidosryhmiemme esiin nostamat teemat. Vuoden 
2018 aikana keskitymme muun muassa kansainväli-
sen osaamisen ja pääomien kanavoimiseen, osaavan 
omistamisen kehittämiseen, vastuulliseen sijoitustoi-
mintaan ja kestävään kehitykseen sekä näkyvämpään 
viestintään sidosryhmillemme.

Vielä tällä hetkellä  

maailmantalous pe-

rustuu jatkuvan kasvun aja-

tukseen, mutta maapallon 

kantokyky ei riitä, jos kasvua 

toteutetaan monistamalla 

nykymallia. Digitalisaatioon 

perustuva seuraava teollinen 

vallankumous tulee muutta-

maan ajattelu- ja toimintamal-

lejamme perusteellisesti, mut-

ta sitä kohti on välttämätöntä 

edetä jo nyt. Suunta on kohti 

kierto- ja jakamistaloutta. 

JUSSI HATTULA, JOHTAJA,  

KASVUSIJOITUKSET JA  

TEOLLISET SIJOITUKSET

YRITYSVASTUU TESISSÄ

Europe) sekä Finsif – Finland’s Sustainable Investment Fo-
rum ry:n ja FiBS ry:n jäsen. Noudatamme toiminnassamme 
niiden edellyttämiä eettisiä, vastuulliseen sijoittamiseen ja 
hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä. 

Tesin hallituksen nimeämä keskeisiä sidosryhmiäm-
me edustava Tesi Advisory Board toimii neuvoa-antavana 
elimenä ja edistää osaltaan yhtiömme yhteiskuntasuhteita. 
Kuulumme myös Team Finland -verkostoon, jonka tehtävä-
nä on edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menesty-
mistä maailmalla.

Teemme yhteistyötä ja keskustelemme säännöllisesti 
EIF:n ja muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa muun 
muassa rahastosijoittamisen vastuullisiin käytäntöihin ja 
verotukseen liittyen. Kuulumme myös Cleantech Scandina-
via –verkostoon, joka edistää toimialan sijoittajien, yrityksien 
ja julkisten toimijoiden yhteistyötä Pohjoismaissa. Olemme 
lisäksi mukana Kestävän kaivostoiminnan verkostossa.

YRITYSVASTUURAPORTTI 2017               11
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Toimintaperiaatteet ja riskienhallinta
Toiminnastamme säädetään lailla ja asetuksella. Toimintaa 
ohjaavat muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriön vuo-
sittain asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet, 
sijoitussuunnitelma, yhtiön riskienhallintapolitiikka, puo-
lueettomuusohje, sisäpiiriohje, ohje yrityskaupan ilmoitus-
velvollisuudesta, vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja 
tietoturvapolitiikka.

Sisäisissä toimintatavoissa kiinnitämme erityistä huo-
miota hyvään hallintotapaan ja toiminnassa noudatetaan 
Suomen pääomasijoitusyhdistyksen läpinäkyvyys- ja avoi-
muussäännöstöjä sekä sisäisiä dokumentoituja ohjeita.

TOIMINTAPERIAATTEET
Markkinaehtoisuus
Sijoitamme aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten 
sijoittajien kanssa.

Tuloksellisuus ja vaikuttavuus
Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on talo-
udellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääoma-
sijoitusmarkkinan kehittäminen sekä yritystoiminnan ja 
talouden kasvun edistäminen.

Vastuullisuus
Vastuullisuus on pitkäjänteistä ja luotettavaa omistajuutta ja 
yritysvastuun kantamista, mitä edellytämme myös kohde-
yrityksiltämme ja kanssasijoittajiltamme. 

TOIMINTAOHJEITA
Puolueettomuusohje: Hyvän hallintotavan mukaisesti 
toimintamme on oltava avointa ja siten hoidettua, että 
ulkopuolisilla tahoilla säilyy luottamus yhtiön toimintaan. 
Nämä näkökohdat korostuvat erityisesti julkisomisteisessa 

yhtiössä. Käytössämme ovat henkilökunnan ja hallituksen 
riippumattomuutta ja esteellisyyttä käsittelevät ohjeet. 
Hyvän hallintotavan mukaisesti asiaa hoitavien henkilöiden 
on oltava riippumattomia hoidettavaan asiaan liittyvistä 
seikoista.

Sisäpiiriohje: Ohje perustuu arvopaperimarkkinalakiin ja 
sitä täydentäviin ohjeisiin ja määräyksiin, ja sen tarkoituk-
sena on edistää sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta. 
Sisäpiiriohjeen avulla lisätään myös yhtiön henkilökunnan 
ja sen intressipiirissä muutoin toimivien henkilöiden tietä-
mystä sisäpiirimääräyksistä niin, ettei määräyksiä tahatto-
mastikaan rikota. Ohje koskee kaikkia yhtiön palveluksessa 
olevia henkilöitä. Vaikka Tesi ei itse ole listayhtiö, käsitte-
lemme usein sisäpiirintiedoksi luokiteltavia tietoja. Siksi on 
tärkeää määritellä toimintatavat, joilla varmistamme, että 
yhtiössä toimivat tunnistavat sisäpiiriasemansa ja tietävät, 
miten sisäpiirintietoja hallitaan ja miten sisäpiiriläisten kau-
pankäyntiä rajoitetaan.

Ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta: pääoma-
sijoituksemme voivat edellyttää ns. yrityskauppailmoituk-
sen tekemistä ja kilpailuviranomaisen lupaa. Henkilöstölle 
annetussa ohjeistuksessa kuvataan toimintamallit, joiden 
mukaan toimittaessa yritysjärjestelyjen ilmoitusvelvollisuus 
ja lupatarpeet tulevat asianmukaisesti huomioiduksi.

Tietoturva ja tietosuoja: Pääomasijoittajana ja omistajana 
käsittelemme luottamuksellista tietoa, joten meille on erit-
täin tärkeää varmistaa asiaankuuluva ja turvallinen tietojen-
käsittely sekä keskeisten tietojärjestelmien ja tietoverkkojen 
keskeytymätön toiminta. Noudatamme yksityisyyden 
suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä.

 VASTUULLISET TOIMINTATAVAT JA HYVÄ HALLINTOTAPA
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RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA
Tesin hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka 
määrittää riskienhallinnan periaatteet, riskienmäärittelyt ja 
-luokittelut, keskeiset roolit ja vastuunjaot sekä seuranta- 
ja raportointikäytännöt. Riskienhallinnalla varmistamme, 
että yhtiössä kannetut riskit ovat oikeassa mittasuhteessa 
riskinkantokykyymme nähden. Yhtiöön vaikuttavia riskejä ja 
niiden hallintaa kuvataan tarkemmin yhtiön IFRS-tilipäätök-
sen liitetiedoissa.

HANKINNAT
Yhtiön hankinnat painottuvat asiantuntijapalveluihin. 
Merkittävät investoinnit ja palveluhankinnat suunnitellaan 
etukäteen seuraavan vuoden budjetin ja liiketoiminta-
suunnitelman valmistelussa. Toimitusjohtaja voi päättää 
yksittäisistä vuosibudjettiin kuulumattomista hankinnoista. 
Merkittävät hankinnat kilpailutetaan, ja niitä valmistelee 
useampi henkilö.

GREEN OFFICE
Saimme WWF:n Green O�ce -sertifikaatin vuonna 2012. 
Green O�ce -toimistona tavoitteenamme on edistää toi-
minnassamme kestävää kehitystä sekä parantaa henkilöstön 
ympäristötietoisuutta. 

Suorat ympäristövaikutuksemme ovat melko pieniä, 
mutta edistämme niiden huomioimista kaikessa toiminnas-
samme. Toimintatapojen ympäristöystävällisyyttä seurataan 
muun muassa kulutustapamittarilla, työmatkaseurannalla 
sekä sähkön ja paperin kulutusta seuraamalla. Pyrimme 
vähentämään matkustuksen hiilidioksidipäästöjä kannusta-
malla videoneuvotteluiden ja julkisen liikenteen käyttöön. 
Henkilökunta voi käyttää HSL:n mobiililippuja työhön liitty-
vissä matkoissa. Järjestämme myös koulutuksia ja luentoja 
ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Raportoimme tuloksista 
vuosittain WWF:lle.

 VASTUULLISET TOIMINTATAVAT JA HYVÄ HALLINTOTAPA
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Tesi odottaa kohdeyrityksiltään ja -rahastoiltaan tuotta-
vuuden ohella vastuullista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa 
toimintaa. 

Vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on vastuuasioi-
den integrointi sijoitusprosessiin ja osaavaan omistajuuteen, 
ei niinkään tiettyjen toimialojen tai yritysten poissulkeminen 
sijoitusfokuksesta. Sijoituspäätöstä tehdessä edellytämme 
kuitenkin, että sijoituskohteessa löytyy halua kehittää vas-
tuullisuutta parempaan suuntaan ja että pystymme vaikut-
tamaan toiminnan kehittämiseen yhdessä kumppaniemme 
kanssa. Vuoden 2017 aikana yritysvastuuseen liittyvät tekijät 
vaikuttivat muutamassa tapauksessa siihen, että sijoitus 
jätettiin tekemättä. 

Noudatamme vastuullisen sijoittamisen  
periaatteita kaikessa sijoitustoiminnassamme:

• sijoitukset rahastoihin
• sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin 
• yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset
Missiomme on vauhdittaa yritysten kasvua sekä kehittää 

suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa. Sijoitamme venture 
capital - ja buyout-rahastoihin, joilla on osaamista ja jotka 
toimivat vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. 
Yksi tavoitteistamme on kasvattaa rahastojen keskikokoa, 
jotta ne voivat jatkaa yritysten tukena pidempään. Edelly-
tämme kaikilta rahastokumppaneiltamme, että vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet ovat kunnossa ja niitä myös sovel-
letaan käytännössä. 

Rahastosijoituksissa otamme sijoituspäätöstä tehdessä 
kantaa hallinnointiyhtiön lähestymistapaan vastuullisessa 
sijoitustoiminnassa sekä yritysvastuuasioissa. Mahdolliset 
vaikuttamistarpeet huomioidaan jo tässä vaiheessa. Hallin-
nointiyhtiön sijoitustoiminnan lisäksi tutustumme myös sen 
oman yritystoiminnan vastuullisuuteen. Vastuullisen sijoitta-
misen periaatteet ovat mukana sopimusdokumentaatiossa. 
Olemme myös säännöllisesti yhteydessä salkussamme ole-
viin rahastoihin ja aktiivisesti mukana edistämässä vastuul-
lista liiketoimintaa yhdessä hallinnointiyhtiön kanssa.

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

Pääomasijoittajan mukaantu-

lo omistajaksi on hyvä tapana 

uudistaa liiketoimintaa kestävään ja 

vastuulliseen suuntaan. Omistajat voivat 

valinnoillaan nopeuttaa uusien liiketoi-

mintamallien käyttöönottoa. Myös pe-

rinteisen teollisuuden on välttämätöntä 

uudistua vastuullisempaan suuntaan. 

JUSSI HATTULA, JOHTAJA, KASVUSIJOITUKSET  
JA TEOLLISET SIJOITUKSET

Esimerkiksi venture capital- 

rahastojen kohdeyritysten osal-

ta pohdimme yhä useammin, millaista 

ongelmaa yritys yhteiskunnassa ratkai-

see. Buyout-rahastojen osalta puolestaan 

saatetaan miettiä, miten portfolioyhtiö 

voisi saada liiketoiminnallista etua vas-

tuullisuudesta, esimerkiksi ratkaisunsa 

energiatehokkuutta kehittämällä.

MATIAS KAILA, JOHTAJA, RAHASTOSIJOITUKSET

Tesi on tuonut meille ammat-

timaisen sijoittajan näkemystä 

hallinnolliseen toimintaamme. Saamme 

säännöllisesti yhteyshenkilöiltämme 

ohjeistusta vastuullisuusasioista ja toki 

myös tiettyjä vaatimuksia raportointiin 

liittyen. Tätä osaamista siirrämme puo-

lestaan eteenpäin yrityksiimme, joita 

kannustamme vastuulliseen päätöksente-

koon.

SAMI LAMPINEN, INVENTURE

Vastuullinen sijoittaminen
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VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN
•  Tesin yritysvastuupolitiikka ja vastuullisen sijoittami-

sen periaatteet pohjautuvat YK:n PRI-periaatteisiin 

(Principles for Responsible Investment).

•  Yritysvastuun kehittäminen on osa pitkän tähtäimen 

arvonluontia yrityksessä

Edistämme sijoituskohteidemme yritysvastuun  
kehittymistä ja käytäntöjä:
•  Hallitustyö

•  Aktiivinen dialogi rahastojen hallinnointiyhtiön sekä 

yritysjohdon kanssa

•  Vaikuttamisprosessi havaittuihin epäkohtiin puuttu-

miseksi

Edellytämme sijoituskohteena olevien rahastojen 
hallinnointiyhtiöiden:
•  Noudattavan vastuullisen sijoittamisen periaatteita 

(esimerkiksi YK:n PRI-periaatteet) ja tuovan ne esille 

osakassopimuksissa tai rahaston sivukirjeissä

•  Raportoivan kohdeyhtiöiden yritysvastuun tilasta ja 

hallinnointiyhtiön vastuullisen sijoittamisen toimista

Edellytämme sijoituskohteena olevien yhtiöiden:
•  Noudattavan lakeja, hyvän hallintotavan periaattei-

ta sekä kunnioittavan ihmisoikeuksiin, työelämän 

oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toi-

mintaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia

•  Erilaisissa yhtiöissä korostuvat eri yritysvastuun osa-

alueet. Keskitymme kunkin sijoituskohteen kohdalla 

olennaisiksi havaittuihin asioihin. 

•  Toimimme vastuullisena hallinnoijana Kasvurahasto-

jen Rahastoissa

Suorissa sijoituksissa teemme yrityksestä ESG-arvion, jossa 
pyritään tunnistamaan yrityksen keskeiset ympäristöasioihin, 
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja hallintoon liittyvät 
riskit ja mahdollisuudet sekä kehittämisen kohteet. Niihin 
pyritään vaikuttamaan aktiivisella hallitustyöskentelyllä sekä 
työryhmien ja valiokuntien kautta. Ensisijainen tavoit-
teemme on keskustelemalla ja kannustimien avulla edistää 
vastuullisempien toimintatapojen käyttöönottoa, mikäli 
epäkohtia havaitaan. Hallituksen jäsenellä on merkittävä 
rooli yritysvastuuasioissa. Hänen on varmistuttava siitä, että 
toimiva johto on perillä yritysvastuun asioista ja siitä että 
ne ovat riittävällä tasolla yrityksen arvon ja pitkäaikaisten 
liiketoimintamahdollisuuksien turvaamiseksi.

Tesin likvidien varojen sijoituksissa varainhoitosopimuk-
siin sisältyy vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (esi-
merkiksi YK:n PRI) noudattaminen. Varainhoitajien kanssa 
käydyissä keskusteluissa käydään läpi myös vastuullisuuden 
toteutuminen sijoitustoiminnassa.

Kiinnitämme huomiota yritys-

ten hallintotapaan, henkilöstön 

hyvinvointiin, työ- ja tuoteturvallisuu-

teen ja tapaan hoitaa asiakassuhteita. 

Vastuullisuus nousee erityisesti esille, 

kun yrityksen liiketoimintamalli perustuu 

ympäristöhyötyihin tai yhteiskunnallisiin 

vaikutuksiin. Esimerkiksi sijoittamalla 

BCB Medicaliin voimme edistää myös 

kansallisesti sairaanhoidon laadun ja 

tehokkuuden kehittämistä. 

HELI AHLROOS, JOHTAJA,  
VENTURE CAPITAL-SIJOITUKSET

Vuonna 2050 kaikki kannattavat 

liiketoiminnat ovat kestäviä liike-

toimintoja. Perheyritykselle vastuullisuus 

on tärkeä arvo. Meillä ovat ykkössijalla 

henkilöstön hyvinvointi ja työturvalli-

suus, koska yritys koostuu ihmisistä ja 

työyhteisössä meitä ensimmäisenä mita-

taan. Seuraavaksi nousevat luonnollisesti 

ympäristöasiat. 

JOUKO SALO, TOIMITUSJOHTAJA, HOLLMING OY

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta:

 Rahastosijoituksista vipuvoimaa kasvuun

  Suorat sijoitukset – Kasvurahoitusta entistä 
useammasta lähteestä

 Case: Inventure keräsi ennätyspotin

 Case: BMH Technology vie kiertotaloutta Kiinaan

  Case: Terveysdatalla maailmankartalle – 
BCB Medical ja BC Platforms

https://vuosikertomus.tesi.fi/rahastosijoituksista-vipuvoimaa-kasvuun/
https://vuosikertomus.tesi.fi/kasvurahoitusta-entista-useammasta-lahteesta/
https://vuosikertomus.tesi.fi/kasvurahoitusta-entista-useammasta-lahteesta/
https://vuosikertomus.tesi.fi/inventure-kerasi-ennatyspotin/
https://vuosikertomus.tesi.fi/bmh-technology-vie-kiertotaloutta-kiinaan/
https://vuosikertomus.tesi.fi/terveysdatalla-maailmankartalle/
https://vuosikertomus.tesi.fi/terveysdatalla-maailmankartalle/
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Tesin sijoitustoiminnan tavoitteena on taloudellisen tulok-
sellisuuden rinnalla mahdollisimman hyvä yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus. Vaikuttavuus ilmenee yritysten kasvuna 
Suomen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisen ja osaavan 
omistajuuden edistämisen kautta.

Arvioimme sijoitustemme yhteiskunnallista ja taloudel-
lista vaikuttavuutta vuosittain. Kohdeyhtiöidemme kehitys 
on ollut keskimäärin selvästi positiivisempaa kuin Suomen 
kansantalouden. Viimeksi toteutetussa arvioinnissa oli käy-
tettävissä kohdeyhtiöiden vuoden 2016 tilinpäätöstiedot ja 
ne on julkistettu puolivuotiskatsauksen 1-6/2017 yhteydessä. 
Vuonna 2016 Tesin salkkuyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaih-
to oli noin 3905 M€ (+13,7% edellisvuodesta), vienti 998 M€, 
ja ne työllistivät Suomessa 23 684 henkilöä.

Tavoitteenamme on kehittää edelleen vaikuttavuusarvi-
oinnin kattavuutta. Vuoden 2018 aikana aloitamme pilotti-
projektin Upright Projectin kanssa Tesin suorien kohdeyri-
tysten nettovaikutusten laskemiseksi. The Upright Project on 
elokuussa 2017 perustettu startup-hanke, jonka tavoitteena 
on kannustaa yrityksiä optimoimaan nettovaikutuksiaan 
ympäristöön, ihmisten terveyteen, yhteiskuntaan ja tiedon 
luomiseen sekä jakamiseen.

Lue lisää Tesin vaikuttavuuskatsauksesta.

 Upright Project 

Tesin toiminnasta seuraavien verojen ja veroluonteisten 
maksujen läpinäkyvä raportointi on osa yritysvastuuta ja 
sen raportointia. Tesin hallitus on linjannut yhtiön toimintaa 
koskevat verotukselliset periaatteet. Kaikessa sijoitustoi-
minnassa huolehditaan siitä, että se täyttää vastuullisuuden 
vaatimukset.

VEROSTRATEGIA JA TOIMINTAPERIAATTEET
Verotukseen liittyvät tekijät huomioidaan liiketoiminnan 
suunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Liike-
toimintapäätöksissä verotus huomioidaan yhtenä tekijänä 
siten, että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan ja varmiste-
taan tasapainoinen verotuksellinen asema. Tesi ei hyväksy 
veronkiertoa eikä harjoita aggressiivista verosuunnittelua. 
Tesin veroasioiden hoidossa on tärkeää laadukas ja ajallaan 
tapahtuva veroilmoitusten ja muiden lainsäädännössä ase-
tettujen velvoitteiden ja vaatimusten täyttäminen.

Pääomasijoitustoimintaan liittyy veroasioiden huolelli-
nen selvittäminen rahastosijoitusten sekä suorien sijoitusten 
valmisteluvaiheessa. 

Teemme kotimaisten rahastosijoitusten lisäksi sijoituksia 
myös kansainvälisiin rahastoihin. Tesi maksaa veronsa Suo-
meen kaikista tuloistaan Suomen verolainsäädännön mukai-
sesti, myös kansainvälisistä rahastosijoituksistaan. Emme saa 
ulkomaisista rahastosijoituksista verotuksellista etua.

Toimialan käytännön mukaisesti rahastorakenteet suun-
nitellaan siten, että ne ovat verotukselliselta luonteeltaan 
läpivirtausyksiköitä. Tämä tarkoittaa, että rahasto itsessään ei 
ole verovelvollinen, vaan rahaston tulo verotetaan sijoittaja-
tasolla sijoittajan oman verostatuksen mukaisesti. Näin väl-
tetään kaksinkertainen verotus. Raportoimme Tesin maksa-
mat verot Suomessa noudatettavien tilinpäätöskäytäntöjen 
mukaisesti sekä ilmoitamme rahastosijoitusten maantieteel- 

 
 
liset kotipaikat sekä muut valtionyhtiöitä koskevien ohjeiden 
mukaiset tiedot. Sijoitamme vain niihin rahastoihin, joiden 
kotipaikka on tehnyt tietojenvaihtosopimuksen Suomen 
kanssa.

VERORAPORTOINNISSA  
NOUDATETUT PERIAATTEET
Tässä raportissa olennaiset verot ja veroluonteiset maksut 
on luokiteltu verolajeittain. Olennaisuusperiaatteen mu-
kaisesti seuraavia veroja ei ole raportoitu niiden vähäisen 
määrän vuoksi: valmiste-, vakuutusmaksu- ja lähdeverot.

 
Yhtiön maksettuja veroja on vähentänyt aikaisempien vuo-
sien verotuksessa vahvistettujen tappioiden käyttäminen.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TALOUDELLINEN VASTUU

Vaikuttavuus Verojalanjälki 2017 

http://tesi-reports.studio.crasman.fi/pub/Teollisuussijoitus.fi/Vaikuttavuuskatsaus/Tesi+vaikuttavuuskatsaus+2016.pdf
http://www.uprightproject.com
https://vuosikertomus.tesi.fi/wp-content/uploads/2018/03/TESI_Tilinpaatos_2017_050318.pdf
https://vuosikertomus.tesi.fi/wp-content/uploads/2018/03/TESI_Tilinpaatos_2017_050318.pdf
https://vuosikertomus.tesi.fi/wp-content/uploads/2018/03/TESI_Tilinpaatos_2017_050318.pdf
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Suorat taloudelliset  
vaikutukset
Tesi toimii markkinaehtoisesti ja tekee sijoituksensa samoilla 
ehdoilla kuin yksityiset sijoittajat. Sijoitamme lähtökoh-
taisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Toimimme 
pääsääntöisesti vähemmistösijoittajana ja -omistajana 
kohdeyhtiöissä ja rahastoissa. Sijoituksilla tavoitellaan tuot-
toa ja sijoituksiin liittyy irtautumissuunnitelma.  Sijoituksista 
palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 
2017 teimme uusia sijoituksia 149 M€.

Liiketoimintamme on ollut  
pitkällä aikavälillä kannattavaa:
•  Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat tilikauden 2017 

tulos (66 M€) mukaan lukien olivat 323 M€.
•  Valtion yhteensä 655 M€ sijoitukset Tesiin ovat kasvaneet 

978 M€ omaksi pääomaksi.
•  Sijoitetun pääoman laskennallinen tuotto (sisäinen korko-

kanta) valtiolle koko toiminta-ajalta on ollut positiivinen 
ollen noin 3,7 % verojen jälkeen.

TILINPÄÄTÖS

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TALOUDELLINEN VASTUU

VERONMAKSUA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT, TEUR
2017

SUOMI 
2016

SUOMI 
2015

SUOMI 

Liikevaihto * - - -

Tulos ennen veroja 80 056 55 202 108 357

Henkilöstön lukumäärä 32 34 31

* Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniyhtiöillä ei ole liikevaihtoa 

MAKSETTAVAT VEROT, TEUR SUOMI SUOMI SUOMI 

Tuloverot 12 089 0 2 779

Työnantajamaksut 808 789 785

Palveluihin ja hankintoihin liittyvät  
arvonlisäverot, joita ei ole vähennetty **

555 483 453

Varainsiirtoverot 123 327 4

Yhteensä 13 576 1 600 4 022

**  Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniyhtiöillä ei ole arvonlisäverollista myyntiä.  
Tämän vuoksi palveluihin ja hankintoihin liittyvät arvonlisäverot  jäävät näiden yhtiöiden maksettavaksi. 

TILITETTÄVÄT VEROT, TEUR SUOMI SUOMI SUOMI 

Palkoista perittävät ennakonpidätykset 1 440 1 505 1 286

Yhteensä 1 440 1 505 1 286

Maksettavat ja tilitettävät verot yhteensä 15 016 3 105 5 309

https://vuosikertomus.tesi.fi/wp-content/uploads/2018/03/TESI_Tilinpaatos_2017_050318.pdf
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AVAINTUNNUSLUVUT
 Tesi on vaikuttanut merkittävästi Suomen pääoma-
markkinan kehitykseen ja uusien rahastojen syntymi-
seen. Suorat taloudelliset vaikutuksemme koostuvat 
kohdeyhtiöihin ja -rahastoihin maksetuista suorista si-
joituksista ja pääomakutsuista, tavaroiden ja palvelun 
toimittajille maksetuista maksuista, henkilöstökuluista, 
maksetuista tuloveroista sekä investoinneista. Sidos-
ryhmiin kohdistuvia välittömiä taloudellisia vaikutuk-
sia on havainnollistettu alla olevassa taulukossa.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TALOUDELLINEN VASTUU

SIDOSRYHMÄKOHTAISET TALOUDELLISET PÄÄOMAVIRRAT, T€
IFRS
2017

IFRS
2016

IFRS
2015

Asiakkaat Liikevaihto - - -

Kohdeyhtiöt Maksetut suorat sijoitukset 28 798 62 632 24 901

Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 45 041 24 947 56 024

Kohderahastot Maksetut pääomakutsut pääomasijoitusrahastoihin 59 399 62 485 68 335

Saadut kassavirrat rahastoista 76 997 80 419 99 146

Tavaroiden ja  
palvelujen toimittajat

Liiketoiminnan muut kulut 2 519 2 981 2 782

Henkilöstö Palkat ja palkkiot 3 662 3 808 3 633

Eläkekulut 684 693 568

Muut henkilösivukulut 124 236 217

Henkilöstökulut yhteensä 4 470 4 737 4 418

Julkinen sektori Tuloverot 12 089 437 2 779

Yleishyödylliset tahot Annetut lahjoitukset 2 2 2

Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot 0 0 0

Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 528 433 40

AVAINTUNNUSLUVUT
IFRS
2017

IFRS
2016

IFRS
2015

Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä (milj. €) 863 832 768

Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta (kpl) 702 723 670

Konsernin tulos 66 45 86

Konsernin oma pääoma 1020 912 868

Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 149 165 93

Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. 655 655 655
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Henkilöstö ja  
yrityskulttuuri
Tesi on turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka, jossa ei 
hyväksytä syrjintää, kiusaamista eikä häirintää. Viestimme 
toiminnastamme avoimesti ja läpinäkyvästi niin organi-
saation sisällä kuin ulkopuolellakin. Jokainen kertoo Tesin 
toiminnasta ja ydinviesteistä itselleen luontevalla tavalla, oli 
kyseessä perinteinen tai sosiaalinen media taikka kasvokkain 
tapahtuva kohtaaminen. 

Arvomme - ratkaisut, rohkeus ja yhdessä - ovat osoit-
tautuneet erinomaisiksi tienviitoiksi käytännön päätöksen-
teossa. Etsimme ennakkoluulottomasti ratkaisuja, avaamme 
mahdollisuuksia, vaikutamme ja kehitämme avoimesti ja 
rohkeasti sekä teemme tulosta yhdessä.

Henkilöstömme sitoutuminen ja motivaatio perustuvat 
siihen, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä 
työssään käyttämään ja myös kehittämään monipuolisesti 
omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan. 

Vuonna 2017 osaamisen kehittämisen painopisteitä ovat 
olleet mm. viestintä- ja mediaosaaminen sekä vuorovaiku-
tustaidot. Lisäksi kuusi tesiläistä on kehittänyt omaa osaa-

TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT –  
RATKAISUT, ROHKEUS, YHDESSÄ

Etsimme ennakkoluulottomasti ratkaisuja ja 
avaamme mahdollisuuksia
•  Sparraamme itseämme, toisiamme, kohdeyhtiöi-

tämme sekä rahastojamme jatkuvasti kohti parem-

pia ratkaisuja

•  Olemme uteliaita uusille ilmiöille ja toimintatavoille

• Vaikutamme ja kehitämme aktiivisesti ja rohkeasti

Olemme aktiivinen kohdeyritysten ja pääomasijoi-
tusmarkkinan kehittäjä
•  Olemme hyviä työssämme ja työskentelemme 

rohkealla otteella

Teemme tulosta yhdessä
•  Yhdistämme yrittäjät ja heidän kannaltaan parhaat 

yhteistyökumppanit

•  Jaamme tietoa, teemme yhdessä ja opimme toisil-

tamme

MOTIVOITUNUT JA SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ

Työn sisällöllisen kiinnostavuuden lisäksi johtaminen ja esimiestyö ovat 

ratkaisevassa roolissa henkilöstön motivaation ja sitoutumisen kannalta. 

Käynnistimme alkusyksyllä 2017 uuden johtoryhmän työskentelyn määrittelemällä 

arvojemme pohjalta johtamiskulttuurin, jota haluamme Tesissä toteuttaa. Mittasim-

me tavoitellun johtamiskulttuurin toteutumista jo syksyllä esimiesten 360-arvioinnin 

avulla. Näin saimme koko organisaatiolta erittäin arvokasta palautetta siitä, mitkä 

ovat ne asiat, joihin johtamisen kehittämisessä kannattaa erityisesti panostaa.

ANNA KILPI, JOHTAJA, HR, VIESTINTÄ JA COMPLIANCE
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mistaan henkilökohtaisen coachingin avulla. Koulutusta 
on järjestetty myös juridisen osaamisen ja arvonluomisen 
teemoihin liittyen. 

TYÖTYYTYVÄISYYS
Olemme tehneet henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksia 
vuodesta 2009 alkaen. Tutkimusten tulosten perusteella 
tarvittavat kehittämistoimet suunnitellaan vuorovaikuttei-
sesti yhdessä henkilöstön kanssa. 

Vuoden 2017 henkilöstötutkimuksen tulos oli hiukan 
laskenut edellisvuodesta, mutta annetuista arvosanois-
ta noin 70% oli edelleen myönteisiä (4 tai 5 asteikolla 
1–5). Henkilöstö osallistui aktiivisesti tutkimuksessa esiin 
nousseiden teemojen kehittämiseen, joista yksi oli mm. 
palautteenantokulttuurin parantaminen. Lisäksi yhtiössä to-
teutettiin marraskuussa 2017 ensimmäistä kertaa esimies-
ten 360-arviointi, josta saatiin arvokasta tietoa johtamisen 
ja esimiestyön kehittämiseen.

TAVOITEASETANTA JA PALKITSEMINEN
Käymme koko henkilöstön kanssa vuosittain tavoite- ja 
palautekeskustelut. Keskustelujen avulla konkretisoidaan 
strategisten tavoitteidemme toteutusta ja ohjausta tiimi- ja 
henkilötasolle.

Noudatamme palkitsemisessa valtion omistajapolitiik-
kaa koskevan periaatepäätöksen (13.5.2016) palkitsemiskan-
nanoton periaatteita. Palkitsemisjärjestelmä koskee kaikkia 
työsuhteessa olevia henkilöitä. Palkitsemisjärjestelmää 
kehitetään yhtiön tavoitteiden kehittyessä, jotta se tukisi 
toimintaa tehokkaasti.

Palkitseminen muodostuu peruspalkasta  
ja vuosibonuksesta:
•  Peruspalkka on kokonaispalkka, joka sisältää rahapalkan 

sekä mahdolliset luontoisedut. Tehtäväkohtainen palkka 
perustuu tehtävän vaativuuteen ja työsuoritukseen.

•  Vuosibonus määräytyy vuositason liiketoiminta- ja vai-
kuttavuusmittareiden toteutumisen perusteella. Palkit-
seminen perustuu etukäteen asetettuihin kriteereihin, 
jotka määräytyvät yhtiön liiketoiminta- ja vaikuttavuusta-
voitteiden mukaisesti. Hallitus asettaa tavoitteet ja arvioi 
jälkikäteen niiden saavuttamistason. Tavoitteet ovat omis-
taja-arvoa ja erityistehtävän toteutumisen tavoitteita edis-
täviä. Hallitus voi yksipuolisella päätöksellään peruuttaa, 
lykätä tai kohtuullistaa palkkioiden maksua, jos yrityksen 
taloudellinen tilanne palkkion maksuhetkellä sitä edellyt-
tää tai siihen on muu erittäin painava syy. Vuosibonuksen 
maksu edellyttää, että henkilö on maksuajankohtana 
edelleen työsuhteessa yhtiöön eikä ole irtisanoutunut ja 
että hän on ollut yhtiön palveluksessa kohde-etuusvuon-
na vähintään neljä kuukautta.

Vuodelta 2017 maksettavat tulospalkkiot henkilöstölle 
ovat yhteensä n. 437 000 euroa. 

JOHDON PALKITSEMINEN
Johdon palkat ja palkkiot vuodelta 2017 olivat:
• toimitusjohtaja 243 000 euroa
•  3.3.2017 saakka toiminut edellinen toimitusjohtaja  

64 000 euroa
• muu johtoryhmä 931 000 euroa
• hallitus yhteensä 131 600 euroa

MOTIVOITUNUT JA SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
Tasa-arvotyössä keskeinen periaate on henkilöstön tasa-ar-
voinen kohtelu. Työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusti-
lannetta kartoitetaan muun muassa henkilöstötutkimuksin. 
Vuonna 2017 toteutetussa henkilöstötutkimuksessa henki-
löstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja sukupuolten välinen 
tasa-arvo ovat tesiläisten sitoutuneisuudelle tärkeitä ja ne 
myös toteutuvat hyvin. Tutkimuksen tulokset asteikolla 1–5 
olivat näiden osalta 3,92–4,30.

TYÖHYVINVOINTI JA -TERVEYSHUOLTO
Työterveyshuolto on investointi henkilöstömme hyvinvoin-
tiin ja siinä painotetaan erityisesti ennaltaehkäisevää toimin-
taa muun muassa ergonomiaselvitysten ja terveystarkastus-
ten muodossa. Edistämme työhyvinvointia myös yhteisillä 
tapahtumilla. Vuonna 2017 toteutettiin myös lakisääteinen 
työpaikkaselvitys, jossa keskityttiin erityisesti uusien toimiti-
lojen toimivuuden arviointiin sekä asiantuntijatyön psykoso-
siaalisiin riskeihin ja tietotyön kuormittavuuteen. 

Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2017 oli 1,1 %, mikä on 
selvästi alle rahoitustoimialan keskiarvon Suomessa. Tesin 
henkilöstölle tapahtui 2 poissaolon aiheuttanutta tapatur-
maa vuoden 2017 aikana.



YRITYSVASTUURAPORTTI 2017               21

20-29   

30-39   

40-49   

50-59    

60-69    

MOTIVOITUNUT JA SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE (VUOTTA)

35

30

25

20

15

10

5

0
2008 20122009 20132010 2014 20162011 2015 2017

Miehiä            Naisia

10

8

21

12

Henkilöstö lukuina
 
Henkilöstömme vuoden 2017 lopussa:
• yhteensä 33 vakinaista työntekijää

• naisia 13, miehiä 21
•  henkilöstön määrä vähentynyt 4 ja lisääntynyt  

3 työntekijällä vuodesta 2016

• henkilöstön vaihtuvuus 10 %
• työsuhteiden kesto keskimäärin 6,9 vuotta

•  90 %:lla on yksi tai useampi  

korkeakoulututkinto

Hallitus:
• yhteensä 7 jäsentä

• naisia 3, miehiä 4
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Yritysvastuun raportointijakso on vuoden 2017 tilikausi. Ra-
portti kattaa Tesin oman toiminnan, jossa laskentarajana on 
yhtiön juridinen kokonaisuus mukaan lukien sen tytäryhtiöt 
(Start Fund Management Oy, Tesi Fund Management Oy, 
Start Fund I Ky sekä Tesi Industrial Management Oy). 

Tesillä on ollut 17.12.2013 alkaen enemmistöosuus 
(66,4%) Aker Arctic Technology Oy:n (Aker Arctic) osakekan-
nasta. Aker Arcticin tiedot eivät sisälly Tesin yritysvastuun 
tunnuslukuihin.

Laadimme vuosittain yritysvastuuraportin osana tilin-
päätöksen sisältävää vuosikertomusta. Ensimmäisen kerran 
raportointi toteutettiin vuonna 2011. Yritysvastuuraportoin-
nin yhteydessä julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjaus-
järjestelmästä, joka on yhtiön verkkosivuilla.

Raportoinnissa käytetään viitekehyksenä Valtioneuvos-
ton päätöksen (3.11.2011) mukaista yritysvastuun raportoin-
timallia listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi 
raportoinnissa hyödynnetään GRI-standardin suppeaa 
raportointiviitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitus-
alan toimialakohtaisen lisäosan (Financial Services Sector 
Disclosures, FS) tunnuslukuja. Raporttia ei ole varmennettu, 
mutta siinä esitetyt taloudelliset tunnusluvut perustuvat 
tilintarkastettuun tietoon. 

Lisätietoja raportista antaa viestintäpäällikkö Satu 
Holm-Jumppanen (satu.holm-jumppanen@tesi.fi). 

TILINPÄÄTÖS

RAPORTIN KUVAUS (GRI)

102 - YLEINEN SISÄLTÖ

Organisaation kuvaus

102: 1-7 Tesin kuvaus: toimiala, toimintamaat, omistusrakenne, koko 5-6

102-8 Henkilöstö 21

102-9 Toimitusketju 13

102-12 Ulkopuoliset periaatteet tai sitoumukset 8

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa 10-11

Strategia

102-14 Toimitusjohtajan katsaus 3-4

102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Linkki

Eettiset toimintaperiaatteet

102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet 12-13; 19

Hallitus

102: 18-24 Tesin hallintorakenne ja hallituksen kokoonpano Linkki

102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen 20

Sidosryhmät

102: 40-44 Tesin sidosryhmät ja vuorovaikutus 10-11

Raportointitapa

102: 45-49 Raportin rajaus ja olennaiset näkökohdat 8

102: 50-56 Raportin kuvaus 22

103 - JOHTAMISMALLI

103: 1-3 Johtamismalli ja olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat 7-10

200 - TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Taloudelliset tulokset

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen 5; 17-18

Välilliset taloudelliset vaikutukset

203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus 16

http://tesi-reports.studio.crasman.fi/file/dl/i/k--nBw/yeJA1m2-5o3vUFYYN2ffGQ/Selvityshallinto-jaohjausjrjestelmst2017.pdf
mailto:satu.holm-jumppanen%40tesi.fi?subject=
https://vuosikertomus.tesi.fi/wp-content/uploads/2018/03/TESI_Tilinpaatos_2017_050318.pdf
http://tesi-reports.studio.crasman.fi/pub/Teollisuussijoitus.fi/Vaikuttavuuskatsaus/Tesi+vaikuttavuuskatsaus+2016.pdf
http://tesi-reports.studio.crasman.fi/file/dl/i/k--nBw/yeJA1m2-5o3vUFYYN2ffGQ/Selvityshallinto-jaohjausjrjestelmst2017.pdf
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RAPORTIN KUVAUS (GRI)

400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Työsuhteet

401-1 Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus 21

Työterveys ja -turvallisuus

403-2 Tapaturmat ja poissaolot 20

Koulutukset

404-2 Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmat 19-20

404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä 
olevan henkilöstön osuus

20

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset  
mahdollisuudet

405-1 Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus 21

RAHOITUSTOIMIALAN TUNNUSLUVUT 

Vastuullisen sijoittaminen johtamistapa

Yhteiskuntavastuun politiikat liiketoiminnoissa 12; 15

Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskien arviointi liiketoiminnoissa 15

Sijoituskohteiden yhteiskuntavastuun  
sopimuksenmukaisuuden valvonta

14-15

Henkilöstön yhteiskuntavastuuosaamisen lisääminen 10

Vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden tai sijoittajien 
kanssa liittyen yhteiskuntavastuun riskeihin ja mahdollisuuksiin

14-15

Aktiivinen omistajuus

FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaper-
isalkkuun kuuluvien yritysten kanssa

14-15

FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen 14-15

SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY  |  PL 685 (Porkkalankatu 1), 00101 Helsinki

sähköpostit: etunimi.sukunimi@tesi.fi  |  www.tesi.fi  |  @TesiFII
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