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Kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi suomalaiset 
yritykset tarvitsevat rahan lisäksi osaavaa omistajuutta, ak-
tiivista hallitustyöskentelyä sekä näkemystä kansainvälisestä 
liiketoiminnasta. Pääomasijoittajat tuovat parhaimmillaan 
kohdeyhtiöihin kokemusta, resursseja sekä riskinottokykyä, 
mikä näkyy verrokkiyrityksiä huomattavasti korkeampina 
kasvulukuina. Pääomasijoittajat ry:n teettämän tutkimuksen 
mukaan pääomasijoituksen saamisen jälkeisellä kolmen 
vuoden ajanjaksolla yritysten liikevaihdon keskimääräinen 
vuotuinen kasvuvauhti oli 6 kertaa verrokkiyrityksiä no-
peampaa. Henkilöstömäärän vuosittainen kasvu puolestaan 
oli jopa 15 kertaa ripeämpää. Tesin tehtävä yritysten kasvun 
ja kansainvälistymisen tukemisessa toteutuu sekä suorien 
vähemmistösijoitusten että rahastoihin tehtävien sijoitusten 
kautta.

STRATEGISET TEEMAMME 2018

Markkinan kehittäjä. Suomen pääomasijoitusmarkkinan 
kehittämiseksi Tesi toimii ennen kaikkea markkinapuu-
tealueilla. Edistämme uusien pääomasijoitusrahastojen 
syntymistä erityisesti alueille, missä näemme potentiaali-
sia sijoituskohteita rahastomuotoiselle kasvurahoitukselle. 
Viime vuonna sijoitimme esimerkiksi Saari Partnersiin, joka 
kehittää palvelualan pk-yrityksiä, ja Maki vc:hen, joka tekee 
sijoituksia alkuvaiheen teknologiayrityksiin. 

Suora vähemmistörahoitus yhteistyössä yksityisten 
sijoittajien kanssa on yksi tapa tukea pk-yrityksen kasvua 
ja kansainvälistymistä. Suorien sijoitusten avulla pääomat 
saadaan töihin rahastosijoituksia nopeammin. Niiden avulla 
voidaan myös tukea toimialoja, jotka eivät sovi rahastosijoit-
tamiselle tyypillisiin toimintamalleihin. Uskon, että mark-
kinoilla on tilaa rahastoille ja institutionaalisille sijoittajille, 
jotka toimivat vähemmistörahoittajina. Suorilla sijoituksilla 

Rahaa suurempi 
merkitys
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Suorien sijoitusten 

avulla pääomat 

saadaan töihin rahasto-

sijoituksia nopeammin.

JAN SASSE, 
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voimme myös tukea rahastoja tilanteissa, missä rahaston 
koko tai elinkaari asettavat haasteita toteuttaa haluttu inves-
tointi.

Roolimme omistajana. Kun yritystä kehitetään strategisesti 
ja pitkäjänteisesti, sillä tulee olla aktiiviset, osaavat omistajat, 
toisiaan täydentävä ja toimiva hallitus sekä ammattitaitoinen 
ja innovatiivinen johto. Olennaista on myös kaikkien osa-
puolten saumaton yhteistyö. Aktiivinen omistajuutemme 
tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että mietimme yhdessä yrityksen 
omistajien kanssa, mitä osaamista ja kokemusta yrityksen 
hallituksessa ja toimivassa johdossa tarvitaan, jotta yrityksen 
kasvu- ja kansainvälistymistavoitteet toteutuvat. Parhaat 
tulokset saavutetaan usein silloin, kun hallitus ja toimiva johto 
edustavat iältään, sukupuoleltaan sekä koulutus- ja kulttuuri-
taustaltaan monipuolista näkemystä.

Vaikuttavuus ja vastuullisuus. Pääomasijoittajana voim-
me vaikuttaa kansallisten ja globaalien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumiseen sijoituskohteiden valinnalla ja 
edistämällä kestävää kehitystä sijoituskohteissamme. Sijoit-
taessamme kiinnitämme huomiota yhtiön taloudellisten 
tavoitteiden lisäksi yritysten ja rahastojen vastuullisuustavoit-
teisiin ja vaikuttavuuteen. Analysoimme, millaisten vastuulli-
suuteen liittyvien konkreettisten toimenpiteiden avulla yrityk-
sen liiketoiminta paranee. Asiat voivat sisällöllisesti vaihdella 
sijoituskohteesta riippuen ilmastonmuutoksen torjumisesta 
diversiteetin edistämiseen. Keskeistä on kehityksen oikea 
suunta ja pitkäjänteinen työ tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uudistuminen. Valtion omistamana pääomasijoittaja-
na arvioimme jatkuvasti rooliamme markkinassa. Te-
sin olemassaolon tarkoitus on määritelty lailla: autamme 
suomalaisia yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä 
kehitämme suomalaista pääomamarkkinaa. Tehtävän toteut-

tamiseksi mietimme jatkuvasti sekä uusia painopistealueita 
että olemassa olevista kokonaisuuksista luopumista. Näin 
sijoitusportfoliomme ja -fokuksemme elää markkinoiden 
tarpeiden mukaisesti.

Aloitimme vuoden 2018 lopulla uutena toimintamuo-
tona listautumisaikeissa olevien kasvuyhtiöiden tukemisen 
ankkurisijoituksella. Ankkurisijoitukset ohjataan yrityksille, 
joille listautuminen on paras rahoitusvaihtoehto, mutta joiden 
koko tai toimiala tekee listautumisesta haasteellista. Teimme 
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lokakuussa ensimmäisen ankkurisijoituksemme teollisuuden 
kunnossapidon osaajan Viafin Servicen First North -listautu-
miseen. 

Sovimme elokuussa Euroopan investointipankin 
kanssa yhteissijoitusohjelmasta, joka suuntaa yhteensä 
100 miljoonaa euroa rahoitusta innovatiivisten pk-yritysten 
ja midcap-yritysten kasvuun. Jokaisessa rahoituskierroksessa 
on EIP:n ja Tesin lisäksi mukana yksityisiä sijoittajia vähintään 
yhtä suurella osuudella. Näin voimme tukea sekä suomalaista 

Pääomasijoittajana voimme vai-

kuttaa kansallisten ja globaalien 

ilmastotavoitteiden toteutumiseen sijoi-

tuskohteiden valinnalla. Lisäksi meidän 

on mahdollista kannustaa yhdessä mui-

den sijoittajien kanssa yhtiön toimivaa 

johtoa tekemään vastuullisia valintoja.

JAN SASSE, 
TOIMITUSJOHTAJA

rahastoa tekemään isompia sijoituksia että toteuttaa suurem-
pia kasvusijoituksia. 

Vuonna 2018 valtio päätti keskittää kaivosomistuksensa 
uuteen omistus- ja kehitysyhtiöön, Suomen Malmijalostus 
Oy:öön, johon myös Tesin kaivossijoitusohjelma siirrettiin. 
Siirron myötä Tesi irtautui sijoituksistaan Keliber Oy:ssä, 
Ferrovan Oy:ssä ja Sotkamo Silver Ab:ssa. Luovuimme myös 
kansainvälisestä buyout-rahastosalkustamme. Tuemme 
markkinan pitkäaikaista kehitystä keskittymällä nyt muihin 
rahastokohteisiin.

SIJOITUSVUOTEMME

Sijoituksemme. Sijoitusvolyymiltaan 2018 oli mittava. Sijoi-
timme kahdeksaan rahastoon yhteensä 59 miljoonaa euroa, 
KRR III -rahastoon 37 miljoonaa euroa ja suorien sijoitusten 
puolella puolestaan teimme ensisijoituksia 52 miljoonalla 
eurolla ja jatkosijoituksia 10 miljoonalla eurolla.   

Venture-sijoitusten kohteena olivat nopeasti kasvavat 
deep tech -yritykset, kuten ICEYE ja Dispelix. Nosto, Oura 
Health ja Kaiku Health edustavat skaalausvaiheen sijoituk-
sia. Perinteisiä kasvu- ja vähemmistösijoituksia olivat muun 
muassa Zsar, Uusioaines sekä GRK.

Exitit. Pääomasijoittamisessa yritysten systemaattisen 
kehittämisen ja tavoitteellisen arvonluonnin jälkeen seuraa 
omistuksen myyminen uudelle, yhtiötä edelleen kehittävälle 
omistajalle tai yrityksen listaaminen. Sijoitusvuotemme oli 
sekä kotimaisten että kansainvälisten rahastojemme irtau-
tumisten osalta erinomainen. Esimerkiksi Creandum irtau-
tui Spotifysta ja MB Rahastot myi Suomen Transval Group 
Oy:n Posti Group Oyj:lle. Nexit Ventures puolestaan exitoitui 
Ekahau-omistuksestaan myymällä sen Ooklalle. Tesi irtau-
tui kuudesta yhtiöstä, joista kolme kuului edellä mainittuun 
kaivossijoitusohjelmaan. 
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KATSE ETEENPÄIN: KIERTOTALOUSOHJELMAA 
JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ

Kiertotalous. Pääomasijoittajana voimme vaikuttaa 
kansallisten ja globaalien vastuullisuustavoitteiden toteutu-
miseen sijoituskohteiden valinnalla. Sijoitamme uuden 75 
milj. euron kiertotalousohjelmamme kautta kiinnostaviin 
kiertotalousyrityksiin ja rahastoihin. Ohjelman ensimmäi-
nen suora sijoitus kohdistui kierrätyslasia käsittelevään ja 
vaahtolasia valmistavaan Uusioainekseen. Ensimmäisen 
rahastosijoituksemme teimme varhaisen vaiheen teknolo-
giayhtiöihin sijoittavaan Environmental Technologies Fund 
III -rahastoon.

Tavoittelemme sitä, että kohdeyrityksemme ja -rahas-
tomme ovat nettovaikuttavuudeltaan myönteisiä, ja tuem-
me niitä mahdollisten haasteiden ratkaisemisessa. Kierto-
taloudessa on runsaasti mahdollisuuksia kannattavaan ja 
vastuulliseen liiketoimintaan. 

Strategiatyö. Käynnistimme syksyllä 2018 strategiaproses-
sin, jonka aikana tarkastelemme, miten Tesin tulee kehit-
tyä, jotta voimme auttaa yrityksiä entistä paremmin kohti 
kasvua ja kansainvälistymistä. Haluamme strategian avulla 
kirkastaa, missä Tesiä erityisesti tarvitaan rahoittajana ja 
markkinan edistäjänä sekä millaisilla toimilla pääomamark-
kinaa on mahdollista kehittää. Strategiatyö antaa meille 
eväät tehdä työtämme entistä kohdennetummin ja parem-
paa vaikuttavuutta tuottaen. 

Data. Jotta pystymme kehittämään pääomasijoitusmarkki-
naa nyt ja tulevaisuudessa, haluamme syventää ymmärrystä 
tietoa lisäämällä. Rakennamme oman tietomallin, jossa 
yhdistämme Tesin pitkäaikaista tietoa sijoitusmarkkinoista 
ja transaktioista ulkoiseen dataan yrityksistä, transaktioista ja 
pääomasijoittamisesta. 

Tiedon keräämisen, jalostamisen ja analysoinnin avulla 
tarkastelemme, mitä on tehty, miten erilaiset ratkaisut ovat 
toimineet ja millaisia uusia strategisia mahdollisuuksia eri 
toimijat voivat löytää. Tietomallimme avulla tuotamme 
hyödyllistä informaatiota ja markkinanäkemystä sidos-
ryhmillemme yhteistyössä heidän kanssaan. Aivan kuten 
omistamisessa tai hallitustyössä, yhteistyö ja monimuotoi-
suus myös tiedon hyödyntämisessä mahdollistavat parhaan 
saatavilla olevan lopputuloksen.

Henkilöstön kehittäminen. Tesin henkilöstö on ollut 
mukana strategiatyön kaikissa vaiheissa. Henkilöstömme 
monipuolista osaamista ja innostusta kehittää toimin-
taamme on ilo katsoa. Yhdessä asioita tekemällä opimme 
myös jatkuvasti toisiltamme. Tiedon aiempaa tehokkaampi 
hyödyntäminen on keskeinen osa uutta strategiaamme ja 
se merkitsee meille myös panostusta uudenlaisten kyvyk-
kyyksien kehittämiseen. 
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Käynnistimme syksyllä 2018 

strategiaprosessin, jonka 

aikana tarkastelemme, miten Tesin 

tulee kehittyä, jotta voimme auttaa 

yrityksiä entistä paremmin kohti 

kasvua ja kansainvälistymistä.

JAN SASSE, 
TOIMITUSJOHTAJA

Kiitos kasvuyritykset, rahastot, kanssasijoittajat ja kumppa-
nit! Erityisesti kiitän Pääomasijoittajat ry:tä, Hallitusammat-
tilaiset ry:tä ja Perheyritysten liittoa, joiden kanssa järjes-
timme useita tilaisuuksia. Suurkiitos, tesiläiset, sijoitus- ja 
strategiatyöstörikkaasta vuodesta.  

Jan Sasse
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 YRITYSTEN KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN •  PÄÄOMASIJOITUSMARKKINAN KEHITTÄMINEN • TIEDON JA OSAAMISEN JAKAMINEN •  YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 

Valtion pääomasijoitusyhtiönä edistämme suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä pääomasijoittamisen 
keinoin ja kehitämme Suomen pääomasijoitusmarkkinaa. Taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla tavoittelemme myös 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Sijoitamme yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa.

STRATEGISET TEEMAT 2019

Piirrosgrafiikka

36 tesiläistä. 
Yhteensä 300 
vuoden kokemus 
pääomasijoittamisesta 
ja yritysrahoituksesta.

RAHASTO-
SIJOITUKSET 
JA SUORAT 
SIJOITUKSET

121 M€  (2018)

PAINOPISTEALUEITA

Cleantech

Terveysteollisuus 

Vaikuttavuussijoittaminen

Teolliset klusterit

Biotalous 

Digitalisaatio 

Kiertotalous

 Tekoäly

Mittelstand

EDISTÄMME OSAAVAA  
OMISTAMISTA

KIIHDYTÄMME  
KANSAINVÄLISTYMISTÄ

LUOMME  
KESTÄVÄÄ KASVUA



3  
rahastojen rahastoa

87  
rahastoa

48  
suoraa kohdeyhtiötä

100–150 M€  
uusia sijoituksia / vuosi

100%  
valtion omistama

36  
työntekijää Helsingissä 

20+  
vuoden historia
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Tesi lyhyesti
Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitus-
yhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahas-
tosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Toimimme 
aktiivisena vähemmistöomistajana, jolla on liiketoi-
mintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen 
kasvustrategian toteuttamiseksi. Hallinnoitavien pääoma-
sijoitusten kokonaismäärä on 1,2 miljardia euroa. Suoria 
kohdeyrityksiä on yhteensä 48 kpl ja rahastoja 87 kpl.  

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.

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

https://tesi-reports.studio.crasman.fi/file/dl/i/E5-rMQ/8FiDG4bFCMo0WwrPOvTzvg/Selvityshallinto-jaohjausjrjestelmst2018.pdf


Tesin tavoitteena on nostaa Suomi seuraavalle kasvun ja 
kansainvälistymisen tasolle. Tuomme osaamista ja koke-
musta 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, menestyvät sekä 
edistävät kestävää kehitystä. Vastuullisuudessa keskeisiä 
tavoitteitamme ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
monimuotoisuuden lisääminen.

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

Edistämme vastuullisuutta ja 

vaikuttavuutta kohdeyhtiöidem-

me hallitustyöskentelyssä ja johdon spar-

raamisessa. Haluamme myös kannustaa 

kohdeyrityksiämme kertomaan vastuulli-

suudestaan taloudellisten tietojen lisäksi.
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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
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable 

Development Goals, SDG) tarkoituksena on edistää 
ihmisten hyvinvointia ja suojella ympäristöä kaikkialla 
maailmassa. Yrityksille 17 globaalia tavoitetta voivat 
olla merkittävä liiketoimintamahdollisuus ja pystym-
me edistämään useiden tavoitteiden saavuttamista 
toimintamme kautta. 

Sijoitustoiminnassamme korostuvat Terveys ja 

hyvinvointi, Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, Kestävä 

teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri, Ilmastoteot 

sekä Yhteistyö ja kumppanuus. Tesin omassa toimin-

nassa olennaisimmat tavoitteet ovat Hyvä koulutus ja 

Sukupuolten tasa-arvo.
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Valtion omistajapoliittiset linjaukset yhteiskuntavastuus-
ta, palkitsemiskäytännöistä sekä valtion taseiden käytön 
tehostamisesta ohjaavat osaltaan toimintamme kehittä-
mistä. Omistajaohjauspolitiikassa yhteiskuntavastuu on 
määritelty valtionyhtiöiden perusarvoksi ja raportoimme 
yhtiökokouksessa vuosittain yritysvastuun toteutumisesta 
Tesin toiminnassa.

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 
Pääomasijoittajat ry:n läpinäkyvyys- ja avoimuusperiaatteita 
sekä omaa Code of Conductiamme, johon sisäiset oh-
jeemme on koottu. Noudatamme vastuullisen sijoittamisen 
periaatteita kaikessa sijoitustoiminnassamme.



Jatkoimme pitkän tähtäimen hanketta yhä kokonaisvaltai-
semman yritysvastuuajattelun kehittämiseksi. Vastuullisuus 
ja kestävä kehitys oli yksi vuoden 2018 strategisista teemois-
ta. Katsausvuoden aikana panostimme erityisesti yritys-
vastuun integroimiseen sijoitusprosessin eri vaiheisiin sekä 
osaksi portfolion hallintaa, päivitimme toimintaperiaatteem-
me Code of Conductiimme sekä kehitimme sijoitustoimin-
nan vaikuttavuuden arviointia. 

Vuoden 2018 toimintasuunnitelman mukaisesti jatkoim-
me vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuuksien kartoittamis-
ta Suomessa. Tesi toimii puheenjohtajana vaikuttavuusin-
vestoimisen kansallisessa ohjausryhmässä ja on aktiivisesti 
kehittämässä vaikuttavuussijoittamisen käytäntöjä ja lan-
seeraamassa niitä suomalaiseen pääomasijoitusmarkkinaan 
yhteistyössä Sitran ja Pääomasijoittajat ry:n kanssa. 

Kiertotalous on yksi Tesin sijoitustoiminnan painopis-
tealueista. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttami-
nen edellyttää siirtymistä kiertotalouteen globaalisti. Uusi 
kiertotalousohjelmamme sijoittaa kiinnostaviin suomalaisiin 
kiertotalousalan kasvuyrityksiin sekä rahastoihin. Ohjelman 
ensimmäinen sijoitus kohdistui kierrätyslasia käsittelevään ja 
vaahtolasia valmistavaan Uusioainekseen. Kiertotalousohjel-
man kautta pilotoidaan myös vaikuttavuussijoittamista: oh-
jelmassa sovelletaan vaikuttavuussijoittamisen periaatteita ja 
testataan niiden toimivuutta käytännössä. Suomen hallitus 
on asettanut tavoitteeksi nostaa Suomen kiertotalouden 
globaaliksi kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Tesin Kier-
totalousohjelma tukee osaltaan kansallista Kiertotalouden 
tiekartan sekä Muovitiekartan toteuttamista. 

YRITYSVASTUU TESISSÄ

Kiertotalous toimii tyypillisesti ketjuina, 

joissa yritykset täydentävät toisiaan esi-

merkiksi käyttämällä toistensa jätteitä tai ylijäämiä. 

Kaikki ketjun osat ovat tärkeitä yhteisen toiminnan 

kannalta. Tämä on nähtävissä myös täällä Forssan 

seudulla, jossa kiertotaloutta toteuttavat yritykset 

ovat varsin merkittävä työllistäjä.

JUSSI PARKKALI, 

TOIMITUSJOHTAJA, UUSIOAINES

Yritysvastuun  
kehittäminen  
ja tavoitteet
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YRITYSVASTUU TESISSÄ

TEEMA 2017 TAVOITE 2017 
TOTEUTUMINEN

2018 TAVOITE /
MITTARI

2018 
TOTEUTUMINEN

Kestävä
kehitys

YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden huomioimi-
nen strategiaprosessissa 
ja toiminnan suunnitte-
lussa

Yli puolet ensisijoituksis-
tamme toteuttaa vähin-
tään yhtä YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteista

Vastuullinen
sijoittaminen
ja arvonluonti

Yritysvastuupolitiikan ja 
vastuullisen sijoittamisen 
periaatteiden päivitys

50 prosentilla aktiivisesti 
hallinnoiduista salkku-
yhtiöistä on vastuullisen 
liiketoiminnan kehittämis-
tavoite

Osaamisen
syventäminen

Yritysvastuun integroi-
minen osaksi portfolion 
hallintaa

Tesin koko henkilöstö on 
suorittanut yritysvastuu-
koulutuksen (e-learning)

JATKAMME YRITYSVASTUUN 
KEHITTÄMISTÄ JA TOIMEENPANOA
Kuluvana vuonna panostamme erityisesti yritysvastuun ja 
vaikuttavuustavoitteiden viemiseen käytännön toimintaan, 

YRITYSVASTUUOHJELMAN TOTEUTUMINEN 2018

arvonluontiin sekä siihen, miten vastuullisuus näkyy halli-
tustyössä kohdeyrityksissämme. Jatkamme myös edel-
leen vaikuttavuusseurannan ja raportoinnin kehittämistä. 

Lisäksi tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta ja 
edistää kestävää kehitystä kiertotalousohjelmamme avulla 
sekä edistää diversiteettiä Tesissä, kohdeyrityksissämme 
sekä kohderahastojemme hallinnointiyhtiöissä. Asetamme 
vaikuttavuusmittarit kaikille kiertotalousohjelmasta teh-
dyille sijoituksille ja kartoitamme Tesin ja suorien kohde-
yhtiöidemme hallitusten sekä suomalaisten hallinnointi-
yhtiöiden tiimien monimuotoisuutta.

YRITYSVASTUUN TAVOITTEET VUODELLE 2019:
• Hillitsemme ilmastonmuutosta. Tesin kiertotalousoh-
jelman sijoitusten vaikuttavuutta mitataan ja muutos on 
myönteinen.
• Edistämme diversiteettiä. Kartoitamme tilanteen Tesissä, 
kohdeyrityksissä ja kohderahastojen hallinnointiyhtiöissä 
(sukupuoli, ikä, kansallisuus) ja pyrimme lisäämään moni-
muotoisuutta.
• Sijoitamme vain kestävään kasvuun. Kaikki ensisijoituk-
semme toteuttavat vähintään yhtä YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteista.
• Vastuullisuus on osa arvonluontia. Kaikille ensisijoituksille 
on asetettu vastuullisen liiketoiminnan kehittämistavoite 
osana arvonluontisuunnitelmaa.
• Syvennämme osaamista. Uusi vaikuttavuutta ja vastuulli-
suutta painottava strategiamme on viety arkeen ja tesiläis-
ten osaaminen syventynyt.

Tavoitteenamme on hillitä 

ilmastonmuutosta ja edistää 

kestävää kehitystä kiertotalousoh-

jelmamme avulla. 
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JATKUVAA TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ

2017 2018 2019

Yritysvastuuohjelman raportointi

Yritysvastuu kaikilla henkilökohtaisissa tulospalkkioperusteissa

Kehittäminen

Tavoiteasetanta ja yhtiökokousmateriaali

Toimitusjohtajan 
kk-katsaus

Vastuullisen sijoittamisen 
koulutus (e-learning)Code of Conduct ja e-learning

Raportointi
Raportointi ja mittaaminen 
Upright Project / pilotointi

Mittaaminen ja viestintä 
Upright Project / työkalun 
testaus ja käyttöönotto

Yritysvastuu sijoitusprosessissa

Managerin ohjeet
Managerinäkymä, workshop ja 
ESG-liikennevalot rahastoissa

Vastuullisen liiketoiminnan 
kehittämistavoitteet 
arvonluontisuunnitelmiin

Tesi osallistuu #työeisyrji-kampanjaan Jalkauttaminen osaksi syste-
maattista viestintäprosessia

Vaikuttavuus ja vastuullisuus ydinviesteissä

Likvidit varat

Kilpailutus yritysvastuukriteerit
Seuranta varainhoitajien 
ESG-raportointi KPI-mittarit käyttöön

HALLITUS

HENKILÖSTÖ

VAIKUTTAVUUS

SIJOITUS-
TOIMINTA

OMAISUUDEN-
HOITO

VIESTINTÄ



Hyvien asioiden teke-

minen ei ole yleishyö-

dyllisten yhteisöjen etuoikeus, 

vaan myös yritykset voivat toi-

mia kestävien arvojen puolesta. 

Se ei tee toiminnasta huonoa, 

että se on kannattavaa.  

JUSSI PARKKALI, TOIMITUSJOHTAJA, 

UUSIOAINES

YRITYSVASTUU TESISSÄ

Sidosryhmäyhteistyö

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

Tesin rooli on toimia yksityisiä sijoittajia täydentävänä ja 
paikkaavana, pitkäjänteisenä sijoittajana. Kanssasijoittajamme ovat 
kotimaisia ja kansainvälisiä pääomasijoitusyhtiöitä, kasvurahasto-
jen rahastoja, työeläkeyhtiöitä, teollisia sijoittajia, perheyhtiöitä ja 
yksityissijoittajia. Aktiivisena vähemmistöomistajana haluamme 
edistää kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa yhdessä 
kumppaniemme ja kohdeyhtiöidemme kanssa. Olemme säännöl-
lisesti yhteydessä salkussamme oleviin rahastoihin, seuraamme 
rahastojen hallinnointiyhtiöiden yritysvastuu- ja vastuullisen sijoit-
tamisen politiikan kehittymistä ja käymme aktiivista keskustelua 
asiasta. 

Olemme Pääomasijoittajat ry:n (FCVA) ja eurooppalaisen 
pääomasijoitusalan kattojärjestön (Invest Europe) sekä Finsif – Fin-
land’s Sustainable Investment Forum ry:n ja FiBS ry:n jäsen. Nou-
datamme toiminnassamme niiden edellyttämiä eettisiä, vastuulli-
seen sijoittamiseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä. 

Tesin hallituksen nimeämä keskeisiä sidosryhmiämme edusta-
va Tesi Advisory Board toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää 
osaltaan yhtiömme yhteiskuntasuhteita. Kuulumme myös Team 
Finland -verkostoon, jonka tehtävänä edistää Suomen ja suoma-
laisten yritysten menestymistä maailmalla.

Teemme yhteistyötä ja keskustelemme säännöllisesti Euro-
pean Investment Fund EIF:n ja muiden institutionaalisten sijoit-
tajien kanssa muun muassa rahastosijoittamisen vastuullisiin 
käytäntöihin ja verotukseen liittyen. Kuulumme myös Cleantech 
Scandinavia –verkostoon, joka edistää toimialan sijoittajien, yrityk-
sien ja julkisten toimijoiden yhteistyötä Pohjoismaissa. 

Sidosryhmämme odottavat meiltä markkinan kehittämistä 
etenkin tilanteissa, joissa sijoittajakentän kapeuden takia kasvua ta-
voittelevalla yrityksellä voi olla vaikeuksia löytää riittävästi sijoittajia. 
Yksi tärkeimmistä tehtävistämme onkin tukea ja sparrata yritysten 
kasvua ja kehittää niitä aktiivisen omistajuuden avulla kohti kan-
santaloudellisesti yhä merkittävämpiä kokonaisuuksia.
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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 
Pääomasijoittajat ry:n läpinäkyvyys- ja avoimuussäännös-
töjä sekä sisäisiä dokumentoituja ohjeita. Tesin Code of 
Conduct kokoaa yhteen keskeiset toimintaperiaatteemme 
ja ohjeemme hyvän liike- ja hallinnointitavan noudattami-
seen, esimerkiksi sisäpiirin ja lahjonnan vastaiset ohjeet sekä 
ohjeet rahanpesun estämiseksi. 

Hallitukselle annetaan puolivuosittain ns. complian-
ce-raportti, joka sisältää päätöksenteon seurannan, Tesin 
kannalta merkittävien lainsäädäntöhankkeiden seurannan 
sekä compliance-riskien ja tietosuojapoikkeamien rapor-
toinnin.

TOIMINTAPERIAATTEET
Markkinaehtoisuus
Sijoitamme aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoit-
tajien kanssa.

VASTUULLISET TOIMINTAPERIAATTEET JA HYVÄ HALLINTOTAPA

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131305
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140054
https://tesi-reports.studio.crasman.fi/pub/Teollisuussijoitus.fi/Vaikuttavuuskatsaus/Tesi_Code_of_Conduct_web_FINAL.pdf
https://tesi-reports.studio.crasman.fi/pub/Teollisuussijoitus.fi/Vaikuttavuuskatsaus/Tesi_Code_of_Conduct_web_FINAL.pdf
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 VASTUULLISET TOIMINTATAVAT JA HYVÄ HALLINTOTAPA

Tuloksellisuus ja vaikuttavuus
Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on talou-
dellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääomasijoi-
tusmarkkinan 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 ulko-
puolisilla tahoilla säilyy luottamus yhtiön toimintaan. Nämä 
näkökohdat korostuvat erityisesti julkisomisteisessa yhtiössä. 
Käytössämme ovat henkilökunnan ja hallituksen riippumat-
tomuutta ja esteellisyyttä käsittelevät ohjeet. Hyvän hallin-
totavan 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 tietämystä 
sisäpiirimääräyksistä niin, ettei määräyksiä tahattomasti-
kaan rikota. Ohje koskee kaikkia yhtiön palveluksessa olevia 
henkilöitä. Vaikka Tesi ei itse ole listayhtiö, käsittelemme 
usein sisäpiirintiedoksi luokiteltavia asioita. Siksi on tärkeää 
määritellä toimintatavat, joilla varmistamme, että yhtiössä 
toimivat tunnistavat sisäpiiriasemansa ja tietävät, miten sisä-
piirintietoja hallitaan ja miten sisäpiiriläisten kaupankäyntiä 
rajoitetaan.

Ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta: pääomasi-
joituksemme voivat edellyttää ns. yrityskauppailmoituksen 
tekemistä ja kilpailuviranomaisen lupaa. Henkilöstölle anne-
tussa ohjeistuksessa kuvataan toimintamallit, joita noudat-
tamalla 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 henkilötietojen kä-
sittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia lakeja ja määräyksiä.

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. Merkit-
tävät investoinnit ja palveluhankinnat suunnitellaan etukä-
teen seuraavan vuoden budjetin ja liiketoimintasuunnitel-
man valmistelussa. Toimitusjohtaja voi päättää yksittäisistä 
vuosibudjettiin kuulumattomista hankinnoista. Merkittävät 
hankinnat kilpailutetaan, ja niitä valmistelee useampi hen-
kilö.

GREEN OFFICE
Saimme WWF:n Green Office -sertifikaatin vuonna 2012. 
Green Office -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 sekä kaupun-
kipyöriä työhön liittyvissä matkoissa. Järjestämme myös 
koulutuksia ja luentoja ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. 
Raportoimme tuloksista vuosittain WWF:lle.

Suorat ympäristövaikutuksemme 

ovat melko pieniä, mutta edis-

tämme niiden huomioimista kaikessa 

toiminnassamme.  



Missiomme on vauhdittaa yritysten kasvua ja kansainvälis-
tymistä 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. Edellytämme kaikilta rahastokumppaneiltamme, 
että vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat kunnossa ja 
niitä myös sovelletaan käytännössä. Olemme myös säännöl-
lisesti yhteydessä salkussamme oleviin rahastoihin ja aktiivi-
sesti mukana edistämässä vastuullista liiketoimintaa yhdessä 
hallinnointiyhtiön kanssa.

Kestävään kehitykseen pystymme eniten vaikuttamaan vas-
tuullisen sijoittamisen kautta. Tesi odottaa kohdeyrityksiltään 
ja -rahastoiltaan tuottavuuden ohella vastuullista ja yh-
teiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa. Vastuullisuus näkyy 
läpi koko sijoitusprosessin: se vaikuttaa sijoituspäätöksiin, 
arvonluontiin omistusaikana sekä irtautumisiin. 

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

Jos kolmasosakaan siitä, mitä nyt 

tiedetään ilmastonmuutoksesta, 

on totta, jokaisen pitää ottaa vaikutta-

vuus tosissaan. Paluuta vastuuttomuu-

teen ei ole. 

ILKKA KIVIMÄKI, MAKI VENTURES OY

Yritys- ja rahastohankkeita arvi-

oidessamme otamme huomioon 

tuotto- ja kasvutavoitteiden ohella vas-

tuullisuus- ja vaikuttavuusnäkökohdat. 

Yrityksen tai rahaston ei tarvitse olla vai-

kuttavuuden edelläkävijä sijoitushetkellä, 

mutta sen pitää olla halukas kehittymään 

ja kehitettävissä oikeaan suuntaan.

Tutkimustieto osoittaa, että 

yritykset, jotka suosivat moni-

muotoisuutta, tuottavat muita paremmin.

STAFFAN HELGESSON, CREANDUM ADVISOR AB

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on vastuuasioiden 
integrointi sijoitusprosessiin ja osaavaan omistajuuteen, ei 
niinkään tiettyjen toimialojen tai yritysten poissulkeminen 
sijoitusfokuksesta. Sijoituspäätöstä tehdessä edellytämme 
kuitenkin, että sijoituskohteessa löytyy halua kehittää vastuul-
lisuutta parempaan suuntaan ja että pystymme vaikuttamaan 
toiminnan kehittämiseen yhdessä kumppaniemme kanssa. 
Jos vastuullisuusedellytykset eivät täyty, emme tee sijoitusta. 

Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa 
sijoitustoiminnassamme:

• sijoitukset rahastoihin
• Kasvurahastojen Rahastojen hallinnointi
• sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin 
• yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset
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VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN
•  Tesin yritysvastuupolitiikka ja vastuullisen sijoittami-

sen periaatteet pohjautuvat YK:n PRI-periaatteisiin 

(Principles for Responsible Investment).

Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita 
kaikessa sijoitustoiminnassamme:
•  sijoitukset rahastoihin

• Kasvurahastojen Rahastojen hallinnointi

• sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin

• yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset

Edistämme sijoituskohteidemme yritysvastuun 
kehittymistä ja käytäntöjä:
•  hallitustyö

•  aktiivinen dialogi rahastojen hallinnointiyhtiön sekä 

yritysjohdon kanssa

•  vaikuttamisprosessi havaittuihin epäkohtiin puuttu-

miseksi

Suorissa sijoituksissa teemme yrityksestä ESG-arvion, jos-
sa pyritään tunnistamaan yrityksen keskeiset ympäristö-
asioihin, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja hallintoon 
liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä kehittämisen kohteet. 
Edistämme vastuullista liiketoimintaa aktiivisella hallitus-
työskentelyllä sekä työryhmien ja valiokuntien kautta. 
Tesin nimeämällä 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 varainhoitosopi-
muksiin sisältyy vastuullisen sijoittamisen periaatteiden 
(esimerkiksi YK:n PRI) noudattaminen. Varainhoitajat 
raportoivat vuosittain vastuullisuuden toteutumisesta 
sijoitustoiminnassa.

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

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 

toimintaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja sopi-

muksia

•  Yritysvastuun kehittäminen on osa pitkän tähtäi-

men arvonluontia yrityksissä. Erilaisissa yhtiöissä 

korostuvat eri yritysvastuun osa-alueet. Keskitym-

me kunkin sijoituskohteen kohdalla olennaisiksi 

havaittuihin asioihin. 

Yhteistyökumppa-

nimme arvostavat 

sitä, että noudatamme ESG:-

tä myös konkreettisin teoin. 

Se lisää luotettavuuttamme 

ja osoittaa, että haluamme 

parantaa alan tuotannollisia 

olosuhteita. 

TANU-MATTI TUOMINEN, 
IPR.VC MANAGEMENT OY

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta:

 Case Creandum: Sijoittajan tulevaisuus on valoisa

  Case Maki.VC: Suomi on loistava paikka rahastolle

 Case Iceye: Rohkea yritys vaatii vahvat sijoittajat

 Case IPR.VC: Sektorirahasto tukee draamatuotantoja

  Case Uusioaines: Hyödynnämme kierrätyslasin täysin

https://vuosikertomus.tesi.fi/rahastosijoituksista-vipuvoimaa-kasvuun/
https://vuosikertomus.tesi.fi/2018/sijoittajan-tulevaisuus-on-valoisa/
https://vuosikertomus.tesi.fi/kasvurahoitusta-entista-useammasta-lahteesta/
https://vuosikertomus.tesi.fi/2018/suomi-on-loistava-paikka-rahastolle/
https://vuosikertomus.tesi.fi/inventure-kerasi-ennatyspotin/
https://vuosikertomus.tesi.fi/2018/rohkea-yritys-vaatii-vahvat-sijoittajat/
https://vuosikertomus.tesi.fi/bmh-technology-vie-kiertotaloutta-kiinaan/
https://vuosikertomus.tesi.fi/2018/sektorirahasto-tukee-draamatuotantoja/
https://vuosikertomus.tesi.fi/terveysdatalla-maailmankartalle/
https://vuosikertomus.tesi.fi/2018/hyodynnamme-kierratyslasin-taysin/
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Tesin sijoitustoiminnan tavoitteena on taloudellisen tulok-
sellisuuden rinnalla mahdollisimman hyvä yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus. Vaikuttavuus ilmenee esimerkiksi yritysten 
kasvuna Suomen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisen ja 
osaavan omistajuuden edistämisen kautta. 

Arvioimme sijoitustemme yhteiskunnallista ja talou-
dellista vaikuttavuutta vuosittain. Viimeksi toteutetussa 
arvioinnissa oli käytettävissä kohdeyhtiöiden vuoden 2017 
tilinpäätöstiedot ja ne on julkistettu puolivuotiskatsauksen 
1-6/2018 yhteydessä. Vuonna 2017 Tesin salkkuyhtiöiden 
yhteenlaskettu liikevaihto oli 5 317 miljoonaa euroa, vienti 
1 785 miljoonaa euroa ja ne työllistivät Suomessa 28 955 
henkilöä. 

Tavoitteenamme on kehittää edelleen vaikuttavuusarvi-
oinnin kattavuutta. Toteutimme katsausvuonna pilottipro-
jektin Upright Projectin kanssa Tesin suorien kohdeyritysten 
nettovaikutusten laskemiseksi. Upright Project on startup- 
hanke, joka kannustaa yrityksiä optimoimaan nettovaikutuk-
siaan ympäristöön, ihmisten terveyteen, yhteiskuntaan sekä 
tiedon luomiseen ja jakamiseen. Kuluvan vuoden aikana 
jatkamme Upright Projectin sijoittajille suunnatun mallin 
kehittämistä tavoitteena luoda Tesin käyttöön sopiva netto-
vaikutustyökalu ja käytännöt sijoitustoiminnan vaikutusten 
arviointiin. Työkalua on tarkoitus hyödyntää myös kohdeyri-
tysten ja rahastojen sparraamisen tukena.  

Lue lisää Tesin vaikuttavuuskatsauksesta.

 Upright Project 

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TALOUDELLINEN VASTUU

Vaikuttavuus Verojalanjälki 2018 
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 maamme verolainsäädännön mu-
kaisesti, 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.

https://tesi-reports.studio.crasman.fi/pub/Teollisuussijoitus.fi/Vaikuttavuuskatsaus/Tesi+vaikuttavuuskatsaus+2017.pdf
http://www.uprightproject.com
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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 
2018 teimme uusia sijoituksia 121 miljoonalla eurolla.

Liiketoimintamme on ollut  
pitkällä aikavälillä kannattavaa:
•  Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat tilikauden 2018  

tulos (55 milj. euroa) mukaan lukien olivat 341 milj. euroa.
•  Valtion yhteensä 655 milj. euron sijoitukset Tesiin ovat  
 kasvaneet 996 milj. euron omaksi pääomaksi.
•  Sijoitetun pääoman laskennallinen tuotto (sisäinen 
 korkokanta) valtiolle koko toiminta-ajalta on ollut 
 positiivinen ollen noin 3,8 % verojen jälkeen.

TILINPÄÄTÖS

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TALOUDELLINEN VASTUU

VERONMAKSUA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT, TEUR
2018

SUOMI 
2017

SUOMI 
2016

SUOMI 

Liikevaihto * - - -

Tulos ennen veroja 67 678 80 056 55 202

Henkilöstön lukumäärä 36 32 34

* Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniyhtiöillä ei ole liikevaihtoa 

MAKSETTAVAT VEROT, TEUR SUOMI SUOMI SUOMI 

Tuloverot 22 604 12 089 0

Työnantajamaksut 797 808 789

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

624 555 483

Varainsiirtoverot 126 123 327

Yhteensä 23 898 13 576 1 600

**  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 1 341 1 440 1 505

Yhteensä 1 341 1 440 1 505

Maksettavat ja tilitettävät verot yhteensä 25 239 15 016 3 105

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

https://vuosikertomus.tesi.fi/2018/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/TESI_Tilinpaatos_2018.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 viereisessä taulukossa.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TALOUDELLINEN VASTUU

SIDOSRYHMÄKOHTAISET TALOUDELLISET PÄÄOMAVIRRAT, T€
IFRS

2018
IFRS
2017

IFRS
2016

Asiakkaat Liikevaihto - - -

Kohdeyhtiöt Maksetut suorat sijoitukset 63 125 28 798 62 632

Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 12 020 45 041 24 947

Kohderahastot Maksetut pääomakutsut pääomasijoitusrahastoihin 83 440 59 399 62 485

Saadut kassavirrat rahastoista 155 228 76 997 80 419

Tavaroiden ja  
palvelujen toimittajat

Liiketoiminnan muut kulut 3 649 2 519 2 981

Henkilöstö Palkat ja palkkiot 3 891 3 662 3 808

Eläkekulut 676 684 693

Muut henkilösivukulut 122 124 236

Henkilöstökulut yhteensä 4 689 4 470 4 737

Julkinen sektori Tuloverot 22 604 12 089 437

Yleishyödylliset tahot Annetut lahjoitukset 2 2 2

Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot 36 808 0 0

Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0 528 433

AVAINTUNNUSLUVUT
IFRS

2018
IFRS
2017

IFRS
2016

Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä (milj. €) 861 863 832

Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta (kpl) 760 702 723

Konsernin tulos 55 66 45

Konsernin oma pääoma 1031 1020 912

Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 121 149 165

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 kasvok-
kain 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 2018 osaamisen kehittämisen painopisteitä 

MOTIVOITUNUT JA SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ

Työn koettu merkityksellisyys ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön 

on keskeinen tekijä motivaation ja sitoutumisen kannalta. Käynnistimme 

syksyllä 2018 strategiaprosessin koko organisaation voimin. Näin kaikki saivat 

mahdollisuuden tuoda omia ajatuksia yhteiseen pohdintaan. Jokainen tesiläinen 

toteuttaa uutta strategiaa omassa työssään, joka tänä päivänä on pitkälti yhteistyötä 

ja vaikuttamista erilaisissa ulkoisissa ja sisäisissä sidosryhmissä.

ANNA KILPI, JOHTAJA, HR, VIESTINTÄ JA COMPLIANCE

ovat olleet muun muassa itsetuntemus ja itsensä johtami-
nen, tiimidynamiikka sekä projektijohtaminen. Lisäksi seit-
semän tesiläistä on kehittänyt omaa osaamistaan henkilö-
kohtaisen coachingin avulla. Koulutusta on järjestetty myös 
Code of Conductiin ja päätöksenteon psykologiaan liittyen. 

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

Vuoden 2018 henkilöstötutkimuksen tulos oli hiukan 
parantunut edellisvuodesta. Annetuista arvosanoista 66 
% oli myönteisiä (4 tai 5 asteikolla 1 - 5) ja 12 % kriittisiä. 
Erinomaisena tulosta voi yleensä pitää, kun myönteisten 
arvioiden (4-5) osuus on yli 70 % ja kriittisten arvioiden (1-2) 
osuus on alle 10 %. Henkilöstö osallistui aktiivisesti tutki-
muksessa esiin nousseiden teemojen kehittämiseen, joista 
yksi oli ison kuvan kirkastaminen, mikä osaltaan vaikutti 
strategiaprosessin käynnistämiseen syksyllä 2018.  
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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 2018 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 3,81–4,38.

MOTIVOITUNUT JA SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ

TYÖHYVINVOINTI JA -TERVEYSHUOLTO
Työterveyshuolto on investointi henkilöstömme hyvin-
vointiin ja siinä painotetaan erityisesti ennaltaehkäisevää 
toimintaa muun muassa ergonomiaselvitysten ja terveys-
tarkastusten muodossa. Edistämme työhyvinvointia myös 
yhteisillä tapahtumilla. Vuonna 2018 Tesissä tehtiin myös 
lakisääteinen työsuojelutarkastus, johon liittyvän henkilöstö-
kyselyn tulokset olivat erinomaiset, kokonaisindeksi 4,58/5. 

Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2018 oli 1,3 %, mikä on 
selvästi alle rahoitustoimialan keskiarvon Suomessa. Tesin 
henkilöstölle ei tapahtunut yhtään poissaoloa aiheuttanutta 
tapaturmaa vuoden 2018 aikana.

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

Säännönmukainen palkitseminen muodostuu peruspal-
kasta ja vuosibonuksesta:
•  Peruspalkka on kokonaispalkka, joka sisältää rahapalkan 

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

•  Vuosibonus määräytyy vuositason liiketoiminta- ja vaikut-
tavuusmittareiden toteutumisen perusteella. Palkitseminen 
perustuu etukäteen asetettuihin kriteereihin, jotka mää-
räytyvät yhtiön liiketoiminta- ja vaikuttavuustavoitteiden 
mukaisesti. 

DIVERSITEETTI TUOTTAA HYVIÄ TULOKSIA

Kun hyödynnetään eri sukupuolten, eri ikäisten ja 
erilaisia taustoja edustavien näkökulmat, syntyy hyvää 
keskustelua ja parempia päätöksiä, myös hallitustyös-
sä. Diversiteettiä edistävä yhtiö tuottaa keskimäärin 
paremmin kuin yhtiö, joka luottaa yhdenmukaisuuden 
voimaan.

Liityimme joulukuussa mukaan Elinkeinoelä-
män #työeisyrji-kampanjaan, jonka tavoitteena on 
asenteiden muuttaminen ja syrjinnän vähentäminen 
työelämässä. 

Kaikkien työntekijöiden yhdenvertainen kohte-
lu on olennainen osa Tesin henkilöstöpolitiikkaa ja 
henkilöstötutkimusten perusteella tämä toteutuu 
keskimäärin hyvin. Kehittämiskohteitakin vielä on. 
Esimerkiksi naisten osuutta johtotehtävissä pyritään 
lisäämään. Kaikista työntekijöistä naisten osuus oli 
vuodenvaihteessa 36 % (13 naista ja 23 miestä).

Lisäksi palkitsemiseen kuuluvat kertaluonteiset kannustin-
palkkiot sekä monipuoliset kehittymismahdollisuudet.

Vuodelta 2018 maksettavat tulospalkkiot henkilöstölle 
ovat yhteensä noin 450 000 euroa, ilman toimitusjohtajan 
palkkiota.

JOHDON PALKITSEMINEN
Johdon palkat ja palkkiot vuodelta 2018 olivat:
• toimitusjohtaja 231 000 euroa, sekä ko. vuodelta makset-
tava tulospalkkio n. 45 000 euroa
•  muu johtoryhmä 547 000 euroa, sekä ko. vuodelta mak-

settava tulospalkkio n. 103 600 euroa
• hallitus yhteensä 137 300 euroa

TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT –  
RATKAISUT, ROHKEUS, YHDESSÄ

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

 yhtiöitämme sekä rahastojamme jatkuvasti kohti  

 parempia 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 

 toisiltamme
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Henkilöstömme vuoden 2018 lopussa:
• yhteensä 36 vakinaista työntekijää

• naisia 13, miehiä 23
• keski-ikä 42 vuotta

•  henkilöstön määrä vähentynyt yhdellä ja 

lisääntynyt 4 työntekijällä vuodesta 2017

• henkilöstön vaihtuvuus 7 %
• työsuhteiden kesto keskimäärin 6 vuotta

Hallitus:
• yhteensä 7 jäsentä

• naisia 3, miehiä 4
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Yritysvastuun raportointijakso on vuoden 2018 tilikausi. Ra-
portti kattaa Tesin oman toiminnan, jossa laskentarajana on 
yhtiön juridinen kokonaisuus mukaan lukien sen tytäryhtiöt 
(Tesi Fund Management Oy, Tesi Industrial Management Oy 
sekä FEFSI Management Oy). 

Tesillä on enemmistöosuus (66,4%) Aker Arctic Techno-
logy Oy:n (Aker Arctic) osakekannasta. Aker Arcticin tiedot 
eivät sisälly Tesin yritysvastuun tunnuslukuihin.

Laadimme vuosittain yritysvastuuraportin osana tilin-
päätöksen sisältävää vuosikertomusta. Hallitus hyväksyy 
yritysvastuuraportin. Ensimmäisen kerran raportointi toteu-
tettiin vuonna 2011. Yritysvastuuraportoinnin yhteydessä 
julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, 
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 raportointivii-
tekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitusalan toimiala-
kohtaisen lisäosan (Financial Services Sector Disclosures, 
FS) tunnuslukuja. Raporttia ei ole varmennettu, mutta siinä 
esitetyt taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastet-
tuun tietoon. 

Lisätietoja raportista antaa Miia Pullinen (miia.pullinen 
@tesi.fi). 

RAPORTIN KUVAUS (GRI)

102 - YLEINEN SISÄLTÖ

Organisaation kuvaus

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

102-8 Henkilöstö 23

102-9 Toimitusketju 15

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Ei muutoksia

102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Linkki

102-12 Ulkopuoliset periaatteet tai sitoumukset 13; 17

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa 13

Strategia

102-14 Toimitusjohtajan katsaus 3-5

102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Linkki

Eettiset toimintaperiaatteet

102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet 14-15; 22

Hallitus

102: 18-24 Tesin hallintorakenne ja hallituksen kokoonpano Linkki

102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyntä 24

102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen 22

Sidosryhmät

102: 40-44 Tesin sidosryhmät ja vuorovaikutus 13

Raportointitapa

102: 46-47 Raportin sisällön määrittely ja olennaiset näkökohdat 9

102: 45; 48-56 Raportin rajaus ja kuvaus 24

103 - JOHTAMISMALLI

103: 1-3 Johtamismalli ja olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat 8-11

200 - TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Taloudelliset tulokset

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen 19-20

TILINPÄÄTÖS

https://tesi-reports.studio.crasman.fi/file/dl/i/E5-rMQ/8FiDG4bFCMo0WwrPOvTzvg/Selvityshallinto-jaohjausjrjestelmst2018.pdf
https://tesi-reports.studio.crasman.fi/pub/Teollisuussijoitus.fi/Vaikuttavuuskatsaus/Tesi_Code_of_Conduct_web_FINAL.pdf
https://tesi-reports.studio.crasman.fi/pub/Teollisuussijoitus.fi/Vaikuttavuuskatsaus/Tesi+vaikuttavuuskatsaus+2017.pdf
https://tesi-reports.studio.crasman.fi/file/dl/i/E5-rMQ/8FiDG4bFCMo0WwrPOvTzvg/Selvityshallinto-jaohjausjrjestelmst2018.pdf
https://vuosikertomus.tesi.fi/2018/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/TESI_Tilinpaatos_2018.pdf
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Välilliset taloudelliset vaikutukset

203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus 18

400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Työsuhteet

401-1 Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus 23

Työterveys ja -turvallisuus

403-2 Tapaturmat ja poissaolot 22

Koulutukset

404-2 Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmat 21

404-3 Henkilöstön suoritusarvioinnit ja kehityskeskustelut 22

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet

405-1 Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus 22-23

Syrjinnän ehkäisy

406-1 Syrjinnän ehkäisy 22

RAHOITUSTOIMIALAN TUNNUSLUVUT 

Vastuullisen sijoittaminen johtamistapa

FS Yhteiskuntavastuun politiikat liiketoiminnoissa 9; 14-17

FS Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskien arviointi liiketoiminnoissa 17

FS Sijoituskohteiden yhteiskuntavastuun sopimuksenmukaisuuden 
valvonta

10; 16-17

FS Henkilöstön yhteiskuntavastuuosaamisen lisääminen 11

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

10; 16-17

Aktiivinen omistajuus

FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä 
arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa

10; 16-17

FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen 10; 16-17

http://www.tesi.fi
https://twitter.com/TesiFII?lang=fi

